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  הסכם 

  2014 תשנ              לחודש          ביום  בירושליםאשר נערך ונחתם 

  בין
  580278851ר "המכללה האקדמית הדסה ע

  9101001 ירושלים 1114 ד.ת, 37 הנביאים רחוב
    ")המזמין" :להלן(

  מצד אחד
  

  לבין
  

  ___________________פ.ח ____________________________
  ' _____________________________מרח

  )"הקבלן" :להלן(

  מצד שני                    

  

 כמפורט להלן בירושלים הרב קוק' בניית המבנה ברחל 14/1 'מס מכרזפרסם  והמזמין  :הואיל

  ;")המכרז" :להלן(

 העבודותביצוע את כל הקשור ב, על פי כל תנאי המכרז, עצמוקיבל על וזכה במכרז והקבלן   :הואילו

  ;שכר ההסכם כהגדרתו להלןבתמורה לקבלת  וזאת, להלן כהגדרתן

פי כל דין לביצוע העבודות ובעל - והקבלן מצהיר כי הינו קבלן מוסמך ורשום כדרוש על  :והואיל

, האדם- חושותו כהארגוני והפיננסי ובר, הטכני, הידע המקצועי, המיומנות, הכישורים

פי - וכל התחייבויותיו על מעת לעת האמצעים והמיכשור הדרושים לצורך ביצוע העבודות

הזמנים וכי הוא מעונין לבצע את  ותפי לוח- ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ועל הסכםה

  ;העבודות

  .הסכםוהמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן לביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו כמפורט ב  :והואיל

במסגרת הסכם זה בנוסף להתחייבויות הקבלן והצדדים חפצים להסדיר את יחסיהם   :והואיל

  ;במסמכי המכרז

  :י הצדדים כדלקמןיד- להותנה והוצהר ע, אשר על כן הוסכם

  

  כללי –' פרק א

  הגדרות  .1

יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצידם אלא אם תוכן הדברים והקשרם  זה הסכםב

  :מחייב אחרת

מדד : "להלן(כללי  –בבניה למגורים  התשוממחירי מדד  :ופירוש –" המדד הבסיסי"

  .16.03.2014 שהתפרסם ביום 2014פברואר  של חודש )"תשומות הבניה

או גופים אחרים /או כל גוף ו/ו) ר"ע(המכללה האקדמית הדסה : פירושו – "המזמין"

- ולרבות כל אדם המורשה בכתב על, הסכםפי ה- ם תעביר את זכויותיה וחובותיה עלאליהש

  .הסכםידה לפעול בשמה ובמקומה לצורך ה

לרבות נציגיו של  ,הסכםהגורם הקבלני אשר שמו מפורט בכותרת של ה: פירושו – "הקבלן"

משנה מטעמו הפועל בשמו - ולרבות כל קבלן ,והקבלן ומורשיו המוסמכים וכל הפועל מטעמ

אם המזמין התיר לקבלן , או עבורו בביצוע העבודות כהגדרתן להלן או כל חלק מהן

  .משנה כאמור- להעסיק קבלני
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נספחיו וצרופותיו וכן כל מסמך אחר , מסמך זה וכן כל מסמכיו: פירושו – "הסכםה"

 הסכםבכל מקום ב. הסכםנפרד מה- בלתיכל אלה מהווים חלק , או יצורף אליהם/שמצורף ו

על כל , זהמסמך להכוונה היא " הסכם"במסמכיו או בצרופותיו או בנספחיו בו מוזכר ה, זה

או שיצורף אליהם /ולרבות כל מסמך אחר שמצורף להם ו ווצרופותי ונספחי ומסמכי

  .ידי המזמין והקבלן- ובלבד שהוא יחתם על ,בעתיד

  .הבניין המיועד לבנייה באתר: פירושו –" המבנה"

באופן סופי  הנדרשות להשלמת המבנה עבודותה כל: פירושן – "הפרויקט"או  "העבודות"

  . מסמכי המכרז והנחיות המזמין, בהתאם להוראות הסכם זה

או כל /ו עבודותהידי המזמין לנהל את ביצוע - מי שימונה מעת לעת על: פירושו – "המנהל"

, כל עוד לא הודיע המזמין לקבלן בכתב אחרת. ידי המזמין בכתב- יוסמך עלאדם אחר אשר 

  .מ"בע קובי ניהול פרויקטים. מוטי קובי מחברת מ המנהל מר יהיה

העבודות ידי המזמין לפקח על ביצוע - מי שימונה מעת לעת ובכתב על: פירושו – "המפקח"

  . ןמהאו כל חלק /ו

או מעליהם /מתחתם ו, דרכם, המקרקעין אשר בהם: פירושו –"האתר"או " אתר העבודות"

לרשותו  לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו, העבודות לבצע את, מעת לעתידרש הקבלן 

וכל מקום אחר בו תבוצענה עבודות  הסכםפי ה- של הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על

  .םסכבהתאם לה

הסכום שיגיע לקבלן מהמזמין בתמורה לביצוע התחייבויותיו : פירושו – "הסכםשכר ה"  

  .במלואן ובמועדן ולשביעות רצון המזמין והמנהל הסכםפי הוראות ה- על

לרבות , 'דנספח המצורף להסכם זה כ, מפרט טכני :ופירוש –" המפרטים"או " המפרט"  

  .נוסף המצורף למפרט הטכנימפרט לרבות כל ו, נספחיו

לרבות כל שינוי , הסכםהתכניות המהוות חלק בלתי נפרד מה :פירושן – "התכניות"

וכן כל תכנית , זה הסכם המוסמך לכך על פי תנאיידי - שאושרה בכתב עלאלו ת ובתכני

  .ןמזמן לזממנהל הידי - אחרת שתאושר בכתב על

משך הזמן אשר במהלכו על הקבלן להשלים את ביצוע : פירושה – "תקופת הביצוע"

התקופה תחל במועד שיקבע . המפקח והמנהל, לשביעות רצונם המלא של המזמין, העבודות

סתיים במועד בו הקבלן יקבל את תעודת תו להלן 13ף נזכר בסעיכבצו התחלת עבודה 

  .להלן 33ההשלמה הנזכרת בסעיף 

  .קלנדרייםימים  :פירושם –" ימים"

  

 ההתאמות ביניהם- מסמכי ההסכם ואי  .2

ידי המזמין והקבלן - המפורטים להלן על כל נספחיהם וצרופותיהם חתומים על המסמכים  .א  

  :נפרד מההסכם ובחזקת תנאיו- מהווים חלק עיקרי ובלתי

  .'נספח א – )אינו מצורף( מסמכי המכרז על נספחיהם  )1

  .'נספח ב – )כולל תוכנית התארגנות( לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטים  )2

  .'גנספח  –התוכניות   )3

  .'ד נספח – נספחיועל  טכניהמפרט ה  )4

  .'הנספח  – כתב הכמויות  )5
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  .'ונספח  – הצהרה בדבר היעדר תביעות  )6

  .'ז נספח – נוסח אישור על עריכת ביטוחים  )7

  .'חנספח  – שמירת זכויות עובדיםתצהיר בדבר   )8

  .'טנספח  –והימנעות מניגוד עניינים  שמירה על סודיותל התחייבות  )9

  .'ינספח  – והבדקהמקדמה , ת הביצועיונוסח ערבו  )10

  .'אנספח י –התחייבויות קבלן משנה   )11

  ).מצורף לא( 'יב נספח – )הכחול הספר( משרדי הבין הכללי מפרטה  ) 12

מסדירים ) 'נספח יב(והמפרט הכללי הבין משרדי ) 'נספח ד(על נספחיו המפרט הטכני     

טכני בא להשלים הכל האמור במפרט  .זה בהסכםביצוע העבודות הכלולות כל יחדיו את 

אלא אם , ואינו מבטל אותם הבין משרדי את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי

   .הטכניאו נובע באופן חד משמעי בניסוח דרישות המפרט , צוין במפורש אחרת

משמעיות בין הוראות הנספחים - דואו /התאמה ו- או אי/או הבדל ו/בכל מקרה של סתירה ו  .ב  

תובא הסוגיה להכרעת המנהל נפרד מההסכם - או המסמכים השונים המהווים חלק בלתי/ו

    .שהכרעתו בעניין תהא סופית

בהירות - או אי/מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .ג  

או מסמכיו בינם לבין /נספחיו ו, זההתאמה בין הוראות הסכם - או אי/משמעיות ו- או דו/ו

פי כללי - לעיל ואף לא על) ב(קטן - עצמם אשר לא ניתן לפותרם בעזרת הוראות סעיף

כי אז יחולו תמיד אותן הוראות וייוחסו תמיד אותם פירושים הנותנים , פרשנות רגילים

. בנסיבות העניין המזמיןבת למזמין את מירב הזכויות ויחול תמיד הפירוש שיהיה לטו

הוראות ההסכם על נספחיו ומסמכיו יפורשו תמיד כבאות להוסיף על זכויות המזמין ולא 

  .כבאות לגרוע מהן

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות ההסכם להוראה אחרת בו או שהיה הקבלן   .ד  

ר המפקח לקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו או כל חלק הימנו או שמס

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל  –הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם 

בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו , לפי הצורךאשר יצורפו לרבות תוכניות , יתן הוראות בכתב

במקרה כאמור לא יבצע הקבלן כל פעולה אשר  .ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין

  .מנהלהק לגביה וזאת עד לקבלת הנחיית הוא מסופ

) ד(קטן - התאמה אשר היה עליו לגלות לפי סעיף- במקרה והקבלן לא יגלה סתירה או אי  .ה  

יהיה על הקבלן לשאת בעלות , פי טעות- ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על, לעיל

- הנוגע לאיהמנהל יכריע בכל פירוש . העבודה ובכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות

  .ניתנת לערעור- התאמה או סתירה כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי

  

 והתחייבויותיו הצהרות הקבלן  .3
  :מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן הקבלן

וכי נהירים לו כל תנאי , ומסמכי ההסכם כי קרא בעיון ובחן בקפידה את כל מסמכי המכרז  .א

  .המכרז והסכם זה

כוח , הכישורים המקצועיים והטכניים, המיומנות, הידע, הפיננסיתכי יש לו את היכולת   .ב

והכל בהתאם לתנאים ולדרישות , העבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו

 .זה הסכםשבמסמכי המכרז וב
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את מכלול , ראה ובדק באמצעות מומחים את המקרקעין ואת סביבתם, כי ביקר באתר  .ג

, הידרולוגיים, תכנוניים, משפטיים, גאולוגיים, נאים פיזייםלרבות ת(התנאים , הנתונים

בין אם פעילות ובין אם , קרקעיות הקיימות- את התשתיות העיליות והתת, )ארכיאולוגיים

לאו והמתוכננות באתר ובחן את מכלול הנסיבות הנוגעות לביצוע כל העבודות במקרקעין 

התאמה - מוותר בזה על כל טענת אי והוא, לרבות דרכי ההגעה והנגישות לאתר ובסביבתם

  .ביחס אליהם וביחס לכל הנובע מהם

את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על מטעמו כי בדק היטב באמצעות מומחים   .ד

, בנוגע לאספקת החומרים ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לרבות, זה במלואן הסכםפי 

ר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע כוח האדם וית, הציוד, כמויותיהם וטיבם

והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה , התחייבויותיו על פי הסכם זה ובמועדים הנקובים בו

כולן או הוא מודע לכך כי העבודות כי מצהיר הקבלן . בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם

בסמוך אליו או /וכי באתר העבודות ו, מתבצעות כחלק ממתחם פעיל של המזמין, מקצתן

וכי עליו להקים את הפרויקט תוך הפרעה מינימאלית , ייתכנו עבודות של גורמים נוספים

או שיבצע עבודות באתר העבודות /לפעילות השוטפת של המזמין ולכל גורם אחר המבצע ו

עשויות , כולן או מקצתן, הוא מודע לכך כי העבודותכי  כן מצהיר הקבלן. או בסביבתו/ו

הקבלן מצהיר בזאת כי . וכן בשעות ובמועדים חריגים, או הקיץ/י החורף ולהתבצע בחודש

  .בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן

, זה על כל נספחיו הסכםכוללות את כל העבודות המפורטות ב כי הוא מסכים כי העבודות  .ה

או עקיף לביצוע /ווכן כל עבודה אחרת גם אם לא פורטה במפורש ואשר קשורה באופן ישיר 

ומבלי לגרוע , לרבות, וברמה ואיכות מעולות ובמועד, ידי הקבלן במלואן- על פרויקטה

, כוח האדם, החומרים, הובלה ואספקה של כל המוצרים, רכישה, מכלליות האמור לעיל

, היטל, תשלום, עלות, ובכלל זה כל הוצאה, כאמור פרויקטהנדרשים לביצוע ה' הציוד וכו

  .אגרה או מס

נוהג או מקור משפטי או מקצועי , לפי כל דין(התקנים והדרישות , כי בדק את כל המפרטים  .ו

בין , זה הסכםהנוגעים במישרין או בעקיפין למכלול מחוייבויותיו על פי ) מחייבים אחרים

ובין אם לאו וכל אלה ידועים לו ומצויים ברשותו ומקובלים עליו  הסכםאם הוזכרו ב

- ידיעה או אי- וניתנה לו האפשרות לבררם ולבדקם והוא יהיה מנוע מלטעון כל טענה של אי

  .ל"הבנה של איזה מהמסמכים הנ

וכי אין כל , פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה- כי קיבל את כל ההחלטות הדרושות על  .ז

  .ידו- זה ולהוצאתו לפועל על הסכםלחתימתו על , י דין או הסכם או אחרתעל פ, מניעה

או מטעם כל גורם אחר הפועל /מטעם המזמין ו –ככל שנעשו  –חות וסקרים שנעשו "כי דו  .ח

או יימסרו לעיונו של הקבלן אם המזמין יבחר /שנמסרו ו, לפי כל דין בקשר עם הפרויקט

- או אי/ו –נית בלבד וכי המצאתם לקבלן הינם לצורך אינפורמציה ראשו, לעשות כן

לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות ככל  –מסירתם לקבלן 

וכי לא , זה הסכםשנדרש לצורך ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי 

או טענה /שה ואו כלפי כל צד שלישי שהוא כל דרי/או מי מטעמו ו/תהיה לו כלפי המזמין ו

שלמותם או דיוקם או אי , מידת נכונותם, חות והסקרים דלעיל"או תביעה בקשר עם הדו/ו

 .מסירתם לקבלן

רמת גבוהה ביותר בהרמה מקצועית וב, זה בצע את הפרויקט בהתאם להוראות הסכםכי י  .ט

עסיק לשם כך צוות וקבלני משנה בעלי כישורים מקצועיים ברמה יזהירות הראויה וה

 . שתמש בחומרים ובאמצעים נאותיםיהה ביותר והגבו

, בין היתר, העבודות הנדרשות במסגרת הפרויקטיבצע בזהירות ובמקצועיות הראויה  כי  .י

לרבות , ישלים את כל העבודות הכלולות בפרויקטכי ותוך הפרעה מינימאלית למזמין 

  .הסכםבהתאם להוראות ה, תיקונים של ליקויים וחסרים
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פי - עלהתמורה אשר לה יהא זכאי במהלך ביצוע הפרויקט כי , בדיקותיו שוכנע על יסודכי   .יא

, מכל מין וסוג, הסכםפי ה- לביצוע התחייבויותיו על תמורה הוגנת ומלאהה מהוו, הסכם זה

, לכל תמורה נוספת, או תביעה/או דרישה ו/טענה ו והוא מוותר בזה על כל, במלואן ובמועדן

  .זה הסכםאלא כמפורט במפורש ב

הן בשלב ההזמנה להגיש הצעות והן בשלב , ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו במכרזכי   .יב

  .נפרד מהסכם זה- מהווים חלק בלתי, המכרז גופו

או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקופת /כי לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו  .יג

או /ו סכםהאו ה/ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו- ביצוע העבודות עקב אי

הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע - ידיעה או אי- או על אי/והשלכותיהם של תנאים כאמור 

  .או הנובע ממנו/העבודות ו

הם תנאים , לרבות כל אחת מהן, וונכונותן של הצהרות אליו בהסכם זה כי הצהרות  .יד

וכי הוא יהיה אחראי לפיצוי המזמין על מלוא נזקיו בכל מקרה בו , יסודיים של הסכם זה

  .בהסכם זה אינו נכוןיתברר כי האמור בהצהרה אחת או יותר מהצהרותיו האמורות 

  

  ביצוע העבודותתקופת     .4

) 20(עשרים ותסתיים לאחר  התקופה לביצוע העבודות תחל במועד מתן צו התחלת עבודה  .א  

  :ביצוע תכלולהתקופת , לגרוע מכלליות האמור לעיל מבלי. חודשים

 12ותכלול ביצוע פעולות כמפורט בסעיף , ימים 30עד שתימשך תקופת התארגנות   .1

   .להלן

 12ותכלול ביצוע פעולות כמפורט בסעיף , חודשים עשריםעד תקופת ביצוע שתימשך   .2

   .להלן

  . ההתארגנות תקופת את בתוכה כוללת הביצוע תקופת כי יובהר

המהווים , להלן 12בסעיף  הבאות המפורטיםלעמוד בתנאים והדרישות יהא  הקבלןעל   .ב  

ימים ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן  15וזאת תוך , חתימה על הסכם זהלתנאי 

הוצאת להמהווים תנאי , להלן 12בסעיף  מפורטיםוכן לעמוד בתנאים והדרישות ה, במכרז

ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן  ימים 30 - מ לא יאוחרוזאת , צו התחלת עבודה

  .במכרז

  

  המפקחו המנהלתפקידיהם וסמכויותיהם של   .5

רשאים לבדוק את , המזמיןאו על ידי ידם - מי שימונה עלאו /ואו המפקח /המנהל ו  .א  

העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב 

כן רשאים הם לבדוק אם הקבלן מפרש . ידי הקבלן בביצוע העבודות- המלאכה הנעשית על

כל המידע הדרוש את ועל הקבלן לספק להם , ואת הוראותיו הסכםהומבצע כהלכה את 

המנהל יהיה אף מוסמך לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את הוראות . ל"לצורך הבדיקות הנ

 מוסמך למלא כל סמכות המסורה למפקח בהסכם זה וכן יהיה, ואת הוראותיו הוא, פקחהמ

בדרישות ההשלמה . לרבות העברת דרישות השלמה לקבלן בגין העבודות או כל חלק מהן

  .יהא רשאי המנהל לכלול את פרק הזמן הנדרש לקבלן לשם מילוי דרישת ההשלמה כאמור

בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מנוהלות פעולות לצורך , ביצוע העבודות  .ב  

והעבודות תבוצענה לשביעות  המפקחאו /יהיה נתון לפיקוחם של המנהל ו, ביצוע העבודות

או /ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל ו, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. רצונם המלאה

יעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע הם יכר, זה הסכםב למפקח

טיבן ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש בהם , העבודות
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או /ושום מעשה או מחדל מצד המנהל ו, שום דבר האמור בסעיף זה .בביצוע העבודות

ביצוע העבודות בהתאם זה ול סכםלא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי ה, המפקח

  .להוראותיו

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה /והפרתו ו הסכםזה לעיל הינו מעיקרי ה טןק- עיףס

  .הסכםיסודית של ה

לא ישחררו את הקבלן  הסכםהנזכרות ב המפקחאו /או המנהל ו/כל סמכויות המזמין ו  .ג  

מוסכם . יצוע העבודותולרבות לאופן ולטיב ב הסכםפי ה- מאחריותו ומהתחייבויותיו על

או ניהול /או בתביעה כלשהיא בגין פיקוח ו/בזאת במפורש כי הקבלן לא יוכל לבוא בטענה ו

והוא בלבד יהיה אחראי בכל מקרה לביצוע העבודות , או לא משביע רצון/כושל ו

  .במלואם ובמועדן ולשביעות רצון המזמין הסכםוהתחייבויותיו כמפורט ב

של כל עבודה קדימות את הלקבלן בכל עת ובכל שלב של העבודות  לקבועהמפקח רשאי   .ד  

והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה , העבודות האחרות על פנישהיא או חלק ממנה 

וזאת בין אם נקבע מראש סדר , ידי המפקח- שייקבע עלת יוקדימובהתאם לסדר ה

הקבלן בדחייה כלשהי ומבלי שהדבר יזכה את , זה או אחר ובין אם לא נקבע כללקדימויות 

  .בלוחות הזמנים

, פי שיקול דעתו הבלעדי- מובהר כי המנהל רשאי לאשר את קבלני המשנה מטעם הקבלן על  .ה  

כאשר תנאי לאישורם הינו החתמתם על מסמך התחייבויות קבלן משנה בנוסח הקבוע 

  .להסכם זה 'יא בנספח

  

  ניהול יומן עבודה  .6

בו  שיאושר מראש על ידי המנהל ממוחשב יומן עבודהעל חשבונו הבלעדי הקבלן יכין   

במקרים ( ירשום הקבלן מדי יום ביומו את כל הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות

יעודכן יומן העבודה על ידם בפרטי ביצוע העבודות ויומן זה , בהם יורו המנהל או המפקח

ידו ביומן - יירשמו עלהקבלן מצהיר שכל הפרטים ש. )יועבר לקבלן להערותיו וחתימתו

    .העבודה יהיו נכונים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות

. גם למתן הוראות בכתב לקבלן, בנוסף לרישום פרטי העבודות, לפי הצורך, היומן ישמש

במקום בו תהיה לקבלן גישה אליו בשעות , במשרד המפקח, זק באתר העבודותהיומן יוח

בין בנוכחות , המפקחידי המנהל או - שתכתב ביומן עלהעבודה המקובלות וכל הוראה 

  .תחייב את הקבלן, ן שלא בנוכחותוהקבלן ובי

  

  או המחאתו הסכםהסבת ה  .7

או כל חלק הימנו וכן אין הוא  הסכםאו להמחות לאחר את ה/הקבלן אינו רשאי להסב ו  .א  

אלא בהסכמת , הסכםפי ה- להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על, רשאי להעביר

  . המזמין מראש ובכתב

כולן או , את ביצוע העבודות ,משנה מטעמו- לרבות לקבלן ,רשאי למסור לאחראינו הקבלן   .ב  

המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו . אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב, מקצתן

כל . וןלהסכים בתנאים שימצא לנכ, כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו או

אין באמור  .פי האמור לעיל לא תחייב את המזמין- או המחאה שתבוצע שלא על/הסבה ו

על ידי המזמין  ו/המשנה אשר אושר י/לעיל כדי לגרוע מזכותו של הקבלן למסור לקבלן

  .את ביצוע העבודות שאושרו, במסגרת הליכי המכרז

אי מתנאיו תהווה הפרה או הפרת תנ/והפרתו ו הסכםזה לעיל הינו מעיקרי ה טןק- עיףס

  .הסכםיסודית של ה
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או גורם אחר בביצוע חלק /משנה מטעם הקבלן ו- נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן  .ג  

אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו  –כלשהו של העבודות 

או /המשנה ו- או מחדל של קבלן/והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו הסכםפי ה- על

  .הגורם האחר האמורים

בהתאם לתנאי , )אחד או יותר(הוצג על ידי הקבלן במסגרת ההליך המכרזי קבלן משנה   .ד  

יהא הקבלן מחוייב לבצע את העבודות אשר לגביהן הוצג קבלן משנה כאמור , המכרז

למעט אם ניתנה הסכמת המזמין לשינויו בהתאם , באמצעות אותו קבלן המשנה בלבד

  .זה 7ראות סעיף להו

או חובותיו /דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו ו- פי שיקול- המזמין יהא רשאי בכל עת ועל  .ה  

: ביניהם(לרבות הסבת הביטחונות המוסדרים תחת הסכם זה , זה לאחר הסכםפי - לע

ישא , ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור) מקדמה והבדק, ערבויות הביצוע

, הוסבו זכויות המזמין כאמור .זה הסכםפי - להתחיייבויות המזמין כלפי הקבלן עבכל 

  .תימסר על כך הודעה לקבלן

כמו כן מוסכם בזאת כי לבקשת המזמין יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו הועברו     

לרבות הסבת (זה  הסכםחדש בגין ביצוע העבודות נשוא  הסכםאו חובותיו על /זכויותיו ו

החדש יהיו זהים  הסכםובלבד שתנאי ה) כאמור ונות המוסדרים תחת הסכם זההביטח

  .זה סכםלתנאי ה

  

  אספקת תוכניות  .8

כל  .י המפקח ללא תשלוםיד- לימסרו לקבלן עיהעתקים מכל אחת מהתכניות  )שלושה( 3  .א  

עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן . יוכן על חשבון הקבלן, העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן

אותן הכין אם ידי המפקח ובין - לו עלהומצאו אם למזמין את כל התכניות שברשותו בין 

  .ידי אדם אחר- בעצמו או הוכנו על

כל הזכויות לרבות בעל יהא רכושו הבלעדי של המזמין והוא  יהוומוצהר בזה כי התכניות   .ב  

לא להכין מהן העתקים , זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד

הקבלן מאשר ומצהיר בזה . או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות/ולא להעבירן לידי כל אדם ו

, את התכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבדקבל יכי הוא 

או איזה /או למסור את תוכנן ו, לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרתואסור 

הקבלן מוותר בזה באופן מפורש . חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות

  .או חלק מהן/ומוחלט על זכות עכבון בקשר לתכניות ו

הטכניות המתעוררות  הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות  .ג  

לכן הוסכם בין הצדדים שכל שאלה כזאת תפתר בעת מהלך העבודה  ,תוך מהלך העבודה

 סכםידי מי מהם תחשב כאילו פורטה בה- וכל הוראה שתינתן על, או המפקח המנהלידי - על

בתוכניות , בתנאי שפרטים אלה כרוכים באופן מקצועי מקובל בתיאור העבודה –זה מראש 

ימים כרוכים באופן מקצועי ח באם תוכניות כאלה או פרטים מסוהחלטת המפק. יםובמפרט

  .תהיה סופית ותחייב את הצדדים, אם לאו יםבתוכניות ובמפרט, מקובל בעבודות

ידי הצדדים כשהסכימו על שכר - מוסכם בזה כי האמור בסעיף זה לעיל כבר נכלל על  .ד  

או תשלום נוספים או /הזמנים והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו ותועל לוח הסכםה

  .הזמנים בקשר לכך ותלארכה בלוח
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  ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין  .9

לשביעות רצונם המוחלטת של , באופן מעולה הסכםפי ה- הקבלן יבצע את העבודות על  .א  

בין , המפקחו, המנהל, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמין, המזמין והמנהל

  .ובין שאינן מפורטות בו הסכםשמפורטות ב

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה /והפרתו ו הסכםזה לעיל הינו מעקרי ה טןק- עיףס

  .ההסכםיסודית של 

מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות נשוא , זה הסכםהאמור בכל מקום אחר בעל אף   .ב  

- חובאיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר ולרבות להשתמש לשם כך בכ, זה ברמה הסכם

באיכות ובטיב מעולים ותוך , מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, ציוד, כלים, חומרים, אדם

איכותן וטיבן של , שידוע לו כי רמתן, בזאת הקבלן מצהיר ומאשר. כל דין ן על פיביצוע

זה וכי המזמין לא היה הסכם בסיסו ויסודו של , הינם עיקרו, זה הסכםפי - להעבודות ע

  .זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעילהסכם מתקשר עימו ב

  

  זמנים ותהכנה לביצוע ולוח –' פרק ב

  בדיקות מוקדמות  .10

 תבוצענה רואים את הקבלן כמודע לכך כי העבודות, לעיל) א(3 בנוסף להוראות סעיף   א  

, בתי עסק, מרכזי בילוי ותיירות ,פעיל לימודי לקמפוסבמרכז העיר ירושלים בסמוך 

וכי הוא נוטל בזה מראש את כל הסיכונים  כבישים ותוואי הרכבת הקלה בתי מלון, חנויות

ציוד ת ועמידויב ולטאו הקשורים בכך וכן את האחריות לביצוע העבודות /הנובעים ו

 ותפי לוח- ועל בדקהבתקופת וזאת בתקופת הביצוע , בתנאים מיוחדים כגון אלההעבודות 

  .זה הסכםבלהלן הזמנים כמפורט 

הרשות , כל גורם רלוונטי לרבות משטרת ישראלמול מובהר כי הקבלן נדרש לבצע תיאומים   . ב  

תנועה לצורך קבלת הרשאת אישור הסדרי בנוגע ל בין היתרמשרד התחבורה , המקומית

הבטיחות על פי הקפדה על כללי וכי עליו לבצע את העבודות תוך  כניסה לביצוע העבודות

  .או הוראות כל דין/גופים אלו וחוק ובהתאם לנהלים ודרישות 

  

  לוח זמנים מפורט של הקבלן  11

ת בכדי להבטיח סיום העבודות במועדן ואת האפשרות של המנהל לעקוב אחר התקדמו   .א

 שצורף השלדי הזמנים ללוח בהתאם י הקבלןיד- ללוח זמנים מפורט ע וכןהעבודה י

 ממועדיום  15 - יאוחר מלא  הקבלןידי - לוח הזמנים המפורט יוכן ויוצג על. להזמנה

כחלק , על ידי המנהלוכפי שיאושר  משיאושר, יכללאשר , הזההודעה על זכייתו במכרז 

. ")לוח הזמנים המפורט" :להלן(להסכם  'בנספח כויצורף , הסכםממסמכי האינטגראלי 

פי לוח הזמנים המפורט ואם לא יבצע - בתקופה קבועה ועל עבודותהקבלן מתחייב לבצע ה

   .להלן 61בהתאם לאמור בסעיף  ישלם פיצוי כספי למזמיןהוא את התחייבויותיו כאמור 

תנאי מוקדם להוצאת יובהר כי המצאת לוח הזמנים המפורט תוך התקופה האמורה מהווה   .ב

המצאת לוח הזמנים המפורט כאמור תיחשב להפרה יסודית - אי. פיו- צו התחלת עבודות על

  .ותזכה את המזמין בכל הסעדים המוקנים לו בגין הפרה יסודית כאמור, של הסכם זה

ויכלול גם את , אום ובאישור המנהליקן ויעודכן בתולוח זמנים מפורט זה על כל סעיפיו ית  .ג

או בתדירות אחרת כפי על הקבלן לדווח כל חודש . המשנה- הנוגעים לעבודות קבלניהפרטים 

הא רשאי המנהל י, םהזמני חול את הקבלןלא עדכן . על התקדמות העבודות, שיורה המנהל

 מובהר .הקבלן את ויחייבאו המנהל /ו המזמין לדרישות בהתאם הזמנים לוחלעדכן את 
ביצוע  ניהול של למטרות נועד ,זה קטן-בסעיף כאמור הזמנים לוח של עדכונו כי ,בזה

    .בלבדהעבודות 
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 סדריםהה לרבותעבודות ה ביצוע דרכי בדברהתייחסות לוח הזמנים המפורט יכלול   .ד
תאריכי הוצאת הזמנות  ,העבודותלפיהן יש בדעת הקבלן לבצע את  אשר והשיטות

ידי - ידרש עלתשכפי רוט רמת פיעד ל, ציוד או מוצרים למיניהם, ואספקות של חומרים

  .מודגש כי העקרון המנחה יהיה להזמין בהקדם האפשרי את כל החומרים מראש. המנהל

ידי מהנדסים - יתבצעו עלמטעם הקבלן הכנת לוח הזמנים המפורט והמעקב אחרי ביצועו   .ה

) גאנט(הכנת מרשמי הרשת הן לצורך  –ל במחשב "שהתמחו במיוחד בנושא וכן בביצוע הנ

  .המעקב החודשי השוטף והן לצורך

ייקבע לוח , במועד הקבוע לכך דלעיללא המציא הקבלן את לוח הזמנים המפורט כאמור   .ו

כל ההוצאות הכרוכות , במקרה זה. י המנהל ויחייב את הקבלןיד- להזמנים המפורט ע

 14%בתוספת יהיו על חשבון הקבלן  ןבתכנון לוח הזמנים המפורט וההדפסות למיניה

  .נוספות של המזמין הוצאות

ווחים יהקשור לדבמהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המנהל בכל   .ז

 למנהל הקבלן מציאוכן י, 'הזמנות וכו, חומרים, אדם- כוח, ציוד, לגבי התקדמות העבודה
 לדרכי בקשר בכתב ועדכונים נוספים פרטים ,לזמן מזמן םדרישת לפי ,למפקח או/ו

 בדעת שיש העזר ומבני העבודה מתקני רשימת לרבות ,יםהאמור הזמנים ותולוח הביצוע
 מנהלת שהולדריש בין, הקבלן ידי-על האמורים המסמכים המצאת .םבה להשתמש הקבלן
 כלשהי מאחריות הקבלן את פוטרת ינהא ןאות אישר שלא ובין במפורש תןאו אישר

המפורט עד  הזמנים לוח לפיביצוע העבודות  את להשלים אחריותות לרבו ,ועלי המוטלת

  .ביצועןלסיום 

- למען הסר ספק מובהר כי כל הפעולות המפורטות בפרק זה כולל אלו המתייחסות לקבלני   .ח

, ות בהם נקב הקבלן בכתב הכמויותמחירי היחידשכר ההסכם על פי כלולות ב המשנה

  .בגינןנוסף והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום 

או /ואו בגמר ביצוען /עיכוב בביצוע העבודות ו   -  ביצועהבמהלך תקופת  עליוןח וכוב וכיע  .ט

ח עליון אשר ועקב נסיבות של כ, ה לעילתבמהלך תקופת הביצוע כהגדרצורך בהארכתן 

נען לא יחשבו להפרת ומאו ל/צפותן ווהוא לא יכול היה ל ןלקבלן לא היתה שליטה עליה

. או לתשלום נוסף כלשהו בגינן/והקבלן לא יהא זכאי לפיצוי ו י הקבלןיד- לזה ע סכםה

ח עליון כאמור לעיל יאריך את תקופת ואולם מוסכם בזאת כי במקרה והעיכוב כתוצאה מכ

ולשום צד לא  ,הסכםיהיה המזמין רשאי לבטל את ה, יום 90העולה על הביצוע בתקופה 

- לם לקבלן את השכר המגיע לו עלובלבד שהמזמין יש, תעמוד תביעה כלשהיא כלפי משנהו

 .'הנספח  – פי כתב הכמויות- על, פי הסכם זה בגין העבודות שביצע בפועל עד אותו שלב

י כוחות יד- לפעולות איבה המבוצעות ע, מלחמה: פירושו" ח עליוןוכ"זה  הסכםלצרכי 

המשפיעים ישירות על יכולת הקבלן יבת או קרבות פעולות מדינה או, פלישת אויב, סדירים

המשפיעה ישירות על יכולת הקבלן לבצע את העבודות וכל נסיבה אחרת , לבצע את העבודות

, אשר לדעת המנהל לקבלן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה לצפותה או למנעהו

או /ואים ואו שירות מיל/ו קור, חום, רוח, שלג, לרבות ימי גשם ,ירוהאו- ובלבד שתנאי מזג

או /או בכלים ו/מחסור בחומרים ואו /או הפגנות ו/או התקוממויות ו/ראו התפרעויות ו/ו

או קשיים /עדר ויאו המצב הנוכחי במשק של ה/ב ו"או השבתות וכיוצ/שביתות ו, בציוד

שם או השגת עובדים זרים ל/ו שומרון וחבל עזה ,יה מיהודהיבהשגת עובדים לעבודות בנ

ח עליון ולא יהווה ולא ייחשב כ, ולרבות החרפת המצב האמור, בישראלבנייה העסקתם ב

החלטותיו של המנהל בדבר אילו  .בארכה כלשהי של תקופת הביצועולא יזכה את הקבלן 

  .ת לערעורוניתנ- ת ובלתיוה סופינח עליון תהיונסיבות יחשבו כ

או הפרת תנאי /והפרתו ו ,הסכםהינו מעיקרי ה ,המשנה שבו- על סעיפי ,לעיל 11סעיף   .י

  .הסכםמתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה
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  מהלך ביצוע העבודות – 'גפרק 

  התחלת ביצוע העבודות  .12

לפי בביצוע העבודות  יחלהקבלן , בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם זה בהתאם להוראותיו  .א  

  ."עבודה צו התחלת"המזמין בכתב שתקרא הוראת 

 - לא יאוחר מוזאת , המנהלאישורו של להגיש ל הקבלןעל , לשם קבלת צו התחלת העבודה    

בתנאים והדרישות עמידתו הוכחות ל, במכרזשל הקבלן ההודעה על זכייתו  ממועד ימים 15

את המנהל אישור לא לפני צו התחלת העבודה ינתן ( להוצאת הצותנאי  המהווים, יםהבא

   :)להלן) ב(ק "ובכפוף לאמור בס, ובדרישות כאמורעמידת הקבלן בתנאים 

 .'זבנספח להלן ו 59כאמור בסעיף  יםביטוחעל עריכת טופס אישור  המצאת .1

 .בדבר שמירה על זכויות עובדים 'נספח חתצהיר בנוסח  המצאת .2

וכאמור בסעיף , הצגת מפרט הציוד לביצוע העבודות בהתאם לדרישות המפרטים .3

  .להלן) ב(26

 .לעיל) ב(11בסעיף  כאמור, המנהללאישור  לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטים הצגת .4

תוך התייחסות , בטיחות ותכניתתוכנית התארגנות תכלול  העבודה המפורטתתכנית 

 .)'נספח ד( מפרטבלכלל המרכיבים המפורטים 

היתר לשטח עמידה בתנאי הלהוכחת , תרלוונטיורשויות הלו למנהלהצגת מסמכים  .5

  .)על ידי המזמין ווצאשה(ולהיתר הבניה לביצוע העבודות  ההתארגנות

  :הכולל את בעלי התפקידים הבאיםשל הקבלן  ביצועההצגת פרטי צוות  .6

 ;להלן 17 ףבסעיכמפורט  - מנהלי עבודה ו קבלןהנהלת ה  .א

כמפורט  –או קבלן משנה לבטיחות (מוסמך על פי תקנות הבטיחות בעבודה   .ב

 ;להלן) ב(20בסעיף 

כמפורט בסעיף  –מהנדס ביצוע ולל מנהל פרויקט הכו, צוות ביצוע העבודות  .ג

 ;להלן) ג(21

 ).א(24כמפורט בסעיף  –מודד מוסמך   .ד

 לאישורויובא  )'דנספח (פרט עמוד בהוראות ההסכם והמיידרש לצוות הביצוע 

תעודות ההסמכה וההשכלה עבור כל בעל בעל תפקיד בצוות המציע יצורפו . המנהל

  .שלו

 ,שאושרו על ידי המזמין קבלני המשנה מטעם הקבלןהסכמים חתומים עם  הצגת .7

עמידתם וכן אסמכתאות להוכחת  ,דרישות הרשויות ל פיכולל רישיונות והסמכות ע

  .מפרט הטכנידרישות המפורטות בב

- ו) יב(27ם כמפורט בסעיפי ,מנהלהלאישור לבדיקת החומרים  המעבדההצגת פרטי  .8

  .להלן) יג(27

 .הסכם לקליטת עודפי פסולת עם אתר מורשההצגת  .9

יציג הקבלן אסמכתאות  –יום ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז  30תוך , בנוסף

, לרבות עיריית ירושלים, הרלבנטייםהגורמים תיאום עבודות באתר מול על השלמת 

 .בזק ,חברת חשמל לישראל, משטרת ישראל

מועד מתן צו התחלת עבודה מתחייב באשר לאינו  המזמיןמובהר ומודגש במפורש כי   .ב  

והקבלן יידרש להיות ערוך לתחילת ביצוע העבודות  ,תחילת העבודות בפועלמועד ול

הקבלן מצהיר בזאת כי ימציא למזמין ככל שיידרש ועל . בהודעה מראש מאת המזמין

כחת רשים לשם הוהנד, או כל מסמך אחר/או תכניות ו/או אישורים ו/שרטוטים ו, חשבונו
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ידוע לקבלן כי היתר הבניה לביצוע העבודות והיתר הבניה  .היתר הבניה עמידתו בתנאי

וכי מאחר וטרם הסתיימו , יוצאו על ידי המזמין, )שטח ההתארגנות(למחנה הקבלן 

, אין המזמין מתחייב באשר למועד תחילת העבודות בפועל, התיאומים הנדרשים להוצאתם

  . ות ערוך לתחילת ביצוע העבודות בהודעה מראש מאת המזמיןיידרש להיוהקבלן 

במקרה של עיכוב בתחילת ביצוע  מזמיןאו שיפוי מאת ה/לא יהא זכאי לכל פיצוי ו הקבלן

או /או הזמנת ציוד ו/או התארגנות ו/לרבות בגין כל היערכות ולרבות , העבודות כאמור

  הנדרשים ממנו עד לאותו מועדאו המצאת מסמכים ואישורים /הקצאת כח אדם ו

 במהלכה, ימים 30שלא תעלה על קבלת צו התחלת העבודה תחל תקופת התארגנות  לאחר  .ג  

  :יידרש הקבלן לעמוד בתנאים והדרישות הבאים

 .הקמת מחנה ההתארגנות .1

ככל , לרשויות הנדרשות לשם קבלת האישורים לביצוע העבודות תשלום אגרות .2

  .שתהיינה

 כי יובהר זה לעניין .מנהלהי "לאשור ע, פ המפרט"הגשת תכנון לשלט פרויקט ע .3

 וצוות המפקח המתכננים פרטי את הכולל שלט, חשבונו על, יתקיןו יכין הקבלן

, המתכננים שמות, העבודה שם את יכיל השלט. לו בסמוך או הבנייה באתר הקבלן

 ומיקום צורת, האותיות גודל, צורתו, השלט תוכן. נוספים ופרטים הקבלן שם

 יגיש הקבלן. המפקח י"ע בלעדית יקבעו -  בשלט הקשור אחר עניין וכל, ההתקנה

 זה לשלט פרט. באתר התקנתו ואופן השלט קונסטרוקצית על ממהנדס אישור למפקח

 חוקי פ"ע נדרש או/ו המפקח כך על הורה עם אלא אחר שילוט כל יורשה לא

 את לשנות יידרש הפרויקט שבמהלך יתכן כי, בחשבון להביא הקבלן על. הבטיחות

 עקב או העבודות התקדמות של מאילוצים כתוצאה, תמורה ללא, השלט םמיקו

, ייצורו, ההדמיה לרבות השלט תכנון עבור .אחרת סיבה מכל או המפקח של דרישות

 בנפרד לקבלן ישולם לא העבודה בגמר וסילוקו אחזקתו, במיקומו שינויים, התקנתו

  .הכמויות בכתב השונים היחידה במחירי ככלולה תיחשב אלו לכל והתמורה

. מובהר כי הקבלן לא יחרוג מתחום שטח ההתארגנות כמוגדר בתוכנית ההתארגנות

יעשה , ככל שעם התקדמות העבודות יידרש הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות

  .ות המאשרותובתאום מלא עם הרשוי, או המנהל מטעמו/הדבר באישור המזמין ו

ככל ) 'מיסים וכד, אגרות(תשלומים בגין שטח ההתארגנות לרשויות המאשרות 

, לרבות הדרכים הזמניות, וכן כל עלויות נוספות הכרוכות בהתארגנות, שיידרשו

  .ב יחולו על הקבלן בלבד"השמירה וכיוצ, הגידור

או הפרת כל חלק הימנו תהווה הפרה /והפרתו ו ,הסכםהינו מעיקרי ה 12סעיף 

  .הסכםיסודית של ה

  

  מועד השלמת העבודות  .13

- אשר תחל בתאריך שיקבע על ,הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע  .א  

ידי המזמין בצו התחלת עבודה ובלבד שאם ניתנה לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם 

 טןק- עיףס  .יוארך המועד להשלמת העבודות כקבוע בסעיף האמור ,להלן 14להוראות סעיף 

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של /והפרתו ו ,הסכםזה לעיל הוא מעיקרי ה

  .הסכםה

או ביצועו המוקדם /לגבי השלמתו ו הסכםאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש ב  .ב  

  .של כל חלק מסוים מהעבודות
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  להשלמת ביצוע העבודותארכה   .14

המפורטות לקבלן פקודת שינויים המחייבת ביצוע עבודות נוספות על אלו במידה ותינתן   .א  

 ,רשאי המנהל ,ה על הקבלן לבצעומאידך לא צומצמו עבודות אחרות שהי ,בהזמנת העבודה

לקבוע כי כתוצאה מהעבודות הנוספות תחול דחיה במועד , לאחר קבלת אישור המזמין

  .ת העבודותהשלמ

  .ניתנת לערעור- קביעת המנהל תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי

או צמצום היקף העבודות שעל /ביטול של חלק מהעבודות וניתנה פקודת שינויים המחייבת   .ב  

רשאי המנהל לקבוע כי כתוצאה מכך תקוצר תקופת , על פי הזמנת העבודההקבלן לבצע 

  .ניתנת לערעור- ותהיה סופית ובלתיקביעת המנהל תיעשה בכתב . ביצועה

שיתרחשו  יםמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר במפורש כי יתכנו אירועים ופעילויות שונ  .ג  

הפגנות , תיירותיות או אומנותיות שונות לרבות פעילויות( באתר העבודות או בסמוך לו

 תיאום עם הקבלןכאמור ייעשו בהאירועים והפעילויות . במקביל לביצוע העבודות  )ב"וכיו

ולא ישפיעו על , לעיל זה לא יהוו עילה לבקשה לקבלת אורכה כאמור בסעיף, ככל שניתן

  .או המנהל/ידי המזמין ו- עלשיקבעו לוחות הזמנים כפי 

  

  קצב ביצוע העבודות  .15

או המפקח יהיה בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי בכדי /אם בכל זמן שהוא המנהל ו  .א  

, באם ניתנה ,או תוך הארכה, או כל חלק מהם בזמן הקבוע/השלמת העבודות ולהבטיח את 

או המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים /יודיעו המנהל ו, להשלמתן

או תוך הארכה שנקבעה להשלמה ויודיע , בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן

  .עליהם למנהל ולמפקח בכתב

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה /והפרתו ו הסכםיל הינו מעיקרי הזה לע טןק- עיףס

  .הסכםיסודית של ה

להחיש את קצב ביצוע העבודות , או המנהל בכל זמן שהוא/אם יהיה צורך לדעת המזמין ו  .ב  

או /יפנו המזמין ו, לקבלןככל שתינתן  ,הזמנים לרבות כל ארכה ותבלוחקבע ישמכפי 

והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת קצב ביצוע המנהל בכתב אל הקבלן 

בנוגע , כן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המנהל לצורך זה, העבודות המבוקשות

  .ימי עבודה ושיטות עבודה, לשעות עבודה

  

  הפסקת ביצוע העבודות  .16

מסוים או לזמן , ומכל סיבה שהיא, כולן או מקצתן, הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות  .א  

או המנהל ובהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו /לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המזמין ו

. או המנהל הוראה בכתב על כך/ידי המזמין ו- בהוראה ולא יחדשם אלא אם ניתנה לו על

  .יום מראש לפחות 15בגין הפסקת העבודות לצמיתות תינתן לקבלן התראה בכתב של 

ינקוט הקבלן באמצעים , לעיל) א(קטן - לפי סעיף, כולן או מקצתן ,הופסק ביצוע העבודות  .ב  

   .פי הוראות המנהל ולשביעות רצונו- ללהבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך וע

מוסכם ומוצהר בזאת כי , הסכםלמען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל דבר אחר האמור ב  .ג  

או כל חלק /ביצוע העבודות ואו המנהל יהיו זכאים להורות לקבלן להפסיק את /המזמין ו

דעתם המוחלט - פי שיקול- או לצמיתות וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא ועל/מהם זמנית ו

  .או יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהוא הסכםמבלי שהדבר יחשב להפרת ה, והבלעדי
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אך לפני שהקבלן  הסכםאו מקצתן לצמיתות אחרי חתימת ה/כולן ו, הופסק ביצוע העבודות  .ד  

או מהמנהל /לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו מהמזמין ו, בפועל בביצוע העבודותהחל 

  .או מכל גורם אחר/ו

יהא הקבלן זכאי –ידי הקבלן - על הסכםנגרמה הפסקת ביצוע העבודות כתוצאה מהפרת ה  .ה  

בניכוי כל סכום שהמזמין , עד הפסקתןבפועל בגין העבודות שבוצעו לתשלום מהמזמין 

אין באמור בסעיף זה כדי . לנכותו על פי הוראות הסכם זה ועל פי הוראות כל דיןזכאי 

פי - או כל סעד אחר מאת הקבלן על/או לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע פיצויים ו/לפגוע ו

   .או כל דין/ו הסכםה

מכל סיבה  למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות  .ו  

או /או חלקן בעצמו ו/יהיה המזמין רשאי להמשיך בכל עת את ביצוען כולן ו, שהיא

 ,דעתו המוחלט- פי שיקול- לידו וע- או גורם אחר אשר יבחר על/באמצעות כל קבלן אחר ו

או דרישות בקשר לכך לרבות ומבלי לגרוע מהכלליות /ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו

  .הסכםפי הוראות ה- לות עהאמור לעיל תביעה להמשיך בביצוע העבוד

  

  השגחה –' פרק ד

  השגחה מטעם הקבלן  .17

לעבודות  המוסמך והרשום לפי חוק רישום קבלנים ,מטעמו עבודהמנהל ההקבלן או   .א

, )עבודת בניה(י תקנות הבטיחות בעבודה "עפ ךמוסמ וכן ,1969- ט"התשכ, הנדסה בנאיות

באתר העבודות בכל זמן שבו מבוצעות העבודות וישגיח על  יםמצוי ויהי, 1988- ח"התשמ

, מנהלהאישורו המוקדם של את מטעם הקבלן יהיה טעון  עבודהמנהל ה. ביצוען ברציפות

מיום ההודעה על זכייתו של הקבלן  ימים 30 - לא יאוחר מהמנהל ופרטיו יובאו לאישור 

המנהל אף . לנמק את החלטתואשר יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו מבלי צורך  ,במכרז

המוסמך של הקבלן  מנהל העבודהידו למינוי - יהיה רשאי בכל עת לבטל הסכמה שניתנה על

  .ידי הקבלן מעת לעת- כפי שימונה על

המנהל למינויו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו  אישורוב עבודהמנהל אין במינוי 

- לבעל תפקיד אחר אשר מינויו נדרש עמחובת מינוי כל וכן  ,הסכםפי ה- ומהתחייבויותיו על

  .פי כל דין- לאו ע/ו אשר יצורפו פי המפרטים- ללרבות עהסכם פי ה

ח מוסמך של וכ- דין כל בא מהמפקחאו /או מהמנהל ו/לצורך קבלת הוראות מהמזמין ו  .ב  

  .הקבלן כדין הקבלן

לעיל מבלי לקבל  עבודהמנהל ההקבלן לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את   .ג  

  .את אישורו של המנהל מראש ובכתב

  

  הרחקת עובדים ורשיונות כניסה  .18

או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל /הקבלן ימלא כל דרישה מאת המנהל ו    

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בדבר  ,לרבות ,ידו באתר העבודות- אדם המועסק על

או המפקח התנהג אותו אדם שלא /אם לדעת המנהל ו, כוחו המוסמך- הרחקתו של בא

. או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו, או אינו מוכשר למלא תפקידו, כשורה

ימים מעת הרחקת אותו  7וך ת. ימים ממועד קבלתה 7הקבלן ימלא כל דרישה כאמור תוך 

זהות . ובד המוחלףזהה לעברמה לכל הפחות  ,עובד כמפורט לעיל ימצא הקבלן עובד מחליף

  .או המפקח/ידי המנהל ו- תאושר עלהעובד המחליף 
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  ןונקיו ציוד, העבודות אתרארגון   .19

משרד : "להלן( ארעי שישמש כמשרד המפקח באתר מבנההקבלן יקים על חשבונו   .א  

מבנה ". צו התחלת עבודה"ימים מהיום הנקוב ב 15משרד המפקח יוקם בתוך  .")המפקח

 שיקול לפיבשתי קומות בקומה אחת או ר "מ 40- משרד המפקח יהיה בשטח שלא יפחת מ

המשרד . ויועמד לשימושו הבלעדי של צוות הניהול והפיקוח מטעם המפקח המנהל דעת

כן הקבלן יתקין מבנה שרותים ברמה  כמו. חדר ישיבות ומטבחון קטן, חדר עבודהיכלול 

משרד המפקח . סניטרית לשביעות רצון הפיקוח אשר ישמש את הפיקוח וצוות ניהול הקבלן

 ויכלול עם חלונות ודלתות לנעילה ויהיה ראוי לשימוש משרדי) קירור/חימום(יהיה ממוזג 

מתכת ומנעול ארון , מדפסת ומכונת צילום, מחשב, שולחנות כתיבה, ינטרנטקו טלפון וא

: את צרכיו הבסיסיים כגון ויספקמעולה  בצורהיתחזק את משרד המפקח  הקבלן. ב"וכיו

 לתחזוקה שנדרש וכל מים, ולמדפסת לפקסימיליה טונרים, צילום נייר, שוטף ניקיון

המשרדים לפחות  לנקיוןידאג  הקבלן .הקבלן חשבון על זאת וכל המשרדים של שוטפת

 מפתחות יקבל המפקח. המפקח של הבלעדי לשימושו יהיה פקחהמ משרד .פעמיים בשבוע

  .המשרד את לנעול ויוכל

בין שהפסולת (לוק פסולת מאתר העבודות יצוע עבודות נקיון וסיהקבלן יהיה האחראי לב  .ב  

ניקוי הפסולת . מנהלהי יד- לשפיכה שיאושר ע לאתר )ידי אחרים- ידו ובין על- נגרמה על

באזורי העבודה השונים כך שלא תהיה  מדי יום ביומוי הקבלן באמצעות עובדיו יד- ליעשה ע

  .ללא יוצא מהכלל העבודותבכל שטחי  הצטברות של פסולת ולכלוך

מודגש במפורש כי המנהל ידרוש מהקבלן נקיון יום יומי ועליו להקציב לשם כך עובדים     

, ת הניקוי יהיו על חשבון הקבלןכל הוצאו. כאמור לעיל, מיוחדים שידאגו לפינוי הפסולת

  .עבודותהובמסגרת ההוצאות הכלליות לביצוע  באמצעות עובדים של הקבלן

קביעת המנהל . ל תעשה על חשבון הקבלן באחריותו ולשביעות רצון המנהל"כל העבודה הנ  .ג  

  .לגבי אחריות הנקיון בין כל הגורמים תהיה בלעדית סופית ומכרעת

פינה הקבלן את הפסולת ממקום ביצוע עבודתו לשביעות רצונו של המנהל או לא /לא ניקה ו  .ד  

רשאי יהיה המנהל לעשות זאת על חשבון הקבלן , ידי המנהל- ותוך תקופה שנקבעה לו על

במקרה זה לא יכול הקבלן לבוא . ולגבות את ההוצאות מהקבלן בכל דרך שתיראה למנהל

למבנים הארעיים או , לחומרים, מו לציודבכל תביעה שהיא נגד המזמין ביחס לנזקים שנגר

  .כל רכוש של הקבלן בעת הניקוי ופינוי הפסולת

  

   באתר העבודהאמצעי בטיחות ומתקנים , גידור, שמירה  .20

 מחיצות, גדרות באתר הקבלן יקים" עבודה התחלת צו"ב הנקוב מהתאריך ימים 7 תוך  .א  

, "בונים כאן" אזהרה שלטי כולל, הרכוש ולהגנת אדם בני על להגנה העבודות סביב ושערים

 על לספק וכן זה בעניין מוסמכת רשות כל של מחייבת הוראה או נוהג, דין כל פי- על הכל

, הפיתוח שטח כל את יכלול הגדר תוואי. כנדרש מיוחדים ובטיחות שמירה אמצעי חשבונו

  .המפקח להנחיות בהתאם

, לבן בצבע, לפחות' מ 2 בגובה חדשים" איסכורית" מפחי עשויה, אטומה תהיה הגדר  .ב  

 יש. המפקח עם בתיאום והקשירות הקיר פרטי כל. צבועה פלדה קונסטרוקצית על נסמכים

 הבטיחות לדרישות תענה הגדר. המפקח הנחיות לפי בקירות ראיה פתחי להתקין

  .ירושלים עיריית ולהנחיות ביותר המחמירות

 בהתאם עזר מבני או גדרות קטעי להזיז שיידרש אפשרות בחשבון לקחת הקבלן על  .ג  

  .מערכותיהם על מחדש מיקומם לרבות, כלשהו תשלום ללא וזאת, העבודה להתקדמות

 אשר, רגל והולכי בניה וחומרי ציוד, רכב כלי להכנסת שערים יותקנו הדרושים במקומות  .ד  

  .צבועה מפלדה יהיו השערים. העבודה כל במהלך נעול במצב יוחזקו
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 וגדרות מבנים הזזת, הבטיחות אמצעי כל נקיטת, הקבלן י"ע זה סעיף דרישות מילוי עבור  .ה  

 ההוצאות את לכלול הקבלן ועל בנפרד לקבלן ישולם לא, העבודה בגמר פירוקם לרבות' וכו

  .ההצעה במחיר זה עם בקשר

 ניקוי לרבות הביצוע תקופת כל לאורך הגדר של שוטפת תחזוקה חשבונו על יבצע הקבלן  .ו  

  .המפקח הוראות לפי. 'וכו שנפגעו אלמנטים החלפת, הגדר חיזוק, הגדר

בתחומים  ,תאשר עבר קורס בטיחו מוסמך בטיחותכולל כי צוותו קבלן מתחייב ה  .ז  

אם לקבלן אין במסגרת צוותו בעל תפקיד כאמור חלה  .מפרט הטכניכמפורט ב, הנדרשים

שיוקצה , על פי הדרישה האמורהלבטיחות מוסמך משנה  עליו החובה להתקשר עם קבלן

שם קבלת יובא ל ,מינוי מוסמך הבטיחות כאמור .לקבלן לטובת ליווי ביצוע העבודות

ממועד ההודעה על זכייתו  ימים 30 - וזאת לא יאוחר מוזאת  ,המנהלו המוקדם של אישור

  .של הקבלן במכרז

עבודת (י תקנות הבטיחות בעבודה "עפ ךהקבלן מתחייב להעסיק באתר מנהל עבודה מוסמ  .ח  

    .1988- ח"התשמ, )בניה

את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל  יםויודע יםמכירועובדיו הקבלן מצהיר כי הוא   .ט  

וכי  1970- ל"התש, ]וסח חדשנ[הוראות פקודת הבטיחות  התקנות הקשורות בבטיחות ואת

  .םבמלוא פיהם- לנהוג על םעל עצמ יםמקבלהם 

לרבות להוראות הבטיחות  המזמיןלהוראות הבטיחות של מתחייב לנהוג בהתאם הקבלן   .י  

 תייצבכמו כן י. ככל שיידרש ,ו של המזמיןמטעמ או יועץ הבטיחות של ממונה הבטיחות

לתדרוך העובדים  ,המזמיןשל  או יועץ הבטיחותאצל ממונה הבטיחות  ככל שיידרש הקבלן

או /לגרוע וכדי  קטן זה- הסר ספק אין באמור בסעיףלמען . לפני תחילת ביצוע העבודה

לנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו 

לפי הוראות כל דין והנחיות כל רשות ו, לרבות נספחיומפרט ה ,הסכםפי ה- על הנדרשים

  .מוסמכת

או נגד כל גורם אחר בגין /המזמין ואו נגד /הקבלן יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו  .יא  

הקבלן יהיה לכל  עבודותהוסכם ומוצהר כי לצורך ביצוע או בקשר לאמור בסעיף זה ומ/ו

ונוטל על עצמו את כל החובות " מנהל העבודה"וגם " מבצע העבודות"ין גם ידבר וענ

ביצוע ל ע הכלכלה הקבלן יודיע למפקח עבודות אזורי במשרד. והאחריות בגין תפקידיו אלו

  .ועל מינוי מנהל עבודה מטעמו באתר העבודותעבודות ה

  .בטיחות באתר גם כאשר יעבדו באתר גורמי חוץההקבלן יהיה אחראי על  .  יב  

 גניבה או אבידה, קלקול יקרה אם. והמבנים החומרים, הציוד על לשמירה ידאג הקבלן  .יג  

 בשטח בידיעתו או הקבלן י"ע שהונחו ולמכשירים לכלים, לציוד, לחומרים, למבנים

  .המזמין על אחריות כל תחול ולא ההפסד בכל הקבלן ישא, המבנה

  

  עובדים – 'הפרק 

  ידי הקבלן- אדם על- אספקת כוח  .21

את ההשגחה , האדם הדרוש לביצוע העבודות- הוא את כוח- הקבלן מתחייב לספק על חשבונו  .א  

למזמין לא . של עובדיו צורך אחר וכן כל, לינה ומזון בשבילם, אמצעי התחבורה, עליהם

  .בות כל שהיא כלפי עובדי הקבלןתהיה מחוי

אשר להם הסמכה , הקבלן מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים  .ב  

על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר . בוהה ביותרלביצוע עבודות באיכות הגמתאימה 

   .מתמוכשר לעבודה מקצועית מסוי- בלתי מתאים או- או המפקח ימצאו בלתי/המנהל ו
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הקבלן מתחייב להעסיק צוות לביצוע , לעיל) ב(20- ו) א(17בסעיפים מבלי לגרוע מהאמור   .ג  

 15 - לא יאוחר מוזאת  מנהלהו המוקדם של לאישוראשר יובא לאישור  ,העבודות מטעמו

מטעם הפרויקט מנהל את כולל צוות זה . ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז ימים

כמפורט  ,מטעמו מודד מוסמךו מוסמך הבטיחות, מנהל העבודה , מהנדס ביצוע, הקבלן

  .'דנספח  –מפרטב

  

  אדם מטעם הקבלן- של כוח תנאי עבודה  .22

במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות , מקצועיים ואחרים, הקבלן מתחייב להעסיק עובדים  .א  

וכן מתחייב הוא , או המפקח/פי הוראות המנהל ו- או על/ו הסכםתוך המועד הקבוע לכך ב

מנת שהמפקח יוכל - להיות נוכח במקום ביצוע העבודות בכל יום ובכל שעות העבודה על

  .הסכםבדברים ולתת לו הוראות לפי הלבוא אתו 

ישלם שכר עבודה לעובדים , לביצוע העבודה הקבלן יקבל עובדים רק בהתאם לכל דין  .ב  

 .על פי כל דיןכנדרש ה תנאי עבודעסיקם תוך קיום ידו בביצוע העבודות וי- שיעסקו על

פרת ה, מורשים לעניין זההאמצעות תאגידי כוח אדם העסקת עובדים זרים תותר ב

   .הסכםהתהווה הפרה יסודית של  הז ק"הקבלן בס התחייבות

פי כל - כנדרש עלהקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם   .ג  

בכל , ולקבל אישורים מתאימים לרבות ממשרד הבריאות, ידי כל רשות מוסמכת- דין ועל

הקבלן אינו רשאי להלין עובדים באתר יובהר כי  .הקשור להזנתם והלנתם של העובדים

  .אלא לאחר קבלת אישור המזמין ובכפוף לכל דין, למעט שומר באתר, העבודות

לשלם להם את , בביצוע העבודות באתרשיועסקו , ל זכויות עובדיומתחייב לשמור עהקבלן   .ד

וכן לעדכן את , מלוא שכרם ולהעניק להם את הזכויות הסוציאליות המלאות המגיעות להם

ובכלל זאת ההוראות המנויות , על פי כל דין וצו הרחבה, התשלומים וזכויות העובדים

- ב"התשע, להגברת האכיפה של דיני העבודהלחוק ) ב(25בתוספת השנייה והשלישית ובסעיף 

בין מדינת ישראל והסתדרות  4.12.2012הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום  ,2011

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה  הוראות ,העובדים הכללית

ב בזאת הקבלן מתחיי, בנוסף .והוראות הסכם זה 2013- ג"התשע, והניקיון בגופים ציבוריים

ולשפות את , לשאת בכל העלויות שיחולו כתוצאה מעדכון זכויות העובדים על פי כל דין

כתוצאה מכל סוג קנס או הוצאה , פיצוי, יחויב בכל עלות והמזמיןהמזמין במידה 

  .על ידי הקבלן או עדכון זכויותיהם כאמור מהעסקתם

  
  

  מדידותסימון ו – 'ופרק 

  סימון  .23

המימדים , של העבודות ולנכונותם של הגבהים והמדויקהקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון   .א  

ידי - סומנו עליוקבעו אשר יוההכוונה של כל חלקי העבודות בהתחשב עם נקודות הקבע 

אחראי עבורן יהא הוצאות הסימון אשר הקבלן . במועד ביצוע העבודות זמין בתוכניותהמ

  .בלבד יחולו על הקבלן

רשאי , שורויבזמן בדיקת הסימון ועד לא. נהלהמ דיי- לייבדק ויאושר עהאמור הסימון   .ב  

, קבלן לשנות את הסימון והמידות השונות בהתאם לשיקוליוללשנות או להורות  נהלהמ

עבודה לפני בדיקות ביצוע הלא יתחיל הקבלן ב .תנאי המקום והקרקעלו ,דרישות התכנוןל

  .נהלתב מהמכאשור במפורש בהסימון כאמור לעיל וקבלת 

סימון מן הסימונים שהוא חייב לבצע כל דיוקים ב- או אי/הקבלן יהיה אחראי לשגיאות ו  .ג  

- או נבנו מתוך אי/או לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/ויהא חייב לתקנם ו
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של יעותיו קב. וזאת בהתאם לקביעותיו של המנהל, או שגיאה כאמור/או סטיה ו/דיוק ו

  .ניתנות לערעור- המנהל בנושא זה תהינה סופיות ובלתי

 ,ידי המנהל- לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על הסכםפי ה- הוטל על הקבלן על  .ד  

חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה הן בתוך אתר העבודות והן מחוצה 

על הקבלן , כאמור, ידי המנהל- שנקבעו עלטושטשו או שונו נקודות הקבע , נפגעו, סולקו. לו

  .לחדשן על חשבונו הוא

כל עדכון של תכניות המשקפות את העבודות כפי שבוצעו  ,על חשבונו, למנהלהקבלן ימסור   .ה  

תוכניות העדות תהיינה ערוכות באופן "). AS MADE" –" תכניות עדות: "להלן(בפועל 

י הרשויות לצורך קבלת טופס "כולל כל מדידה נדרשת ע וולהנחת דעתהמנהל שיקבע על ידי 

   .מפרט הטכניה להוראותובהתאם  או תעודת גמר/ו 4

    

  המודד והמדידות  .24

במשך הזמן ככל הנדרש אף ו בכל עת בה יבוצעו עבודות מדידה, על חשבונו, הקבלן יעסיק  .א  

מודד מוסמך בעל ותק , במשך כל תקופת ההסכם הנדרש להבטחת ביצוע העבודות כנדרש

: להלן(שנים לפחות בעבודות מסוגים ומהיקפים דומים לעבודה לפי הסכם זה  5של 

אשר יהא רשאי לאשר או , של המנהלהמוקדם זהותו של המודד תובא לאישורו "). המודד"

  .לסרב לאשר את המודד ללא צורך בנימוק

 .לרשות המודד את התנאים הנחוצים לו לשם עבודה רצופה ותקינה יעמידהקבלן   .ב  

וכן לנהלים שיקבע ) ISO(המודד יהא כפוף לנוהלי בקרת האיכות הפנימיים של הקבלן   .ג  

 .המנהל לגבי הפיקוח הגיאומטרי הצמוד

ציוד המדידה יועמד לבדיקה של מי . המודד ישתמש אך ורק בציוד מדידה תקין ומכויל  .ד  

 . עליו המנהל שיורה

לספק את שירותי המדידה בצורה , מכל סיבה שהיא, אם וככל שהמודד לא יהיה מסוגל  .ה  

רשאי המנהל להזמין שירותי מדידה חיצוניים אחרים מקבלן , ובמועדהרציפה , תקינה

 .על חשבון הקבלן, מדידות אחר

לרבות יתדות , דותהקבלן יספק על חשבונו את כל חומרי הסימון הדרושים לעבודת המדי  .ו  

  .מברשות וכיוצא באלה, צבע, סרטי פלסטיק צבעוניים, ברזלי זווית, ברזלים עגולים, עץ

   :על המצב הקיים יחולו הוראות אלה הנתוניםבאשר למסירת   .ז  

 מנהל או מי מטעמו סיור עם המודד באתרהיערוך , בסמוך למתן צו התחלת העבודה  .1

 עבודותאשר יכלול את הנתונים שהתקבלו ממתכנן ה, וימסור לו תיק מדידות העבודות

  :כלהלן

  ).פוליגונים וערכיהם( ירשימת נקודות הביסוס הפלנימטר  .א  

  ).ים וערכיהם– .B.M(רשימת נקודות הביסוס האלטימטרי   .ב  

  .מנהל שיש מקום למסור נתונים אלההככל אשר יסבור , גבולות ההכרזה וערכיהם  .ג

  ).עבודת המדידה ויחסי הגומלין בין הפיקוח הצמוד למודד(נוהלי עבודה   .ד

יהא הקבלן רשאי לערער בפני המנהל על , מעת שנמסר תיק המדידות כאמור לעיל  .2

 20לא עשה כן בתוך ). פלנימטרית ואלטימטרית(נכונותן של תוכניות המצב הקיים 

  .כמי שהסכים לנכונותןהקבלן  ייחשב, ימי עבודה מהמועד האמור) עשרים(
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  חישובי כמויות  .25

  .רלוונטי ןידי חשב כמויות בעל ניסיו- חישוב הכמויות יבוצע על חשבון הקבלן על  .א  

יהא מחוייב לחזור ולבצע  והקבלןהמנהל יהא רשאי שלא לקבל תוצאות מדידה שבוצעה   .ב  

מזכויות המנהל לבצע וזאת מבלי לגרוע , להוראות המנהל הנדרשות בהתאםאת המדידות 

  .מדידות בעצמו

  .המנהל יהא רשאי לדרוש מהקבלן פירוט שימצא לנכון ביחס למדידות ולחישובי הכמויות  .ג  

יהא רשאי לדרוש מהקבלן כי יבצע , קיבל המנהל את תוצאות המדידה וחישובי הכמויות  .ד  

  .השלמות ועדכונים להם

  

  חומרים ומלאכה, ציוד – 'זפרק 
  

  מתקנים וחומרים, ציודאספקת   .26

לספק למטרת ביצוע יהיה פירושם כל החומרים שעל הקבלן  "חומרים"ן פרק זה ילעני  .א  

מוגמרים וכן מתקנים וציוד - לתיבין מוגמרים ובין ב, מוצרים, העבודות לרבות אביזרים

  .העתידים להיות חלק מהעבודות

 ולקבלתוכתנאי מוקדם , ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז ימים 15 - מלא יאוחר   .ב  

המתקנים , הכלים, ימציא הקבלן לאישור המזמין את פרטי הציוד, של צו התחלת העבודה

בהתאם , ביצוע העבודותבהם יעשה שימוש אשר ב ,והאמצעים האחרים לביצוע העבודות

  .'דנספח  – המפרט הטכני לדרישות 

, בין היתר, כי יבצע את העבודות, מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלןמבלי לגרוע     

  .באמצעות הציוד אשר פירט כאמור

, המים, האביזרים, החומרים, המתקנים, את כל הציוד, על חשבונו, הקבלן מתחייב לספק  .ג  

, בקצב הדרוש העבודותהיעיל של  ןוכל הדברים האחרים הדרושים לביצוע הדלק, החשמל

ביצוע הבמהלך כל תקופת  .ולשביעות רצון המנהל להלן 28תאם לאמור בסעיף וזאת בה

נדרשו חיבורים לרשתות המים . יראו את הקבלן כמי שכל הדברים הללו מצויים ברשותו

על  ,כדין יהא הקבלן לבדו אחראי להסדרת חיבורים כאמור, והחשמל לשם ביצוע העבודה

  .חשבונו

יעברו לבעלות המזמין , ןוהשלמת העבודותלמטרת ביצוע  אתר העבודותחומרים שסופקו ל  .ד  

    .בעבודותהשקעתם במועד 

הקבלן להוציא  מחויב, ההסכםתנאי ל 33פי סעיף - על לעבודות השלמהניתנה תעודת   .ה  

אלא , החומרים עודפיאת הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת  אתר העבודותממקום 

  .אם וככל אשר הורה המנהל אחרת

, מנהל בכתבהאו הורה להלן ) י( קטן- פי הוראות סעיף- בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על  .ו  

 חייב, העבודותאינם נחוצים עוד לביצוע ) ד(עד ) ב(לפי סעיפים קטנים  והחומריםשהציוד 

   .אתר העבודותהקבלן להוציאם מ

) ד(עד ) ב(קטנים - םהמנהל רשאי ליתן הוראה לקבלן לפנות ציוד וחומרים כאמור בסעיפי  .ז  

חייב הקבלן להוציאם , נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים. מאתר העבודות

רשאי , לא ציית הקבלן להוראה זו. בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור

והמזמין לא , על חשבון הקבלן, לכל מקום שיראה בעיניו אתר העבודותהמזמין להוציאם מ

זולת נזק שנגרם במזיד או ברשלנות חמורה , לכל נזק או אובדן שייגרמו להםיהיה אחראי 

  .על ידי המזמין
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ובהיעדר הוראה אחרת מהמנהל הבטוחה של הציוד והחומרים  לשמירתםהקבלן אחראי   .ח  

 .ההסכם בלבדרשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע יהא הקבלן 

המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו רשאי , להלן 65בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף   .ט  

- זה כפופה לזכויות המזמין על 26סעיף ת השימוש של הקבלן לפי יווזכו, פי אותו סעיף- על

   .כאמור 65פי סעיף 

 הקבלןלפסול בכל עת חומרים שהביא , פי שיקול דעתו- על, אך לא חייב, מנהל רשאיה  .י  

אולם אין בעובדה שנמנע מהפעלת , ולדרוש את החלפתם, כולם או חלקם, אתר העבודותל

 .סמכותו משום אישור מפורש או משתמע לחומרים שהביא הקבלן

 שישמשמבנה , העבודות הקבלן יתקין ויחזיק על חשבונו באתר, בהתאם לאמור במפרטים  .יא  

המשרד יהא רכושו של הקבלן  ").המשרד: "להלן(מפקח ללמנהל ו ,כמשרד לנציגי הקבלן

  .ולאחר קבלת אישור המנהל ביצוע העבודותעם סיום  העבודות והוא יסלקו מאתר

הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל , הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד  .יב  

או /או הכלים ו/הציוד ו, דעתו של המנהל- במקרה ולפי שיקול. של העבודות בקצב הדרוש

יהיה על הקבלן , מתאים לבצוע העבודותאו אינו /או חלק מהם אינו מספיק ו/המתקנים ו

ידי - לשביעות רצונו של המנהל וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על, להחליפם על חשבונו

  .ניתנות לערעור- החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות ובלתי. המנהל

, בדיקות, מוסכם בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרים  .יג  

  .אלא כדי להוסיף עליהם הסכםל פיםהמצור, יםבמפרטככל שיפורטו , ציוד ומלאכה

או הפרת תנאי מתנאיו /והפרתו ו ,ההסכםהינו מעיקרי  ,המשנה שבו- על סעיפי ,26סעיף     

  .הסכםתהווה הפרה יסודית של ה

  

  טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים  .27

הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא   .א  

  .מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה

הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים   .ב  

  .או המפקח/ידי המנהל ו- על למטרתם

, בתכניות, במפרטיםבהתאם לאמור  העבודותהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע   .ג  

כל החומרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים . הסכםבכתב הכמויות ובשאר מסמכי ה

יתאימו  –אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים . הסכםכפי שנקבע בוהמפרטים ו

  .סוג אחר מתוך התקן המתאים הסכםפרט אם נקבע ב, לסוג המובחר של החומרהחומרים 

  :חומרים שאין לגביהם תו תקן  .ד  

מטעם מכון מתאימים אשר לגביהם לא קיימים תקנים , חומרים מתוצרת הארץ  .1

או  בהסכםיתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו  –התקנים הישראלי 

  .המנהללפי קביעת  – בהסכםא פורטו ואם ל, הסכםלדרישות שפורטו ב

אשר או לתקנים ישראליים חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ   .2

  .הסכםאו לדרישות שפורטו ב בהסכםנקבעו 

  .על הקבלן החל, לעיל) 2(- ו )1( בפסקאותחובת ההוכחה על ההתאמה כאמור   .3

  

  :חומרים שיש לגביהם תו תקן  .ה  

  .או סימן השגחה ישאו תו תקן, לגביהם קיימים תקנים ישראלייםחומרים אשר   .1
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אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד   .2

יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם  -  או סימן השגחה בלבד הנושא תו תקן

. קניםאולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות הת, נושאים תו תקן

  .ההחלטה בעניין זה תתקבל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל

  .על הקבלן החל, לעיל) 2(- ו )1( בפסקאותחובת ההוכחה על ההתאמה כאמור   .3

הן ביחס למקורות החומרים בהם יש , המנהלהקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של   .ו  

כי בשום פנים , במפורשוסכם בזה אולם מ. בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים

מנהל רשאי ה. אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור

סוגי החומרים לאם אין אותם החומרים מתאימים , לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר

ידי הקבלן אלא באישור - חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על. מפרט הטכניב םהמפורטי

  .המנהלמוקדם של 

ידי - רק לאחר שהחומרים אושרו על תוהעבודהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע   .ז  

החומרים שיספק הקבלן . במקרים בהם דרוש אישור מעבדה, ידי המעבדה- מנהל ועלה

שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך יתאימו מכל הבחינות לאלה  לאתר העבודות

מנהל שהחומרים אינם תואמים המצא . והזמנים שנקבע ותלפי לוח ותהתקדמות העבוד

את החומרים  מאתר העבודותיפסיק הקבלן את העבודה ויסלק , שאושרו כאמור לחומרים

  .מנהל הורה אחרתהשאינם תואמים אלא אם 

האחסנה וכל יתר הפעולות , ההעמסה והפריקה, ההובלה, הקבלן יבצע את פעולות האריזה  .ח  

זיהומם או הפחתת , באופן שימנע את קלקולם, לאתר העבודותבהבאת החומרים  הכרוכות

החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של . ערכם בכל דרך אחרת

 .וג אחרכלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל ס

דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או , מנהלהלפי דרישת , הקבלן יספק  .1  .ט  

  .אתר העבודותבטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או ב

מנהל יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע הידי - הדוגמאות שאושרו על  .2    

כל הדוגמאות תהיינה רכוש . ולעבודות המבוצעותוישמשו להשוואה לחומרים שסופקו 

  .המזמין

תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף , זר הוזמן תחילה כדוגמאיבכל מקרה שחומר או אב  .3    

אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית , המתאים של כתב הכמויות

  .המתאים זרילביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האב

ובחתימת " נאמן למקור"מקוריות או מוטבעות בחותמת  על הקבלן למסור תעודות אחריות  .י  

כל  עבור, עבודותשל חומרים המסופקים ל, ידי יצרנים או יבואנים- מנופקות על, הקבלן

מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם  עלעל פי דין אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה 

  .פי דין- למרות שלא קיימת לגביהם חובה על המפרט הטכניהוראות בדרישה כזו  ההיית

אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב  –ידי המזמין - סופקו חומרים על  .יא  

 .אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על המזמין את החובה לספק חומרים .ותהעבוד

  :מעבדהבדיקות   .בי  

דגימות מהחומרים והעבודות , מנהלהעל חשבונו ולפי הוראות , הקבלן מתחייב לספק  .1    

כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע , וכן את הכליםאו שייעשו שנעשו 

, ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה- על אתר העבודותהבדיקות ב

  .מנהלההכל כפי שיורה 
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במידה והקבלן יבחר . תהיה בהתאם להנחיית המזמין הבדיקותשתבצע את המעבדה   .2    

לפי  המנהל של המוקדם לאישורויהיה הדבר נתון , לבצע את הבדיקות במעבדה אחרת

, הקבלן יהיה אחראי לכל ההשלכות של החלפת מעבדה כאמור. שיקול דעתו הבלעדי

  .יות למזמיןרכל אח םואין באישור המנהל למעבדה אחרת כדי להקי

עד לסכום השווה לאחוז אחד מהסכום  בדיקות המעבדהיישא בעלותן של הקבלן   .3

  ).מ"כולל מע(הכולל של הצעתו 

או בסעיף זה כדי למעט מחובתו של הקבלן למלא כל חובה /ו מפרט הטכניאין באמור ב  .די  

  .לרבות בנושאי בטיחות וגהות, זה הסכםהמוטלת עליו לפי דין או לפי 

  

  העבודותחומרים באתר   .28

על הקבלן האחריות לכך כי באתר העבודות יימצאו החומרים והמוצרים הדרושים לביצוע   .א  

לרבות כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא בהתאם לדרישות מסמכי המכרז , העבודות

  .וכן מסמכים שנמסרו לו על ידי המזמין אשר הורה לו על שמירתם

סופקו על ידי הקבלן רק כאשר הושקעו בעבודות החומרים והמוצרים ייחשבו שנמסרו וש  .ב  

יאפשר הקבלן , בטרם השקעתם של החומרים והמוצרים בעבודות. והפכו למחוברים בהן

  .הן לכמותוהן לאיכות , לבחון אותם, או למנהל אבטחת האיכות/ואו למפקח /למנהל ו

  

  סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה  .29

תוך כדי , דעתם הבלעדי- מזמן לזמן ולפי שיקול, רשאים להורות לקבלןאו המפקח /המנהל ו  .א  

הוראות כדלקמן והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה , מהלך ביצוע העבודות

  :ההוראות יהיו בדבר. ידם- שתקבע על

בכל מקרה , סילוק חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה  )1

  ;המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידםאו /שלדעת המנהל ו

 טןק- עיףהבאת חומרים אחרים מתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בס  )2

  ;לעיל) 1()א(

ידי שימוש - הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על, סילוקו  )3

או /ו הסכםמתאימה או בניגוד לתנאי ה- מתאימים או באיכות בלתי- בחומרים בלתי

  .הוראות כל דין

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה /והפרתו ו ,הסכםזה לעיל הוא מעיקרי ה טןק- עיףס

  .הסכםיסודית של ה

המפקח יהיו מוסמכים או /המתכנן ואו /למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המנהל ו  .ב  

או /ו ורשאים להורות לקבלן הוראה מההוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים

או בקשר אליהם /או גם במקרה שהקבלן קיבל בגינם ו/ידם ו- העבודות נבדקו כבר על

  .ביניים כלשהם- תשלומי

 טןק- עיףהמפקח המפורטים בס או/המתכנן ואו /לא מילא הקבלן אחר הוראות המנהל ו  .ג  

, יןאו כל ד/ו הסכםפי ה- מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על, לעיל יהא המזמין רשאי) 3(- )1()א(

לבצעם על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין 

לכיסוי הוצאות כלליות של המזמין  14%יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו בתוספת 

  .מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת
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במקום , אך לא חייבים, המפקח רשאים או/המתכנן ואו /יהיו המנהל ו, על אף האמור לעיל  .ד  

לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות , הסכםלדרוש תיקון עבודות שבוצעו שלא בהתאם ל

  .שיגיע לקבלן הסכםולנכות את סכום ההפחתה משכר ה

תהיינה סופיות  29ל בסעיף או המפקח כאמור לעי/ו מתכנןאו ה/קביעות והוראות המנהל ו  .ה  

  .ניתנות לערעור- ובלתי

  

  בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים  .30

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות   .א  

  .המפקח או/המתכנן ו או/ו המנהלשל  ה בכתבמכוסה או מוסתר ללא הסכמ

צנרת או כל , כגון ברזל לפני יציקה(שנועד להיות מכוסה או מוסתר הושלם חלק מהעבודות   .ב  

, ולמפקח בכתבלמתכנן , מנהליודיע הקבלן ל) וכדומה ,מרכיב ותשתית בחפירה לפני כיסויה

למפקח  או/למתכנן ו או/ו מנהלשהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור ל

  .למדוד ולבחון את טיב החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו, לבדוק

או המפקח /ו מנהלידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי ה- במקרה והחלק המוסתר יכוסה על  .ג  

לקדוח , יהיה הקבלן חייב על חשבונו לחשוף, לבדוק לבחון ולמדוד את החלק הנדון

או /ו מנהלחלק מהעבודות לפי הוראות ה לעשות חורים ולבצע חציבות בכל, קידוחים

ולאחר מכן יחזיר הקבלן את , בחינתו ומדידתו של החלק המוסתר, לצורך בדיקתו, המפקח

  .המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח

  .זה לעיל תחולנה על הקבלן טןק- עיףההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס

  

  תוספות והפחתות, שינויים – 'חפרק 

  שינויים  .31

ומבלי  ,לרבות ,יקטעל כל שינוי בפרואו המנהל רשאים להורות בכל עת לקבלן /המזמין ו  .א  

של כל חלק  יםמימדהמתאר ו ,רכיב, גודל, סוג, איכות, הבצור, עיללגרוע מכלליות האמור ל

והקבלן מתחייב למלא אחר ) "השינויים" :להלן(הכל כפי שימצאו לנכון , עבודותרכיבי המ

ידוע לקבלן כי  .או המנהל/הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים שיקבעו המזמין ו

או העבודות באופן מהותי ולא תהיה לו כל טענה /המזמין רשאי לשנות את היקף הפרויקט ו

  .בקשר לכך

הקטנת היקף , הגדלת היקף העבודות ,בין היתר ,כהגדרתם לעיל כוללים" שינויים"

וכל שינוי אחר מכל  סכםבהאו נוספות על אלה שפורטו /בודות שונות וביצוע ע, העבודות

- והכל ללא הגבלה ובהתאם לשיקול, או המנהל/עליו יורו המזמין ושאו סוג שהוא /מין ו

ביטול או , ומבלי שלקבלן תהיה עילה לתביעה או טענה כלשהי עקב שינוי ,דעתם המלא

  .תוספת בהיקף העבודות

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה /והפרתו ו ,הסכםמעיקרי ה זה לעיל הינו טןק- עיףס

  .הסכםיסודית של ה

 פקודת"קרא ילעיל ת) א( טןק- עיףאו המנהל בדבר שינויים כאמור בס/הוראות המזמין ו  .ב  

  .או במכתב נפרד/ותינתן בכתב ביומן העבודה ו ,"שינויים

ידי מורשי - חתם עלית, ההסכםשכר המגדילה את פקודת השינויים  מובהר לקבלן כי  .ג  

   .ופרט לה לא יהא תוקף לכל פקודת שינויים אחרת, החתימה של המזמין בלבד

מובהר כי שינוי עקב דרישות הרשויות לא יחשב כשינוי לצורך פרק זה ולא יזכה את הקבלן   .ד  

  .לשכר ההסכםבתוספת 
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לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש , היקף העבודות ה שלהגדלאו  ההקטנכללה פקודת השינויים   .ה  

או כל תשלום /או דמי נזק ו/או מכל גורם אחר פיצוי ו/או מהמנהל ו/או לתבוע מהמזמין ו/ו

פרט , היקף העבודות כאמור ולרבות פיצוי בעד הפסד רווח ה שלהגדלאו  ההקטנאחר בגין 

מדידה של העבודות בסעיפי ולא יערער על מחירי יחידות , להלן 32בהתאם לאמור בסעיף 

  .כתב הכמויות

  

  קביעת ערך השינויים  .32

 מפרט הטכניבלהכניס שינויים בתכניות ו, כל עוד לא הושלמה העבודה, היה רשאיי המזמין  .א  

מועדי , ביצועהאת תקופת  נהלבמקרה ששינויים כאמור יאריכו לדעת המ. ועתד- לפי שיקול

ערכו של  .מנהלמביצוע שינויים אלה לפי דעת ההשלמת העבודה ידחו לתקופה המתחייבת 

ולמזמין לא  כתב הכמויותבייקבע לפי האמור  כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים

  .תהיה כל טענה בקשר לערך השינוי

לפי מחירון  ייקבע מחיר כל יחידה, במידה ולא יימצא מחיר יחידה דומה בכתב הכמויות  

 עשרה( 10% בהנחה של  ,)התחשבות במיקום גיאוגרפי ללא(דקל לענף הבנייה והתשתיות 

  .)אחוזים

, ידי המנהל- קבע ערכו עליי, כאמור דקלחברת במידה ולא נמצא מחיר מתאים במחירון     

בו היה על שבשים לב למחירי יחידות דומות בהתאם למחירי החומרים הנהוגים בתאריך 

לפני . לט לקביעת ערך השינוייםדעתו המוח- ולפי שיקול ,ל"את החומרים הנ קהקבלן לספ

קביעת המנהל בדבר ערך השינויים תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולהציג בפניו 

קביעת המנהל בדבר ערך השינויים תהיה . את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהשינויים

  .ניתנת לערעור- סופית ובלתי

מהותיים או - לבצע שינויים בלתינדרש הקבלן , דלעיל ,)א( ןטק- ףעילמרות האמור בס  .ב  

או שימוש /או הנובעים מעבודה לקויה ו/שינויים נחוצים מחמת פגם בביצוע העבודות ו

או הדרושים לדעת המנהל /או מתנאים שנתגלו לקבלן באתר העבודות ו/בחומרים לקויים ו

תמורה ידי הקבלן ללא - יבוצעו שינויים אלה על, או לייעל את ביצוע העבודות/כדי לשמר ו

המנהל יקבע אם השינויים שהקבלן נדרש לבצע הינם מהסוג אשר לא מזכה . נוספת כלשהי

זה לעיל וקביעות המנהל תהיינה סופיות  טןק- עיףאת הקבלן בתמורה נוספת כאמור בס

  .ניתנות לערעור- ובלתי

חדול או ל/ו ,ולרבות השינויים ,הקבלן לא יהיה רשאי בשום תנאי לעכב את ביצוע העבודות  .ג  

או הארכת תקופת הביצוע /קביעת ערכו של השינוי ו- או כל חלק מהם מחמת אי/מביצועם ו

- או מחמת אי/ידי המנהל ו- הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על- או מחמת אי/ו

הקבלן יהיה חייב בכל . הסכמתו לקביעת המנהל בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע

  .ברציפות ובהתמדה הסכםפי הוראות ה- התחייבויותיו עלמקרה להמשיך ולבצע את 

או הפרת תנאי /והפרתו ו הסכםהינו מעיקרי ה ,המשנה שבו- על סעיפי ,סעיף זה לעיל    

  .הסכםמתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה

  

  בדק ותיקונים , השלמה – 'טפרק 

  תעודת השלמה לעבודות  .33

נציגו . למנהל ולמפקח, יודיע על כך הקבלן בכתב למזמין, העבודותשל  ןביצועהושלם   .א  

ל ביחד "כל הגורמים הנ –להלן ייקראו בסעיף זה (המנהל והמפקח , המוסמך של המזמין

יום ממועד קבלת  15יבדקו בנוכחות הקבלן את העבודות תוך , )"הצוות הבודק": או לחוד/ו

נספחיו , על כל מסמכיו הסכםהמצא הצוות הבודק את העבודות מתאימות לתנאי . ההודעה

ידי המנהל תעודת השלמה עם תום הבדיקה - תינתן לקבלן על –והוראותיו ומשביעות רצון 
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או איזה חלק /או מי ממנו שהעבודות ו/מצא הצוות הבודק ו). "תעודת ההשלמה" :להלן(

, י המנהל רשימת תיקוניםיד- לתמסר לקבלן בכתב ע, הסכםמהן לא בוצעו כאמור בהתאם ל

הדרושים לדעת הצוות הבודק לשם התאמת , ")הפרוטוקול" :להלן(שינויים והשלמות 

ידי - והקבלן חייב לבצעם מיד או תוך התקופה שתיקבע לכך על הסכםהעבודות להוראות ה

  .המנהל ובדרך שיקבע הצוות הבודק

שינויים שפורטו בפרוטוקול יערך הההשלמות ו, לאחר שהקבלן יבצע את כל התיקונים  

לעריכת . ")המשלים וטוקולהפר" :להלן(התיקונים נוסף ובו ציון ביצוע  טוקולופר

לפי הזמנה בכתב מאת , לעיל) א(קטן - כאמור בסעיף, המשלים יופיעו הצדדים הפרוטוקול

  .הקבלן

למען הסר ספק מובהר כי תהליך מסירת העבודות לצוות הבודק עד למתן תעודת ההשלמה   

  .ביצועההינו חלק מתקופת 

  :אלא לאחר שהתקיימו התנאים דלהלןלא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה 

מתקניהן והציוד המצוי בהן נבדקו , הצוות הבודק מצא כי העבודות כולן על חלקיהן  )1

או הופעלו ונמצאו מתפקדות /ונמצאו מתאימות להתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה ו

, )'ג נספח( התוכניותות כלל מסמכי המכרז לרבפי - באופן סדיר ללא תקלות ועל

  .והוראות הסכם זה) 'ד נספח( מפרט הטכניה

שלמה כפי או ה/הבודק את כל הטעון תיקון ו הקבלן ביצע לשביעות רצון הצוות  )2

  .שפורט בפרוטוקול

ציא את אישורי הרשויות והמ הסכםפי ה- הקבלן מילא את כל התחייבויותיו על  )3

  .ןכדי שניתן יהיה להשתמש בעבודות על חלקיהן השונים ליעוד ,המוסמכות

החזיר את מצב השטח לקדמותו לרבות תיקון ושיקום מלא של מערכות הקבלן   ) 4

  .וניקה את השטח באופן יסודי, ניקוז על מרכיביהןה

ואלה אושרו הכללי מפרט המסר לצוות הבודק תכניות עדות על פי נוהל של הקבלן   )5

  .ות הבודקצוהעל ידי 

  .מאת עיריית ירושלים ותעודת אכלוס 4 טופסהקבלן מסר למזמין   )6

  .אישור בדיקת מהנדס בודק חשמל  )7

  .או על פי מסמכי המכרז/כל אישור הנדרש על ידי הרשויות ו  )8

 תעודת"או /ו "השלמת העבודות"בו מדובר על  הסכםמובהר בזאת כי בכל מקום ב

   .תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל בסעיף זה "השלמה

או בעריכת הפרוטוקול /למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו

או /ישירה ו, כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, ח המסכם"או באישור הדו/ו

חר תהליך קבלת העבודות ובדיקת לא נחשף או שהתגלה לא, לליקוי שנשכח, עקיפה

  .ידי הצוות הבודק- העבודות על

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה /והפרתו ו ,הסכםזה לעיל הינו מעיקרי ה טןק- עיףס

  .הסכםיסודית של ה

לעיל תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות בשינויים  )א(קטן - הוראת סעיף  .ב  

מתן תעודת השלמה חלקית אינו משחרר את הקבלן מהתחיבויותיו לפי כל תנאי . המחויבים

בגינן קיבל הקבלן שלרבות ביצוע עבודות נוספות באותו חלק מהעבודות  ,הסכםמתנאי ה

דעתו הבלעדי - פי שיקול- הל ועללדעת המנ ,או קשור/הנובע ו ,תעודת השלמה חלקית

  .מתיקונים והשלמות הדרושים בחלקים אחרים של העבודות ,והסופי
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על הקבלן ים מהעבודות ששלמו העבודות או הושלם החלק המסוקבע הצוות הבודק כי הו  .ג  

ן את העבודות או את אותו חלק חייב הקבלן למסור למזמי, םהיה להשלימו במועד מסוי

את מסירת  והקבלן אינו רשאי לעכב, יןיל לפי הענוהכ, ו כאמורים מהן שהושלממסו

או תביעות כלשהן /או טענות ו/מחמת דרישות ו, ם מהעבודותהעבודות או החלק המסוי

  .או כלפי כל גורם אחר/או כלפי המנהל ו/שיש לו כלפי המזמין ו

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה /והפרתו ו ,הסכםזה לעיל הינו מעיקרי ה טןק- עיףס

  .הסכםיסודית של ה

או ההשלמות שפורטו בפרוטוקול תוך התקופה שנקבעה /לא ביצע הקבלן את התיקונים ו  .ד  

דעתו המוחלט והסופי אין - פי שיקול- בכל מקרה בו לדעת המנהל ועל, ידי המנהל או- על

או /ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ואו /ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו

פי - מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על, יהיה המזמין רשאי, או בטיב משביעי רצון/באיכות ו

או /או כל חלק מהם בעצמו ו/או ההשלמות ו/לבצע את התיקונים ו, או כל דין/ו הסכםה

לו על הקבלן או ההשלמות כאמור יחו/הוצאות ביצוע התיקונים ו. י כל גורם אחריד- לע

מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר  14%והמזמין ינכה הוצאות אלה בתוספת 

י יד- ללרבות ע ,או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת/אשר טרם שולם לקבלן ו הסכםה

  .מימוש הערבות

  

  בדק ותיקונים  .34

  :כדלקמן) אחריות( והתיקונים הבדק תקופת תהיה זה במכרז  .א  

 מסמכי וביתר להלן עבורן אחרת נאמר לא אשר אחרות ועבודות הבנייה לעבודות •
  .ההשלמה תעודת מתן ממועד חודשים וארבעה עשרים – המכרז

  . ההשלמה תעודת מתן ממועד שנים 10 -  ואיטום בידוד לעבודות •

  .ההשלמה תעודת מתן ממועד שנים 3 -  ומסגרות נגרות לעבודות •

  .ההשלמה תעודת מתן ממועד שנים 5 -  אלומיניום לעבודות •

  . ההשלמה תעודת מתן ממועד שנים 10 -   אבן לעבודות •
  

 -  עבודות אותן לגבי שונות בדק תקופות השונים המכרז במסמכי שמצוינות מקרה בכל
  .יותר הארוכה התקופה תקבע

ובלבד  ,ביחס לאותן עבודות יחל מתאריך מתן תעודת השלמה ,נה של תקופת הבדקימני  .ב  

במקרה של תעודת השלמה . שעד תאריך זה המציא הקבלן למזמין את ערבות הבדק

ין תקופת הבדק מתאריך מתן כל תעודת השלמה ייחל מנ –לחלקים שונים של העבודות 

  .חלקית

או /או ליקויים ו/או קלקולים ו/או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק מגרעות ו/נתהוו ו  .ג  

לדעת המנהל כתוצאה מעבודה לקויה , או סוג הנובעים/גם אחר מכל מין ואו כל פ/נזקים ו

או המפקח /או להוראות המנהל ו/ו מפרט הטכניאו שלא בהתאם ל/יקת ומדו- או בלתי/ו

או כתוצאה מביצוע /או בלתי מתאימים ו/או לקויים ו/כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו

אחרת שאינה תלויה במזמין  ן מכל סיבהובי הסכםמיומנת או שלא בהתאם ל- עבודה בלתי

חייב הקבלן לתקן את הפגמים על חשבונו לפי הוראות ) "הפגמים" :או לחוד/ביחד ו ,להלן(

  .ועל פי לוחות הזמנים שיקבעו על ידי המנהל, המנהל ולשביעות רצונו

במהלך ותימסר לקבלן , או של המנהל/כל דרישה לתיקון פגמים יכול שתהא של המזמין ו

  .תקופת הבדק

  .להלן 35לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף ) ג( טןק- עיףאין באמור בס  .ד  
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מול לביצוע העבודות  הנדרשיםתשתיות התיאומי לבצע את כל באחריות הקבלן מובהר כי   .ו  

את ולהמציא למזמין , )'חשמל וכו, הוט, לרבות בזק(ת הרלוונטיות וכל חברות התשתי

  .האישורים הנדרשים מאת חברות התשתיות כאמור לביצוע העבודות

ביצוע שם נדרשים ממנו להאת כלל התיאומים לערוך הקבלן יהא  באחריות, כמו כן  .ז  

, בין היתר, הכוללות, נחיית המנהלהבהתאם ל ,אך לא רק לרבות הסכם זהנשוא  עבודותה

  .'וכדו תיאום הסדרי תנועה

או הפרת תנאי מתנאיו /והפרתו ו ,הסכםהינו מעיקרי ה ,המשנה שבו- על סעיפי ,37סעיף   .ח  

  .הסכםתהווה הפרה יסודית של ה

  

  פגיעה בציבור  .38

  :תוך כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן  

כי לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים השלישיים אשר בעת ביצוע   .א  

  .הםאו בסמוך אלי/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/יעבדו והעבודות 

, אתר ביצוע העבודותבוכן כי לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי   .ב  

או פרטי כלשהו /ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו"צשביל וכיו, דרך, בכביש

  .הםאו בסמוך אלי/המצוי בתחומי אתר העבודות ו

  .כי ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עליהן יורה המפקח מעת לעת  .ג  

  .במעבר הולכי הרגל בסביבות האתר למנוע או לפגועהעלולות כי ימנע מביצוע עבודות   .ד  

ידי המנהל - שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי שידרש מעת לעת על, גדרות, כי יתקין מחיצות  .ה  

 .לרבות על העובדים המצויים באתר העבודות ובסמוך אליו, לשם הגנה מספקת על הציבור

זמניים או , הקבלן לא יהיה רשאי להציב או לתלות שלטים מכל מין וסוג שהואיובהר כי 

ללא קבלת הסכמת המזמין או המנהל לכך מראש , בכל מקום באתר או בסמוך לו, קבועים

או שלטים המתחייבים /שלטים שהצבתם הותרה במפורש במסמכי המכרז ולמעט , ובכתב

  .דיןכל פי - על

כי הדרכים המובילות לאתר העבודות לא תהיינה נתונות להפרעה של התנועה הרגילה   .ו  

  .בדרכים האמורות

תנאיו מ או הפרת תנאי /והפרתו ו הסכםהינו מעיקרי ה ,המשנה שבו- על סעיפי ,38סעיף   .ז  

   .הסכםתהווה הפרה יסודית של ה

  

  עתיקותמציאת        .39

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה  1978- ח"תשל, עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות  .א  

או בעל וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי , מזמן לזמן, בתוקף

והקבלן מתחייב לנקוט , נכסי המדינה הם – אתר העבודותאשר יתגלו במקום , ערכי מורשת

  .באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך

על למנהל יודיע הקבלן , מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם  .ב  

ם ובדבר ממצאי כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. הגילוי

  .דומים

  .ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מציאת החפצים האמורים לעיל יחולו על הקבלן  .ג  
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  פטנטים  .40

היטל , הוצאה, נזק, הליך, דרישה, הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל תביעה    

, מדגמים, או ידרשו מכל גורם שהוא כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים/ב שיתעוררו ו"וכיו

ציוד או , במתקנים, תוך כדי ביצוע העבודות, לי מסחר או זכויות דומות בדבר השימושסמ

  .ידי הקבלן- חומרים שיסופקו על

  .מבוטל  .41

  מניעת פגיעה בנוחיות הציבור ושמירה על בטיחות  .42

בנוחיות , העבודותתוך כדי ביצוע , הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך  .א  

או  צא באלהשביל וכיו, דרך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכבישאו /הציבור ו

, כל פעולה נדרשת לצורך כך יבצע הקבלן .בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו

- בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מצוידיםשלטי אזהרה והכוונה לרבות התקנת 

ת וכדי לגרוע מחובק זה "בסאין באמור  .על חשבונו, מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור

תהווה הפרה יסודית ק זה "סהפרת . המועלות עליו על פי ההסכם או על פי כל דיןהקבלן 

  .הסכםשל ה

  

  ב"למובילים אחרים וכיו, תיקון נזקים לכביש  .43

שיגרמו לגופו  מכל סוג שהוא, הפסד או נזק, פגיעה, לכל אבדןעל פי דין אחראי יהא הקבלן 

 ,לכבישבאקראי  שיגרם כל נזקלרבות צד שלישי כלשהו ולרבות לרכושו של כל אדם  או/ו

, למתקני ולקווי בזק, לחשמל, לתיעול, לרשות מים, למסילה, לשביל, למדרכה, לדרך

, תשתיות, או למתקנים או למובילים אחרים, לצינורות להעברת נוזלים, לכבלים אופטיים

ביצוע מאו כתוצאה /או עקב ו/במהלך ו, קרקעיות- קרקעיות והעל- ות התתכלרבות המער

זאת בין אם ו, או על ידי מי מטעמו ידו- על, ןאו תיקונ/ת וואו השימוש בתשתי/ו העבודות

ובין , ובין אם לאו הסכם זהומהוראות התכניות והמפרטים הוראות יגרם תוך הפרת הנזק 

לני מצידו של ואשר נובע מביצוע רש מחוצה לואו העבודות יקרה בתחומי אתר הנזק אם 

באופן היעיל ביותר ולשביעות , הקבלןן חשבועל , יתוקןנזק כאמור . או מי מטעמו הקבלן

. רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים

הקבלן אלא על  או תשתית אשר תיקונן והטיפול בהן אינו יכול להיעשות על ידי/במערכת ו

ידאג הקבלן על חשבונו לתיקון , ידי מי שמופקד על אותה מערכת או אותה תשתית

  . וישא בכל ההוצאות הנובעות מכך או התשתית על ידי הגורם המוסמך לכך/המערכת ו

  

  מניעת הפרעה לתנועה  .44

ככל , וממנו תיעשה אתר העבודתמטענים אל הובלת ו, שביצוע העבודות לכך הקבלן אחראי

בהתאם  של כלי תנועה והולכי הרגל הפרעה לתנועה השוטפת תגרוםבדרך שלא , האפשר

בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהא על ואם יש צורך , המפרט הטכנילהוראות 

  .על חשבונו הרשויות המוסמכות הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם

  

  משאות מיוחדיםאמצעי הגנה להעברת   .45

יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק  הסכםאם לביצוע ה  .א  

אם לא ישתמשו באמצעי , ב"וכיולכבל , לצינור, לרשת טלפון, לרשת חשמל, לגשר, לכביש

, על פרטי החפץ שיש להעבירו, לפני ההעברה, למנהליודיע הקבלן בכתב  –הגנה מיוחדים 

  .להבטחת אמצעי הגנה מתאימים ועל תכניתו
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, על חשבונו, אין באמור לעיל בכדי לגרוע או למעט מחובתו של הקבלן ליידע את הציבור  .ב  

  .בדבר הובלת החפץ והסידורים שננקטו לשם כך, באמצעי התקשורת הרלוונטיים

 ,אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתוהדרושות לנקיטת , הפעולותהקבלן יהיה רשאי לבצע את   .ג  

ולאחר שיהיה בידו רשיון מתאים מהרשויות , מנהלהאך ורק לאחר שיקבל את אישורו של 

  .המוסמכות

  

  תשלומים – 'אפרק י

   הביצועבגין תקופת  הסכםשכר ה  .46

זה במלואן ובמועדן  הסכםפי - עבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על  .א  

, הסכם זההנקוב בהסכם ישלם המזמין לקבלן את שכר ה, ולשביעות רצון המזמין והמנהל

במחירים שנקבעו , ידי המזמין- אשר יחושב כמכפלת הכמויות שבוצעו בפועל ואושרו על

  .הסכםוזאת בכפוף ליתר הוראות ה ,בהסכם זה

ת אלה הנובעות מאחריות הקבלן וכל לרבו, ככולל את כל ההוצאות הסכםרואים את שכר ה    

כולל  הסכםשכר ה. תקופת ההתקשרותהסיכונים אשר עלולים להגרם לקבלן עד לגמר 

להוציא מקרים של (ם לקרות מסיבה כלשהי וליומכסה גם סיכוני איחור או הפרעות העל

  .תקופת התקשרותבמהלך ) ח עליוןוכ

את כל  הסכםכולל שכר ה, זה כםהסמוצהר בין הצדדים כי אם לא נאמר במפורש אחרת ב

תשלומים עבור פיקוח חברות תשתית לרבות , החומרים וחומרי עזר להרכבה, העבודות

הוצאות הקשורות בדרישות , ב"וכיוצמקורות , חברות הכבלים, חברת החשמל, בזק

רשויות , משרד התחבורה, משטרת ישראל: ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות ,הרשויות

כל המסים והאגרות מכל סוג שהוא הקיימים ביום וכן , חברות ממשלתיות, מקומיות

, הפיגומים, ההובלות, ואת הציוד, זה ושיהיו קיימים במהלך ביצוע העבודה הסכםחתימת 

הוצאות הסעת פועלים וכל דבר אחר הנדרש , ל מכל סוג שהוא"הוצאות אש, כלי העבודה

  .זה כםהסכדי להשלים ביצוע העבודות לפי הוראות 

או להקטין את הכמויות /למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי להגדיל ו  .ב  

פי - ובכל מקרה ישולם לקבלן שכר ההסכם על, דעתו- לפי שיקול, בכתב הכמויות ותהנקוב

, ידי המזמין במחירי היחידה שנקבעו בהסכם זה- מכפלת הכמויות שבוצעו בפועל ואושרו על

או הגדלה בגין /מובהר במפורש כי לא תשולם כל תוספת ו. ת ההסכםובכפוף ליתר הוראו

  .שינויים בכמויות כאמור

יחולו על לרבות תיאומים וקשר עם הרשויות וגופים רלוונטיים , חלופייםהסדרי תנועה    .ג  

  .ועל חשבונו באופן בלעדי הקבלן

  

  ביניים- תשלומי    .47

ידו בהודעה בכתב שתמסר - או למי שיקבע על/ימציא הקבלן למנהל ו ,בוש 5- כל חודש עד ה  .א  

  :ביניים מצטבר שיפורטו בו- חשבון, לקבלן

אומדן ערכו של אותו חלק מהעבודות שבוצע מיום תחילת ביצוע העבודות עד סוף   )1( 

או התקדמות חודשי ח "דושיהיה מבוסס על , החודש שקדם לחודש בו הוגש החשבון

הכמויות ודפי כתב , )בהתאם לדרישת המזמין( ביצוע העבודות דברבשבועי  - דו

ל כתוצאה "או להפחית מהאומדן הנ/וכן סכומים שיש להוסיף ו, מדידה מאושרים

  )."הביניים- חשבונות" :להלן(מפקודות שינויים שבוצעו עד סוף החודש האמור 
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  :הביניים והחשבון הסופי כדלקמן- הקבלן יערוך את חשבונות  )2(

המתבססות על כמויות יחידות מדודות  הסכםחשבון נפרד עבור עבודות לפי ה  .א

  .זה הסכםפי המחירים הנקובים ב- באתר על

  .ככל שהיו, מיוחדות או נוספות, חשבון נפרד עבור עבודות חריגות  .ב

לרבות הכמויות והמחירים , ביניים- ידו יבדוק כל חשבון- או מי שיקבע על/המנהל ו  .ב  

יאשר או ישנה את האומדנים האמורים  ,ימים מיום ההגשה 20- ולא יאוחר מ, הנקובים בו

- ידו כאמור בדבר אישור חשבונות- או מי שיוסמך על/קביעת המנהל ו. לעיל) א(קטן - בסעיף

  .ניתנת לערעור- או דחייתם תהיה סופית ובלתי/או אישורם החלקי ו/הביניים ו

ידי המזמין ויהווה - לעיל יעוכב על) ב(קטן - סעיףב קביעת המנהל שנתקבל לפימהסכום   5%  .ג  

ומהחלק הנותר , )"דמי העכבון" :להלן(דמי עכבון בידי המזמין עד סידור החשבון הסופי 

  :יופחתו הסכומים הבאים

  וכן; כל תשלומי הביניים שבוצעו  )1(

  וכן; הסכםפי ה- כל סכום אחר ששולם לקבלן על  )2(

  וכן; עד סוף החודש האמור הסכםהכל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי   )3(

   .ידו- או מי שיוסמך על/ידי המנהל ו- כל סכום שלא אושר על  )4(

ידי המזמין - תשולם לקבלן על, לאחר עיכוב דמי העכבון וביצוע ההפחתות כדלעיל, היתרה    

ימים  45" + שוטף" בתנאיוזאת  ,הסכםכתשלום ביניים לחודש האמור על חשבון שכר ה

גש במועד וצורפו אליו וובלבד שהחשבון ה, הקבלןידי - הביניים על- בוןחש הגשתמתאריך 

  .והנחוצים לשם אישורו הביניים נותכל המסמכים הקשורים בחשבו

י הקבלן של כל המסמכים הקשורים יד- לספקתם עא- למען הסר ספק מובהר כי אי  .ד  

להנחת דעת לרבות דפי המדידה המאושרים , והנחוצים לשם אישורו הביניים נותבחשבו

, מםותשלו נות האמוריםתמנע את אישור החשבו, הביניים- חשבונותבמעמד הגשת , המנהל

ומוסכם כי עד לאספקת כל המסמכים כאמור הנחוצים להנחת דעת המנהל לשם אישור 

  .םותשלומ םלשם אישור המפורטים דלעילין המועדים ילא יחל מנ, בינייםה נותחשבו

לרבות הפרשי , אחרותיהיה הקבלן זכאי לתשלום התייקרויות  לא, )ג(ק "בס מעבר לאמור  .ה  

הזמנים  ותידו תוך פיגור בלוח- בגין כל חלק מהעבודות שבוצע על, בנוסף. אחריםהצמדה 

לא יהא זכאי הקבלן לתשלום הפרשי הצמדה  ,הסכםתקופת הביצוע הנקובה ביחס לאו ב/ו

    .המזמין יעל יד ובלעדיאלא אם הפיגור נגרם באופן ישיר , בגין תקופת האיחור

אין בהם משום הסכמה או , פיהם- וכן ביצוע של תשלומים על ,ביניים- אישור חשבונות  .ו  

ידי הקבלן בביצוע - או המפקח לטיב המלאכה שנעשתה על/או המנהל ו/אישור של המזמין ו

העבודות או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם או כמויות הנקובות 

  .הביניים- תבי הכמויות והמדידות שעליהם מבוססים תשלומיבכ

לדעת מובהר בזאת כי איחור בהגשת חשבון כלשהו או כל מסמך אחר הקשור או הנדרש   .ז  

  .החשבונות יעניק למזמין את הזכות לדחות את התשלום לקבלן בדיקתלצורך המזמין 

 בהתאםהפרשי הצמדה לשכר ההסכם יתווספו  .שכר ההסכם ישולם בשקלים חדשים  .ח  

י כהגדרתו מדד הבסיסההידוע ביום התשלום בפועל לבין תשומות הבניה מדד להפרש בין 

  .בהסכם זה

מקדמה על תשלומי לאשר לקבלן  המזמין יהיה רשאי, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל  .ט  

 10%על בשיעור שלא יעלה , של המזמין המוחלט דעתו- לפי שיקול, חשבון שכר ההסכם

וכנגד הפקדת ערבות  ,בהתאם למחיר ביצוע העבודות הנגזר מכתב הכמויות, שכר ההסכםמ

יקוזז סכום , כאמורשולמה מקדמה  .52פי הוראות סעיף - עלעל ידי הקבלן מקדמה 
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ואישור חשבונות , שבגינם ניתנה המקדמהרכיבים הלאחר השלמת הביצוע של  המקדמה

  .ידי המזמין- הביניים בגינם על

או הפרת תנאי /והפרתו ו ,הסכםהינו מעיקרי ה ,המשנה שבו- על כל סעיפי ,זה לעיל סעיף    

  .הסכםמתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה

נוכח המזמין לדעת כי הקבלן אינו עומד בהתחייבויותיו לצדדים  – תשלום במקום הקבלן  .י        

דעתו הבלעדי ולאחר  לפי שיקול, המזמיןרשאי , שלישיים באופן אשר עלול לפגוע במזמין

לרבות , הקבלן לצדדים שלישייםבמקום לשלם כל סכום  ,ימים מראש 14התראה בכתב 

, חובות לרשויות או לכל גורם אחר, פיצויים, זכויות של עובדי הקבלן, ם לספקיםתשלומי

את  ולראות בתשלומים אלו כבאים על חשבון שכר הקבלן לפי הסכם זה או לחילופין לחייב

ריבית פיגורים מ ו"מעבצירוף ו 14%בתוספת צות את המזמין בגין תשלומים אלו לפהקבלן 

ידי המזמין ועד למועד אשר בו החזיר הקבלן - של החשב הכללי ממועד ביצוע התשלום על

אין בביצוע התשלומים מובהר כי , למען הסר ספק .בפועל את התשלום לידי המזמין

  .על פי כל דין או על פי ההסכםחייבויותיו משום שחרור הקבלן מהת המפורטים בהסכם זה

  

  הביצועם בתקופת הסכסילוק שכר ה  .48

או  ,בו יקבל הקבלן את תעודת ההשלמה לעבודות כולןשיום מהמועד  45- לא יאוחר מ  .א  

פי ההוראות המפורטות - לחלקן במקרה וניתנה לקבלן תעודת השלמה לחלק מהעבודות על

לעבודות כולן או לאותו חלק מהן שלגביו קיבל תעודת יגיש הקבלן חשבון סופי , לעיל

 הסכםהתשלום בגין החשבון הסופי ושכר ה. בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, השלמה

אותו חלק . יום מיום הגשת החשבון הסופי 60- י המנהל לא יאוחר מיד- לקבעו סופית עיי

 בתנאיידי המזמין - ידי המנהל יסולק במלואו לקבלן על- מהחשבון הסופי אשר יאושר על

  .ממועד אישורו כאמורימים  45" + שוטף"

ידי המנהל יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו - מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על

לקבלן בהתאם לאמור לעיל וכן יופחת כל סכום אחר אשר שולם לקבלן עד אותה עת על 

יע למזמין מהקבלן לפי והיתרה בניכוי כל סכום המג, אם שולם, הסכםחשבון שכר ה

  .י המזמין לקבלן כאמור לעיליד- לאו לפי כל דין תשולם ע/ו הסכםה

בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזאת כי סילוקו של החשבון הסופי יעשה רק לאחר שהקבלן 

  :ימציא למזמין את המסמכים הבאים

  ;בדקערבות   )1

תביעותיו של הקבלן כנגד המזמין והמנהל בקשר לעבודות  היעדרהצהרה בדבר   )2

  .זה הסכםל 'ונספח וזאת בנוסח הקבוע ב הסכםובקשר ל

י הקבלן של כל המסמכים הקשורים יד- לספקתם עא- כמו כן למען הסר ספק מובהר כי אי

, במעמד הגשת החשבון הסופי, להנחת דעת המנהל, בחשבון הסופי והנחוצים לשם אישורו

ומוסכם כי עד לאספקת כל המסמכים כאמור , אישור החשבון הסופי ותשלומו תמנע את

ין המועדים דלעיל ילא יחל מנ, הנחוצים להנחת דעת המנהל לשם אישור החשבון הסופי

  .לשם אישורו ותשלומו

והכמויות , יקבע סופית על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויותי הסכםשכר ה  .ב  

, ביניים- העבודות כפי שהן פורטו בדפי המדידה שצורפו לכל חשבון שנמדדו במהלך ביצוע

בלעדית ובתוספת הסכומים המגיעים לקבלן כפי שייקבעו  ,ידי המנהל- אושרו על ןובלבד שה

ל יהוו "למען הסר ספק מובהר כי מכפלות המחירים הנ. הסכםפי ה- ידי המנהל על- על

פי - זה וזאת אלא אם נקבע במפורש על הסכםפי - תמורה מלאה לכל התחייבויות הקבלן על

  .זה תשלום נוסף לקבלן בגין ביצוע התחייבות כלשהי הסכם
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מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום , על אף כל האמור בהסכם זה  .ג  

התייקרויות ולרבות הפרשי הצמדה לגבי התקופה מיום הגשת החשבון הסופי ועד ליום 

  .בפועל התשלום

תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי , לן מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל טענותהקב    

  .חשבון שיוכן כאמור בסעיף זההאו כלפי המנהל בגין /המזמין ו

  

  במחירי החומרים ובערך העבודות תנודות  .49

או במחירי חומרים /ו, או הפרשי הצמדה בשכר עבודה/עוד מובהר בזאת כי שום תנודות ו    

או בהיטלים המוטלים על /או באגרות ו/או במיסים ו/ואו שינויים בהיקפי הכמויות /ו

או ישפיעו על שכר /לא ישנו ו הסכםפי ה- או הציוד אשר הקבלן חייב לספק על/החומרים ו

הפרמטר היחיד שישפיע על התמורה המגיעה למציע הינו מדד תשומות ומובהר כי , הסכםה

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את . הסכם זהל) ח(47בסעיף הבניה כמפורט 

האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע , את כל המיסים ההיטליםהתמורה ככוללת 

או /והמתקנים אשר הקבלן חייב לספק במסגרת ו הציוד, םהעבודות ולרבות על החומרי

או הטלת /ההיטלים האגרות ותשלומי החובה ו, כל שינוי בשיעור המיסים. לצורך ביצוען

והקבלן לא יהיה רשאי  הסכםאגרות או תשלומי חובה נוספים לא ישפיעו על שכר ה, מיסים

  .לדרוש כל תשלום נוסף בגינם

  

  תשלום מס ערך מוסף  .50

אינם כוללים מס ערך , הסכם זההנקוב ב, הסכםים הנקובים בכתב הכמויות ושכר ההמחיר  .א  

  .מוסף

  .כדיןהמזמין ישלם לקבלן תשלומי מס ערך מוסף   .ב  

  

  בטחונות –' ביפרק 

  ערבות ביצוע  .51

לרבות , במלואן ובמועדן הסכםלהבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות ה  .א  

ימציא הקבלן למזמין , וכתנאי לחתימה על הסכם זה, הביצועהתחייבויותיו בתקופת 

, ערבות בנקאית פיננסית, במכרז מיום ההודעה על זכייתו ימים 14וך ת ,ולפקודתו

בנוסח  ,מאת בנק מסחרי בישראל או חברת ביטוח בישראל ,מותנית- אוטונומית ובלתי

ערבות ": להלן(הימנו נפרד - הרצוף למסמך זה כחלק בלתי 'ינספח ובתנאים הקבועים ב

  .)"הביצוע

כולל (שכר ההסכם מסכום ) עשרה אחוזים( 10%סכום ערבות הביצוע יהא בשיעור של   .ב  

  .הנגזר מכתב הכמויותגובה שכר ההסכם בהתאם ל) מ"מע

  .בהסכם זה כהגדרתו לפי המדד הבסיסיתשומות הבניה ערבות הביצוע תהא צמודה למדד   .ג  

עד לקבלת תעודת , העבודות ההקמהערבות הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע   .ד  

למזמין את  קבלןובכפוף לכך שעד לאותו מועד ימציא ה, לעיל 33בסעיף השלמה כהגדרתה 

  .להלן הכהגדרת, ערבות הבדק

כתבי הארכה של ערבות , במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם    

וכן מתחייב הקבלן  בפועל ההתקשרותהביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת 

להגדיל את סכום ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת המנהל וזאת בכל מקרה בו היקף 
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כך שבכל , בסיס לחישוב סכום ערבות הביצועיגדל מעבר לסכום אשר מהווה את ההעבודות 

כפי , העדכני ההסכם עת ערבות הביצוע תהיה בשיעור שיהיה שווה לאחוז קבוע משכר

  .דלעיל) ב(קטן - סעיףששעור זה נקבע ב

או /או בגבייתה ו/או בהארכת תוקפה ו/כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו  .ה  

  .ידו- על הקבלן וישולמו עליחולו , יןילפי הענ ,בהגדלת היקפה

ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן - או במימושה על/ל ו"אין במתן ערבות הביצוע הנ  .ו  

או בכדי לגרוע מזכויות המזמין /פי הוראות כל דין ו- או על/ו הסכםפי ה- כלפי המזמין על

  .פי כל דין- או על/ו הסכםפי ה- או שיגיע לו על/לתבוע כל סעד המגיע ו

פי - או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן על/או פיצוי ו/המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו  .ז  

, בכל מקרה בו תמומש הערבות. ידי מימוש ערבות הביצוע- על, פי כל דין- או על/ו הסכםה

יום ערבות חדשה באותם תנאים שהיו בערבות  14מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך 

  . שמומשה

יהיה  ,הסכםהקבלן תנאי מתנאי השבו יפר במקרה  ,וע מכלליות האמור לעילמבלי לגר  .ח  

לחלט , או כל דין/ו הסכםפי הוראות ה- או לפגוע בזכויותיו על/מבלי לגרוע ו, המזמין רשאי

דעתו הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל - לפי שיקול, את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו

  .להתנגד לחילוט האמור

והפרת הוראה מהוראותיו  ,ההסכםהמשנה שבו הינו מעיקרי - על סעיפי ,לעילסעיף זה     

  .הסכםתהווה הפרה יסודית של ה

  

  מקדמהערבות   .52

ימציא  ,)הסכם זהבהתאם להוראות , ככל שתינתן(המקדמה אשר תינתן לקבלן להבטחת   .א  

אוטונומית , ערבות בנקאית פיננסית, כתנאי לקבלת המקדמה, הקבלן למזמין ולפקודתו

בנוסח ובתנאים  ,מאת בנק מסחרי בישראל או חברת ביטוח בישראל ,מותנית- ובלתי

  )."המקדמהערבות ": להלן(נפרד הימנו - הרצוף למסמך זה כחלק בלתי ינספח הקבועים ב

  . מ"כולל מע, בגובה המקדמה שתינתן לקבלןיהיה המקדמה סכום ערבות   .ב  

הסכם לפי המדד הבסיסי כהגדרתו ב תשומות הבניהתהא צמודה למדד המקדמה ערבות   .ג  

בשינויים  ,לעיל) ח(51עד ) ד(51ויחולו לגביה כל ההוראות המפורטות בסעיפים  ,זה

  .המחויבים

המזמין יהא רשאי לחלט את ערבות המקדמה בכל מקרה בו יהא זכאי לחלט את ערבות   .ד  

  ).את ערבות הביצוע בפועל וזאת אף אם לא פעל לחלט(לעיל  51כמפורט בסעיף , הביצוע

באמצעות , שהקבלן ישיב למזמין את סכום המקדמה לאחר לקבלן ערבות המקדמה תושב  .ה  

  .לעיל )ט(47קיזוז משכר ההסכם כמפורט בסעיף 

או הפרת כל הוראה /והפרתו ו ,הסכםהינו מעיקרי ה, המשנה שבו- על סעיפי ,סעיף זה לעיל  .ו  

  .הסכםתהווה הפרה יסודית של ה, מהוראותיו

   ערבות לתקופת הבדק  .53

במשך תקופת הבדק , להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואן ובמועדן  .א  

- ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי, ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו ,עילכהגדרתה ל

בנוסח ובתנאים הקבועים  ,בישראל או חברת ביטוח בישראל מאת בנק מסחרי ,מותנית

 ככל שיידרש מאת המנהל כאמור נפרד הימנו- הרצוף למסמך זה כחלק בלתי 'ינספח ב

  .")ערבות הבדק" :להלן(
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 )מ"כולל מע( ההסכםמשכר  )חמישה אחוזים( 5%יהא בשיעור של סכום ערבות הבדק   .ב  

  .הכמויותהנגזר מכתב גובה שכר ההסכם בהתאם ל

לפי המדד הידוע במועד הוצאתה ויחולו  תשומות הבניהתהא צמודה למדד הבדק ערבות   .ג  

  .לעיל בשינויים המחויבים) ח(51עד ) ד(51לגביה כל ההוראות המפורטות בסעיפים 

ממועד קבלת תעודת השלמת ביצוע שנים  5ערבות הבדק תעמוד בתוקפה לפחות עד תום   .ד  

על גמר הביצוע  עד לקבלת אישור המפקח, לפי הצורך, הערבות יוארךתוקף . העבודות

בעבור כל שנה משנות הבדק יופחת גובה ערבות  .בפועל של כל תיקוני הבדק הנדרשים

   .בעשרה אחוזים מידי שנה הבדק בהתאמה

או הפרת הוראה /והפרתו ו ,הסכםהינו מעיקרי ה ,המשנה שבו- על סעיפי ,סעיף זה לעיל    

  .הסכםמהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ה

  

   נזיקין וביטוח – 'גיפרק 

  אחריות הקבלן לנזק  .54

יהא הקבלן , הביצועלמועד סיום תקופת עד ו לעילמיום מתן צו התחלת עבודה כהגדרתו   .א  

 ,ידו- שהוקמו עלוהקבועים  לרבות למבנים הארעיים ,אחראי לשמירת אתר העבודות

 ,לרבות ,או לאתר העבודות מסיבה כלשהי/בכל מקרה של נזק לעבודות ו. ולהשגחה עליהם

תאונות שלגים , סערות, רוחות, כתוצאה משטפונות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

יהא על הקבלן , כהגדרתו להלן, פרט לסיכון מוסכם ,ב"צוכיוחבלה במזיד , ע"פח, דרכים

ונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה לתקן את הנזק על חשב

ומתאימות בכל פרטיהן , העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין

  .הסכםלהוראות ה

למרות האמור לעיל מוסכם כי הקבלן לא יחוב בהוצאות תיקון נזק שלא יכול היה למנעו 

במצב זה  .לפי קביעת המנהל –בנסיבות דומות בזהירות ראויה שעל קבלן מצויין לנקוט 

בהתאם להוראות סעיפי  יחוב הקבלן בתיקון הנזק בתמורה לתשלום מאת המזמין

  .התמורה

 כי המנהל יקבע ויכריע מי יחוב בהוצאות תיקון נזק כאמור, למען הסר ספק מובהר

  .והחלטתו זו תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור

מחבותו של הקבלן לתקן כל נזק בהקדם האפשרי כאמור וזאת אין באמור לעיל כדי לגרוע 

ובלבד שבמקרה בו יתקן הקבלן נזקים , בין אם הקבלן חב בהוצאות התיקון ובין אם לאו

שאין הוא חב בהוצאות לתיקונם בהתאם לקביעת המנהל בענין זה ישלם לו המזמין 

  .הוצאות אלו

ידי הקבלן תוך כדי ביצוע עבודות - שיגרם עלתחולנה גם על כל נזק ) א(קטן - הוראות סעיף  .ב  

  .עילידו בתקופת הבדק כהגדרתה ל- עלבדק התיקון 

ידי סיכון מוסכם יהיה הקבלן חייב לתקן את הנזק - בכל מקרה של נזק לעבודות שנגרם על  .ג  

שווה בשווה על בהקדם האפשרי לאחר קבלת דרישה בכתב מהמנהל והוצאות התיקון יחולו 

  .הצדדים

ידי כוחות - פעולות המבוצעות על, מלחמה: פירושו לצרכי סעיף זה – "יכון מוסכםס"  .ד  

  .פעולת מדינה אויבת או קרבות, פלישות אויב, סדירים

רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת , פי פרק זה- בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על  .ה  

שלא תוקנו במועד שקבע פיצויים מלאים עבור נזקים , לפי דרישה ראשונה בכתב, הקבלן

או /דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו- או עבור נזקים שהמנהל החליט לפי שיקול/המנהל ו
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ידי המנהל וקביעותיו תהיינה - והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על, שאינם ניתנים לתיקון

  .ניתנות לערעור- סופיות ובלתי

או /והפרתו ו ,הסכםנו מעיקרי ההי ,המשנה שבו- על סעיפי ,מוסכם בזאת כי סעיף זה לעיל  .ו  

  .הסכםהפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה

  

  נזיקין ואחריות לגוף או לרכוש  .55

או סוג /או תאונה מכל מין ו/או חבלה ו/או אובדן ו/הקבלן הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו  .א  

או לכל /לרבות למזמין ו, תאגידאו /או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/לרבות נזק גוף ו, שהוא

או לכל צד /או לכל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/מבנה המצוי באתר העבודות ו

או /ידי הקבלן ו- כתוצאה מביצוע העבודות על, או לרכושם של כל אחד מאלה/שלישי אחר ו

או כתוצאה מכל עבודה /ידו ו- המשנה המועסקים על- או קבלני/או שלוחיו ו/ידי עובדיו ו- על

בין , המשנה שלו- או קבלני/או שלוחיו ו/ובדיו ואו ע/שלנית לרבות מחדל של הקבלן ור

יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה  בנוסף. ביצוע בין בתקופת הבדקהבתקופת 

או /ו ]נוסח חדש[פי פקודת הנזיקין - שאחריות כזאת מוטלת על אדם במקרה המתאים על

או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות /ור למזמין ולפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמ

  .ולרבות בתקופת הבדק

ידי גורמים - או דרישה שתוגש נגד המזמין על/או תביעה ו/הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו  .ב  

בגין נזקים שייגרמו להם כתוצאה מרשלנות , או מי מהם/ו משנהאו קבלני ה/שלישיים ו

וזאת מבלי לגרוע מכל התחיבויותיו של , פי הסכם זה- הקבלן או הפרת התחייבויותיו על

מוסכם בזאת כי כל סכום שהמזמין ישלם כדמי נזק . פי כל דין- זה ועל סכםפי ה- הקבלן על

יהיה הוא רשאי לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן , באם ישלם, כאמור במקום הקבלן

  .מהקבלן בכל דרך אחרת וכן יהיה המזמין רשאי לגבותו, בתוספת הוצאותיו בקשר לכך

או הפרת תנאי /והפרתו ו ,הסכםהינו מעיקרי ה ,המשנה שבו- על סעיפי ,סעיף זה לעיל

  .הסכםמתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה

יהא הנטל , אירע מקרה נזק או אבדן באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות לפי הסכם זה  .ג  

  .להוכיח שהנזק נגרם בנסיבות שאינן באחריותו הקבלןעל 

  

  נזיקין לעובדים  .56

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר   .א  

העבודות או  תוך כדי ביצוע, הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם

  .עבודותבקשר עם ביצוע ה

או הנמצאים /ידו ו- או המועסקים על/אחראי לשלומם ולבטחונם של כל עובדיו והקבלן   .ב  

פי כל דין לכל עובד - או שיגיעו על/ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו ,רותויבש

או חבלה /או תאונה ו/או אובדן ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו כתוצאה מכל נזק ו/ו

  .או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק/ת וכל שהם במהלך ביצוע העבודו

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של /והפרתו ו ,הסכםהינו מעיקרי ה 56סעיף 

  .הסכםה

  

  נזיקין לרכוש ציבורי  .57

לכל רכוש ציבורי  ידי מי מטעמו- ידו או על- או קלקול שייגרם על/הקבלן אחראי לכל נזק ו

טלפון וצנורות להעברת , חשמל, תיעול, ביוב, רשת מים, שביל, מדרכה, דרך, כביש לרבות
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בין , ב עקב ביצוע העבודות"או תת קרקעיים וכיו/דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו

, או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות/שהנזק ו

יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות  ויתקן על חשבונו הוא באופן

על הקבלן לדאוג מראש לקבל . המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור לעיל

 אתרקרקעים העוברים ב- מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות לגבי כל הקווים התת

  .העבודות

י מתנאיו תהווה הפרה יסודית של או הפרת תנא/והפרתו ו ,הסכםהינו מעיקרי ה 57סעיף 

  .הסכםה

  

  י הקבלןיד- לפיצוי ושיפוי ע  .58

, האובדן, הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים  .א  

  .או כל דין/ו הסכםפי ה- החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על

או שלוחיהם במידה /או עובדיהם ו/ו או המנהל/הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו  .ב  

או כל /ו הסכםפי הוראות ה- או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על/ויתבעו ביחד ו

  .דין

או /בנעלי המזמין ו, על חשבונו, מתחייב הקבלן לבוא, מבלי לגרוע מן האמור לעיל  )1

או אחד /ובמידה שכולם , או כל הבא מטעמם/או שלוחיהם ו/דיהם ואו עוב/המנהל ו

או להיות מוזמן כנתבע נוסף או /זה ו הסכםמהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור ב

דעתו - פי שיקול- ל לפי קביעת המנהל ועלווהכ ,כצד שלישי בכל תביעה כאמור

  .המוחלט

הקבלן מצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד   )2

הינו מוותר מראש על כל התנגדות , לעיל) 1( ק"בסאו מי מטעמו כאמור /המזמין ו

או /ידי המנהל ו- ידי המזמין ובין שנתבקשה על- בין שנתבקשה על, להזמנה כאמור

   .אחרים

או עובדיהם /או המנהל ו/הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המזמין ו  .ג  

הם בקשר לנזקים אשר או לחובת מי מ/או שלוחיהם בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/ו

 ,הסכםהקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לאלה הנזכרים ב

  .ד"ט עו"ולרבות הוצאות משפט ושכ

אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של , מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכדי להוסיף עליו  .ד  

או /סכם זה יוצא כנגד המזמין ופי ה- בות כלשהי של הקבלן עליהקבלן שנעשו בניגוד להתחי

או /יהיה הקבלן אחראי לפצות את המזמין ו, משפט- או הקבלן צו מאת בית/המנהל ו

המנהל על כל נזק בין ישיר ובין עקיף וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל 

הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה 

או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה , ל"כלשהיא לפצות את הקבלן בגין הצו הנ חובה

  .ל"כתוצאה מצו כנ

או /מתחייב הקבלן לפצות ולשפות בשלמות את המזמין ו, כמו כן ובנוסף לאמור לעיל

אם ומיד כאשר , שתוגש, מכל עילה שהיא, המנהל על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה

או כנגד כל מי /או נגד מי מהם ו/נגדם ו, בלי יוצא מן הכלל, ל אדםי כיד- לע, תוגש

או קבוע /ו הסכםחבלה או נזק המפורט ב, בגין כל תאונה, שלוחיהם ושולחיהם, מעובדיהם

  .בכל דין לכל אדם

עוד מוסכם בזאת כי המזמין יודיע לקבלן בכתב על כל מקרה בו הוגשה תביעה או דרישה   .ה  

נתן האפשרות להתגונן כנגד תביעה או דרישה כאמור בכפוף לכך כאמור וכי לקבלן תי

להתפשר או , ן זהילאחר שיאפשר לקבלן להביע בפניו את דעתו בעני, שהמזמין יהא רשאי
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- ן ובאותם מקרים שאיילהענות לתביעה או דרישה כאמור באופן סביר בנסיבות העני

, ברמה גבוהה של ודאות, יוהענות לתביעה או דרישה כאמור עלולים יה- התפשרות או אי

  .להביא לעיכוב בביצוע העבודות

המזמין יהיה רשאי לתקן בעצמו , זה הסכםמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן כמפורט ב  .ו  

או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון /ו

  .14%והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת , הקבלן

לי מב, כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה יהיה המזמין רשאי  .ז  

או לנכותו מכל סכום /לגבותו ו, פי כל דין- או על/זה ו הסכםפי - לגרוע מיתר זכויותיו על

או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל /המגיע ו

  .ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל- דרך אחרת ולרבות על

או הפרת תנאי מתנאיו /והפרתו ו ,הסכםה הינו מעיקרי ,המשנה שבו- על סעיפי ,58סעיף     

  .הסכםתהווה הפרה יסודית של ה

  

   ביטוח     .59

, על הקבלן לערוך ולקיים, פי דין- או עלהסכם זה פי - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על  .א

מיום העמדת אתר הבניה לרשות הקבלן או מתן האישור החל , מורשית כדיןבחברת ביטוח 

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של ולמשך  )לפי המוקדם( עבודותהביצוע ל

לעניין ביטוח אחריות מקצועית ( )לפי המאוחר( אתרהעבודות ויציאתו של הקבלן מה

למשך שבע שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות , וחבות מוצר

ומהווה  'כנספח זן המצורף באישור עריכת ביטוחי הקבלת ביטוח כמפורט ופוליס, )והבדק

ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף " אישור עריכת הביטוח("חלק בלתי ניפרד הימנו 

אשר יועברו לקבלן לפי , המזמין הינו המוטב לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה ).זה

אותו נזק שבגינו של שיקום הקימום וה לביצוע עבודותשיקול דעת המזמין בהתאם ובכפוף 

 .שולמו

הסכם החתימה על  מועדמ ימים) שבעה( 7- לא יאוחר מ ,מזמיןלהמציא לידי ה הקבלןעל   .ב

על ידי הביטוח חתום  עריכתאישור את , לאתר העבודה הקבלן ובכל מקרה טרם כניסת, זה

בגין ביטוח עבודות הפוליסה על הקבלן למסור העתק מן , לדרישת המזמין. מבטחת הקבלן

 . קבלניות

הקבלן על , הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי ימים טרם ) שבעה( 7- יאוחר מ לא, כמו כן  .ג

 תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל יםאישור עריכת ביטוח, המזמיןהפקיד בידי ל

או למשך תקופה ארוכה יותר ( וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכםנוספת 

  . )כמפורט בנספח זה

 :ביטוחים הבאיםאת ה לערוך הקבלןעל , בנוסף  .ד

וכן ביטוח , פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב- ביטוח חובה כנדרש על •

בגין נזק ₪  400,000אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 . אחד

בסך " ביטוח עצמי"כאמור אולם יראו בכך שלישי שלא לערוך ביטוח צד הזכות קבלן ל •

ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד . כאמור' כאילן נערך ביטוח צד ג ₪  400,000של  

על , בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור, המזמין או מי מטעם המזמין

  .הקבלן לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור

מו או מי מטע/או בשימוש הקבלן ו/לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו, ביטוח מקיף •

כאמור , לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף, על אף האמור לעיל. במסגרת העבודות
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 !Error)'יג(59ובלבד שיחול האמור בסעיף , במלואו או בחלקו, בסעיף זה
Reference source not found. להלן. 

לרבות אישור עריכת , בנספח זה כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם  .ה

 ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה ,הקבלן על המוטלת מזערית  דרישה בבחינת הנה הביטוח

המזמין  כלפי דרישה או/לקבלן לא תהא כל טענה ו. או לפי הדין/זה ו הסכם לפי חבותו

 אחרת טענה כל או/ו האמורים האחריות לגבולות הקשור או מי מטעם המזמין בכל/ו

 . ידי הקבלן על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא

לתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי   .ו

 . למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון, או מי מטעם המזמין והמפקח/המזמין ו כלפי

בסכומי ההשתתפות העצמית ודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת קבלןעל ה  .ז

סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי . ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זההנקובים ב

 .המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה

רך המלצות הסקר החיתומי שייעלרבות (ביטוחי הקבלן תנאי כל קבלן לקיים את על ה  .ח

להאריך את , )וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה העבודותביטוח בקשר עם 

כך שתהיינה , מדי פעם בפעם לפי הצורך, שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זהפוליסות הביטוח 

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן במשך תקפות 

תיקונים ואחזקה , תחזוקההובמהלך כל תקופת  ,חשבון סופיעד למועד תשלום או  אתרמה

, לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר(, זההסכם על פי אחריות הקבלן הקבועה ב

 .)למשך שבע שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק

בשינויים כדי להוות בהמצאתם או , ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת   .ט

צמצם את המזמין או לעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להאישור בדבר התאמתם ו

במקרה של אי התאמה בין האמור  .פי כל דין ו עלאפי הסכם זה - עלהקבלן אחריות 

על הקבלן לגרום , , ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זהבאישורי הביטוח או בהעתקי 

  .אמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זהלשינוי הביטוחים ה

או היקף /וקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות הככל שלדעת   .י

הביטוח הנוסף לערוך  על הקבלן, או משלימים לערוך ביטוחים נוספיםביטוחי הקבלן או 

ייכלל , רךבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייע .ן הקבלןעל חשבו, כאמוראו המשלים 

למעט כלפי אדם שגרם , וויתור על תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המזמין וכן כלפי המפקח

 .לנזק בזדון

עובדי וקבלני , יובאו לידיעת מנהליפרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות  על הקבלן  .יא

 . הקבלן המשנה של

על , הסכם זהבמידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא   .יב

הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס 

האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות , למען הסר ספק. לפעילותם

 .לקבלני משנה מוטלת על הקבלן

לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם  ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע  .יג

, העבודותאבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע , פגיעהעת מני

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף  .ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום

על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח , זה לעיל

שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי , תקנות וכדומה ,בריאות ממלכתי וכל הצווים

באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל , לפגוע בכלליות האמור לעיל

   .תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל

מכל ם המזמין וכן את המפקח הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטע  .יד
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עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור לנזק אשר  לאבדן או אחריות

וכן לנזק , לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות) לרבות כלי רכב כלים ומנופים(הקבלן 

לקבלן או ש, שנערך על ידי הקבלן ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגינו אשר לקבלן הזכות 

קבלן לא תהא ול, בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח לשיפויהזכות  הייתה

פטור מאחריות לא ה אולם, כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור

  .יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

לאישור  2-3מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים   .טו

אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך , במלואם או בחלקם, עריכת הביטוח

 .הביטוח בגינו במלואו

על ידי טוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב  .טז

על פי הסכם זה או על פי כל ל הקבלן המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת ע

טוח יינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אילרבות במקרה שהב ,דין

לקבלן לא  .נפסק או כל מקרה אחר ,נתבע ,אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם

לגבי גובה תגמולי הביטוח  ם המזמיןוהבאים מטע המזמיןתהא שום טענה או תביעה כלפי 

   ).יהיוככל ש(

יטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ב  .יז

יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק , מה שעליו

 .שבגינו שולמו

תהא  מזמיןל , בחלקם או במלואם, במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם  .יח

בביטוח עבודות להתקשר , ימים) חמישה עשר( 15לקבלן התראה של  יתנהלאחר שנ ,הזכות

לפי חוזי , ריבית והפרשי הצמדה, לרבות דמים, או לשלם דמי ביטוח ,הקבלן תחתקבלניות 

אין בהוראות סעיף  .חולו על הקבלןק זה י"בסהאמור כל הוצאות המזמין על פי  .הביטוח

  .או כדי להטיל על המזמין חבות כשלהי, הז בפרקזה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות 

על , היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא  .יט

ולשלוח למזמין את אישור , הקבלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית

 .המבטח על ביצוע העדכון האמור

על , הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי  .כ

הקבלן  להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות 

וזאת , או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו/בידי המזמין ו, לעיל א )'א(59כאמור בסעיף 

 . כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן

על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן , לדרישת המזמין  .כא

כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו , לעיל א )'א(59 כאמור בסעיף

 .כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח, להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח

, ף האמור לעילעל א .הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכםנספח הביטוח   .כב

יום ממועד  10אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 .בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור

  

  

  הפרות ותרופות – 'ידפרק 

  הפרות יסודיות  .60

  .הסכםיחול על הוראות ה, 1970- א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(חוק החוזים   .א  

או יותר מהתחייבויות הצדדים אשר הפרתן /בזאת כי בכל מקרה בו תופרנה אחת ומוסכם   .ב  
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יהיה הצד הנפגע זכאי לבטל את , הסכםכמפורט ב, הסכםמהווה הפרה יסודית של ה

פי - או על/ו הסכםפי ה- וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על ,ללא התראה מוקדמת הסכםה

  .כל דין

יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כפיצויים  ,ה יסודיתי הקבלן הפריד- לע הסכםהופר ה  .ג  

מוסכמים וקבועים מראש תשלום בגובה הסכום שיהיה שווה לגובה סכומי הערבויות אשר 

ומבלי לגרוע מהאמור  ,לרבות, הסכםפי הוראות ה- הקבלן התחייב להמציא למזמין על

ערבות המקדמה וביחד עם סכום שיהיה שווה לסכום ערבות הביצוע ביחד עם סכום  ,לעיל

האמור . הסכםפי הוראות ה- כפי שיש לחשב את גובה סכומים אלה על ,בדקערבות הסכום 

או הוראות כל דין ומזכותו /ו הסכםפי הוראות ה- לעיל אינו גורע מיתר זכויות המזמין על

  .לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור

  

  פיצויים מוסכמים על איחורים  .61

ישלם הקבלן למזמין  בלוח הזמנים המפורטעמוד במועדים הקבועים לא יאם הקבלן   .א  

 - סכום השווה לאו כל חלק ממנו של איחור ום כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל י

חובת הקבלן  )."הפיצויים המוסכמים" :להלן() שקלים חדשים חמשת אלפים(ח "ש 5,000

או סעד אחרים של המזמין /לשלם למזמין את הפיצויים המוסכמים הינה בנוסף לכל זכות ו

  .פי כל דין- או על/ו הסכםפי ה- על

לעיל  61-64המפורטים בסעיפים  המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים  .ב  

סכום שיגיע לקבלן  מכל ,או כל סכום אחר אשר הקבלן יהיה חייב למזמין/ו ולהלן

וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מהקבלן  ,מהמזמין בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי אין . ידי מימוש ערבויות- ולרבות על ,בכל דרך אחרת

כשלעצמם או בניכויים  ,לעיל ולהלן 61-64בסעיפים בתשלום הפיצויים המוסכמים כאמור 

ום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת מש ,מהקבלן

  .הסכםפי ה- המוטלת על הקבלן על

  .מבוטלים. 62-64

  סילוק יד הקבלן  .65

לאחר מתן הודעה מראש , יהיה רשאי המזמין, בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן  .א  

לתפוס , לאלתר –הסכם או במקרה של הפרה יסודית של ה ,ימים מראש 7ובכתב לקבלן של 

או /ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמו ו ,את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן מהן

וכן  ,הציוד והמתקנים שבאתר העבודות, אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים בכל דרך

בתמורה שתתקבל  הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש, למכור את עודפי החומרים

  :ואלה המקרים, הסכםממכירתם לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי ה

כשהקבלן פושט רגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או שהקבלן עושה סידור עם או   )1

  .כשהוא בפירוק, או במקרה של גוף מאוגד, לטובת נושים

  .הסכםכשהקבלן מסתלק מביצוע ה  )2

לבצע את העבודות בעצמו  ,ההסכםי הוראות פ- לע ,המזמין רשאי בושבכל מקרה   )3

  .לעיל) ד(33פי סעיף - ולרבות על ,או בכל דרך אחרת/ידי קבלן אחר ו- או על/ו

נהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו או המ/זמין וכשיש בידי המ  )4

ת הנאה כלשהי או טוב, דורון, מענק, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, של הקבלן

  .או העבודות/ו הסכםאו לכל דבר הכרוך בביצוע ה הסכםבקשר ל

נהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן ביצע עבירות שיש עמן או המ/זמין וכשיש בידי המ  )5

  .קלון
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ולא תיקן את ההפרה תוך  הסכםבכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות ה  )6

  .ידי המנהל לתיקון ההפרה- התקופה שנקבעה על

יום  14כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך   )7

להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק מביצוע 

  .העבודות בכל דרך אחרת

  .כשמתברר כי אחת או יותר מההצהרות שהצהיר הספק במסמכי המכרז אינה נכונה  )8

ולא  הסכםפי כל הוראה אחרת ב- באות להוסיף על זכויות המזמין על הוראות סעיף זה  .ב  

  .לגרוע מהן

לידי גמר יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע העבודות  הסכםבו הובא השבכל מקרה   .ג  

והקבלן ישתף  ,דעתו המוחלט- לפי שיקול, או גוף אחר/או קבלן אחר ו/והשלמתן לכל אדם ו

ידי המזמין בהעברת ביצוע העבודות למי שיקבע - עשות כן עלפעולה ויסייע ככל שיידרש ל

  .ידי המזמין- לשם כך על

הרי מובהר בזאת כי במקרה של , ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,למען הסר ספק  .ד  

סילוק ידו של הקבלן מביצוע העבודות כאמור לעיל ומסירתן לאחר מתחייב הקבלן שלא 

  ".דהצו הפסקת עבו"לדרוש הוצאת 

  

  דעות בין הצדדים- חילוקי  .66

או כל הבא /הסכמה שיתגלו בין המזמין ו- או אי/דעות ו- או חילוקי/בכל מקרה של סכסוך ו  .א

או הנובע  הסכםאו המפקח לבין הקבלן בקשר ל/או המנהל ו/או מכוחו לרבות ו/בשמו ו

מוסכם בזאת בין הצדדים כי הקבלן לא יאט את קצב ביצוע העבודות ולא יפסיק את , ממנו

ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוען  הסכםפי ה- ביצוען בהתאם להתחייבויותיו על

ידי הקבלן - והעבודות ימשיכו להיות מבוצעות על, או במסירתן למזמין/או בהשלמתן ו/ו

ל אף חילוקי הדעות והמזמין ישלם לקבלן את אותם סכומים אשר אינם במלואן ובמועדן ע

  .א כל עיכובשנויים במחלוקת לל

יה או ילא יוכל בשום מקרה לתבוע צו מניעה לעיכוב הבנ, סכם בזה במפורש כי הקבלןמו  .ב

מזמין או מאן דהוא ויוכל לתבוע את ה ,עבודותב בקשר עם ה"צההקמה או צו הריסה וכיו

הקבלן מתחייב בכל מקרה שלא לעשות פעולה כלשהיא . רק לסעד כספי עבודותאחר בקשר ל

  .ןוהשלמת עבודותעכב באורח כלשהוא את ביצוע השיהיה בה כדי ל

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית /והפרתו ו ,הסכםסעיף זה לעיל הינו מעיקרי ה  .ג

 .הסכםשל ה

  

  שונות – 'וטפרק 

  זכויות בעבודות ובמסמכים  .67

, ובכלל זה כל המסמכים, ותבעבוד, זכויות מכל מין וסוג שהואמובהר בזאת כי כל ה  

קבלן או שיגיעו ידי ה- יוכנו עלאו /הוכנו על ידי המזמין וש, השרטוטים וכדומה, התוכניות

  .יהיו בבעלות הבלעדית של המזמין, עבודותלידיו בקשר ל

ובכלל זה לאחר גמר , בכל עת כמו כן למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי

צע שינויים או לב/יהיה המזמין רשאי להכניס ו, מכל סיבה שהיא ןאו הפסקת/ו ותהעבוד

מבלי שהקבלן יהיה זכאי  ,דעתו הבלעדי של המזמין- והכל לפי שיקול, כלשהם בעבודות

  .ב"צצו הריסה וכיו, ובכלל זה צו מניעה, לסעד כלשהוא בגין שינויים כאמור
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  הדין החל  .68

המשפט - זה הינו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הינה לבתי הסכםהדין החל על 

  .בירושלים בלבד

  מעמדו המשפטי של הקבלן  .69

אין וכי  פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי- הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו על  .א

מי מטעמו לבין או /ועובדיו או /בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן ו

כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן אצל המזמין לצורך ביצוע . מעביד- המזמין יחסי עובד

ולא יהיו בינם לבין  ,יהיו ויחשבו כעובדים של הקבלן בלבד, פי הסכם זה- התחייבויותיו על

 .מעביד- המזמין כל יחסי עובד

צד שלישי המתבססת על ההנחה או תביעה מכל /הקבלן מתחייב כי במידה ותועלה דרישה ו  .ב

או /או מי מטעמם ו/או קבלני משנה של הקבלן ו/בין המזמין או מי מטעמו לבין הקבלן ו כי

יחויב הקבלן לשפות את המזמין לפי דרישתו הראשונה אזי , עבודהיחסי עובדיהם שררו 

שכר  לרבות, כאמור או תביעה/דרישה ובגין או בקשר עם ה למזמיןכל הוצאה שתגרם  בגין

כן מתחייב המזמין לשתף פעולה עם המזמין ככל . ב"הוצאות משפט וכיו, דין- טרחת עורכי

  .שיידרש לצורך ניהול ההליך המשפטי בקשר לכך

שייגרמו , ממוני ושאינו ממוני, הוצאה או נזק, את המזמין בגין כל עלות הקבלן ישפה  .ג

או חוק העסקת /ו 2011- ב"התשע, של דיני העבודה  חוק להגברת האכיפהלמזמין עקב החלת 

על  2013- ג"התשע, עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים

 .התקשרותו עם הקבלן

לשלם כל דמי הקבלן מתחייב , פי הדין- פי ההסכם ועל- מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת על  .ד

רותו של הקבלן יפי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בש- נזק או פיצויים המגיעים על

או מי מטעמם כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תוך כדי ביצוע /או קבלן משנה שלו ו/ו

הקבלן מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות . או כתוצאה מביצוע העבודות/העבודות ו

כלפי מי , לרבות ייצוג בפני ערכאות, ל עצמו את הטיפול המשפטיוכן ליטול ע, בלעדית

שנעשו , או נזק גוף/או מטעמו או לכל צד שלישי לכל פגיעה ו, או הפועלים בשמו/ו, מעובדיו

 .תוך כדי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה

 

  קיזוז  .70

או שיגיע לו מאת /או לגבות כל סכום שמגיע ו/או לעכב תחת ידו ו/יהא זכאי לקזז ו המזמין  .א

מכל סכום שיגיע  ,אחר שנערך בין הצדדיםכל הסכם פי - או על/זה ו הסכםפי - על קבלןה

  .זה הסכםפי - על מהקבלן למזמין

ע לו או שיגי/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או לעכב תחת ידו ו/הקבלן לא יהא רשאי לקזז ו  .ב

מכל סכום  ,אחר שנערך בין הצדדיםכל הסכם פי - או על/זה ו הסכםפי - על ,מאת המזמין

  .זה הסכםפי - על מהמזמין לקבלןשיגיע 

  

  עכבון  .71

רשות - זה הינו מעמד של בר הסכםפי - מוסכם מובהר ומוצהר בזאת כי מעמדו של הקבלן על

או טענה כלשהיא כנגד /או תביעה ו/או דרישה ו/וכי בכל מקרה לרבות מחלוקת ו ,בלבד

ומבלי לפגוע בכלליות  ,לרבות ,זה הסכםצוע יאו הכרוך בב/ין הקשור ויהמזמין בכל ענ

או בנכסים /או טענה בקשר לזכויות במטלטלין ו/או תביעה ו/או דרישה ו/מחלוקת ו, האמור

או /או מסמכים ו/ב תחת ידו או בצורה כלשהיא מטלטלין ולא יהא הקבלן זכאי לעכ, אחרים

  .יקטמכל סוג ומין שהוא הקשורים לפרו נכסים אחרים
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  שימוש בזכויות- שימוש או אי  .72

במקרה  הסכםבלן לסטות מתנאי האו הק/או המפקח ו/או המנהל ו/הסכמה מצד המזמין ו

לא השתמש מי . ה אחרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרמסו

אין לראות בכך , יםבמקרה מסו הסכםי הפ- לנויים לעיל בזכויות שניתנו לו עמהגופים המ

ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות 

  .זה הסכםוחובות לפי 

  

  מניעת שעבודים ועיקולים  .73

או על /זה ו הסכםאו משכון על זכויות הקבלן לפי /ואו שעבוד /ובכל מקרה שיוטל עיקול 

או בכל מקרה שתהיה תביעה או טענה מצד שלישי כלשהו נגד זכות הקבלן בציוד /הציוד ו

ל "או תביעה כנ/ולגרום לכך שכל עיקול , על חשבונו, מתחייב הקבלן, או בכל הקשור אליו

ם התקבל התביעה או הטענה יום מיום הטלת העיקול או מיו 30יוסרו לא יאוחר מאשר תוך 

התביעה או , התביעה או הטענה לא ייגרמו למזמין עקב העיקול, וכי עד להסרת העיקול

או במימוש /וזה  הסכםפי - או כל הפרעה בביצוע התחייבויות הקבלן על/והטענה כל נזק 

, יופי התחייבויותיו כלעיל או לא הצליח בפעולות- לא פעל הקבלן על .פיו- זכויות המזמין על

לעשות כל , לפי שיקול דעתו, אך לא חייב, רשאי המזמין, הרי מבלי לפגוע בזכויות המזמין

או הסרת /או הטענה ו/או לדחיית התביעה ו/אותן פעולות שימצא לנכון להסרת העיקול ו

או עלולים לגרום למזמין וכל /והעיכוב או הנזק שהם גורמים , או הקטנת ההפרעה/ו

ועל הקבלן , מסכום זה 14%בצירוף בקשר לכך יחולו על הקבלן הוצאה שהוציא המזמין 

  .מ"הוצאות ומע, ריבית, בתוספת הפרשי הצמדה, יהיה להחזירם למזמין ללא דיחוי

  

  עדכון ושינוי מחירונים או מדדים  .74

זה למחירונים הינן לנוסח המעודכן ביותר של המחירונים  הסכםמובהר כי כל ההפניות ב

יבחרו הצדדים , בו יבוטל פירסומו של מחירון או יופסק עידכונושאמורים ובכל מקרה ה

מובהר כי ככל שיבוטל מדד תשומות  .במחירון חילופי דומה ככל האפשר למחירון שבוטל

יהיה המדד לצורך הסכם זה המדד שייקבע כמדד , הבנייה המשמש כמדד לצורך הסכם זה

י כל רשות או גוף יד- לאו ע, המרכזית לסטטיסטיקה ידי הלשכה- החילופי לאותו מדד על

  .אחרים שיבואו במקומה לענין פרסום המדד

  

  סודיות  .75

, להודיע, להעביר ולא בסוד לשמור מטעמו הפועלים וכל עובדיו ובשם בשמו מתחייב הקבלן

 שתגיע ידיעה כל, אחר גוף או אדם כל לידיעת להביא לאפשר או/ו לידיעת להביא, למסור

 הפרויקט הקמת או בתכנון הקשור חומר כל או נתון וכל, לפרויקט או לעבודות בקשר אליו

חובת סודיות . אחר זמן בכל או העבודות ביצוע בעת והכל, הקמתו או תכנונו על הפיקוח או

 לאנשים או לשלטונות, התכנון לרשויות ומסמכים מידע להעביר הצורך על תחול לא זו

הקבלן יחתום על  .הפרויקט או העבודות ביצוע למען והכל בביצועו או בפרויקט הקשורים

להסכם  'טנספח והימנעות מניגוד עניינים בנוסח המופיע ב שמירה על סודיותל התחייבות

  .זה
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  התניית מחוייבויות המזמין  .76

זה מותנה בכך שהקבלן יקיים את  הסכםמוסכם במפורש כי ביצוע התחייבויות המזמין לפי 

, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. פי הסכם זה במלואן ובמועדן- התחייבויותיו הוא על

זה במלואן הסכם מוסכם כי במקרה שהקבלן איחר במילוי אחת או יותר מהתחייבויותיו ב

כל יתיר הדבר למזמין לעכב ביצוע , הרי מבלי לפגוע ביתר תרופות המזמין, ובמועדן

  .התחייבות מהתחייבויותיו

  

   כותרות השוליים  .77

מובאים לצרכי נוחיות בלבד ולא , הסכםכותרות השוליים ושמות הפרקים המובאים ב

  .יובאו בחשבון לצרכי פרשנות

  

   מיצוי זכויות  .78

ולא יהיה תוקף לכל מצג או , את זכויות הצדדים יםממצושאר מסמכי המכרז זה  הסכם

אלא אם  הסכםכמו כן לא יהיה תוקף לכל שינוי ב. פה- בכתב או בעל, אחרים התחייבות

  .נעשה בכתב ובמפורש

  

  מסירת הודעות  .79

זה תינתן במכתב רשום לפי כתובת  הסכםכל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי 

. או תימסר ביד במשרדו של הצד השני כנגד אישור קבלה, הסכםהצד השני המפורטת ב

שעות מזמן  72שום תחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הצד השני כעבור הודעה בדואר ר

  .בעת מסירתה –מסירתה בדואר ואם נמסרה ביד 

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  הקבלן    המזמין
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  'נספח א
  )אינו מצורף( מסמכי המכרז על נספחיהם
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  'נספח ב

 
  )כולל תוכנית התארגנות( מפורטים ותוכנית עבודהמפורט לוח זמנים 

  
  )להסכם 11ישולב בהתאם להוראות סעיף (
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 'נספח ג 

  התוכניות
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  'נספח ד
   יטכנהמפרט ה
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  נספח ה
  כתב הכמויות
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  'נספח ו

  לכבוד

  ) ר"ע(המכללה האקדמית הדסה 

  ,.נ.ג.א

  תביעות העדרהצהרה בדבר 

 ) ר"ע(המכללה האקדמית הדסה שנערך בין ") הסכםה" :להלן(                        מיום  הסכםבהתאם ל

מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל                                                            מ "אנו הח, לבינינו

בגין ביצוע העבודות אותן ביצענו ובגין ביצוע כל יתר , למנהל") החשבון הסופי" :להלן(והסופי 

  .הסכםפי ה- התחייבויותינו על

  :הננו מצהירים ומאשרים

תמורת  הסכםי המנהל המגיע לנו על חשבון שכר היד- לכי הסכום הכולל והסופי המאושר ע  .א

                הינו בסך של  הסכםפי ה- במלואן וביצוע כל יתר התחייביותינו עלביצוע העבודות 

  ").הסכםהשכר " :להלן(ח "ש

ובקבלת היתרה המגיעה לנו  ,ח"ש                     קיבלנו עד כה סך  הסכםהכי על חשבון שכר   .ב

המגיע לנו בגין ביצוע העבודות וביצוע כל  הסכםהקיבלנו את מלוא שכר , ח"ש                    בסך 

  .הסכםה פי- יתר התחייבויותינו על

אין לנו ולא                      לעיל עד ליום ) ב(הנקוב בסעיף  הסכםהכי פרט לקבלת יתרת שכר   .ג

או כלפי כל אלה /והמזמין או סוג שהוא כלפי /או טענות מכל מין ו/תהיינה לנו כל תביעות ו

או לכל הקשור במישרין או בעקיפין /ו סכםלהבקשר  ואו מטעמ/ו ואו שיבואו מכוח/הבאים ו

  .ואו הנובע ממנ/ו ואו כל הכרוך ב/ו סכםבה

תנו מביצוע יתר ההתחייבויות אשר אנו חייבים לבצע לאחר אין באמור לעיל כדי לשחרר או  .ד

  .ולרבות בקשר לתקופות בדק ,השלמת העבודות

או /אלא אם תוכן הדברים ו, הסכםלמונחים בהצהרתנו דלעיל יהיה הפרוש אשר ניתן להם ב  .ה

  .הקשרם מחייב אחרת

  

  בכבוד רב

  

                                     

  

                             

  עד לחתימות

  

  המנהל  :העתקים

   המפקח
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  'נספח ז
  םאישור עריכת ביטוחי

  ______________ תאריך
  לכבוד

  580278851ר "המכללה האקדמית הדסה ע
  ")המזמין": ביחד ולחוד(

  ...............   ב ...............   מרחוב 
  
  
  ,.נ.ג.א

  ")הקבלן("___________________ : הנדון

הרב ' לביצוע עבודות הקמת מבנה ברחבקשר בין היתר , הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים
  :")העבודות("לרבות כל עבודה בקשר עם הסכם ביניכם לבין הקבלן נלווית  קוק בירושלים

  

 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ 'פוליסה מס .1
, המזמין, שם הקבלןנערך על , כמפורט בהמשך, ביטוח עבודות קבלניות ביטוח עבודות קבלניות

ומשכירי ) למעט אחריותו המקצועית היה ואינו עובד של המבוטח(המפקח , קבלני משנה, קבלנים
 .הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נזק או אחריות, אבדן מפני, ציוד

  "). תקופת התחזוקה("חודשים  24תחזוקה מורחבת של הביטוח כאמור כולל תקופת 

, היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות
  .במועד עריכת הפוליסה" ביט"הידוע כ

  :על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור, ביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלןה

  רכושלק נז -  'אפרק   .א

פני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך מ" כל הסיכונים"ביטוח במתכונת 
  . העבודות ותקופת התחזוקהתקופת 

  .העבודותסכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של 

  .......................................................שווי העבודות 

  :את הכיסויים הבאיםכולל הביטוח 

  .₪ 2,000,000בסכום של  - רכוש בהעברה  )1

  ).₪ 2,000,000מינימום (סכום הביטוח מ 10% הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום של )2

  .₪ 2,000,000 הסופי בסכום של מהפרויקטמתקנים ומבני עזר שאינם חלק  ,קל ציוד )3

 .₪ 2,000,000 חומרים ועבודה לקויים בסכום של, נזק ישיר של תכנון )4

 .₪ 1,000,000 פינוי הריסות בסכום של )5

 .₪ 2,000,000 נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום של )6

 .₪ 1,000,000של הוצאות מיוחדות בסכום  )7

הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח , לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות  .כג

. בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין נתונה למזמין

אשר יועברו לקבלן , המזמין הינו המוטב לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסהיובהר כי 

אותו נזק של שיקום הקימום וה לביצוע עבודותלפי שיקול דעת המזמין בהתאם ובכפוף 

 .שבגינו שולמו
  שלישי אחריות כלפי צד -  'בפרק 

 מהעבודות בגבול אחריות יםהנובעעקב נזק או אובדן   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות 
   .פי הפוליסה- לאירוע ובמצטבר עלח "ש 20,000,000בסך של 
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סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  כוללהפרק 
  . ש צד שלישינחשב לרכו רכוש המזמין. המבוטח

   : לכסותהפרק כאמור מורחב 

   . תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי )1

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו  )2
 . בביטוח חובה

  . לאירוע ₪  4,000,000חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך  )3

קרקעיים  עד לסך - צינורות ומתקנים תת, פגיעה בכבלים הנגרם עקבעקיף חבות בשל נזק  )4
 .לאירוע₪   4,000,000

  אחריות מעבידים - ) 3(פרק   .ב

באתר במשך תקופת  נזק או אובדן הנגרמיםבגין , בקשר עם העבודות המועסקיםחבות כלפי 
למקרה , לתובע₪  20,000,000של בגבול אחריות , עקב ביצוע העבודותאו תוך כדי , הביצוע

  .הביטוחולתקופת 

  כללי לביטוח עבודות קבלניות  .ג

או המפקח ובלבד /אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו )1
 .שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון

בכל ו ,ום פרמיהלביטול אלא מחמת אי תשל ןנית ואינביטוח העבודות הקבלניות כאמור  )2
 ום לפחותי 90שום של ר רבכתב ובדוא, שניתן לכם הודעה על כך מראשלכך  בכפוף מקרה
  . מראש

המבטח מאשר כי הפוליסה , במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא )3
והכל בכפוף להמשך תשלום , תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח

  .באם תהיה ,יתרת הפרמיה

בכפוף , נאריך את תקופת הביטוח בהתאם, אנו מאשרים בזה כי במקרה הארכת משך העבודה )4
 . לפרמיה נוספת

 
 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ 'פוליסה מס .2

ציוד , לכל רכושלרבות גניבה ופריצה , על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק "אש מורחב"ביטוח 
  . ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות

  

 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ 'פוליסה מס .3
על , לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר העבודות "ציוד מכני הנדסי"ביטוח 
הביטוח . סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון, רעידת אדמה, שוד, כולל פריצה" כל הסיכונים" בסיס

בגין כל כלי הנדסי ₪  750,000כולל כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 
אחריות "וף לסעיף בכפ, המורחב לשפות את המזמין בגין אחריות המזמין למעשי ומחדלי הקבלן, כבד

  .צולבת

 
 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ 'פוליסה מס .4

לכיסוי חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה  ביטוח אחריות מקצועית
, במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן

הביטוח לא . למקרה ולתקופת הביטוח₪  4,000,000בגבול אחריות בסך , בקשר עם העבודות
  .)עקב מקרה ביטוח( השימוש ועיכוב אבדן, עובדים יושר - הגבלה בדבר איכולל 

הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על המזמין עקב מעשה 
  . או מחדל של הקבלן או מי מטעם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין

אי כי לא נערך על ידי בתנ, חודשים לאחר תום תוקף הביטוח 6הביטוח כולל תקופת גילוי של 
הביטוח כאמור כולל תאריך . הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה

  ._______________למפרע שאינו לפני 
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 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ 'פוליסה מס .5
בקשר עם או  נזק או אובדן שייגרמובגין  דיןי על פ הקבלןאחריות  כיסויל ביטוח חבות המוצר

, ")המוצרים("ם הקבלן או הבאים מטע על ידי הקבלןמסופק , משווק, מטופל ,המיוצר עקב מוצר
לשפות את המזמין ורחב הביטוח י. למקרה ולתקופת הביטוח₪  8,000,000בסך בגבול אחריות 
על פיו יראו הביטוח כאילו נערך , לבתבדבר אחריות צוסעיף בכפוף ל, "מוצרים"בגין אחריותו ל

  . בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח

בתנאי כי לא נערך על ידי , חודשים לאחר תום תוקף הביטוח 12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
ביטוח כאמור יכלול תאריך . הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה

  ._______________למפרע שאינו לפני 

 
 כללי

לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך ) למעט ביטוח עבודות קבלניות(המפורטים לעיל  הביטוחים )1
 .יום מראש 30, מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום הביטוחתקופת 

 . לקבלת שיפויהמזמין לא תפגע בזכויות  מוטלות על המבוטחבתום לב אי קיום  )2

וההשתתפות העצמית בביטוחים  בתשלום הפרמיהלעדית לשאת על הקבלן האחריות הב )3
 .המפורטים לעיל

ולא , או המפקח לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמיןוקודמים הביטוחים לעיל ראשוניים  )4
 .תהיה לנו כל טענת שיתוף בביטוחים הנערכים על ידי המפורטים לעיל

בכפוף לשינויים _______, ______נוסח הפוליסות  הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט  )5
  הנקובים לעיל

ובלבד שאין , י אישור זה"בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע
  .בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 ,בכבוד רב
  

חתימת (
 )המבטח

חותמת ( 
 )המבטח

תפקיד (  )שם החותם( 
 )החותם

  



  'נספח ח
  
  
  

  בדבר שמירת זכויות עובדים תצהיר

מורשה ,                                    ' מס. ז.נושא ת,                                    מ "אני הח

: להלן(                                    שמספרו                                    החתימה מטעם 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים   ")המציע"

  :כדלקמן, בכתב, מצהיר בזאת  ,הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

הרב ' בניית המבנה ברחל 14/1 בקשר עם מכרז מס, אני נותן תצהיר זה בשם המציע .1

 .ומוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, קוק בירושלים

צווי , לפי דיני העבודה, המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים .2

ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה 

  .זהאו השירותים נשוא מכרז 

כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה ,                                    הנני מצהיר כי שמי הוא 

  .אמת – היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

  

  

    

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

  

  

  אישור

ת כי ביום /מאשר, )___________.ר.מ(ד "עו______, __, _______מ"אני הח
' גב/מר ___________________ 'ברח י במשרדייהופיע בפנ _______________

המוכר לי אישית וחתם / ' _________ מס. ז.ידי ת- שזיהה עצמו על_____________ 
וכי יהא צפוי לכל , כי עליו להצהיר את האמת, על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו

  .יבפני אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה, אם לא יעשה כן, העונשים הקבועים בחוק

  

   

    

  חתימה וחותמת  ח"רו/ד"מלא של עושם  תאריך
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  'נספח ט

  

  לכבוד

  ) ר"ע(המכללה האקדמית הדסה 

  

  ,.נ.ג.א

 ניםהתחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניי :הנדון

: להלן( )ר"ע(המכללה האקדמית הדסה של  ___והנני משתתף במכרז     :הואיל

: להלן(הרב קוק בירושלים ' לבניית המבנה ברח ")המזמינה"

 ;")העבודות"

או ההשתתפות , או בקשר אליהם, והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות    :והואיל

מידע המתייחס לכל עניין , או יבוא לידיעתי, במכרז אקבל לחזקתי

של המזמינה ושל כל הקשורים , מכל סוג שהוא, עסקי או אחר, מקצועי

או , ידי- עבור או על או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן, בהווה, בעבר, עמה

ולרבות מידע סודי של המזמינה , הוגש למזמינה בקשר עם העבודות

 ; ")מידע סודי: "להלן(

עלול , לכל אדם או גוף, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, והוסבר לי    :והואיל

  .או לצדדים שלישיים/לגרום נזקים כבדים למזמינה ו

  :כדלקמןמ מתחייב כלפיכם "אני הח, אי לזאת

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור   .1

לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל , או הנובע ממנו

 .מוגבלת- לתקופה בלתי

לא לגלות ולא , לא לפרסם, הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת  .2

כל פרט הקשור למתן , כלשהם בדרך כלשהי להביא לידיעת אדם או גוף

תוצאותיהם או כל חלק מהם , לרבות תוכנם, במישרין או בעקיפין, העבודות

 .מוגבלת- והכל לתקופה בלתי, ")פירוט העבודות: "להלן(

מידע שגילויו , לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור 2- ו 1האמור בסעיפים   .3

או מידע שניתנה הסכמת ) הגילוי כאמורבמגבלות חיוב (פי דין - מחויב על

 .ובמידה שניתנה, מראש בכתב, המזמין לגילויו

, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות, כמו כן  .4

 .אלא לטובת המזמינה ולצורך ביצוע העבודות

מתן  הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי  .5

כדי , נוהלית או אחרת, העבודות ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית

כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי . פי כתב זה- לקיים את התחייבותי על

מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך - על, הזהירות והבטיחות הנדרשים

 .או הנוגע לביצוע העבודות, הקשור

וכל חפץ או , לחזקתכם כל חומר כתוב או אחרהנני מתחייב להחזיר לידיכם ו  .6

, בקשר עם, עקב, או לידי, ושהגיע לחזקתי, או השייך לכם, שקיבלתי מכם, דבר
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וכל חומר שהכנתי , בין מכם ובין מצדדים שלישיים, או בזמן מתן העבודות

או , הנני מתחייב שלא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור. עבורכם

   .של מידע סודי

ידי במידע יהיה לצורך ביצוע העבודות - השימוש שייעשה על הנני מתחייב כי  .7

כולל אופן הכללת מידע סודי (ובלבד ששום שימוש , נשוא הסכם זה בלבד

לא יאפשר ) במסגרת חומר שיופץ או יהיה זמין בצורה כלשהי לגורמים אחרים

  . למקבלו לזהות פרטי מידע מסוימים או מוגדרים

לשלמותו או לנכונותו של המידע , י המזמינה איננה אחראית לדיוקומובהר כ  .8

תהיה באחריות , או מי מטעמו, ידי מקבל המידע- הסודי וכל הסתמכות עליו על

 .מקבל המידע

ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים   .9

  .1977- ז"התשל, לחוק העונשין 119-118

סודות , פטנטים, לרבות זכויות יוצרים, ני מוותר על כל זכות קניין רוחניהנ  .10

סימני מסחר ומדגמים בקשר לעבודות ושירותים שיסופקו למזמינה , מסחריים

 .במסגרת מכרז זה

אין מצב , לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי  .11

העבודות לבין כל עניין אחר שיש לי ולשותפיי וקרובי של ניגוד עניינים בין ביצוע 

  .או לגופים קשורים בי עניין אישי בו/או לעובדי ו/או למנהלי ו/ו

, הפסד או הוצאה, לכל נזק, פי כל דין- אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל  .12

כתוצאה מהפרת התחייבויות , או לצד שלישי כלשהו, אשר יגרמו לכם, מכל סוג

 .כתב זה פי- על

על , ידי בקשר לביצוע העבודה- או מועסק על/הנני מתחייב להחתים כל עובד ו  .13

והנני ערב לכל הפרה של התחייבות , התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו

 .כאמור

תהיה לכם , פי כתב זה- בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על  .14

לרבות הזכות לקבלת סעדים , גין הפרה זוזכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי ב

  .זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם

שמירת , אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות  .15

 .פי כל דין- סודיות והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על

  

 :ולראיה באתי על החתום

  

    

 חתימה וחותמת המציע החותם בשם המציעשם מלא של  תאריך
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  נספח י
  המקדמה והבדק, ערבות הביצוענוסח 

  
  לכבוד

 ) ר"ע(המכללה האקדמית הדסה 
  
  
  ,.נ.ג.א

  __________'בות מסער :הנדון
  

אנו ערבים בזה כלפיכם ") הקבלן" :להלן(                                      פי בקשת - על  .1

ח "ש                   לתשלום כל סכום עד לסכום של 

 ,")סכום הקרן" :להלן) (שקלים חדשים                                                        (

 :להלן(בהתאם לתנאים המפורטים להלן  תשומות הבניהכשהוא צמוד למדד 

  .ןשתדרשו מאת הקבל") סכום הערבות"

  :ם כדלקמןינתנאי ההצמדה ה  .2

תשומת פי כתב ערבות זה יהיה מדד - אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על  

י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסם יד- להמתפרסם ע הבניה למגורים

גבוה מהמדד שהיה ידוע ") המדד החדש" :להלן(לאחרונה לפני התשלום בפועל 

           והעומד על                       במועד הוצאת ערבות זאת אשר התפרסם ביום 

נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו , )"המדד הבסיסי" :להלן(נקודות 

  .שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי

ימים  7על ידכם עד סכום הערבות תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש   .3

וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את  ,מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב

ל "דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ

כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים . מהקבלן

או לממש בטחונות /לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו או/משפטיים נגד הקבלן ו

  .ידינו- אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על

מעת לעת על כל סכום , אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור  .4

ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם - שיקבע על

במידה ולא , לפיכך. ת זאת לא יעלו על סכום הערבותידינו בגין ערבו- וישולמו על

תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי , תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת

  .ממומשת- יתרת סכום הערבות הבלתי

  .דלעיל 3פי הקבוע בסעיף - אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל  

כי , ום הקרן או כל חלק ממנואם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכ, בכל מקרה  .5

כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם , המדד החדש ירד לעומת המדד הבסיסי

את תשלום מלוא סכום הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום 

  .חלק מסכום הקרן בלבד

לא נהיה , וכמו כן, אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא  .6

והננו , פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא- לם להימנע מתשלום ערשאי

פי - למוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן ע

  .הדין

הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם , בנוסף לכל האמור לעיל  .7
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  .מותנית ועצמאית- תיבל, חוזרת- והינה בלתי, ביניכם הסכםאו בתוקף ה/ו

ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת                    הערבות תהיה בתוקף עד ליום   .8

לאחר מועד זה תהיה הערבות . להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו בכתובת דלעיל

  .בטלה ומבוטלת

  ,בכבוד רב
                                       

    בנק
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  'נספח יא
  התחייבות קבלן משנה 

  

  לכבוד

  ) ר"ע(המכללה האקדמית הדסה 

                                   ,.נ.ג.א

  משנה - התחייבות קבלן: הנדון

  

התקשרתי עם , ")קבלן המשנה: "להלן(_______________ מ "אני הח
 :לקבלןלמתן השירותים הבאים , ")הקבלן: "להלן(_______________ 

_____________________________  

: להלן( הרב קוק בירושלים' לבניית המבנה ברחבפרויקט ") השירותים: "להלן(
  ").הפרויקט"

ההסכם בהתאם להוראות , ל"הנני מתחייב כי אשמש כקבלן מבצע למתן השירותים הנ
  . על נספחיו

את השירותים לשמם לקבלן כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק לי הנני מצהיר כי אין 
  .נשכרתי

ועמו בלבד וכי אין לי דין ודברים עם הקבלן הנני מצהיר כי ידוע לי התקשרותי הינה עם 
או דרישת פיצוי /ידוע לי כי בכל מקרה של תביעה ו, בהתאם לאמור. המזמין ישירות

ישירות הקבלן תופנה התביעה או הדרישה אל , ביצוע העבודותשתהיה לי בקשר עם 
  .בלבדואליו 

    

 ה/חתימת המצהיר  תאריך

  

  ח"רו/ד"אישור עו

  

קבלן : "להלן(_______________ ח של "רו/ד"עו, _______________, מ"הנני הח
וכי החותמים על , מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם על ידי קבלן המשנה, ")המשנה

  .המסמך בשם קבלן המשנה מוסמכים לחייב אותו בחתימתם

  

    

 חתימה וחותמתח"רו/ד"מלא של עושם  תאריך

  

  
  



- 1  -  

  
  

  מכללת הדסה 

   בניין הרב תחומי

  

  

  

  מפרט טכני מיוחד
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  2014ינואר 
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בנין רב תחומי –מכללת הדסה   
 

 
  :חוזה זה/רשימת המסמכים למכרז

  
  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך

  ' מסמך א
 

  הצעת הקבלן 
  ותנאים נוספים

 

מדף  -תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן   'מסמך ב
  -מדינת ישראל החוזה הסטנדרטי של( 3210
 .)2005ה "תשסנוסח 

  ' מסמך ג
  
 

כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות  
בנין ואופני המדידה ותכולת המחירים 

במהדורתם , המצורפים למפרטים הכלליים
 .העדכנית ביותר

   תנאים כלליים מיוחדים  1-'מסמך ג
   2-'מסמך ג

 
מפרט מיוחד ואופני מדידה 

  מיוחדים
 

 כתב כמויות   ' מסמך ד
 מערכת התכניות  ' מסמך ה

 ח יועץ קרקע"דו ' ומסמך 
  
  

  :הערות
  
חוזה זה ואינם ברשותו של / שלא צורפו למכרז , המפרטים הכלליים המצוינים לעיל  .א

או להורדה ברשת באופן חופשי , ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, הקבלן
  :בכתובת

  aspx.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.gov.mod.online.http://www  
  
בין שהם מצורפים ובין שאינם , כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה  .ב

  .מצורפים
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  רשימת מתכננים

  

  
  

  דט ארדיטי בן נעים אדריכלים גולשמי  :אדריכלות
   ירושלים,  222יפו רחוב 

  

  :'טל
 :פקס

02-5000232  
02-5000236  

  אלי בנואליד מהנדסי בניין  :קונסטרוקציה
  ירושלים , 101דרך חברון 

  :'טל
 :פקס

02-6713591  
02-6710345  

  מ "מאיר צויגהפט בע  :אלומיניום
  כפר סבא  , 8רחוב שיזף 

  :'טל
 :פקס

09-7460866  
09-7484737  

  מ"מהנדסי בנין בע בוך. ע -הורוביץ. מ  :איטום
  ברק-בני, 28רחוב ברוך הירש 

  

  :'טל
 :פקס

03-6155900  
03-6155910  

  אינסטלציה
  :ומיזוג אויר

  מ"בע 1989עירוני מהנדסים יועצים . י
                                          91030ירושלים  3095ד .ת
  

  :'טל
 :פקס

02-6723303  
02-6723304  

  מ"הנדסה בע –מד חשמל    :חשמל
  ירושלים, גילה ,  11178ד .ת

  :'טל
 :פקס

02-6761036  
02-6451979  

  מ"הולץ מהנדסים בע. ש  :מעליות
  תל אביב , 34הברזל ' רח

  :'טל
 :פקס

03-6488202  
03-6488205  

  יעוץ לביסוס מבנים וקרקע -זליו דיאמנדי ' אינג  :קרקע
  י ברקבנ, 15כנרת ' רח
  

  :'טל
 :פקס

03-5756517  
03-5757694  

  
  משרד טכני לבנין -מאיר גרינברג  :מפרטים וכמויות

  ברק- בני, 6אהרון דב פוקס ' רח
  

  :'טל
 :פקס

03-6193670  
03-5707777  

  מ"ניהול פרוייקטים  בע  וביק. מ  :ניהול הפרויקט
  27רחוב אורי בר און 

  

  :'טל
 :פקס

02-6567765  
02-6568665  
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  מפרט טכני מיוחד  –' נספח ד
  תנאים כלליים מיוחדיםו
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  מוקדמות - 00פרק 
  

  תאור העבודה  00.01
כמפורט במסמכי  בניין הרב תחומי –להקמת מכללת הדסה חוזה זה מתייחס /מכרז  

  .המכרז השונים
  

  'במסמך ג" מוקדמות" 00תכולת פרק   20.00
מחייבים ) המפרט הכללי(' גמוקדמות של מסמך - 00כל הסעיפים מתוך הפרק   

   .)מדידת פאושל( חוזה זה למעט סעיף /מכרז
השונים או , מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו  

  .'של מסמך ג 00המנוגדים או המשלימים את האמור בפרק 
  

  אחריות  00.04
  
את תנאי  בדק, הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט  .א

דרכי הגישה , המקום והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע
לרבות התכניות הנלוות ושאין לו , חוזה הזה/קרא ולמד את מסמכי המכרז', וכו

ולא תהיה לו כל תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום 
   .ומהאילוצים שהוזכרו לעיל

    
כי הוא מומחה ובעל ניסיון , יודע את מטרת העבודהרואים את הקבלן כאדם ה  .ב

, המפרטים, בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות
סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם 

  .ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה
ולה התקינה ולשלמותם של המתקנים לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפע  

, המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות
אשר עלולים לגרום לדעתו לכך ', אי התאמה במידות וכו, טעות בתכנון

יום ממועד  14דהיינו , זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, שהמתקנים לא יפעלו כראוי
ועליו , רואים אותו כאחראי בלעדי, לא עשה כך .החתימה על החוזה עם המזמין

  .לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת
  
ות בלתי נראות עכתוצאה מהפר וצאותהכלל בהצעתו רואים את הקבלן כאילו   .ג

מהעובדה כי טיב הקרקע , משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים, מראש
כתוצאה מפעולת צד , אוירכתוצאה ממזג , אינו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה

  .הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלו .שלישי או מכל סיבה אחרת
  
לפי , ובאופן מיידי ,על חשבונו, להחליף ולהחזיר למקומו, הקבלן מתחייב לתקן  .ד

, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, דרישת המפקח
, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, גרועבטיב ם או שימוש בחומר בלתי מתאי

, ה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי להתקלאו כל , לתכניות ולמפרט
 .בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק

על הקבלן לבצע  .דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן
באם לא ימלא  .י המפקח"לו עוקצב ך זמן מתקבל על הדעת שיתיקונים אלה תו

י "הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע, הקבלן אחרי דרישה זאת
  .על חשבון הקבלן, קבלן אחר

המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או   
או להפעיל את הערבות המתאימה , לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן

  .י הקבלן"שניתנה לו ע
  
  .הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה  .ה

  
  

  ארגון האתראתר ההתארגנות ו  00.05
  
  .תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה  .א
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נתונים הקיימים תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם ל  .ב
  .ובהתאם להוראות המפקח

  
לאישור המפקח תרשים  הקבלן יגישתוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה   .ג

שערי כניסה , דרכי גישה, מבנים מוצעים, ארגון האתר הכולל מבנים קיימים
שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על  .ואי הגדרוות

לן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של על הקב .ידי המפקח
  .המתקנים השונים

  
  גידור  00.06

  
, גדרות הקבלן באתריקים  "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום ימים  7תוך   .א

כולל שלטי , מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש
 .נות משרד העבודההכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תק, "כאן בונים"אזהרה 

  .בהתאם להנחיות המפקח, תוואי הגדר יכלול את כל שטח הפיתוח
  
בצבע , לפחות' מ 2בגובה  חדשים" איסכורית" יפחמעשויה  ,אטומה תהיה גדרה  .ב

כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום  .צבועהפלדה  תקונסטרוקצינסמכים על , לבן
הגדר תענה  .חיות המפקחיש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנ .עם המפקח

  .ולהנחיות הראשות המקומית לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר
  .בתאמה מלאה להנחיות עיריית ירושלים  

  
או מבני עזר על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות   .ג

לרבות מיקומם מחדש , וזאת ללא תשלום כלשהו, בהתאם להתקדמות העבודה
  .םעל מערכותיה

  
והולכי  ציוד וחומרי בניה, כלי רכבלהכנסת  יותקנו שערים במקומות הדרושים  .ד

  .השערים יהיו מפלדה צבועה .אשר יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה, רגל
  
הזזת , נקיטת כל אמצעי הבטיחות, י הקבלן"עבור מילוי דרישות סעיף זה ע  .ה

בנפרד ועל לא ישולם לקבלן , לרבות פירוקם בגמר העבודה 'וכומבנים וגדרות 
  .הקבלן לכלול את ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה

  
הקבלן יבצע על חשבונו תחזוקה שוטפת של הגדר לאורך כל תקופת הביצוע   .ו

לפי הוראות . 'החלפת אלמנטים שנפגעו וכו, חיזוק הגדר, לרבות ניקוי הגדר
  .המפקח

  שלט  00.07
  
ות והכולל את פרטי המתכננים המפקח וצ שלט, נועל חשבו, יתקיןיכין הקבלן   .א

מות ש, השלט יכיל את שם העבודה .באתר הבנייה או בסמוך לו הקבלן
צורת , גודל האותיות, צורתו, תוכן השלט .שם הקבלן ופרטים נוספים, מתכנניםה

   .י המפקח"יקבעו בלעדית ע -וכל עניין אחר הקשור בשלט , ומיקום ההתקנה
  . השלט הקיים באתר י"י הנחיות האדריכל ע"של זה יורכב עפ  

  
אישור ממהנדס על קונסטרוקצית השלט ואופן התקנתו למפקח הקבלן יגיש   .ב

פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח  .באתר
  .פ חוקי הבטיחות"או נדרש ע/ו

  
שנות את מיקומו יידרש ל הפרויקטכי יתכן שבמהלך , על הקבלן להביא בחשבון  .ג

כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב , ללא תמורה, שלטהשל 
  .או מכל סיבה אחרתהמפקח דרישות של 

  
 ואחזקת, ושינויים במיקומ, והתקנת, וייצור, לרבות ההדמיה עבור תכנון השלט  .ד

בגמר העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב  ווסילוק
  .מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויותככלולה ב

  
או נדרש /פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו  .ה

  .הקבלן יגיש לאישור את תכנון השלט .פ חוקי הבטיחות"ע
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  שמירה  00.08

דה או גניבה יאב, אם יקרה קלקול .החומרים והמבנים, הקבלן ידאג לשמירה על הציוד  
י הקבלן או בידיעתו בשטח "מכשירים שהונחו עלכלים ול, ציודל, חומריםל, למבנים
  .ישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין, המבנה

  
  משרד לקבלן  00.09

יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד  .משרד באתר לשימושו, על חשבונו, הקבלן מחויב להקים  
כוח -במשרד בא .המפקח במקום גודל המשרד בהתאם להוראות, במצב נקי ומסודר

המפרט וכתב , מסמכי ההסכם, יש לשמור על כל התכניות, המתואר לעיל, הקבלן
בגמר העבודה יש לפנות את המשרד  .יומני העבודה והוראות המפקח בכתב, הכמויות

  .ולהחזיר את השטח לקדמותו
  .מודגש בזאת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה המפקח  

  
    מים וחשמל  00.10

מועדי ניתוק מערכות  .'בכפוף לאמור במסמך ג, הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל  
יתואמו עם המפקח כדי שלא יגרום ) באם יידרש לצורך התחברות(מים וחשמל קיימות 

   .הפרעה למזמין
י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה "בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע  

  .יגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיאהמזמין אחראי לכל נזק שי
  

   תנועה בשטח המזמין  00.11
   .י המזמין"נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע  
חוקי ונהלי התנועה  .כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו  

בלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות בשטח המזמין יחולו על הק
על , הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן .המזמין בעניין זה

, שפיכת בטון, גרירה, כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, חשבונו
  .ב"פיזור חומר וכיו

  
  דרכי גישה ארעיות  00.12

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על  -ידה שידרשו דרכי גישה ארעיות במ  
יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו , במידה שיידרש .ידי הקבלן עם גמר העבודה

 .התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח .דרכים אלה לקדמותו
דרכי הגישה  .ת השנה לפי הנחיות המפקחהקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונו

הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא 
  .תמורה

  
  שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר  00.13

, אוכל: לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגוןמודגש בזאת ש  
אסורה מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר  .ב"וכיו טלפון, מקלחות ושירותים סניטריים

  .בהחלט
  

  שמירה על איכות הסביבה  00.14
או ייקבעו /י הרשויות המוסמכות ו"בכל האמצעים שנקבעו ע, על חשבונו, הקבלן ינקוט  
כמוגדר בתקנות הרלוונטיות , כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, י המפקח"ע

   .המפקחלשביעות רצון , ובמפרט הכללי
  

  עבודה בשעות היום בימי חול  00.15
, בשבת, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם  

מלבד אם , ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, או בימי שבתון אחרים, במועדי ישראל
קח יודיע הקבלן על כך למפ, במקרה כזה .העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט

ים מתאימים מטעם אישורידאג הקבלן לקבלת , כמו כן .ועליו לקבל את אישורו המוקדם
  .או רשויות רלוונטיות אחרות/משרד העבודה ו, הרשות המקומית

  
  תיאום עם המפקח  00.16

אין להתחיל , כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום  
  .מוקדם עם המפקח בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום
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  כוח אדם  00.17
  

, את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות ,על חשבונו ,הקבלן מתחייב לספק  .א
ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך , אמצעי תחבורה, את ההשגחה והפיקוח עליהם

מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי , בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו
לן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של הקב .כוחו המוסמכים
ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה "פועלים זרים מחו

  .בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים
  
שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים   .ב

  .'או כוח עליון וכד/וולפיגור בקצב העבודה 
  
שעות לפני  48על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור   .ג

האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך  .תחילת עבודתם באתר
לצורך אספקת ציוד וחומרי בניה , מכוניות הקבלן לשהכניסה והיציאה  .העבודה

  .המפקח תהיה באופן שיסוכם מראש עם
  

  מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר  00.18
  

באופן , באתר, יעסיק הקבלן, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, לצורכי תיאום  .א
  :במשך כל תקופת הביצועו קבוע

  
בביצוע  בישראל שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ  .1

  .דומותעבודות 
  
בעל ניסיון , נקס המהנדסים ואדריכליםמהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפ  .2

המהנדס  .דומותבביצוע עבודות  בישראל שנים לפחות 10 מוכח של
כאחראי אחראי לביקורת ו, כאחראי על הביצוע בעיריית ירושליםיחתום 
  .בטיחות

  
ומנהל  רשוםמנהל פרויקט בדרגת מהנדס ומיזוג אויר לעבודות חשמל   .3

 בישראל שנים לפחות 10 ן מוכח שלניסיו יבעל ,עבודה בדרגת הנדסאי
  .דומותבביצוע עבודות 

  
כי המפקח באם ימצא ל "מאנשי הצוות הנרשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ  .ב

, הבמקרה ותידרש החלפ .םם לתפקידמימתאי םכראוי או אינ יםמתנהג םאינ
  .ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט 5תתבצע ההחלפה תוך 

  
יום יום לכל אורך בקביעות באתר העבודה  לן יהיה נוכחצוות הביצוע של הקב  .ג

  .ד בכפיפות להוראות המפקחועבוי הביצוע תקופת
י "עילה להפסקת העבודה ע, בין השאר, העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש  

  .המפקח
  
  .שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים מודגש בזאת  .ד
  
יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק , שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם  .ה

פסיקת המפקח בענין זה  .ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן"לאחר אישורו של הנ
  .היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן

  
או אחראי /או מנהל העבודה ו/נמצא כי מנהל הפרויקט והמפקח כ "אם לדעת ב  .ו

או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים /הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו
יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר , לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה

וקביעתו בענין זה , ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים"את הנ
  .תהיה סופית

  
ולא יחולו על הקבלן י הקבלן "כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע  .ז

  .ולם לקבלן עבורן בנפרדיש
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צו התחלת "הנקוב במיום  שבועמינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך   .ח
   ."עבודה

 
  וספקים קבלני משנה  00.19

  
י "י אישור מראש ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"העסקת קבלני משנה ע  .א

שי גם אז יישאר הקבלן הרא, העסקת קבלני משנה פקחגם אם יאשר המ .המפקח
  .אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם

  
או כל פועל  ספק, רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה פקחהמ  .ב

אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו משנה של קבלן 
ימים ולא  5תוך ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן "ההחלפה הנ .באחר

  .תשמש עילה להארכת זמן ביצוע
  
קבלני מלאכות לאישור ספקים ותוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת   .ג

  :פקח כדלקמןהמ
קבלני משנה לכל עבודה  3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות   .1

  .אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה
  
  :להלן בתנאי הסףחייבים לעמוד  כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה  .2

הנדרש  בעל הסיווגאשר הינו , בפנקס הקבלנים קבלן רשום  2.1
לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע 

  .באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום
 שנים בעבודות זהות או דומות  10נסיון של לפחות בעל   2.2

  .קבלן הראשי לבצע באמצעותםלעבודות אותן מבקש ה
  
לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים   .3

  :לגבי כל קבלן משנה בנפרד, להלן
  .פרופיל חברה  3.1
אשר , בשלוש השנים האחרונות שביצע הקבלן פרויקטיםשמות   3.2

  .זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה
שנת התכנון , יש לציין את שם המתכנן ,אלה פרויקטיםלגבי   

ל ביחס "ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ, והביצוע
  .)הטלפון שלהם' כולל מס( אלה בפרויקטיםלתפקוד המערכות 

  
המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם , לפני אישור קבלן המשנה  .4

ם מהנסיון על מנת להתרש, קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי
  .והמקצועיות של הקבלנים המוצעים

  
מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול   .5

שמורה למזמין הזכות , קבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל
ולא יינתן  ,למסור את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר

  !!לקבלן הראשי כל פיצוי על כך 
  
ן כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים יצוי  .6

ועל הקבלן להביא זאת , מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, לעיל
  .בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה

  
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור   .7

, זה בפרויקט בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה, בכתב מהמפקח
  .שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל

  
באישור גם י קבלני המשנה יהיו חייבים "קבלנים נוספים שיועסקו ע  .8

  .המזמין כנאמר לעיל
  

שכן המפקח יקפיד לבצע , על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה  .ד
  .כמפורט לעיל, באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה
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 120של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך  במקרה  .ה
שומר המזמין לעצמו את הזכות , יום לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין

לשלם ישירות לקבלני המשנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים 
הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים  .י המפקח"מאושרים ע

  .ןהמגיעים לקבל
  

  להלן רשימת קבלנים מומלצים  .  ו
  

  חשמלמתקני 
  03-5323650   - איציק בן חמו  –חשמל . ב.א  .1
  02-6420987       -חשמל מוזס   .2
  02-5730410      -אלי גמליאל   .3
  02-6799228      -חגי שורתי   .4

  
  מיזוג אויר 

  מר נפתלי מילביץ  03-6482707  "קדים"חברת 
  מר דודו מזוז  02-6798840  "אומנות המיזוג"חברת 
  'מר אורי ליבוביץ  050-9449911  "אלחד"חברת 
  מר עבד  050-4404407  "מלק.ע"חברת 
    03-7535666  "אלקטרה"חברת 

  
  תברואה

  מר עבד  0504404407  "מלק.ע"חברת 
  מר פיני עמר  02-5830137  "פיני עמר. א.א.א"חברת 
  מר איציק גילת  050-5230795  "איציק גילת"חברת 

  
  מיניוםאלו

  09-8992233      עומרי   -שפר   .1    
  03-9222545      עמית  - פררו  .2    
  050-5208023    משה  - אלום יפה    .3    
  054-5211500    מאיר –אלומיניום . ש.מ  .4    
 054-6616833      מאיר – אלוטון  .5    

  09-8356622      דוד -  דבי דוד  .6
  

  
  תיאום ושירותים לגורמים אחרים  00.20

חברת , חברת בזק: שירותים לגורמים אחרים כגון, ללא תמורה נוספת ,ייתןהקבלן   
, חוזה זה/קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז, החשמל

   .עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח
  : השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן  
  .ל ותאורת עזרחשמ, אספקת מים  .א
  .מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו  .ב
, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, מתן אפשרות כניסה לאתר  .ג

  .'צירי הליכה וכו
  .הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים  .ד
  .אמצעי הרמה ושינועאפשרות שימוש מתואם מראש בכל   .ה
י פועלי "כך שלא ייפגעו ע, או עבודות של גורמים אחרים/הגנה סבירה של ציוד ו  .ו

  .הקבלן
   .ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה  .ז
  .אחריות על כל נושא הבטיחות  .ח
  

  קשר עם קבלנים אחרים  00.21
  
  כללי  .א

אשר אינן נכללות נוספות  נכללות עבודות, במסגרת העבודות לביצוע המבנה  
 יםנפרד יםעבודות אלה יוצאו למכרז .פ קביעת המזמין"ע חוזה זה /במסגרת

וזאת בכפוף , "נים האחריםהקבל" ושיקרא, יםאחרנים ויבוצעו על ידי קבל
  .לאמור בתנאים כלליים לעבודות
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 00.06.03.02ן האחר בהתאם לסעיף ן יבצע התקשרות ישירה עם הקבלזמיהמ  .ב

יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל של במפרט הכללי ועל הקבלן 
במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמנים  00.06בהתאם לסעיף  העבודות

  .הכללי של הקבלן הראשי
כלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי ית', בנוסף לאמור בסעיף ב  .ג

וזאת בכל , )או גבס/בנויות ו, בטון(וקירות  דרך מחיצות, נים האחריםקבלה
השרוולים ומסגרות העץ למעבר  .לפני או אחרי עבודות טיח, שלבי העבודה

  .וועל חשבונ ן הראשיקבלהעל ידי ויותקנו יסופקו , יסומנו במשותף, התעלות
  
כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים   .ד

ל תהיה על "עלות הנ, שהואתשלום כל יהיה הקבלן זכאי ללא  יםהאחרים לקבלנ
  .חשבון הקבלן

  
  סימון וערעור על גבהים קיימים, התוויה  00.22

   .י המפקח במקום המבנה"נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע  
י "בר עי הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כ"התוויות והסימון יבוצעו ע, כל המדידות  

   .י הקבלן"או יבדקו ויתוחזקו ע/יושלמו ו, גורמים אחרים
כל ערעור על  .כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות  

ימים מיום קבלת צו התחלת  10-יוגש למפקח לא יאוחר מ, גבהים קיימים המסומנים
על הקבלן להתקין נקודות קבע  .לא יילקחו בחשבון, טענות שיובאו לאחר מכן .עבודה

  .נוספות לפי הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי
את כל , על חשבונו, ויספק ,ךמודד מוסמ, על חשבונו, למטרות אלו יעסיק הקבלן  

וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה , המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך
  .ומסירתה

כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי , על חשבונו, הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדשעל   
  .נכון

  
  הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום  00.23

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת   
, רוח ,הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, העבודה/המבנה
   .'שמש וכו, אבק

או מי תהום /הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו  
בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של 

הערמת , אספקת משאבות מים והפעלתן, אטימה, אמצעי ההגנה יכללו כיסוי .המפקח
אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע , קוז המיםחפירת תעלות לני, סוללות
העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי /המבנה
והכל באופן , על חשבונו הוא, ל יינקטו על ידי הקבלן"כל אמצעי ההגנה הנ .המפקח

  .ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח
י "ת גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו עכל נזק שייגרם לעבודו  

י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו "יתוקן ע, המפקח
  .המלאה

לרבות , להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר  
  .לא ייחשבו ככוח עליון, גשמים

  
  

    ים קיימיםאחריות למבנים ומתקנ  00.24
באתר , עיליים ותת קרקעיים ,הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים  

כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע , על חשבונו, העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן
עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו  .העבודה

   .על אופן הטיפול בו
, במבנים, בלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשיםהק  

  .באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור וישאבמתקנים ובתכולתם 
  

  קרקעית- חפירה תת  00.25
יש לוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי , לפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני  

  .ב"מים וכיו, קווי ביוב, תקשורת, שמלכבלי ח: החפירה כגון
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' חב, חברת החשמל, "בזק"ישיג הקבלן אישורי חפירה מ, לפני ביצוע כל עבודת חפירה  
  .קרקעית - רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת, הכבלים

ל בין אם קיבל ובין אם "הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ  
  .ר לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחרלא קיבל אישו

הקבלן מצהיר  .יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו  
בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים 

לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות , על חשבונו, קיימים ומתחייב לתקנם
  .ל"והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ הישירות

  
  ביצוע בשלבים  00.26

תבצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי עשויה להעל הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה   
הביצוע בשלבים ולפי  .המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו

  .ילה להארכת תקופת הביצועעדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כע
  

  תגבור קצב העבודה  00.27
י הוראה "הוא יוכל ע, יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים  

  :י"בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע
  .הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח  -
  .הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים  -
ולעשות כל דבר שהתנאים , לעיל 00.15כפוף לסעיף , עבודה בלילות וימי מנוחה  -

  .יחייבו כדי למנוע חריגה הזמנים המוקצבים
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח   

תגבור : ןהקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגי, לרבות האמור לעיל, הזמנים
  .ב"עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו, תגבור כוח אדם, הציוד

יהיה על הקבלן , שעות לילה ובימי מנוחה, במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות  
  .לעיל 00.15לפעול כאמור בסעיף 

  
  "שווה ערך"מוצר   00.28

פירושו שרשאי הקבלן להציע  חוזה זה/אם נזכר במסמכי מכרז, )ע"ש" (שווה ערך"המונח   
מוצר שווה ערך וכן כל  .של חברה אחרת, מבחינת טיבו, כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך

, והאדריכל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח
  .בין אם המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח

, כרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציודחוזה זה בו מוז/בכל מקום במכרז  
יש לראות את שם המוצר  .נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר' מוצר וכו

והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף " או שווה ערך"כאילו נכתב לידו 
   .זה

באישור או בפסילה של האדריכל  או היועץ המקצועי הרלוונטי יהיה הסמכות הסופית   
  . מוצר שווה ערך

  
   תכניות  00.29

  
שאינן " למכרז בלבד"תכניות הינן חוזה זה /למכרזהמצורפות התכניות   .א

מידע מספיק להצגת , מושלמות לפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם
 .לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע, מחירי יחידות בכתב הכמויות

ל אמנם מספיק ולא "שהמידע הנ, בעצם הגשת הצעתו, לן המציע מאשרהקב
או להארכת זמן בגין , יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה

  .התכניות הלא מושלמות
  
תמסרנה לו , עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה  .ב

עם קבלת  .עבודה ללא עיכובתכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום ה
יום של התוכניות והפרטים  14צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 

לאחר הספקת החומר , לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים .החסרים
  .ל"לפי המפרט ברשימה הנ, החסר

  
 רהאווימיזוג , החשמל, האינסטלציה, הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניה  .ג

עליו להכיר  .ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה, הגימורו
ולקחת בחשבון את מצבן , את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבנה ובאתר

  .במועד בו יבצע את עבודותיו הוא, הקיים של אותן עבודות
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 14וזכותו להודיע למהנדס תוך , רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה  
לרבות , על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום, יום מיום חתימת החוזה

אפשרויות , ביחס למידות הפתחים, י קבלן אחר"עבודות מוקדמות שבוצעו ע
  .גישה וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון

, פרטי הבצוע, תחול עליו כל האחריות לעבודות, ל"לא הודיע הקבלן במועד הנ  
, למידות הפתחים, בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה לשינויים

  .'לאפשרויות גישה וכד
  
הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לבצוע   .ד

ושביכולתו לבצע , םוהתיאוריהמפרטים , שהבין את כל התכניות, העבודות
  .לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המהנדס

 מדויקאינו , בתכניות כמצוין' וכו תהצינורו, פתחי היציאה, מיקום הציוד  
והמהנדס רשאי לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע 

ב "המפלסים וכיו, התוואי, על הקבלן יהיה להתאים את המיקום .העבודה
וך התחשבות ת, הגמר ומקצועות אחרים, החשמל, רהאווימיזוג , לתכניות בנין

וישא , עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות אלה
  .באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הבצוע

    
לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם , על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות  .ה

התאמות שבין המידות שבתכניות לבין -יתחיל בעבודתו ולהודיע למהנדס על אי
בכל מקרה אחראי הקבלן  .ולבקש הוראות והסברים בכתב, המידות שבמציאות

כתוצאה מאי דיוק ומאי (לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה 
  .בצורה נכונה ועל חשבונו, י הקבלן"ותיבנה מחדש ע סתיהר) התאמה

  
, ותמשמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכני" תכניות"ה  .ו

השלמה , לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה השתימסרנוכמו כן תכניות 
  .ושינוי

הקבלן  .תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא, תכנית שינויים שתימסר לקבלן  
  .שבידיו התכנית העדכנית, אחראי לוודא לפני הבצוע

  
ים הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינוי  .ז

שינויים אפשריים אלו לא  .בהתאם לכך יעודכן התכנון .בתכנון בכל התחומים
  .או להארכת משך הביצוע/יהוו עילה לשינוי מחירים ו

  
  מחירי יחידה  00.30

  
מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו   .א

ט הדרוש להשלמת המחיר יכלול כל אלמנ .הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה
, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, העבודה במסגרת אותו סעיף

מחיר  .כל עוד הוא כרוך הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי
היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאות הכלליות הכרוכות 

בעל ערך כספי העשוי להיות  בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר
  .כרוך בהשלמת הנדרש

  
, מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף  .ב

הנו מענינו , כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי .למעט מס ערך מוסף
  .הבלעדי של המזמין ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה

  
  שימת כמויותרשימת פריטים בר  .ג

, י הקבלן"כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע  
, הובלה, המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה .במפורשאלא אם נאמר אחרת 

חיבור וכל פעולה או פריטי עזר , שרות ואחריות, התקנה, מיקום, אחסנה
כולל כל הוצאה ישירה , הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח

  .רווח קבלני וכדומה, ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם
י הקבלן עד "מכוונים לאספקה ע, "אספקה בלבד"כבמפורש פריטים המסומנים   

הוצאות , החסנה, הובלה, יכלול רכישה" אספקה"מחיר  .למחסנו שבאתר הבניה
  .ל פעולות אלה בלבדישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני ע
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מחיר התקנת הפריטים כולל את  ."הרכבה בלבד"כ במפורשפריטים המסומנים   
לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת , כל הנדרש לביצוע מושלם של הפריט

פרט לתשלום עלות הפריט , תקורה ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, הבדק
  .עצמו אשר תחול על המזמין

אחסונם הזמני , פריקת החומרים .גיעו לאתר באחריות המזמיןכל החומרים י  
  .י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד"ופיזורם במבנה יבוצעו ע

  
  אספקת פריטים  .ד

המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו   
יים מבלי שהדבר כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפ ."אספקה בלבד"סעיף של 

ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה 
  .או בפריטי הלוואי הכרוכים בהרכבה

לפי סוגים , הקבלן יגיש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק  
לן יהיה על הקב, במידה וכמויות הקבלן לא יספיקו .לרבות כמויות פחת, ומידות
  .את כל החומרים מחדש בכמויות הנכונות, על חשבונו, לספק

  .י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד"חישובי הכמויות יבוצעו ע  
  

  כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות  00.31
  
מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו   .א

בכמויות שונות ומידות , שונים ובמקומות שונים בבנייןסוג גם אם בוצעו בזמנים 
פרקים ב מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים .שונות
  .הזהים קרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפיםמבכל  .שונים

  
או /או אורכים קטנים ו/או נפחים ו/לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו  .ב

  .או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה/עבודות ידיים ובגין 
  
  .מחירי היחידה יהיו זהים לביצוע בכל שטח אתר העבודה  .ג

  
  מחירי יסוד  00.32

  .במפרט הכללי" מחיר יסוד"תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח   
ששולם בפועל עבור  שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי, להדגשה ולהבהרה יצוין  

הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר ששולם  .מוצר אותו
  .'פריקה וכו, ללא הוצאות הובלה, או הנחות למיניהן/לאחר כל ההורדות ו

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחיר מוצר ולחייב את   
  .ל"חיר הנלרכוש את המוצר במ הקבלן

  
  וספרי מתקן) AS MADE(תכניות עדות    34.00

  
תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע  ,על חשבונו ,על הקבלן להכין  .א

אינסטלציה פנים וחוץ , ניקוז, בפועל כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל
לאמור הכל בהתאם , )כולל כל השינויים לתכניות המקוריות(כפי שבוצעו ' וכד

  .במפרט הכללי 00.12.01בסעיף 
  
 גרסתבהתאם ל" אוטוקאד"ת יוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה  .ב

  .המתכנן
  
י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל "המדידה תיעשה ע  .ג

אורכי האלמנטים והמערכות כפי /המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי
  .שבוצעו בפועל

  
  של תכניות  CD - סטים ו 5, על חשבונו, הקבלן יכין וימסור למזמין  .ד

 .וקבל את אישורו, כל אחד בתחומו, לאחר שהציגן בפני המתכנן AS MADE-ה
לרבות מיקומים , התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה

 ,או קיימים/חדשים ו ועומקים מדויקים של שוחות וקוים תת קרקעיים
ל לא תוכלנה "התכניות הנ .ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי
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לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעבודות אשר לא אושרו 
  .ל"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ע

  
ספרי מתקן לכל המערכות סטים של  5עם סיום עבודתו כמו כן יספק הקבלן   .ה

 00.12.02בהתאם לאמור בסעיף  'קטלוגים וכו, ת הפעלההוראושסיפק הכוללים 
  .במפרט הכללי

  
ומסירתן  וספרי המתקן עבור הכנת התכניות, בניגוד לאמור במפרט הכללי  .ו

  .חול על הקבלןלא ישולם בנפרד והתמורה לכך ת, כמפורט לעיל, למפקח
ת סעיף לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראו  

  .זה לשביעות רצון המפקח
   
לא ישולם , כמפורט לעיל, ומסירתן למפקח וספרי המתקן עבור הכנת התכניות  .ו

  .חול על הקבלןבנפרד והתמורה לכך ת
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף   

  .זה לשביעות רצון המפקח
  

  ם וכדומהשיפועי, ביצוע בקשתות  00.35
  

יהיו תקפים גם , אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, מחירי היחידה  .א
או בעלי /או יבוצעו בשטחים משופעים ו/לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו

וזאת אפילו אם  -קשתות וכדומה , צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים
  .תיאור של הסעיפים בכתב הכמויותאין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש ב

  
לא תשולם כל , ל"או אופי כנ/שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו, מודגש בזאת  .ב

אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף , תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות
התייחסות כלשהי  מצוינתבעבודות שלגביהן לא תהיה  .נפרד בכתב הכמויות

רואים את , )שיפועים וכדומה, ורות גיאומטריות מיוחדותצ -קרי (לנושא דנן 
ככוללים גם את הצורך בביצוע , אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, מחירי היחידה

  .ואת ללא כל תוספת כספית לקבלן, כנדרש
  

  'טיח וכו, גבס, ביצוע עבודות תגמיר על בטון  00.36
עבודת תגמיר זאת או אחרת בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש ש  

על הקבלן לבצע , של רקע מסויםתבוצע על סוג ) צבע וכדומה, דוגמת חיפוי קרמיקה(
טיח , את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון) במסגרת אותו סעיף כמויות(
וזאת אפילו אם , ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו', גבס וכו, )פנים וחוץ(

  .אינו מוזכר כך במפורש, הרקע עליו יש לבצע את העבודה סוג
  

  פתחים ושרוולים  00.37
  
השארת חורים : הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון  .א

לשם כך על הקבלן להכין בזמן את  .'נורות לפני יציקות וכויהתקנת צ, ושרוולים
וכן את הפרטים הדרושים לו  כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה

חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא  .'לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו
   .לאחר קבלת אישור המפקח

  .נורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותויהכנת הפתחים המתאימים למעבר הצ  
  
, על ידי קידוח יהלום, על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר  .ב

כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת  .בתאום עם המפקח
על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת , הצינור ביציקה

MCT  אוLINK SEAL ,הכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף.  
  
ימה עם מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואט  .ג

  .חומר מעכב אש
מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל   

ממתכת המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה 
  .מתאימים
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י "השרוולים ומסגרות יסופקו ע .י הקבלן ועל חשבונו"כל הפתחים יבוצעו ע  .ד
ים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן עבור קידוח .הקבלנים השונים

  .לא ידע על קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד
  

  העברת חומרים וציוד  00.38
במידה שתנאי  .על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד  

בצורה , ותארוז כיא, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, המקום ידרשו זאת
כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק  .שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד
   .להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות

הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן   
לא יועבר  .רלא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצו .ידי המפקח- על

, ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק
לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו  .לכלוך וכדומה

הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם  .ידי המפקח- על
במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב  .ועדשיועבר הציוד למקומו המי

  .במקום הצבתו
  

  הגנה על הציוד  00.39
או כל חלק ממנו כנגד פגיעות /במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו  

ידי -ידי הקבלן ועל- אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על
ידי -הנזק יתוקן על, ה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנהבמיד .גורמים אחרים

ידי הקבלן - הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על .הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין
פתחים  .'טיח וכו, בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה

  .בצנורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה
  

  גישה  00.40
- להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על על הקבלן  

 .אחזקה ותיקונים, לשם טיפול - ' לוחות בקרה וכו, שסתומים, מנועים, מסננים: כגון, ידו
בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע 

לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא  .ודהקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את הצי
מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר  .אישור מוקדם מהמפקח

  .ידו-בכל עת ולכל העבודות המבוצעות על, ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת
  
  
  

  הגנה בפני חלודה  00.41
שכל חלקי המתקן  מנת לוודא- הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על  

לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין  .יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה
כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות  .מתכות שונות
  .יהיו מגולוונים

  
  רזרבות למזמין  00.42

מכל רכיב אחר שידרוש  או/מכל הריצופים והחיפויים ו 5%הקבלן ימסור למזמין   
ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה "עבור הנ .המפקח
  .השונים

  
  5, 4טופס   43.00

תעודת גמר וכל אישור אחר שיידרש לצורך , 5טופס , 4באחריות הקבלן להשיג טופס 
  .אכלוס המבנה מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת

מ לאפשר "ל ע"גת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנעל הקבלן לדאוג לכל הש
  .אכלוס במועד סיום הפרויקט
', מודד מדווח וכו, "אחראי על דיווח", "אחראי על הביצוע"לצורך מטלה זו ימנה הקבלן 

  .י הרשויות"במועד הנדרש ע
באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים 

  .לאפשר אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט
  .ל כלול בהצעת הקבלן"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"עבור כל הנ
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  עבודה בגובה  00.44
שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות פיגומים  מודגש בזאת

  .ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש
  

  ות אשהגנה מפני התפשט  00.45
כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור   

פ הנחיות יועץ "וע 921י "למשך זמן כנדרש בת, בכל צדדי המוצר, של המוצר או בתוספת
  .הבטיחות

  
  מצלמת אינטרנט  00.46

  
ות במקומ, מצלמות אינטרנט 2, הקבלן יספק ויתקין על חשבונו באתר העבודה  -

  . לאורך כל תקופת הביצוע, שיורה המפקח
  
  .שעות ביממה 24מות יופעלו להמצ  -
  
  . המפקח ראשי להורות על שינוי מיקום המצלמות בהתאם להתקדמות הפרויקט  -
  
תשלומי , ל יבוצע על חשבונו הבלעדי של הקבלן כולל אחזקה שוטפת"כל הנ  -

  . 'אגרות במידה ויידרש וכו
  

 תכולת מחירים  00.47
ובמפרט המיוחד ) 1'מסמך ג(שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים  מודגש בזאת

ל ושלא נמדדו בסעיף "או הוראה המצוינים במסמכים הנ/לרבות כל פרט ו, )2'מסמך ג(
לא תשולם תוספת עבור , כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, נפרד בכתב הכמויות

  .ל"ביצוע כמפורט במסמכים הנ
  .עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות קאך ורימדדו 

  
בין אם צוין , חיבור והפעלה, התקנה, מחירי היחידה כוללים אספקה, למען הסר ספק

  .אלא אם צוין אחרת במפורש, במפורש בסעיף ובין אם לא
  
  

_________________        _______________________  
  חתימת הקבלן            תאריך
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  עבודות עפר - 01 פרק
  

  תאור העבודה  01.1
 בהתאם ותקרקעי-במסגרת עבודה זו יבוצעו עבודות ההכנה והחפירה עבור הקומות התת  

  . למפלסים הרשומים בתכניות
  . עבודה זו תעשה במקביל לקידוח ויציקת קירות הדיפון בהתאם למסומן בתכניות  
  .חפירת השטח תעשה בשלבים באזורים לפי הנחיות המפקח  

  
  עבודות פירוק והריסה  01.2

  
את כל הקיים בשטח העבודה לרבות במסגרת עבודתו יידרש הקבלן לפרק   01.2.01

פינוי , עקירת כל הצמחיה והעצים בכל השטח, הריסת מבנים ומתקנים קיימים
מ "כל הפסולת הקיימת באתר וכן כל אלמנט אחר הקיים בשטח הדרוש לפירוק ע

  .יות המפקח באתרהכל בהתאם להנח, לביצוע העבודה
  

כולל הובלתם לאתר שפיכה מורשה לכל מרחק , כל עבודות הפרוק שבתחום  01.2.02
מקום השפך . ימדדו בנפרד לקבלת שטח נקי מכל פסולת שהיא שהוא עד

הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות . באחריות הקבלן
לו עקב שפיכת הפסולת במקום לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל נזק או קנס שיוט

  .י הרשויות כאמור לעיל"שלא אושר ע
  

  מפה טופוגרפית  01.3
מפה טופוגרפית , על חשבונו, עם גמר ביצוע עבודות ההריסה והפירוק ופינויים יכין הקבלן  

כל מדידות החפירה יבוצעו על סמך תוכנית . של המצב הקיים ויקבל את אישור המפקח
  .זו

מפה נוספת ויקבל את אישור , על חשבונו, ות החפירה יכין הקבלןכמו כן בגמר עבוד  
  .המפקח

 
  חפירה  01.4

  
  כללי  01.4.01

  . הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה  .א
זה פירושו חפירה או חציבה בכל חוזה /מכרזהנזכר ב" חפירה"המונח   .ב

  .במפורש" חציבה"סוג של קרקע אף אם לא מוזכרת 
  .או לסלעים/מתייחסים גם לאבנים ו" אדמה"או " עפר"המונחים   
או בוצית כפי שיידרש /מחיר ההצעה מתייחס לעבודה באדמה יבשה ו  

או חציבה לרבות עבודת ידיים או /בכל מקרה וכן לכל צורת חפירה ו
  .שימוש בציוד מכני לפי הוראות המפקח

את סוגי הקרקע על הקבלן לבקר באתר הבניין על מנת לבדוק בעצמו   
  .הקיימים במקום

  :עבודות העפר כוללות  .ג
אחסון מיטב החומר החפור באתר בהתאם להוראות המפקח   .1

או פיזורו במקום שיורה /לאחר מיון משיירי הצמחיה ופסולת ו
  .המפקח באתר

תחשב , במידה והמפקח לא יהיה מעוניין באדמת החפירה
  .אדמה זו כפסולת ותסולק בהתאם לסעיף הבא

לרבות  עומק החפירהב סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת  .2
או לפיזור במוקמות /אדמה שאיה מתאימה למילוי חוזר ו

הריסה וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן , מילוי
  . 'ודיסודות וכ, לרבות חלקי מבנים, החפירה

פסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך כל ה  
  . יותי הרשו"המאושר ע

יבצע הקבלן את כל התמיכות , אם יש צורך בתמיכת החפירה  .3
הדרושות לפי הוראות המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים 

, לרבות חלקי מבנים, ל"את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ
  . 'יסודות וכד
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כבלים או צנרות יבצע הקבלן חפירות גישוש לגילוי , לפני ביצוע החפירה  .ד
כל נזק שיגרם . מכל סוג שהוא בתוואי החפירהים תת קרקעיים או מבנ

י "מיקומן והיקפן יקבעו ע, הצורך בחפירות .יתוקן על חשבון הקבלן
  .המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכן

  
  עבודה בשלבים  01.4.02

המפקח יהיה רשאי לקבוע קדימות לעבודות  ,חפירת השטח תעשה בשלבים  
אין המפקח מתחייב . לבצע הוראות אלה ללא דיחוי באזורים שונים ועל הקבלן

ל יהיה כלול במחירי היחידה "כל הנ. לשמור על רציפות העבודה בשלבים השונים
  .לעבודות העפר ולא תשולם כל תמורה נוספת לקבלן בגין הוראות סעיף זה

  
  מפלסים ושיפועים  01.4.03

, ע גבולות החפירהתוך הקפדה על דיוק ביצו, החפירה תבוצע בהתאם לתכניות  
י "ע וקבעימפלסי תחתית החפירה בתחום הבנין . המפלסים והשיפועים הנדרשים

  .המפקח תוך כדי העבודה
  

  ציוד וכלי עבודה  01.4.04
. י הקבלן לפי האפשרויות של פיתוח העבודה באתר"הציוד לחפירה יבחר ע  

ויקבל  הקבלן יפרט למפקח באיזה ציוד חפירה הוא מתכוון להשתמש בכל שלב
  .את אישורו של המפקח לכך

הקבלן יתאם עם המפקח ועם הרשויות את מקום העמדת הציוד והמשאיות   
  .הדרושות להוצאת העפר כאשר מקום זה נמצא על שפת האתר או מחוצה לו

או אי אישור מקום נקודת העמסת העפר , י המפקח"פסילה של השיטות והציוד ע  
  .תביעה מצד הקבלןלא תשמש כעילה ל, על ידי הרשויות

  
  התקלות באלמנטים שונים  01.4.05

מערכות , בורות, קיר תומך, יסוד, בכל מקום בו הקבלן נתקל במבנה תת קרקעי  
חל , שמופיע בתוכניות עם אינפורמציה שונה או שלא מופיע כלל בתוכניות, וביוב

ור הקבלן יעצ. ל נדרש בתוכניות"איסור להתקרב בחפירה לרכיב שנגלה גם כשהנ
ויעבד שיפוע קרקע אל תחתית , לפני הרכיב שנתגלה' מ 1.5את העבודה במרחק 

הקבלן לא יקבל כל  .יכתוב ביומן ויבקש הנחיות להתקדמות מהמפקח, החפירה
  .תוספת עבור האמור בסעיף זה

  
  רמפת ירידה  01.4.06

. בשלבים הראשונים של החפירה יצור הקבלן רמפת ירידה לשטח ההולך ונחפר  
שיאשרו את , מה של הרמפה יתואם עם המפקח ועם הרשויות המוסכמותמיקו

הרמפה תבנה בשיפועי . נקודת הכניסה והיציאה של המשאיות אל האתר וממנו
בקצה הרמפה תהיה סוללת , כמו כן. אורך הדרושים לעליית משאיות עם חומר
פני הרמפה יהיו מחומר כורכרי . עפר בשיפוע מתאים לכיוון האזור החפור

  .המאפשר עליה וירידה נוחה של כלי הרכב שיסעו בה
תתוכנן ותבוצע על ידו והוא יהיה אחראי , הרמפה מיועדת לנוחיות הקבלן בלבד  

י הקבלן במועד "הרמפה תסולק ע. עליה מכל הבחינות ובפרט מבחינה בטיחותית
. שעות 48מאוחר יותר לאחר גמר עבודתו בהתאם להוראת המפקח בהתראה של 

. זו כלולה במידה נפח החפירה הכללי ולא תשולם עליה תוספת כלשהיעבודה 
הרמפה ממקום למקום ככל שידרוש המפקח או ככל שידרש לצורכי " הזזת"

  .העבודה תבוצע ללא תוספת תשלום
ללא , במידת הצורך יחליט המפקח על השארת הרמפה עם סיום העבודה  

  .סילוקה
  

  חפירה מיותרת  01.5
, או יחרוג מגבולות התכנית/יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ובכל מקרה שהקבלן   

מ "ס 15בשכבות של , י המפקח"מאושר ע, 'מצע סוג אימלא הקבלן את עודף החפירה ב
 96%עם הרטבה והידוק במכבש ויברציוני או בפלטה ויברציונית עד לצפיפות של לפחות 

בכל מקרה . שבונו של הקבלןעבודה זו תעשה כולה על ח. הו.ש.א.לפי שיטת מודיפייד א
שהקבלן חפר מרחב גדול מהמסומן בתכניות לא ייחשב שטח זה כחפור והקבלן לא יקבל 

  .תמורה כלשהי עבור חפירה זו
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  עבודות ניקוז  01.6
במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע 

העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום  או מי תהום בשטח/הצטברות מי גשמים ו
  . שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח

, הערמת סוללות, אספקת משאבות מים והפעלתן, אטימה, אמצעי ההגנה יכללו כיסוי
עבודה אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע ה, חפירת תעלות לניקוז המים

כל אמצעי . יידרשו על ידי המפקחוסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים ש
והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות , על חשבונו הוא, ל יינקטו על ידי הקבלן"ההגנה הנ

  .רצונו המלאה של המפקח
י "כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע

ולשביעות רצונו  י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח"יתוקן ע, המפקח
   .המלאה

  
  סקר מצב קיים  01.7

. על הקבלן לערוך על חשבונו סקר מצב קיים של המבנים הסמוכים, לפני התחלת ביצוע
בליווי צלם מוסמך שיתעד את הממצאים בצילומים " שמאי מוסמך"הסקר יתבצע על ידי 

  .ח הקבלן"ל ע"העבודה הנ). וידאו ותמונות(
  :הסקר יכלול

הסריקה . שלהם החזיתות 4קדקת של כל המבנים הסמוכים בכל סריקה מדו  .1
סדקים קיימים במבנים ולתעד אותם " חדות מתאימה"תתבצע במטרה לאבחן ב

  .משפטיתמבחינה 
  .הנמצא סדקשל המבנים הסמוכים ולתעד כל  "החזיתות"יש לבצע צילום של כל   .2
ושל " לם המקצועיצ"י נוטריון של ה"הסקר והתיעוד יכלול תצהיר שיאושר ע  .3

  .כמסמך בעל תוקף משפטי" שמאי המוסמך"ה
  .יש לבצע סריקה בדירות עצמן ולתעד בצילום ובתצהיר כל סדק שיאותר, בנוסף  .4

לא תאושר התחלת ביצוע ללא קבלת . כתנאי להתחלת ביצועל יוגש למזמין "כל החומר הנ
  .ל לאישור המהנדס המתכנן ומהנדס הקרקע"הסקר הנ

  
  תזוזות בקרת  01.8

על הקבלן להתקין בכל צד של החפירה ובמיוחד בסמוך למבנים קיימים 
המדידה . לבקרת תזוזת כלונסאות הדיפון בכל מהלך הביצוע" אינקלינומטרים"

  .י חברה מוסמכת באישור יועץ הקרקע"וההתקנה תעשה ע
לב יש לבצע מדידה בכל ש. יש לבצע בכל דופן של החפירה שני אינקלינומטרים לפחות

  )ליועץ הקרקע ולמתכנן בכל שלב, תוצאות המדידה יועברו למפקח: (כדלהלן
  .בגמר קידוח הדיפון  .1
  .בגמר חפירה לפני ביצוע עוגן ראשון  .2
  .בגמר דריכת שורת עוגנים ראשונה  .3
  .בגמר חפירה לפני ביצוע שורת עוגנים שניה  .4
  .בגמר דריכת שורת עוגנים שניה  .5
  .ע שורת עוגנים שלישיתבגמר חפירה לביצו  .6

  .בגמר דריכת שורת עוגנים שלישית  .7
  .בגמר חפירה לביצוע יסודות  .8
  .בגמר חפירה לרצפה  .9

  .בגמר ביצוע הרצפה  .10
  ).יבוצע לאחר יציאת הקבלן מהאתר( +0.00בגמר ביצוע כל תקרה עד למפלס   .11

  .לא ישולם על כך בנפרד, כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה
  

  עבודת תאוצות בקרקע  01.9
כאשר , בתחילת העבודה תעשה עבודת תאוצות בקרקע הצמודה למבנים הקיימים

  .העבודה תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. מחפר ומנוף, עובדים עם מכונת כלונסאות
  

  אופני מדידה מיוחדים  01.10
  

  :כוללים מחירי היחידה, בנוסף לאמור במפרט הכללי  01.10.01
  .מפות טופוגרפיותת גישוש וחפירו  .א
את כל עבודות הלוואי הדרושות כגון העמקות מקומיות וסידור   .ב

  . שיפועים
  .או השארתה באתר/ביצוע רמפת ירידה ופירוקה ו  .ג
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  .סילוק מי גשמיםעבודות ניקוז ו  .ד
או /במקומות שיורה המפקח ו, לאחר ניקויה, פיזור אדמת החפירה  .ה

  .סילוקה מהאתר
איננה ואו התכניות מחייבים את ביצועה /ודה אשר המפרט וכל העב  .ו

בטיחות , נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות כגון אמצעי זהירות
  .ב"וכיו

סיתות התנפחויות בקירות הדיפון בגמר החפירה לקבלת קו ישר וכן   .ז
  .ניקיון מושלם של אלמנטי הדיפון משאריות לכלוך ואדמה

  .תזוזות ועבודות תאוצות בקרקע ביצוע סקר מצב קיים בקרת  .ח
סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה   01.10.02

ח "ראה גם דו(שימוש בכלים מיוחדים לרבות , הנקובים בכתב הכמויות
  ).יועץ הקרקע

יטל אופקי בהתאם לשטח החפירה המדידה של נפח החפירה לפי ה  01.10.03
אחר עבודות ההריסה והפירוק וסילוק הפסולת מהמפלסים הקיימים ל
, לא תשולם כל תוספת עבור הרחבות לתעלה. ועד למפלסים הסופיים

  .ב"וכיו שיפועים ומדרונות, מרווחי עבודה לאיטום, דפנות אלכסוניות
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  עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 
  

  כללי  02.01
  

  סוגי הבטון  02.01.1
בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון , כניותסוגי הבטון יהיו לפי המפורט בת  

   .30-מסוג ב
   .ק בטון מוכן"ג למ"ק 150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט   

  
  תנאי בקרה  02.01.2

  .תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה  
  

  הכנות ליציקה  02.01.3
ועל כן יש לנקוט , בטוןבימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של ה  

, מיד לאחר יציקתו, באמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים
  .כדי למנוע סדיקה פלסטית

אלא באישור מוקדם , צלזיוס' מע 30 לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  
  .של המפקח

  .לפני יציקת הבטון, קורות ותעלות הבטון, שרוולים יוכנסו לקירות  
יאוטמו למשך ', מרזבים וכו, מחסומי רצפה, אביזרי הניקוז, ת הצינורותקצוו  

  .היציקה זמן
י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים "יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע  

  .במיקום ובמפלס שנקבע בתכניות
  

  בדיקת חוזק הבטונים  02.01.4
י יציקת לפנ, על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים  
עליו להמציא תעודות , יום 28 באם אין תעודות על חוזק הבטון כעבור .תקרהה

 70%-חייב להגיע ל .ימים 7החוזק לאחר , ימים 7על חוזק הבטון בעמודים אחרי 
תאושר יציקת , רק במידה ויתמלא תנאי זה .יום 28מהחוזק הדרוש אחרי 

  .מעל הקורות והעמודים תקרהה
  

  .להתייחס להנחיות יועץ הקרקעעל הקבלן   02.01.5
  

  טפסות  02.02
  

  .בתאום עם המפקח ,חדשים, או מפלדה/ו התבניות לבטונים תעשינה מלבידים  02.02.1
  .904' טפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מסה  
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע   

  .במפרט הכללי 02064רט בסעיף על ידי ברגי פלדה כמפו
  

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה   02.02.2
תכנון זה טעון אישורו המוקדם של המהנדס  .ובממדים הנתונים בתכניות

אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית , והאדריכל
הריטוט ובפני מאמצים , טון במהלך היציקהלעמידות מערכת הטפסים בלחץ הב

  .כלשהם
  

תעשינה רק במקומות לפי אישור , י המהנדס"באם תורשינה ע, הפסקות יציקה  02.02.3
   .המהנדס

הציוד וכל , תוספת הזמן, חומרי העזר, כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה  
חידה אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי הי, הקשור להפסקת היציקה

   .וכתב הכמויות
הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי , שבועות מראש 6הקבלן יגיש   

   .לאישור המהנדס, הפרטים המוצעים
  

אין לפרק תמיכות של תקרה  02068-ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף   02.02.4
 .עד להתקשות הסופית של התקרה השניה מעליה ללא קבלת אישור המהנדס
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קצב הביצוע יקבע את כמות התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך חלקית 
   .השיטה והכמות תאושר על ידי המהנדס -את התקרות 

  
הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי שהבטון   02.02.5

   .לא יאבד מחוזקו
  

  לקבטון חבטון בגמר יציקת   02.03
  

למעט אלמנטים אשר הוגדרו , מוכן לצביעה, ים יהיו בגמר בטון חלקכל הבטונ  02.03.1
  .כמפורט בסעיף הבא, או יוגדרו כבטון חשוף/ו
, אחרי פירוק התבניות יתקבלו פני בטון נקיים חלקים וישרים ללא בועות אויר  

חלקות פני הבטון תהיה כזו שאם  .ברזל חשוף וכיסי חצץ וללא בליטות וחריצים
צבוע את פני הבטון הוא יוכל לעשות זאת ללא צורך בשכבת מלוי המזמין ירצה ל

בצע הקבלן סרגלים ימקומות הנדרשים מישקים ב ."בגר"או " מתקנת"
  .מתאימים

במפרט הכללי פרט עם צוין  0208בסעיף  יבוצע בהתאם לאמור לקהבטון הח  
  .או בתכניות/במפרט המיוחד לעיל ולהלן ו אחרת

  
בצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר יציקת הבטון תת  02.03.2

כמו כן יש להכות על  .בכמות כפי שיידרש, די המשפכים המתוארים להלןדלצ
התבניות בפטישי גומי בכל זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך 

  .גובההלשם כך יותקן פיגום עבודה לכל , התבנית
מאותו מקור ומאותו  יהיה הצמנט, הנמוכה הקבלן ישתמש בבטון עם מנת המים  

   .הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים .משלוח
  

" חלונות"צורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין ל  02.03.3
מטר לכל היותר בין  4.0בצד הפנימי של הקירות במרחקים אופקיים של 

  ."החלונות"
  

מ במרווחים "ס 60משפך אנכי באורך של , י כל יציקת קטע קיריש להרכיב לפנ  02.03.4
דרך משפכים אלה יושחל צינור הגומי של המשאבה , מטר 4.0שאינם עולים על 

כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטון טרי  .ויורד עד קרוב לפני הבטון שכבר נוצק
 על מנת להבטיח את חדירת צינור .על התבניות בחלק העליון של היציקה

על הקבלן להשתמש בצינור בחתך אובלי  .רשתות זיון של הקירות 2המשאבה בין 
  .המטרים האחרונים 4-5-ב

  
התכניות  .של התבניות SHOP DRAWINGS)(הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע   02.03.5

הנקזים וכל , שיטת קשירת התבנית, הספייסרים, יכללו מיקום כל הלוחות
  .הבטוןאלמנט אחר הנראה על פני 

  
השלבים יקבעו בתאום ובאישור האדריכל  - במידה והיציקה תבוצע בשלבים   02.03.6

הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל ויבצע על חשבונו  .והמהנדס
  .סרגלי הפרדה

  
, באחריות הקבלן להזמין את האדריכל לביקורת בכל שלב של הרכבת התבניות  02.03.7

  .ןובמיוחד לפני הרכבת הזיו
  

לשם  .היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל יאשר סופית את התבניות במקום  02.03.8
מסוג (בטון ) ספייסרים(הרחקת הזיון מהתבניות ייצר הקבלן במקום מרחיקים 

לפי  -יצוק בתבניות ביצים פלסטיות עם חוטי קשירה מאלומיניום ) בטון ליציקה
 .סי.וי.פי- רחיקים מפרט והנחיות האדריכל או לחילופין יותר שימוש במ

  .י האדריכל"סטנדרטיים שיאושרו ע
  

  .היציקה תהיה עם חריצים טרפזיים בהתאם לתוכניות  02.03.9
  

הקבלן לא ישתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות 02.03.10
למניעת השימוש בחוטי ברזל ישתמש הקבלן בשיטה  .הטפסות או לקשירתם
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ס לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסות באמצעות מוטות י המהנד"מאושרת ע
  .חשופיםמתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים 

החורים הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה יסתמו על ידי הקבלן לאחר   
   .צמנט 2.5חול  1פירוק הטפסות בטיט צמנט ביחס 

  
  .וניםתשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבט02.03.11
טפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני הבטון ה  

   .איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני: כגון, שכבר יצוק
   .ות לשביעות רצונו של המהנדסספני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפ  

  
החיבור לבטון  על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום02.03.12

   .שנוצק קודם
מהווה שטח מוגמר אשר על הקבלן להגן עליו מכל פגיעה  חלקכל שטח מבטון 02.03.13

  .באמצעים מאושרים על ידי המהנדס
  

, פקחהטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המ ,במידה ופני הבטון02.03.14
  .אדריכלכל ציפוי אשר יידרש מה, על חשבונו, יבצע הקבלן

  
  דרישה מיוחדת לדיוק היציקות  02.04

  
נדרש דיוק מרבי של אנכיותם ועמודים על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות   02.04.1

על הקבלן לבדוק את  .פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת, המוחלט
המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה 

  .באמצעות מודד מוסמך) 'ליט וכדתיאודו(מדויקים 
  

הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה   02.04.2
  .1 'טבלה מס, 789י "לפי טבלת הדרגות בת 6לא תעלה על דרגה 

  
אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר   02.04.3

או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת /כל ההוצאות ו .הכללישל המפרט ' בסעיף ב
הישר והמפולס של הקירות יהיו על , האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת

  .חשבונו של הקבלן
  

  'אלמנטים מבוטנים וכו, שרוולים, חריצים, חורים  02.05
  

רר ולוודא במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לב 02066בנוסף לאמור בסעיף   02.05.1
   .חריצים ושרוולים, את מיקומם המדויק של אביזרים

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור   
   .בכתב ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות להם

מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות   
יה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות והאדריכלות הקונסטרוקצ

  .ובמידה וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס
ויברר ' חריצים וכו, שרוולים, לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל החורים  

עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את 
   .הנדרש

  
הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום , מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה  02.05.2

המהנדס יכין תוכנית מפורטת  .שרוולים וכל ההכנות הנדרשות, חורים, המערכות
אפי מים וכל הקשור ביציקת , משקופי עזר, חריצים, שרוולים, של החורים
   .התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע .הבטונים

   .ל תחול על הקבלן"מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ  
, י הקבלן"מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע, כל חור  

או ניסור /י קידוח ו"י הקבלן לאחר היציקה ע"יבוצע ע, מכל סיבה שהיא
הכרוכות בכך כל ההוצאות  .הבטונים לפי הנחיות המפקח בשימוש במסור יהלום

  .תהיינה על חשבון הקבלן
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  אשפרה  02.06
  

על הקבלן לבצע את האשפרה  0205בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק   02.06.1
   .המתאימה לתנאי האקלים

  
יותז חומר שחוסם התאדות , ימים מיום היציקה 7טרם חלפו , על כל השטחים  02.06.2

   .יצבעונ" CURING-COMPOUND"המים מתוך הבטון 
שטחי הפסקות (הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד   

עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון ) יציקה
   .ימים 7רטוב למשך 

   .CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז   
  

ימים נוספים  18יובשו במשך ימים וי 10קרקעיים יאושפרו במשך -הקירות התת  02.06.3
  .לפחות

חומר , במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומני  
 GS-474צריך להיות על בסיס ביטומן כגון , CURING COMPOUNDהאשפרה 

  .ר"למ' גר 500- בשיעור של כ 9ASTM-C30ותואם לדרישת 
  

   .ה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרההקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהי  02.06.4
  

  ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה  02.07
  

, בין בבטונים חשופים ובין בקורות או עמודים, הפסקות יציקה ברצון הקבלן  02.07.1
  .חייבות באישורו של המפקח

במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה  02045 בנוסף לאמור בסעיף  
  .כך אישור המפקחחלות על הקבלן ונדרש ל

  
בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה   02.07.2

נוספים הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם 
  .לכן יטופל בהתאם להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה

הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב הקבלן יקפיד על ביצוע   02.07.3
  :הראשון

  .הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון  -
ל עוד הבטון כ', כגון מברשות ברזל וכו, חיספוס הבטון באמצעים מכניים  -

, ל בעת היותו טרי"או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כנ/טרי ו
סילוק כל החומרים  .יציקהכולל נקוי כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת ה

  .ל"רופפים וחומרים שהורדו כנ
הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם   -

  .לפני היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון
  

  .דלעיל 02045 ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף  02.07.4
  

  ביטון משקופים  02.08
בעת יציקת , שמסומנים בתכניות אדריכלות, ג שהםיש לבטן את כל המשקופים מכל סו  

כך שמידות , על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון .קורות ועמודים, קירות
  .גלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות, המשקוף

  
  שימוש בבטונים מיוחדים  02.09

יש ', ות וכדולמניעת סדיקה טרמית כגון עקב חום הידרציה באלמנטי בטון עבים ביסוד  
במקומות  6", 5"עם שקיעה , )ללא פוליה(בטון מיקה : להשתמש בבטונים מיוחדים כגון

בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מנת מים צמנט 
י שיקול דעתו של הקבלן "או אמצעים אחרים עפ/נמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו

  .י המפקח"תב מטכנולוג בטון מאושר עובייעוץ מוכח בכ
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  ת הזיוןפלד  02.10
  

כמצוין , מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת   02.10.1
הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל  .בתכניות

  .מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט .סטיות שהן
  

העולים " קוצים"על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים    02.10.2
  .מעל מפלס התקרות

  
י הקבלן שיוגשו לאישור "המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע   02.10.3

המתכנן לא /על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין .ובדיקה לצורך התחשבנות
כל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל יספק רשימות ברזל בנפרד ו

  .חשבונו
  

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים    02.10.4
יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן , מאלה המצוינים בתכניות

ל איסור ח -ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח 
לא יבוצעו ריתוכים  -הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה , מוחלט לריתוך ברזל

  .באתר
-על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ  

עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי , מ"מ 25ובקטרים גדולים מעל קוטר ' מ 12
  .לא תשולם תוספת מיוחדת על כך

   .קבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמןעל ה  
  

של מוטות הזיון השייכים ליציקה " הקוצים"לפני כל יציקה יש להקפיד שכל    02.10.5
  .הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר

  
באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם " ברזל רץ"חפיפות ברזל חלוקה ו   02.10.6

  .רט במפרט הכלליכמפו, בעבורן
  

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם    02.10.7
  .תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח

  
 -באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה    02.10.8

באם יהיה  .ח הקבלן"ע הפרש העלויות .יקבל הקבלן את אישור המפקח לכך
  .עלות השינויים תכול על הקבלן, צורך בשינוי התכניות

  
  לקיר כלונסאות וקיר בטון פנימי כנגד האיטום  מיישרקיר   02.11

  
  תאור העבודה   02.11.1

העבודה . העבודה נוגעת לביצוע יציקות קירות פנימיים לקיר הכלונסאות
  : מתחלקת לשני חלקים

ישר המתחבר לכלונסאות ומהווה תשתית לאיטום קירות קיר מי -חלק ראשון  
  .הדיפון

בהתאם לאמור בתכניות , מ"ס 20 או 15 קיר בטון פנימי בעובי - חלק שני 
אשר המהווה קיר קונסקרוקטיבי של המבנה וכן גב בטון , הקונסטרוקציה

  .למערכת האיטום של הקיר
  

  הקיר המיישר  02.11.2
  הכנת השטח

נסאות הדיפון אשר בולטות כלפי פנים המרתף ואשר בליטות בכלו תתיש לס
  .ל על פי הוראות המפקח"הנ, עלולות לגרוע משטח המרתף המתוכנן

במקרה . 'אטמ 300י  לחץ מים של מעל "ניקוי פני הבטון של הכלונסאות ע
יש  ,מכל חומר זר שהדבר לא מספיק על מנת להביא לניקוי מלא של הכלונסאות

  .להתיז חמרי שחיקה
בהתאם לדרישות , צים מהכלונסאות לקיר המיישר יוחדרו לכלונסאותקו

  .מבחינת האיטום יש להמעיט בקוצים ככל שניתן .יןיהקונסקרוקטור של הבנ
  לקיר המיועד לשמש תשתית לאיטום דרישות תפקוד
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לא יותר לבצע . ללא בליטות ושקעים, חלקים, פני הקיר המיישר יהיו מישוריים
  . קיר מיישר עם גליות

  .פני הבטון יתאימו לביצוע האיטום המיועד
 יי סרגל"מיושר ע, י בטון מותז"או ע, יציקת הקיר יכולה להיעשות בתבניות

   .אנכיים מקובעים לקיר אלומיניום ומאייקים
  : אופן ביצוע קיר מיישר מבטון מותז

 . מסתתים בליטות בטון מקומיות בכלונסאות   -
כל ) מתקבעים בדיבלים לתשתיתסרגלים ה(מקבעים מאייקים אנכיים  -

המאייקים יקובעו ישירות על הכלונסאות גם אם אילו אינם . כלונס שני
 .אנכיים

 .מתיזים בטון מותז למילוי ומחליקים בסרגל אלומיניות בין המאייקים   -
  .מתקבל קיר עשוי מישורים המלווים את פני הכלונסאות   -

ותז עם אגרגט עדין במיוחד י בטון מ"על הקיר המיישר יש לבצע שכבת החלקה ע
עד  4בעובי ע "או שוי שכבת הרבצה חרושתית מחברת תרמוקיר או כרמית "או ע

בהנחת  'ממ 1עד , יותר חספוס עדין של פני השכבה. 'השכבה תוחלק במלג. 'ממ 7
  .ס"ס 5סרגל באורך 

  
  קיר הבטון הפנימי  02.11.3

ן להחדיר קוצים אי. הקיר יבוצע ביציקה בתבניות הנתמכות מתוך המרתף
  .לתבניות דרך האיטום

  
  דרישות תפקוד

מ לכל היותר כדי "מ 1הקיר יהיה עמיד בפני לחץ מים חיצוני עם דפורמציה של 
  .לתת תמיכה לאיטום מבלי שיתנתק מקיר הסלארי אליו הוא מודבק

כמות הזיון שבו יהיו כאלה שלא ייוצרו בו קיני חצץ או סדקים אשר , מבנה הקיר
  .ענת רציפה וחלקה לאיטום ויגרמו להריסתוימנעו מש

כגון  , פנימי וקיר דיפון כלונסאותהדרוש במידת האפשר למנוע חיבורים בין הקיר 
במידה שהם הכרחיים . חיבורים בצורת קוצים שיחצו את האיטום וישבשו אותו

  .יש להמעיט בהם –) 'על פי החלטת הקונס( 

  
  דרישות ביצוע  02.11.4

שתבטיח מילוי טוב של כל , או יותר 6"בעל שקיעה של , עבידהבטון יהיה   .א
 .החלל

כדי להפחית התכווצויות , לכל היותר 0.45הבטון יהיה בעל מנת מים    .ב
י סופר "יש לדלל את הבטון ע, כדי לקבל את השקיעה הדרושה. וסדיקה

אשר תיבדק מראש בתערובת ניסיונית ובדיקת , פלסטיסייזר בכמות גבוהה
יש לבדוק מחדש אם התערובת שנבדקה לא תיתן את . בקונוס תקני השקיעה

 .השקיעה הדרושה
יעשה שימוש , כמו כן. 2"י ויברטורי מחט בקוטר "יש לרטט את הבטון ע   .ג

בויברטורי עלוקה הצמודים לתבנית החיצונית והניתנים להעברה בנקל 
ויברטורי . בכיוון אופקי ואנכי' מ 1.0מרחק ההעברה יהיה . ממקום למקום

המחט יוחדרו עד לתחתית הקיר באופן שהם יגעו באלמנט הבטון שמתחת 
 .ויבטיחו את השלמות המלאה של הבטון בתחתית

כלומר , תיתמך אך ורק כלפי חוץ) יש רק תבנית אחת(התבנית החיצונית    .ד
אפשר . לא יבוצעו חיבורים דרך האיטום אל קיר הדיפון. כלפי פנים המרתף

יבורים המעטים אשר יידרשו אולי לצרכי הקונסטרוקציה אבל להשתמש בח
 .אלה יתואמו מראש עם מהנדסי האיטום

אין להשעין . י ספייסרים מתאימים"זיון הקיר יחובר אל התבנית החיצונית ע  .ה
  .את רשתות הזיון על האיטום

מ וברווח הזה לא "ס 3בין הזיון והאיטום חייב להיות רווח של לפחות   
  .ספייסרים או אלמנטים אחרים יימצאו

יש להתקין את הזיון כך שיהיה מקום להכניס את הוויברטור עד הקרקעית   
 .ולהוציא אותו מבלי לגרד את  האיטום, כאמור

השפיכה של הבטון תעשה בעזרת צינור טרמי שיוחדר לעומק התבניות     .ו
  .ויבטיח מניעת סגרגציה בבטון עקב השפיכה

בניות יש לנקות את התחתית על מנת להבטיח התחברות לפני סגירת הת    .ז
  .הבטונים בתפר היציקה
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הקוצים יעברו דרך חורים . י תבנית עם שקע"תפרי יציקה אנכיים יעוצבו ע    .ח
  .בתבנית

  
  אופני מדידה מיוחדים  02.12

  
  :בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן  02.12.1

ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים הובלת   .א
  .מיוחדים

  .תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם  .ב
כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים   .ג

  .כמפורט לעיל
  .שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל  .ד
אלא אם צוין אחרת ', ם וכדאפי מי, קיטומים, בליטות, עיצוב חריצים  .ה

  .בכתב הכמויות
' מע(כנדרש לפי תוכניות המערכות ' ווים וכד, עוגנים, הכנסת ברגים  .ו

או לפי ) 'מיזוג אויר וכו, תקשורת, חשמל, אינסטלציה מים וביוב
  .הוראות המפקח

  .עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים  .ז
צנרת , כבלים, תעלות ,ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות  .ח

המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים , וכן החריצים', וכו
לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים  .לביצוע עבודות הגמר והמערכות

סידור י המזמין וכן "והמעברים של כל קבלני המשנה אשר מועסקים ע
ת וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל הפריטים הדרושים למערכו
   .ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעיגונם בבטון

  .קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו  .ט
  .הכנת רשימות ברזל  .י
  .סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת  .יא
  .אשפרת הבטון כמפורט לעיל  .יב
  .כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע  .יג
או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה /כל עבודה אשר המפרט ו  .די

  .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות
  

כל לק בכל שטח שיידרש לרבות בטון חמחירי היחידה כוללים יצירת שטחי   02.12.2
 בהתאם להנחיות, תיקון נדרש בבטון שלא השיג את החלקות הצפויה ממנו

  .וכמפורט לעיל המפקח
 .ירת שטחי בטון חשוף תשולם תוספת בהתאם למפורט בכתב הכמויותעבור יצ  

  .י המפקח לפני היציקה"התשלום אך ורק עבור שטחים שאושרו ע
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  עבודות בניה - 04פרק 
     

  סוגי הבלוקים  04.01
בלוקי בטון חלולים , בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניה  

  .'סוג א 5י "התקנים הישראלי המתאימים לתבעלי תו תקן של מכון 
  .י המפקח"מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע  

  
  .לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח  04.02

  
, מסביב ללוחות חשמל, או קבלנים אחרים, תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות  04.03

תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות  ',מעברים וכו, צינורות
  .השונות ועל פי הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות

, תותאם הבניה לצנרת או לתעלות קיימות, במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה  
  .תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים

יש להכין פתחים מתאימים , יבוצעו אחרי עבודות הבניה במקרה והצינורות או התעלות  
  .או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים/ו

  
אלא אם , עד לתקרת הבטון, ייבנו לכל גובה המבנה, כל הקירות והמחיצות הפנימיות  04.04

  .יורה אחרת המפקח
  

  .1523י "עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת  04.05
חגורות מתחת למחיצות בחדרים  .466י "כיות יבוצעו בהתאם לתחגורות אופקיות ואנ  

  .רטובים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום
במידה והקבלן לא יכין  .לעמודים ולקורות, לתקרה, י קוצים לרצפה"החגורות יעוגנו ע  

שיקדחו  466י "יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת, קוצים בשעת היציקה
  .כולל דבק אפוקסי לאלמנטים

  
  אופני מדידה מיוחדים  04.06

מחירי היחידה כוללים גם את המפורט , בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז  
  :להלן
, לרבות זיון כנדרש) 'וכו שטרבות, אנכיות, אופקיות(כל החגורות למיניהם   .א

  .םבניכוי כל הפתחי, ר נטו"יימדד במ הכל .'כוו קוצים עם דבק אפוקסי
  .ביטון משקופים  .ב
  .בניה במעוגל  .ג
  .בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטון  .ד
או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד /כל עבודה אשר המפרט ו  .ה

  .בסעיפי כתב הכמויות
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   עבודות איטום - 05פרק 
  

  כללי  05.01
אשר הוסמך ממכון התקנים לבצע , חהטום מומיי קבלן א"כל עבודות האטום באתר זה יבוצעו ע

" אוטם מורשה"הפועל הראשי של הקבלן יהיה בעל תעודה של . עבודות איטום של גגות שטוחים
  .ממכון התקנים

ממכון שניתנה לו , לא יאושר צוות איטום אשר לא יציג תעודת אוטם מורשה של ראש הצוות*** 
  .התקנים

לצורך כך על . בל את אישור המפקח ויועץ האיטוםקבלן האיטום ומנהל העבודה שלו צריכים לק
עבודות לפחות שביצע  5קבלן האיטום להציג פרופיל חברה ולהמציא המלצות מיועצי איטום על 

  . בסדר גודל של עבודה זו
על קבלן האיטום או מנהל העבודה מטעמו להגיע לאתר יום לפני כל עבודת , כחלק מהעבודה

ולאשר ביומן העבודה כי בוצעו כל עבודות ההכנה הנדרשות לבדוק את שטח העבודה , איטום
, היה והקבלן הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות המפרט ועל פי כל כללי המקצוע. לאיטום

עד להשלמת כל , לא תבוצע העבודה המתוכננת, לא יאוחר מיום לפני מועד ביצוע האיטום
  .ההכנות

  
  תאור העבודה  205.0

יטום של פרויקט מכללת הדסה בירושלים הכולל מרתפי חניה ומבנה עילי העבודה מתייחסת לא
  .המיועד למכללה

יבוצע איטום מושלם לכל מעטפת המבנה וכן יבוצע איטום לכל חדר או אלמנט אשר עשוי במצב 
  .כלשהו להיות חשוףלרטיבות

  :איטום המעטפת החיצונית של הפרויקט תכלול
קירות מרתף ותקרת , בורות במרתף, רצפת מרתף :איטום כל מעטפת המרתפים לרבות   -

  .מרתף שתשמש תקרת פיתוח
גגות , מרפסות, גגות, איטום כל המעטפת העל קרקעית לרבות קירות חוץ מחופים אבן   -

   .'טכניים וכו
  .'חדרים רטובים וכו, חדרי אשפה, רמפות: איטום פנים המבנה יכלול

 .אלו מכתיבות אלו לרבות שלבי העבודה שפעולות על הקבלן להביא בחשבון את הצורך באיטומים
הפרויקט מתוכנן לרמת איכות גבוהה ולכן על הקבלן להביא בחשבון כי יידרש לבצע איטום ברמה 

  .גבוהה ביותר
  

  איטום רצפת מרתף    05.03
ידוע כי בסביבת במבנה ישנם בורות מים . על הקבלן לאטום את הרצפה לעמידה במי תהום

  .מרטיבויות ולכן על האיטום להיות מושלם" ליםסוב"ומרתפים ה
   
   : השכבות

  .בטון רזה מוחלק היטב   -
  פריימר ביטומני על בסיס מים   -
. Mסוג  א"מ כ"מ 4בעובי  .S.B.Sשכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר  2   -

  היריעות מולחמות בכל שטחן לתשתית
  .מ"ס 4על ידי בטון בעובי הגנה על האיטום    -
  .רצפת הבטון הקונסטרוקטיבית    -
  

  כנת התשתיתה - 05.03.1
יהיה צורך לבצע , במידה שפני הבטון הרזה לא יהיו חלקים. יש להחליק היטב את פני הבטון הרזה

את . י שבלונות ולוח להחלקה"שיטה מומלצת להחלקת הבטון הרזה ע .שכבה מיישרת מטיט
 5מ לא תעלה על "ס 30סטייה בהנחת סרגל באורך ה  : מידת החלקות מודדים בעזרת סרגלים

  .מ"מ 2.5מ לא תעלה על "ס 5הסטייה בהנחת סרגל באורך  מ"מ
, עקב בורות או קורות יורדות, בכל מקום שבו הבטון הרזה מבוצע במישורים בעלי שיפוע משתנה

א פינות לל. לקבלת פינות ישרות לחלוטין) לוחות עץ(יבוצעו מפגשי המישורים בעזרת סרגלים 
  .הלחמת היריעות לבטון הרזה נפגעת ונוצרים כשלים באיטום, ישרות

  
ניתן להשתמש  .המריחה בכל שטח הבטון הרזה .פריימר ביטומניעל הבטון הרזה מורחים 

  .בפריימר על בסיס מים הנדבק לבטון לח
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. 'יסוד וכואיטום הרצפה יתחבר בצורה מעולה אל כל אלמנטי הביסוס שחודרים דרכו כגון עמודי 
בהתאם לאמור בפרטי , מ או יותר"ס 40לצורך כך מוגדר כי רוחב ההתחברות בחפיה יהיה 

הכנת השטח לפני ביצוע התחברות תכלול ליטוש פני הבטון בדיסק שוחק לסילוק קרום . האיטום
  .בטון חלש וכן לקבלת תשתית חלקה

  
  עבודות האיטום  05.03.2

. שכבה שנייה תולחם בכל שטחה לשכבה הראשונה. תיתשכבות האיטום יולחמו בכל שטחן לתש
  .מ ממנה"ס 50השכבה השנייה תונח באותו הכיוון של השכבה הראשונה ומוזזת 

 .בצורה מעולהואל יסודות עוברים  או אל היסודות הרדודים/עמודי היסוד והיריעות יתחברו אל 
מבלי לחדור לתחום , הדפנותלצורך כך יעשה איטום על פני ראש הכלונס ובמקרה הצורך גם על 

ובתנאי . מ לפחות"ס 30 –רוחב החפיה של היריעות על גבי ראשי הכלונסאות  .העמוד העולה
  .שמתקבלת הדבקות מעולה בכל שטח ההתחברות

על גבי . לפני הלחמת היריעות יש למרוח על פני ראש הכלונס פריימר ביטומני על בסיס סולבנטים
  .מ לפחות"מ 1בעובי  105/25סוג הפריימר מורחים ביטומן חם מ

בכל , לאחר ביצוע הפריימר והביטומן החם ניתן להלחים את היריעות ליסודות בהלחמה מלאה
  . שטח היריעות

   .בחלקה האופקי, ל"יריעות האיטום של הרצפה יולחמו על גבי היריעה הנ
  ).מ לפחות"ס 20 –חפיה בין יריעות (

האטום יעבור באופן רציף  .פן מושלם לאיטום הקירותאיטום הרצפות יהיה רצוף ויתחבר באו
בכל מקום שבו רציפות האיטום .מתחת לקורות ולעיבויים ובורות אשר יבנו ברצפת המרתף

יעשה איטום מיוחד סביב האלמנט החודר ' קוצים וכו, עמודי יסוד, מתקלקלת עקב חדירות צנרת
, במידה שחסר פרט בתוכניות .איטום על פי פרט מיוחד של יועץ ה, שיבטיח את אטימות הרצפה

  .יש לפנות ליועץ
  

  איטום צנרת החודרת דרך האיטום   05.03.4
איטום צנרת בכל קוטר שהוא החודרת דרך הרצפה יעשה בעזרת אביזר חרושתי לאיטום מעברי 

צנרת הכולל גוף פלסטיק קשיח אליו מחוברים שרוול נאופרן המתהדק על הצינור ויריעות איטום 
ע מאושר כולל הידוק "או שו" דלמר"הביזר מסוג . מות אל הגוף בהלחמה מבוקרת במפעלהמולח

 יטוםאיש לבצע מריחה קרה של . מ לפחות"ס 2ברוחב ) חווק(השרוול סביב הצינור החודר בבנד 
על גבי חבק כולל  המריחה. לחומרים שונים בקהנדאו איזיגום " ז כל אוטםפ"אלסטומרי כגון 

  .ור לאביזר החרושתימקום כניסת הצינ
בצורת צינור המקיף את הצינור , מ"מ 2יורשה להשתמש באביזר מברזל מגולוון בעובי , לחילופין   

, בכל שטח החפיפה האפשרי, ם אופקיים אשר איטום הקיר יתחבר עליהםיהחודר והכולל שולי
  .בחלק האופקי של השוליים

על גבי האביזר , מנירוסטה) חבק(טבעת  י"שתהודק ע נאופרן מגומי" שמלה"על האביזר תולבש   
  .ועל הצינור החודר את הקיר

  .לפחות' ממ 20רוחב חבק הנירוסטה יהיה   
' חב" (STOPAQ"יעשה בעזרת משחת איטום מסוג  יטום בין צינור חודר לשרוול מבפניםא  

  .מ לפחות ותמלא את כל החלל בהיקף הצינור"ס 10אשר תוחדר לעומק , ע"או שו) איטומקס
  

  הגנה על האיטום    05.03.3
יש להקפיד כי בזמן יציקת . 30 –סוג הבטון ב . מ"ס 4י בטון בעובי "הגנה על האיטום תעשה ע

לאחר , הגנה על האיטום תעשה מיד בגמר ביצוע האיטום. הבטון לא יפגעו יריעות האיטום
  .שהמפקח יאשר את הביצוע

ריעות בשטח שבוצע אך להשאיר רצועה יש להגן על הי, במידה שעבודות האיטום יעשו בקטעים
היריעות החשופות יקבלו . עבור התחברות להמשך, מ לפחות"ס 50ברוחב , של יריעות חשופות

מהחלק " מציצות"כי בזמן המשך העבודות לא יפגעו יריעות האיטום ה, הגנה זמנית אשר תבטיח
הבטון יפורק . מ"ס 5בעובי  י הנחת קלקר ועליו יציקת בטון"ניתן לבצע הגנה זמנית ע.שכבר בוצע

  .לפני המשך ביצוע עבודות האיטום
  

  בקרקעאיטום קירות    405.0
  

    כללי  05.04.1
קיר מיישר יצוק בתבניות או קיר מיישר על גבי  ,איטום קירות המרתף המדופנים יעשה מבפנים

, בטון מותזלביצוע יישור קירות מבפנים ב). יישור בעזרת מאייקים(מבטון מותז מיושר בסרגלים 
ממקמים מאייקים . לקבלת פני שטח מישוריים) מאייקים(חובה למקם סרגלים על הקירות 

מיישרים את פני הבטון . אנכיים עשויים סרגל מתכת המיועד לכך על כל כלונס שני או שלישי
המאייקים לא חייבים להימצא במישור . המותז בעזרת סרגל אלומיניום בין כל שני מאייקים
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מחליקים את פני התזת הבטון . תר שהקיר יהיה מישורי במקטעים על פי המאייקיםמו, אחד
שכבת ההתזה העליונה צריכה להיעשות מבטון מותז עם אגרגט עדין , לקבלת משטח מוחלק' במלג

  .על מנת לאפשר את החלקת פני הבוטון המותז
ידרש יהיה על הקבלן ככל שי. ללא בליטות ושקעים מקומיים, פני הבטון יהיו מוחלקים היטב 

ל על "הנ, להחלקת פני השטח 1920י "לבצע שכבת הרבצה חרושתית מחומר העומד בדרישות ת
  . הכל עד לקבלת משטח מתאים לאיטום בהתזה ביטומנית, חשבון הקבלן

  .מ"ס 5מ בהנחת סרגל באורך "מ 1.5או שקעים מעל /לא יורשו בליטות ו
    

תזות של לטקס ביטומני דו רכיבי מסוג פלקסיגום יעשה בה, איטום קירות המרתף מבפנים
  . מ מדוד בייבש"מ 7בעובי , ע"או שו) ביטום(
  

י שתי "יהיה על הקבלן לאטום ע, במידה שיימצא כי קיר הבטון המיישר יהיה רטוב או לח: הערה
יושם דגש על הלחמה מעולה של היריעות . כאמור בהמשך, שכבות של יריעות ביטומניות

  .למשטח אנכי על כל הלחמה של יריעה' י שני פועלים"עבודה ע, בכל שטחן הביטומניות
    

יש להקפיד על . לתחתית התקרה עד, יאטם עד קצהו העליון ויכלול את קורת ראש הכלונסיהקיר 
התקרה ירד בקצות  האטום של. הדבקות מושלמת של האטום לקורת הראש של קיר הדיפון

  .ה לאטום שמבפניםבחפיפ, התקרה על קורת הראש מבחוץ
קורת הראש משמשת חלק ממערכת האיטום ולכן נדרש להבטיח הדבקות של מערכות האיטום 

  .באופן מעולה משני צידי הקורה
. י יריעות ביטומניות עד למפלס שמעל לקוצים של הרצפה"בתחתית הקירות יעשה האיטום ע

  .עבודה ביריעות מחייבות תשתית מישורית מתאימה
יש למרוח חומר איטום . ם יעברו קוצים של הקונסטרוקציה דרך האיטוםבמקרים מסוימי

בביצוע האיטום ביריעות . כמוסבר בהמשך, בשלוש שכבות, משחתי מתאים סביב כל קוץ
  .ביטומניות יעשו חורים לקוצים לאחר ביצוע היריעות

  
כאמור , יביאיטום מבחוץ לקירות מרתף עם מרחב חפירה יעשה בהתזות של לטקס ביטומני דו רכ

  .לגבי איטום קירות דיפון מבפנים
  

  בודות הכנהע  .05.04.02
צמנט שיצאו מהרווח שבין -כדוגמת בליטות של מי, יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון  .1

הביצוע . התבניות או במקומות שהלוחות לא עמדו במשור אחד או עקב אגרגטים בולטים
  .לא קפיצות ובליטותי דיסק או אבן משחזת לקבלת שטח פנים ל"ע

  
על פי  R-4חורים גדולים וקיני חצץ יש לסתום עם בטון פולימרי מהיר התחזקות מדרגה   .2

קטנים וגדולים עד לקבלת , יש להקפיד ולמלא את כל החורים שבקיר. התקן האירופאי
  .מישור שלם

לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון עד לקבלת תשתית חזקה   
  .ציבהוי

  
. צבע וחלב תבניות, פני בטון המיועדים לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגון שמן .3

  .יש לסלק מפני הבטון שכבות מתקלפות, שריבשימוש בתבניות מתכת ליציקת הקיר המי
  

, לפחות' מ 2יותר שהקירות יהיו במקטעים מישוריים באורך . פני הבטון יהיו מישוריים .4
  .ה את קיר הדיפוןכך שהקיר המיישר ילוו

  
 . אנכיים ואופקיים, יש לבצע רולקות צמנטיות בכל מפגשי המישורים השונים .5

מתערובת מוכנה ממפעל , רולקות אופקיות יהיו מתערובת של בטון פולימרי בלתי מתכווץ
הביצוע בדיוק על פי מפרטי . ע"או שו) גילאר" (סיקה רפ"כדוגמת , ומגיעה לאתר בשקים

  .מ לפחות"ס 5*5ולקה מידות הר. היצרן
מלגול או ' כדוגמת מוצר של חב, רולקות אנכיות יהיו ממוצר ביטומני חרושתי משולשי

י "או בדבק ביטומני המסופק ע, מדביקים את הרולקות לתשתית בהלחמה. ע"דבטק א שו
  .היצרן
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  ות של לטקס ביטומני דו רכיביבהתזקירות מרתף איטום   05.04.03
  

. אך לא ניתן לבצע על גבי בטון רטוב, ימי אשפרה לפחות 4ירוק לאחר בי בטון ניתן לביצוע על ג
י ביצוע התזות של בטון עם "יש תחילה לעצור את המים ע, במקרה של חדירת מים דרך קירות

 3לאחר מכן יבוצע האיטום בכל אזור הרטיבות ועוד . מוסף זייפקס עד לעצירת הרטיבות לחלוטין
   .ביטומניות ורק לאחר מכן ניתן להתחיל בביצוע האיטום בהתזות לכל כיוון ביריעות' מ

  
יכין מפרט מתאים לפרויקט , על הקבלן לוודא כי ספק חומר האיטום ילווה את הקבלן המבצע

בכל סתירה בין דרישות היצרן לבין דרישות מסמך זה יש לפנות . ויערוך ביקורים בזמן הביצוע
ומר האיטום יוזמן לאתר לפני תחילת עבודת האיטום ביחד נציג יצרן ח. למתכנן לקבלת הנחיות

  .עם המתכנן על מנת להדריך את הקבלן והמפקח
  

  שיטת האיטום   .1
דו רכיבי מסוג לטקס ביטומני  –חומר האיטום . שיטת האיטום תהיה בהתזה

  .ע מאושר"שואו ) ביטום" (פלקסיגום"
  

החומר המאשרת את כמות  יש להציג תעודה מיצרן(לטקס  18%החומר יכיל לפחות 
  :).הלטקס שבחומר

  .כושר הידבקות מעולה לבטון לח    .א
  .לנתק את ההדבקה שיאפשר התנדפות רטיבות הבטון מבלי " נשימה"בעל כושר     .ב
הקבלן יציג תעודות שרמת התארכות זו . לפחות 1400%כושר התארכות   .ג

  .מתמידה גם לאחר בליה ממושכת  
  .ר לפחות"סמ/ג"ק 1 -חוזק קריעה במתיחה   .ד
  .כושר סגירת חורים הנוצרים ממסמרים ודומיהם  .ה
  .שנים לפחות) עשר( 10שמירה על תכונות החומר במשך   .ו
  .לפחות' מ 9בגובה , עמידות בלחץ עפר או דומה  .ז
  .עמידות במים ונזקי טבע שונים  .ח
  

 במידה שקיר הרקע לא חלק  .2
יהיה על הקבלן ) אמור בסעיף הכנת השטחלמרות ה(במידה שקיר הרקע לא יהיה חלק 

לבצע שכבות איטום מביטומן אלסטומרי קר חד רכיבי כדוגמת ביטומפלקס מסטיגום או 
עד להחלקת פני השטח ורק לאחר מכן להמשיך , )שיווק.צ.א( 2Nבחומר כדוגמת פסימור 

יימדד עובי האיטום יחושב על פי העובי המינימלי ש. באיטום בלטקס ביטומני דו רכיבי
 . על פני הבליטות שבקיר

 
  סגרגציות וכו, שקעים, מריחת שכבת חיזוק ומילוי לחורים  .3

בדומה ליריעות חיזוק בעבודה (לפני תחילת ההתזות הביטומניות תבוצע שכבת חיזוק 
אשר תפקידה למלא חורים קטנים שנשארו בתשתית ולהוות שכבת חיזוק סביב ) ביריעות

  .עיבודים מיוחדים
המתאים לביצוע בשכבות עבות , ע"או שו) שיווק.צ.א( 2Nי חומר מסוג פסימור "ע הביצוע

  .כולל מריחת פריימר מתאים. ואשר מתחזק במהירות גבוהה יחסית
ממלאים חורים ושקעים קטנים שעדיין לא , עוברים על כל השטח המיועד לאיטום בהתזה

, )אם יש קוצים(ב קוצים סבי ,מורחים שכבת איטום ראשונה ברולקות האנכיות, מולאו
  .'במקומות בהם הבטון לא חלק וכו, בפינות קעורות

   
  )שכבת יסוד(פריימר   .4

הפריימר . לפני יישום חומר האטימה יש לשים פריימר על כל השטח המיועד לאיטום  
הפריימר מיועד להיספג . יהיה מסוג התואם את חומר האיטום ובהתאם להוראות היצרן

  .את פניו וליצור תשתית הנדבקת היטב לאיטום לחזק, בתוך הבטון
  .ר"למ' גר 300פריימר מתאים יהיה החומר ללא מקשה בכמות של 

  .אין לבצע איטום כלשהו ללא פריימר
  

  ובמקומות מיוחדים טיפול בסדקים  .5
, רולקות: במקומות הקשים לאיטום כגון, מבצעים איטום מיוחד, לפני ביצוע האיטום  

י התזות "הטיפול ע. י המפקח"ן וכן נקודות תורפה אחרות שיקבעו עסדקים הנראים לעי
ל יהיה על פני המקום "תחום התזת חומר האיטום במקומות הנ). ברטוב(מ "מ 4בעובי 

  .מ נוספים מכל צד"ס 25הפגום וכן 
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   איטום מעברי צנרת  .6 
איטום צנרת בכל קוטר שהוא החודרת דרך הקירות האטומים בהתזות של לטקס 

טומני דו רכיבי יעשה בעזרת אביזר חרושתי לאיטום מעברי צנרת מסוג איזיטום או בי
 2נירוסטה ברוחב ) חווק(כולל הידוק השרוול סביב הצינור החודר בבנד , ע מאושר"שו
מיריעה בוטילית נדבקת מעצמה ) צווארון(לאביזר יהיו שוליים אופקיים . מ לפחות"ס

ז פ"אלסטומרי כגון  יטוםאבצע מריחה קרה של יש ל. עבור התחברות לשכבות האיטום
על גבי חבק הנירוסטה כולל  המריחה. לחומרים שונים בקהנד, או איזיגום" כל אוטם

  .מקום כניסת הצינור לאביזר החרושתי
בצורת צינור המקיף את , מ"מ 2יורשה להשתמש באביזר מברזל מגולוון בעובי , לחילופין

בכל שטח , פקיים אשר איטום הקיר יתחבר עליהםם אויהצינור החודר והכולל שולי
  .בחלק האופקי של השוליים, החפיפה האפשרי

על גבי , מנירוסטה) חבק(י טבעת "שתהודק ע נאופרן מגומי" שמלה"על האביזר תולבש 
  .האביזר ועל הצינור החודר את הקיר

  .לפחות' ממ 20רוחב חבק הנירוסטה יהיה 
" STOPAQ"יעשה בעזרת משחת איטום מסוג  פניםיטום בין צינור חודר לשרוול מבא
מ לפחות ותמלא את כל החלל בהיקף "ס 10אשר תוחדר לעומק , ע"או שו) איטומקס' חב(

  .הצינור
  

  ביצוע האיטום   .7
  .לאחר גמר ביצוע התיקונים כאמור לעיל, על גבי פריימר, העבודה תעשה בשכבות  
  .ר"למ' גר 300ל פריימר מהחומר ללא מקשה בכמות ש   -  'שכבה א  

שתבוצע על גבי הפריימר ותדבק היטב ) ביבשמדוד (מ "מ 3.0בעובי    - ' שכבה ב
  .לתשתית

עבודה (לאחר ביצוע השכבה יש למנות פועל מיומן ובעל סבלנות רבה 
 2Nאו פסימור ) ביטום(שיעבור עם חומר לתיקונים מסוג פסטה , )י'ברג

ל מקום שבו נראים חורים הפועל ימרח את חומר התיקונים בכ. ע"או שו
, או פגמים או שטחים לא חלקים באיטום וכן בכל העיבודים השונים

  . כשכבת חיזוק שנייה', סביב קוצים וכו
לייבוש המים הקיימים בתוך ) מבער(התנפחויות יש לשרוף בברנר 

  . ההתנפחות ולאחר מכן למלא בחומר התיקונים
  

. בדקו את שלמות השכבההקבלן ואחריו המפקח יעברו על כל השטח וי
הקבלן לא ימשיך לביצוע שכבה שנייה לפני שיביא את השכבה הראשונה 

  .למצב מושלם ולפני שיקבל אישור בכתב מהמפקח
  .ר"למ' גר 300בכמות של , שכבת ביניים מהחומר ללא מקשה   – 'גשכבה 

יש , אחרי יותר מ יממה, במידה שהשכבה הראשונה התייבשה לחלוטין
ני חומר האיטום מהמלח המצטבר על פני השכבה ומפריע לשטוף את פ

  .השטיפה במים בלחץ. להדבקות השכבות הבאות
יש לבצע תיקונים לאיטום  ).ביבשמדוד (מ "מ 3.0בעובי ביצוע שכבה    – 'דשכבה 

כאמור לגבי השכבה , השכבה השנייה עד לקבלת שכבת איטום מלאה
  .יש לקבל אישור לפני המשך העבודות, הראשונה

, מחומר האיטום ללא מקשה, ביצוע שתי התזות של שכבות סוגרות   –' ו 'השכבה 
  .א"ר כ"למ' גר 300בכמות של 

  
המדידה לעובי מינימלי ולא ( לכל הפחות, מ מדוד מיבש"מ 7עובי האיטום הכללי יהיה 

  .על הקבלן להביא בחשבון כמות החומר הנדרשת לקבלת עובי זה, )לעובי ממוצע
  

ע של שכבות האיטום יעשה על פי הנחיות יצרן החומר ועל פי המפרט מועד הביצו -
 .שיינתן על ידו

אלא אם כן , בשתי שכבות, יש להתיז שכבה של החומר ללא מקשה בין השכבות -
 .י היצרן"נאמר אחרת ע

  
בעיקר בקירות המקבלים שמש , על מנת למנוע התנפחויות בחומר האיטום :הערה  
  .לאחר שהשמש מתחילה לשקוע, צ"חהיש לעבוד בשעות א, ישירה  

הינם גורם אשר יוצר התנפחויות בחומר , טיפות מים על הקיר וכן חורים בתשתית   
  .לפני התזה יש לנגב טיפות מים מפני השטח, לכן. המותז  
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במידה שייווצרו התנפחויות יהיה על הקבלן לעבור עם ברנר לשרוף את שכבת האיטום 
  שכבות לפחות עם זמני ייבוש מקסימליים בין השכבות 3 -הקיימת ולבצע תיקונים ב

  
) מדוד ברטוב(חומר   מ"מ -1.75דרוש להתיז כ) מדוד ביבש(מ חומר "מ 1לקבלת  :הערה

  .ר"למ/ג"ק -1.75שהם כ  
    

  הגנה על החומר  .7
  .פגיעות מכאניותבגמר האיטום יש להגן על החומר בפני   

  
   -בקיר דיפון כלונסאות וחורים אחרים סתימת חורים סביב קוצים   .8

בזמן ההתזה של חומר האטום יש להגן על הקוצים באמצעות צינורות מריכף או גומי 
י קידוח ועיגון הקוצים לאחר "ע, עדיפה, אפשרות נוספת). ראה פרטים בתוכנית אטום(

  .ביצוע האיטום
  

ה מאותה חבר ביטומן אלסטומרי שלי מריחות סביב כל קוץ "תעשה ע ת החוריםסתימ
 .ע מאושר"או שו) ביטום" (פלקסיגום פסטה"מסוג  המספקת את הלטקס הביטומני
שכבה ראשונה . שכבות לפחות עם זמן ייבוש בין השכבות סתימת החורים תעשה בשלוש

  .שכבה שניה לפני התזה שניה ושכבה שלישית בגמר ההתזות, לפני ההתזה הראשונה
שכבות  3יש למרוח , חומר האיטוםבמידה שסתימת החורים מבוצעת לאחר גמר התזת 

הקבלן חייב לקבל אישור . על מנת לאפשר לחומר להתייבש, בהפרשי זמן זה מזה, ל"כנ
  לאחר כל שכבה של מריחה סביב הקוצים, ביומן, המפקח בכתב

  
  בדיקות איכות חומר האיטום המותז   .9

  בדיקת טיב החומר
גודל כל דוגמה . נייר סיליקוןעל גבי יבצע הקבלן דוגמאות , לפני תחילת העבודה ובמהלכה

50 X 50 בדקנה במכון התקנים או יהדוגמאות ת). או לפי דרישת המכון הבודק(מ ”ס
לקבלת אישור על התאמתו לדרישות , במכון הגומי שליד הטכניון או במעבדה אחרת

 י אותו הצוות שיבצע"ביצוע הדוגמאות ע. נייר הסיליקוןהבדיקה לאחר סילוק . מפרט זה
  .את העבודה בפועל

  
  :תבוצענה הדוגמאות הבאות

  
בדיקת . דוגמאות בכל יום עבודה 6 - ) רטוב(מ "מ 6עובי   -  במהלך הביצוע

  :הדוגמאות במועדים הבאים  
  ימים 7כעבור  -דוגמאות  3    
  ימים 30כעבור  -דוגמאות  3    
  .הדוגמאות תלקחנה בשעות שונות של יום העבודה    

        
  בדיקת עובי החומר

מפני שעובי החומר אינו אחיד ולא קיים , קשה -בדיקת עובי החומר שבוצע בפועל באתר 
  .ציוד מתאים למדידה

  .על הקבלן להביא זאת בחשבון. הינו עובי מינימום, ל"העובי הנדרש במפרט הנ
  

  אופן הבדיקה
  בדיקה כמותית

את השטח  באתר לפני ההתזה ומודדים) ע"לפי חביות או שו(בודקים את כמות החומר 
  .מ איטום"מ 1ליטר חומר נותן עובי  1.75כל . שבוצע

  
  י חיתוך"בדיקה ע

מודדים את העובי . מ"ס X 5 5 חותכים את החומר עד לבטון ומקלפים ממנו ריבוע בשטח
      . הממוצע של החומר

  .החיתוך יעשה יום אחד לפחות אחרי היישום כדי לאפשר לחומר להתייבש
    .ה שתבוא מעליוי השכב"כל חיתוך יתוקן ע

  .השכבה העליונה תתוקן בנפרד
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  י דיקור"בדיקה ע
. מסמנים את עובי השכבה ומודדים בסרגל, דוקרים את החומר במכשיר חד עד לבטון 

  .בשיטה זו ניתן לבדוק במקומות רבים ובקלות רבה
  

י שני "י ביטומן חם ויריעות ביטומניות מבוצעות ע"ע, איטום קירות מתוך המרתף 05.04.04
  פועלים העובדים ביחד

  
האיטום ביריעות ביטומניות יבוצע בכל מקום שבו יש חשש שהקיר המיישר רטוב או לח עקב 

  .רטיבות מהקרקע או כל רטיבות אחרת
על פי , לפני ביצוע האיטום ביריעות יש לבצע התזה של בטון מותז עם מוסף גבישי מסוג זייפקס

הכל עד לעצירת הרטיבות . י החברה"קבלן המאושר עזייפקס ובביצוע ' תערובת שתנחה חב
  .בקירות

  
מ "ס 1 - לא יורשו סטיות מעבר ל) . מישורית(חייבת להיות ישרה  התשתית לאיטום   -

ליציקה בתבניות יעשה שימוש בתבניות מלוחות  .בשני הכיוונים', מ 2בהנחת סרגל באורך 
  .ולא מקרשים) דיקטים(

  מ"ס 5מ בהנחת סרגל באורך "מ 1.5 –לא יורשו סטיות של יותר מ   -
  .ויוכיח את יכולתו לעבוד בשיטה זו, הקבלן יבצע דוגמא מראש   -  

  
   דר השכבותס   .א

  .ר"גרם למ 300פריימר ביטומני בכמות כוללת של  -
 .מ לפחות"מ 1בעובי  105/25ם מסוג חביטומן  -
סוג , מ"מ 4בעובי  ,S.B.Sשתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר  -

M  ,מ אחת מהשנייה"ס 50מוזזות , השכבות יונחו באותו הכיוון. א"כ. 
 .העליונים יכילו חומר נגד שורשים' מ 2 -ריעות בי -

  
ניתן יהיה , על פי אישור מיצרן יריעות האיטום, במקום ביטומן חם על הקירות, לחילופין

סיס מים כדוגמת מערכת להתיז פריימר על בסיס מים ועליו שכבת ביטומן חד רכיבי על ב
, זאת על מנת להימנע מיישום ביטומן חם על קירות. מ"מ 1בעובי , ע"או שו" אלסטופז"

  .ר"ג לסמ"ק 1 –ובתנאי שחוזק ההדבקות של היריעות הביטומניות לא יפחת מ 
    

    
  תית למריחות של ביטומן חםשכת) פריימר(כבת יסוד ש  .ב

יש לנקות יסודית את השטח המיועד , תהלאחר גמר הכנת התשתית ואישור תקינו -  
  .לאיטום

או " 101פריימקוט "או  ”G.S.474“כבת היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג ש -  
  .ר"גרם למ 300או שתיים בכמות כוללת של  כבה אחתש יש למרוח. שווה ערך

 בטוןכך שהשכבה תשמש להשפרת ה, כבה ראשונה מיד עם פרוק התבניותשיתן למרוח נ   
שיטה זו משפרת את טיב ההידבקות של הפריימר  .ושכבה נוספת לפני הלחמת היריעות

  .לתשתית ומשפרת את ההשפרה של הבטון ולכן את חוזק הפנים שלו
. שכבת היסוד תמרח בשכבה אחידה על פני התשתית עד לכיסויה המלא והספגתה בחומר  

  .ישום הביטומן החם עליושעות לפני י 24עד  4ין להתייבשות הפריימר תיש להמ
  .יש לוודא כי החומר ניספג היטב, על שכבת היסוד להיספג היטב לעומק הבטון  

  
  יטום מעברי צנרתא     .ג

איטום צנרת בכל קוטר שהוא החודרת דרך הקירות יעשה בעזרת אביזר חרושתי לאיטום    
ור החודר ע מאושר כולל הידוק השרוול סביב הצינ"או שו" דלמר"מעברי צנרת מסוג 

לאביזר יהיו שוליים אופקיים עבור התחברות . מ לפחות"ס 2נירוסטה ברוחב ) חווק(בבנד 
 בקהנד" ז כל אוטםפ"אלסטומרי כגון  יטוםאיש לבצע מריחה קרה של . לשכבות האיטום
על גבי חבק הנירוסטה כולל מקום כניסת הצינור לאביזר  המריחה. לחומרים שונים

  .החרושתי
בצורת צינור המקיף את , מ"מ 2ורשה להשתמש באביזר מברזל מגולוון בעובי י, לחילופין  

בכל שטח , ם אופקיים אשר איטום הקיר יתחבר עליהםיהצינור החודר והכולל שולי
  .בחלק האופקי של השוליים, החפיפה האפשרי

על גבי , מנירוסטה) חבק(י טבעת "שתהודק ע נאופרן מגומי" שמלה"על האביזר תולבש   
  .יזר ועל הצינור החודר את הקירהאב

  .לפחות' ממ 20רוחב חבק הנירוסטה יהיה   
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    .  
" STOPAQ"יעשה בעזרת משחת איטום מסוג  יטום בין צינור חודר לשרוול מבפניםא  

מ לפחות ותמלא את כל החלל "ס 10אשר תוחדר לעומק , ע"או שו) איטומקס' חב(
  .בהיקף הצינור

  
  הבטון יצוע מריחות חמות על קירב   .ד

  .105/25: חומר האיטום יהיה ביטומן המיושם בחם מסוג    
מ ועד למילוי חורים "מ 1מינימלי של  עד לקבלת עובי, החומר ימרח על הקיר בשכבות    

  .ושקעים קטנים  
  תפקיד הביטומן החם לשפר ההדבקות של היריעות לתשתית    

    
  ם ביחדפועלים העובדי 2י "איטום ביריעות ביטומניות מבוצע ע   .ה

לאחר גמר מריחת הביטומן החם מלחימים עליו יריעות ביטומניות בהלחמה מלאה בכל   
. Mסוג , 3חלק , 1430י "ויתאימו לת .S.B.Sהיריעות יהיו משופרות בפולימר . השטח

  .העליונים של הקירות יכילו חומר דוחה שורשים' מ 2 -יריעות ב
  :באופן הבא, ותפועלים לפח 2י "ביצוע הלחמת היריעות תעשה ע  

הקבלן יכין פיגום . (לפי מידה, פורסים את היריעות וחותכים אותם לאורך הדרוש  -
כך שיתאפשר להשתמש בכל פעם ביריעות , נייד שיאפשר עבודה בגובה על גבי פיגום

נותנים ליריעות לנוח ולהתכווץ במשך ). באורך המאפשר קיבוע לגובה קומה שלימה
  ).צוי בגליל היריעותעקב המתח המ(בערך' דק 30

  .מגלגלים את היריעות החתוכות בחזרה לגליל ומשחילים מקל דרך הגליל  -
הפועל השני , פועל אחד מחזיק את היריעה במקל ביד אחת ועוזר בהידוק שלה לקיר -

  .מחזיק את היריעה במקל בצידה השני ומלחים
  

, התשתית מחממים רצועה של יריעה ואת, פעולת ההלחמה מתבצעת כמו על גגות -
מגלגלים היריעה כלפי מעלה תוך כדי דחיפה של מיץ ביטומן כלפי מעלה ומוודאים 

  .שיוצא מעט מיץ מהצדדים ומתקבלת הדבקות מלאה
  

 3יש להקים פיגום יציב המאפשר מקום ל ' מ 2לביצוע יריעות בגובה מעל , כאמור
 .פועלים ומפקח 2, אנשים לפחות

  
  .י פועל בודד"ת עביריעות על קירו אין לבצע אטום

  
יש לקבע את קצה היריעות , בכל קטע אנכי המבוצע ביריעות, בקצה העליון של היריעות

בעזרת סרגל מסוג מקל , אל הקיר ,בקצה העליון של היריעות, של השכבה הראשונה
שכבות האיטום של הקומה מעל יכסו את הסרגל כך . מ"ס 30מקובע בדיבלים כל , סבא

  .ריעות מעל לסרגלשכבות של י 2שיהיו 
  
  .היריעות יהיו מולחמות בכל שטחן לתשתית ובין השכבות  -
על , תרמי יש לבצע את היציקה בעזרת צינור , כנגד האיטום, ביציקת קיר פנימי  -

   .מנת להבטיח כי האיטום לא יפגע בזמן יציקת הבטון  
  
  חיבורי האיטום בקצות קירות  .ו 

תבנית וקירות מדופנים בכלונסאות יעשה בהתאם חיבור האטום בין קירות היצוקים ב    
  .לפרט מיוחד בתוכנית האטום  

  
  התחברות להמשך     .ז

אך עם אפשרות לפרוק הבטון , יש להשאיר קטע קיר אטום ומוגן, עבור התחברות להמשך  
. לאיטום של השלבים הבאים' הפנימי עבור התחברות עתידית בין האיטום של שלב א

  .הכל על פי פרט מיוחד
  

  הגנה על האיטום בקירות   05.405.0
תעשה גם ובקירות היצוקים בתבניות כאשר האטום נעשה מבחוץ , במסגרת עבודת קבלן האיטום

  . בבדיקות העמד מערכת האיטוםההגנה תעשה לאחר שהמפקח יאשר ש. ההגנה על האיטום
  י לוחות פוליסטרן קשיח בעובי"ההגנה על איטום הקירות תעשה ע 
  . אשר יודבקו לקיר) ק"מ/ג"ק 30משקל ב(מ "ס 3 
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בתנאי שלוחות הפוליסטרן יהיו דבוקים  ,או חומר אחר" מסטיגום"חומר ההדבקה יכול להיות 
אין להדביק את לוחות הקלקר לקירות . מספיק חזק שלא יפלו בזמן ביצוע מילוי מאחורי הקיר

  .פעללמעט דבק מיוחד לפוליסטרן מוכן ממ, בגבס או בחומר קשיח אחר
  

  .מ"ס 5 - ב הקצה העליון של האיטום יבלוט מעל לקרקע המילוי
    

קח בחשבון כי לא תתקבל כל טענה בדבר נזק לחומר האיטום יקבלן האיטום המבצע את ההגנה י
  .שיגרם לפני ביצוע ההגנה ואחריה

    
  איטום קרקע מסביב למבנה  05.05

  
' מ 4 עד ום קרקע מקיר המבנה למרחקיש לבצע איט ,בכל מקום שניתן, בכל היקף המבנה     .1

  . ימנע חדירת מים לקרקע סמוך לבניןירחיק את המים והאיטום . ממנו  
' מ 1 -איטום הקרקע יעבור את תחום מרחב החפירה ב, במקומות שיש מרחב חפירה  

יש לבצע איטום קרקע , )קיר דיפון כלונסאות(במקומות שאין מרחב חפירה . לפחות
  .'מ 4י רצו, למרחק האפשרי

  
גניגר או (מ "מ 1בעובי  .H.D.P.Eי יריעות מיוחדות לאיטום קרקע מסוג "האיטום ע  .2

  ). ע"שו
, י יריעות ביטומניות מיוחדות"באזורי ריצוף ללא גינון איטום קרקע יכול להיעשות ע  

  .ל ללא תוספת מחיר"הנ). יריעות לתשתיות(' גר 250עם ארג ' ממ 3פזקר בעובי ' מחב
  .כלפי חוץ 3%יריעות שיפוע ה  

  
על מנת להגן , ר"גר למ 200יריעות גאוטקסטיל במשקל מעל ומתחת ליריעות יש להניח   .3

  .על היריעות מפגיעה מכאנית
  
אליה את  צמידמבטון ולה, מ"ס X 15 15 יש לצקת רולקה, בפינה שבין הקרקע לקיר  .4

  .היריעות
  
ובעומק  )אם יש( היתלוי בסוג הצמחי ,של קרקע, מ לפחות"ס – 30 - היריעות יכוסו ב   .5

  .יש להעמיק את איטום הקרקע לעומק הדרוש, לצמחייה עם שורשים עמוקים .השורשים
  
על ידי סרגל מתאים כך שלא תהיה וי הדבקה בדבק מיוחד "היריעות יחוברו לקיר ע   .6

  . ליריעות אפשרות להתנתק מהקיר בזמן מילוי הקרקע ולאחר מכן
  
  .שבין היריעות יעובדו בהלחמה מלאהכל החפיות    .7
  
 צינורות. יונח צינור שרשורי עטוף בחצץ וארג גיאוטכני בקצה היריעות, במידה שניתן   .8

  .יחוברו לניקוז מוסדר המרחיק את המים הרחק מהבנין ,השרשורי
  
  
  

  איטום תקרת המרתף המהווה את רצפת הפיתוח  05.06
האיטום יבוצע ישירות על . יבוצע ביריעות ביטומניות, ףאו ריצו/איטום תקרת המרתף עם גינון ו

. במינימום הפרעות האפשרי, על פני כל שטח התקרה, גבי תקרת הבטון הקונסטקוקטיבית
  .עד למפלס גבוה מפני הקרקע, האיטום יעלה על הקירות בקצות התקרה

קירות . באיטוםמבלי לפגוע , אלמנטי פיתוח שונים יבוצעו על עבי שכבות ההגנה שעל האיטום
י תכנון "יציבות הקירות יכולה להתקבל ע. תומכים יתוכננו להבנות על גבי ההגנה שעל האיטום

  .קירות רגל
התחברות איטום תקרת המרתף לאיטום קירות המרתף יעשה דרך קורת הקשר של קיר 

ל האיטום של התקרה ירד ויולחם על קורת הקשר ואיטום קירות המרתף יתחבר א. הכלונסאות
מודגש כי קורת הקשר הינה חלק ממערכת האיטום ויש לתכנן ולצקת . אותה הקורה מבפנים

  .כך שתהיה אטומה למעבר מים, אותה בהתאם
  

   :שכבות האיטום
עדיף כי השיפועים יבוצעו ביציקת התקרה . פני בטון יהיו מוחלקים בהליקופטר

  . ום כחלק מההגנה שעל האיטוםאחרת יבוצעו שיפועים על גבי שכבות האיט, הקונסטרוקטיבית
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  בהחלקת הליקופטר או בסרגלי אלומיניום, פני בטון יהיו מוחלקים היטב  .1
  פריימר ביטומני תקני   .2
החומר יחומם ). מ"מ 2עובי (ר "למ/ג"ק 2בכמות של  105/25מריחות של ביטומן חם מסוג   .3

  במכונה לחימום ביטומנים 
היריעות מולחמות . א"מ כ"מ 4בעובי  .S.B.Sות משופרות בפולימר שכבות של יריעות ביטומני 2  .4

  . בכל שטחן לתשתית
  . בשתי השכבות, היריעות באזורי גינון יכילו חומר נגד שורשים

על ) ר"למ' גר 350(פליי  4לפני ביצוע בטון השיפועים יש לפרוס נייר טול , באזורים ללא גינון  .5
  .ריד את היריעות מבטון ההגנהמנת להגן על יריעות האיטום ולהפ

, תבוצע הגנה על האיטום נגד שורשים, בנוסף לביצוע יריעות עם חומר נגד שורשים, באזורי גינון  .6
 40היריעות יונחו בחפיות של ". רב נוי"י חברת "המשווקת ע 40WSFמסוג  H.D.P.Eי יריעה "ע
  .יש לשים חומר קוטל שורשים בחפיות. מ לפחות"מ

  .נחו על הרצפה ועל הקירות התומכים של האדניות לצורך הגנה מושלמתהיריעות יו
על פי קביעת יועץ הפיתוח ועל פי קביעת יצרן , במקומות שבהם צמחיה עם שורשים אגרסיביים

לרבות הלחמה כפולה ) נוי-רב( WSB 80מסוג , יש לשים יריעה מחוזקת נגד שורשים, היריעות
  .של כל החפיות של היריעות

כל  6מ עם רשת זיון קוטר "ס 6י בטון מזוין בעובי "נה מכאנית על האיטום ברצפה תעשה עהג  .7
   .יש לבצע את שכבת ההגנה עם שיפועים לכיוון הקולטנים. מ"ס 15

המקרה של . עובי בטון ההגנה יוגדל בהתחשב בעומסי העבודה הצפויים, במקומות שיידרש
  .02כ פרק "על פי כ, לויות קוב בטון ופלדההגדלת העובי תשולם תוספת מחיר לקבלן לפי ע

הגנה מכאנית על יריעות ההגנה שעל האיטום בדפנות של הגינות וכן במקרה שלא תבוצע הגנה   .8
תפקיד הלבד לשמור על יריעת . ע"או שו) רב נוי( SFי לבד חזק מסוג "תעשה ע, מבטון

  .הפוליאתילן משורשים שנשברים
כולל חווק נרוסטה שיהודק את שרוול , אביזר דלמר מתאים חדירות צנרת יאטמו בעזרת  .9

על גבי הצינור החודר וכן רצועת יריעה בוטילית נדבקת מעצמה הנדבקת לביטומן , האביזר
  .ולחומרים פלסטיים מהם עשויים הצינורות

המאפשר התחברות של יריעות האיטום אל , קולטי מי גשם יהיו מאביזר מיוחד לאיטום גינות .10
במידת הצורך יהיה לאביזר צינור מאריך העולה מעל , ע"מסוג סמיט או הרמר או שו, ולטהק

  .לקרקע
  .גמר האיטום בהגבהות בסרגל במסטיק .11
ריצוף הפנים יודבק על גבי . בכל הכניסות יש לצקת חגורת בטון עליה יעלו שכבות האיטום .12

ן שלא מאפשר חדירת מים בין באופ, בסרוק, יריעות האיטום בדבק קרמיקה גמיש מאוד
  האיטום למרצפת

יריעות האיטום יעלו על חגורת בטון תחתונה לגובה , בחיבור לוויטרינות וקירות מסך .13
החיבור . מודבקות בדבק משחתי עבה EPDMי יריעות "החיבור לאלומיניום יעשה ע. מקסימלי

  יהיה בצורה שלא תאפשר חדירת מים כלשהיא
  

  ומרפסות איטום גגות  05.07
  

  עם בידוד תרמי ) מרפסות(גגות איטום   05.07.1
  .יעשה בשיטת הגג ההפוך מרפסות עם בידוד תרמי/הגגותאיטום 

  :סדר השכבות
לבצע את השיפועים בעזרת הבטון הקונסטרוקטיבי ולצקת את  ככל שהדבר אפשרי יש .1

או  בסרגליםיבוצע בטון שיפועים יצוק בשבלונות ומוחלק  ,אחרת .התקרה עם השיפועים
לפני ביצוע האיטום יש להמתין להתייבשות . הכל על פי קביעת המפקח,  1200/40בטקל 

שבועות ולפחות שבוע  5זמן המתנה להתייבשות הבטקל הוא . מלאה של שכבת השיפועים
  . ימים לאחר גשם 4שבועות ולפחות  3זמן המתנה להתייבשות בטון רגיל הוא , לאחר גשם

, מ לכל היותר"ס 1מ במקרים רגילים ובעובי "ס 4חילו מעובי שכבות השיפועים ית
  במקרים שיש בעיית גובה

 פריימר .2
ע במידות "או שו) גילאר(ביצוע רולקות מבטון פולימרי מוכן ממפעל כדוגמת סיקה רפ  .3

5x5 י "כדוגמת המשווק ע, מ"ס 3*3במידות , מ או רולקות ביטומניות מוכנות ממפעל"ס
 .ע"דבטק או מלגול או שו
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. Mסוג , א"מ כ"מ 5בעובי  .S.B.Sשכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר שתי  .4
האיטום יעבור רצוף על פני כל שטח הגג ללא . היריעות מולחמות בכל שטחן לתשתית

  . הפרעות
מ או "ס 5ק ובעובי "ג למ"ק 30במשקל ) רודדטאקס(בידוד תרמי מפוליסטרן משוך  .5

 .מ"ס 6ק ובעובי "ג למ"ק 20במשקל ) דרודטאקס(מפוליסטרן משוך 
) שכבות האיטום(יודבק אל התשתית /מרפסות מרוצפים הבידוד התרמי יונח/בגגות .6

' ממ 15עם שיניים גדולות במיוחד של , משונן' בעזרת טיט עם דבק אדקס מסורק במלג
ל על מנת ליצור תשתית יציבה ללוחות "הנ. בדומה להדבקה של אריחי קרמיקה, לפחות

 .ידוד התרמי המשמשים תשתית לריצוףהב
 .מ לפחות"מ 0.3בעובי  ,פוליאטילן שחור עבה .7
עם רשת זיון  מ"ס 6י בטון הגנה בעובי של "הגנה על האיטום והבידוד התרמי תעשה ע .8

רגלי אלמנטים שונים , אדניות, מפוחים, א"כגון מכונות מאלמנטים הכל  .15כל  6קוטר 
 .מבלי לחדור את האיטום ,יטוםל האעיבנו על גבי ההגנה ש 'וכו

 .והיועצים המתאימים' שכבות גמר לפי אדר .9
מ "ס 25גגות עד לגובה /בהיקף המרפסות, יש לצקת חגורות בטון מתחת לקירות ולמעקות .10

 .בהתאם למתוכנן, לפחות מעל למפלס פני הריצוף או פני שכבת גמר אחרת
, ולעלות עם האיטום על הספים יש לצקת חגורות בטון בספי הכניסות ויציאות של המבנה  

  .כאמור בפרטי האיטום, על המישור האופקי העליון
  

  :בגגות עם מכונות על הגג יש להקפיד על הנושאים הבאים 05.07.2
יש לשים לב שקולטני מי הגשם ימצאו באזור ללא בסיס  ,בתכנון בסיסים צפים גדולים .1

 .כך שניתן יהיה לטפל בהם ,צף
 .מבלי לפגוע בשכבות האיטום, שכבת ההגנה שעל האיטוםבסיסים למכונות ייבנו על גבי  .2
, יונחו על גבי בסיסים שייבנו על ההגנה שעל האיטום, רגלי מכונות ואלמנטים אחרים .3

 .מבלי לפגוע באיטום
י קונסטרוקטור לקבלת העומסים "עובי בטון ההגנה שעל שכבת הבידוד התרמי יחושב ע .4

 .הצפויים של המכונות
רות של תעלות או צנרת מיזוג אוויר בגג יהיו עם מבנה הכולל כל פתחי שכטים וחדי .5

הצנרת והתעלות תצא מהפתח עם שיפוע . קירות וגגון משופע ופתח צידי ליציאת הצנרת
  .כלפי חוץ

  
  

  והמדרגות ר המעליתיפי ותגג גגות קטנים הנמצאים על הגג כגון  05.07.3
  :יאטמו לפי סדר השכבות הבא

  .היטבבטון שיפועים מוחלק   .1
  .פריימר  .2
  . )מ"מ 2עובי ( ר לפחות"ג למ"ק 2בכמות של , 105/25מסוג  מריחות חמות של ביטומן  .3
עם אגרגט לבן , מ"מ 5 בעובי .S.B.S שכבה אחת של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר  .4

  .מלמעלה
 4בעובי  .S.B.Sשכבות של יריעות ביטומניות  2 -ניתן לאטום על גבי הפריימר ב, לחילופין  
  ).מותנה בהכנת תשתית חלקה ליריעות. (עם אגרגט לבן מלמעלהיריעה עליונה  ,מ"מ

  
  )ללא בידוד תרמי( מרפסות קונזוליותאיטום  05.07.4

לגבי  ,אחת מהשיטות האמורותי "לאטום ע יש, ללא בידוד תרמי, קונזוליותמרפסות  .1
י "יעשה אטום ע ,בכל מקום שניתן). ראה פרק אטום חדרים רטובים(חדרים רטובים 

 .מ"מ S.B.S 5מריחה של ביטומן חם ועליו יריעה ביטומנית 
לביצוע שיפועים לפני האיטום  .הגנה על האיטום ושיפועים יבוצעו על גבי שכבות האיטום .2

שאיננה נסדקת ואשר ) מגיעה מוכנה בשקים ממפעל(יש להשתמש במדה בטון חרושתית 
 .היטב לבטון נדבקת

שכבות אלו יבוצעו ממלט . מ"ס 1ות השיפועים יתחילו מעובי של בכל מקום שיידרש שכב .3
 .עשוי תערובת עשירה במיוחד של חול צמנט ודבק לטקס כאמור בהמשך

י "כדוגמת המשווק ע, מ"ס 3*3במידות , הרולקות יהיו רולקות ביטומניות מוכנות ממפעל .4
 .ע"דבטק או מלגול או שו

 .'שכבות גמר לפי אדר .5
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מ "ס 25גגות עד לגובה /בהיקף המרפסות, ן מתחת לקירות ולמעקותיש לצקת חגורות בטו .6
 .בהתאם למתוכנן, לפחות מעל למפלס פני הריצוף או פני שכבת גמר אחרת

, יש לצקת חגורות בטון בספי הכניסות ויציאות של המבנה ולעלות עם האיטום על הספים  
  .כאמור בפרטי האיטום, על המישור האופקי העליון

  
  .ות שירות בלוביי הקומותאיטום ארונ 05.07.5

אלרם " (250מריסיל "ארונות שירות בלוביי הקומות יאטמו על ידי מריחות פוליאוריתניות מסוג   
יש לבצע . מ לפחות"מ 1.5שכבות בעובי כולל של  3 -ע ב"או שו) פולדן" (היפרדסמו"או ) דבקים

כנת השטח תהיה קפדנית ה. יש למרוח פריימר מיוחד. את האטום על גבי הבטון הקונסטרוקטיבי
יש לשייף את פני הבטון בדיסק . חזקים ויציבים, פני הבטון חייבים להיות חלקים. במיוחד

יש לשים רשת שיספק היצרן . ולאחר מכן במברשות פלדה ולנקות בעזרת שואבי אבק תעשיתיים
האיטום  יש למרוח על. 'קולטי מי גשם וכו, ספים, רולקות: בין השכבות בכל העיבודים כגון

השכבה מאותו יצרן המשווק את . U.V - שכבה דקה של פוליאוריתן אליפטי עמיד בשחיקה וב
  .האיטום חומר

  .יש להציג מפרט יצרן החומרים לעבודה זו לאישור המתכנן והמפקח לפני תחילת העבודות 
  

  קפיטריות/וחדרי אוכל, ם רטוביםאיטום חדרי  08.05 
  
בתוך החדרים רצוי שהצנרת תמצא . העוברת ברצפהיש להימנע ככל שניתן מצנרת   .א

  .בקירות
  
איטום . עד גובה הפנל לפחות ,מבטון תעשה חגורה תחתונה. גבס ירוקקירות עשויים ב  .ב

  .הרצפה יגיע עד לפני הפנל
  
איטום הרצפה יעלה על החגורה למישור האופקי . תעשה חגורה בסף הדלת, בפתחים  .ג

  .גבי האיטוםוהריצוף שבסף יודבק בדבק על 
  
). 'עם סיפון וכו, לא מחליד(קולטנים יהיו מאביזר חרושתי המתאים לחדרים רטובים   .ד

 קיימיםאביזרים מתאימים . לאביזר יהיה סידור מיוחד עבור התחברות לשכבות האיטום
  .ע"שואו ) מלגול(אביזרים מסוג איזיטום או ) אי.אמ.בי.אמ(" דלמר"חברת ב

  
  .מבלי לפגוע באיטום, רטובים צמודים תבנה על ההגנה שעל האיטוםמחיצה בין חדרים    .ה 

  
  איטום הרצפה  .ו

סדר . במידה שאין צנרת רבה ברצפה יש לאטום את הרצפה ביריעות ביטומניות  .1
  :השכבות

  פריימר   -  
 2בכמות של  105/25י מריחות חמות של ביטומן מסוג "החלקת הבטון ע   -

  .ח חלקר לפחות ועד לקבלת משט"ג למ"ק
 5בעובי  .S.B.Sשכבה אחת של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר   -

   .מ"מ
על הרולקה יבוצעו . מ לפחות"ס X 5 5בהגבהות יש לבצע רולקה במידות   -

  .יריעות חיזוק ויריעת חיפוי שתהיה עם אגרגט מוטבע מלמעלה
  

הצנרת תכוסה בחגורת בטון . צנרת שתהיה ברצפה תמצא מעל לאיטום  -
  .ל"מלמעלה שתאטם שוב ביריעות ביטומניות כנ

  
על ( צנרת רבה ולא ניתן לאטום ביריעות ת חדרים רטובים עוברתבמידה שברצפ  .2

  :באחת מהשיטות הבאותבמריחות יעשה האיטום  )פי קביעת המפקח
  

או ) פזקר" (795אלסטוגום "מריחות חמות של ביטומן אלסטומרי מסוג   -
  ).מ"מ 4.0עובי (ר "מג ל"ק 4.0ע בכמות של "שו

  
או  " ביטומפלקס מסטיגום"מריחות של ביטומן אלסטומרי קר כגון  -

 4כולל של  בעובי ) מ"מ 1 -כ(בשכבות דקות , N2אלסטופז או פסימור 
  .מ מדוד ביבש"מ
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שכבה  ימים בין  3 - כ. מחייב זמני ייבוש ארוכים במיוחד, איטום זה
אשר הינו חומר  2Nימור למעט פס. לשכבה ושבוע בגמר ביצוע השכבות

  .המתייבש מהר יחסית
  

הרשת מסוג . בכל שיטום האיטום במריחה יש לשים רשת בין השכבות  -
או רשת אחרת שתסופק , מ"ס 10ע עם עיניים בגודל "אינטרגלס או שו

  .י יצרן חומר האיטום"ע
  

  הכנת השטח  .3
ל שיירי הכנת השטח תהיה מעולה ותכלול סילוק של כל חומר זר מהרצפה כול

אבק וכל דבר העלול להפריע , צבע, שמן, חלקים רופפים, בליטות חדות, טיט
  .לחומרי האיטום להידבק אל הבטון הקונסטרוקטיבי

  
  איטום קירות  .4

או בשירותים , כגון במקלחות או ליד כיורים, קירות הבאים במגע עם מים
דות לאיטום המיועי מריחות דקות "יאטמו ע, עד לגובה הניאגרה, ציבוריים

  .קירות כחלק ממערכת החיפוי של הקירות
י מריחות של טיח הידראולי מוגמש כדוגמת אלסטוסיל של "קירות בטון יאטמו ע

יש לבצע הכנת . מ לפחות"מ 2בעובי כולל של , בשתי שכבות, ע"תרמוקיר או שו
שטח מעולה כולל הסרת קרום בטון חלש עד לחשיפת קצות האגרגטים ולבצע 

  .ההידראולי בדיוק על פי הוראות היצרן את הטיח
י מריחות של שכבת הרבצה חרושתית מתאימה לתקן "קירות בנייה יאטמו ע

שכבת ההרבצה . מ"מ 5בעובי , המתאימה כתשתית לחיפויים קשיחים 1920
על שכבת ההרבצה יש לאטום בטיח . חלק' תהודק אל הקיר ותוחלק במלג

  .הידראולי כאמור לגבי קירות בטון
מריחות מסוג גמישות כגון י מריחות "ירות מגבס ירוק ומצמנטבורד יאטמו עק
בשתי שכבות , ע מאושר"או שו) שיווק. צ.א( י"המשווק ע P.C.I' מחב" לסטוגום"

  .מ לפחות"מ 1.2בעובי , לפחות
ל תעשה בדבק מתאים הנדבק גם לשכבת "הדבקת קרמיקה על האיטום הנ

  . האיטום
יהיו מאותו הספק ויתפקדו , דבק ורובה, טוםממברנת אי: המערכת כולה

  .כמערכת שלימה
איטום בין קירות שונים וכל , איטום סדקים, איטום חיבורים בין לוחות גבס 

יעשה , מקום בו צפוי להיווצר סדק וכן איטום סביב חדירות צנרת דרך האיטום
 P.C.Iמחברת  120כגון יריעה מסוג פסיטייפ , ביריעות גומי גמישה מיוחדת

מישקים בקירות הבאים במגע עם . ע מאושר"שיווק או שו. צ.י א"המשווקת ע
  .ימולאו ברובה אפוקסית, מים באופן קבוע כגון במקלחונים

  
  וחצר שקועה, )חדרים טכניים( איטום חדרי מכונות 05.09

מכונות מיזוג , האיטום יעשה לחדרי מכונות אשר עשוי להימצא בהם מים כגון חדרי משאבות
  .ישנם חללים שצריכים להישאר יבשיםאו לצידם ואשר מתחתם ' וכו יר או

  :השכבות 
  .תקרה קונסטרוקטיבית מוחלקת בהליקופטר  .1
  . י שיוף הבליטות החדות ברצפה"יש להחליקה ע, במידה שהתקרה לא תהיה חלקה  .2
  .פריימר  .3
  ) .מ"מ 2עובי (ר "ג למ"ק 2בכמות של  105/25מסוג  חםמריחות של ביטומן   .4
  .מ"מ 5 בעובי .S.B.Sשכבה אחת של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר   .5
בהם לא תהיה שום אפשרות גישה עתידית , באזורים של רצפות אנרציה ומתחת לבסיסים   

  .ל"האיטום יעשה בשתי שכבות של יריעות כנ, לתיקון
  .פליי להגנה על האיטום 4נייר טול   .6
. בהתאם לתכנון הקונסטרוקטיבי, מ לפחות"ס 6בטון מזוין בעובי  י"הגנה על האיטום ע  .7

ליד (מ "ס 5דרש יבוצע בטון עם שיפועים כלפי הקולטנים בעובי מינימלי של יבמידה וי
  ).הקולטן

מבלי לחדור את , יונחו על גבי ההגנה שעל האיטום' תמיכות לצנרת וכו, כל המכונות
    .האיטום

. ויהודקו אל ההגבהה בסרגל ומסטיק, מעל לבטון ההגנה מ"ס 10בהגבהות יעלו היריעות 
  .עליו יעלו היריעות ,סף מוגבה, רצוי ,בפתחים יש לבצע סף
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רצוי כי צנרת החודרת את הרצפה תעבור דרך שכטים אנכיים שמסביבם תעשה הגבהת 
  . בטון עבור התרוממות היריעות

  
  קירות חוץאיטום   10.05

   
  בקיבוע רטובם אבן איטום קירות המחופי  .05.10.1

  
ומידת האיוורור  מאבןהצורך באיטום יקבע לפי מידת האטימות של מערכת החיפוי  :תפקוד

  .שיהיה לרווח שבין קיר הבטון לחיפוי
  

  עבודות הכנה  .05.10.2
את עבודות . יציבים ונקיים, ישרים, יש לבצע הכנת שטח טובה מאוד עד לקבלת פני בטון חלקים

  . י כך תשתפר רמת האיטום"ע, רצוי מיד עם פירוק התבניות, ם האפשריההכנה יש לבצע בהקד
  

י קבלן האיטום ובאחריותו ויכללו במחירי היחידה "עבודות ההכנה והתיקונים יבוצעו ע  .1
  .לאיטום הקירות

צמנט שיצאו -הדבר נועד במיוחד לבליטות של מי. יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון  
י דיסק "הביצוע ע. במקומות שהלוחות לא עמדו במישור אחד מהרווח שבין התבניות או

  .או אבן משחזת לקבלת שטח פנים ללא קפיצות ובליטות
  
צבע חלב תבניות , שמן: פני בטון המיועדים לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגון  .2

  .ושכבת מי הצמנט בפני הקיר
ם הבטון העליון וחשיפת קצות יש לבצע על הקיר התזה של חומרי שחיקה עד לסילוק קרו  

  .האגריגטים
יש לעבור על הבטון בעזרת דיסק עם נייר שיוף ולסלק את הקרום החיצוני שעל , לחילופין  

  .הקיר עד שקצות האגרגטים יראו בברור
לפי התקן  R-4בדרגה , מהיר התחזקותחורים וקיני חצץ יש לסתום עם בטון פולימרי   .3

, יש להקפיד ולמלא את כל החורים שבקיר. )ע"או שו דוגמת סטרקצורייט(האירופאי 
יש לנקות שאריות חומר שנמרחו סביב אזורי  .קטנים וגדולים עד לקבלת מישור שלם

  .לפני שהחומר מתחזק לגמרי, י שיוף במברשות קשות"התיקון ע
          

לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון עד לקבלת תשתית חזקה 
  .ויציבה

  .עם גמר התיקונים יש להמתין כאמור עד למועד מתאים לאיטום
בשטחים המיועדים לאיטום ביריעות כגון סביב פתחים ובהגבהות יש להקפיד על 

  .מישוריות הקירות
  

. חורים קטנים וסדקים יש למלא בעזרת שפכטל המתאים לסביבה חיצונית אגרסיבית  .4
י קבלן האיטום "ע -ביצוע השפכטל . יוהשפכטל ידבק לבטון ולחומר האיטום שיבוא על

, יש לשייף ולסלק שיירי חומר מסביבת התיקון, מייד לאחר ביצוע השפכטל .ובאחריותו
  .כך שלא יישארו שכבות דקות על פניו

  
  איטום באמולסיה ביטומנית 05.10.3

 או) שיווק.צ.א( 2Nפסימור "מסוג , התזות של ביטומן אלסטומרי בקר/י מריחות"איטום עה
  .ע"או שו) פזקר" (אלסטופז"או ) ביטום" (ביטומפלקס מסטיגום"

האיטום על גבי ). מדוד ביבש(מ לפחות "מ 2בעובי כולל של , שכבות או יותר 2 - האיטום יבוצע ב
  .פריימר מתאים

        
  אופן הביצוע

  :שכבות האיטום יכללו
  
אחר כל התיקונים מיוחד המיועד לסתום חורים בקירות שעדיין ישארו לצמנטי שפכטל   -

  ע"או שו 2Nהשפכטל יהיה מביטומן דו רכיבי כדוגמת פסימור  .ומריחת הפריימר
שכבה עבה מידי לא תתייבש . מ לכל היותר"מ 1מריחת חומר האיטום ב שכבות בעובי   -

י מריחה של "הטיפול ע. לפני ביצוע האיטום יעשה טיפול לסדקים ולתפרי יציקה כנדרש
והטבעה של רשת לשריון עם ) מ מכל צד של הסדק"ס 15(מ "ס 30חומר האיטום ברוחב 
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. מידת העיניים וסוג הרשת יהיו על פי המלצות היצרן. מ לפחות בתוך החומר"מ 6חורים 
  ע"מ מסוג אינטרגלס או שו"מ 6ללא המלצות יצרן יש להשתמש ברשת עם עיניים 

לא יורשה , ני עצמהמודגש בזאת כי כל שכבת איטום תהיה אטומה באופן מושלם בפ  -
לקבלן להמשיך בעבודתו לפני שיתברר כי שכבת איטום בוצעה באופן מושלם ללא חורים 

  .לצורך הדבר יהיה על הקבלן לתקן כל שכבה מיד לאחר ביצועה. ופגמים כלשהם
ללא , בעובי אחיד ככל שניתן, מודגש בזאת כי שכבות האיטום הסופיות יהיו שלמות  -

  .ל פגם אחרחורים או סדקים או כ
י מסטיק "י שכבות של חומר האיטום או ע"סתימת החורים של אביזרי הקיבוע תעשה ע  -

המסטיק יקיף את חורי . מבוצע בשתי שכבות לפחות, מתאים שנדבק לאיטום ביטומני
  .הדיבל ולא יחדור לתוכם

  
  קורות בולטות בחזית בטיח הידראולי מוגמשאיטום   05.10.4
" אלסטוסיל: היה מסוגיהאיטום  חומרגמיש יות של טיח הידראולי צמנטת מריחוי "איטום ע

  . מ לפחות"מ 2בעובי , בשתי שכבות, ע"או שו) תרמוקיר(
  :החומר יובא לאישור המהנדס ויהיה מלווה בתעודות הקובעות את הנתונים הבאים

  20%לפחות  -התארכות החומר באחוזים   .1
  .ובאטמוספירה .U.V - עמידות מעולה של השכבה העליונה ב  .2
  ס"מגפ 1.5מעל  חוזק הידבקות לתשתית  .3
   1.5%רגילה קטנה מ  ספיגות  .4
  ר לשעה ממוצעת"ג למ"ק 0.5מקדם ספיגות נימית קטן מ   .5
  מ"מ 1מעל  כושר גישור על סדקים  .7
  .כושר נשימה  .9

  .התאמה למריחה על קירות  .10
  

  אופן הביצוע
  :שכבות האיטום יכללו

  
מיוחד המיועד לסתום חורים בקירות שעדיין ישארו לאחר כל התיקונים צמנטי שפכטל   -

  .ומריחת הפריימר  
מ לפחות לכל שכבה ולא יותר מ "מ 1מריחת חומר האיטום הצמנטי בשתי שכבות בעובי   -

שכבה דקה מידי מצביעה על דילול יתר של החומר דבר המפחית מהתכונות . מ"מ 1.5
  .המכאניות שלו

רשת השריון תהיה עמידה . מ לפחות"מ 6עם חורים בין השכבות לשריון  רשת יש להטביע  -
ללא המלצות . מידת העיניים וסוג הרשת יהיו על פי המלצות היצרן. בסביבה אלקלית

  ע"מ מסוג אינטרגלס או שו"מ 6יצרן יש להשתמש ברשת עם עיניים 
לא יורשה , המודגש בזאת כי כל שכבת איטום תהיה אטומה באופן מושלם בפני עצמ  -

לקבלן להמשיך בעבודתו לפני שיתברר כי שכבת איטום בוצעה באופן מושלם ללא חורים 
  .לצורך הדבר יהיה על הקבלן לתקן כל שכבה מיד לאחר ביצועה. ופגמים כלשהם

  .שכבות האיטום יהיו בגוונים שונים על מנת שניתן יהיה להבדיל ביניהן  -
ללא , בעובי אחיד ככל שניתן, יות יהיו שלמותמודגש בזאת כי שכבות האיטום הסופ  -

  .חורים או סדקים או כל פגם אחר
י מסטיק "י שכבות של חומר האיטום או ע"סתימת החורים של אביזרי הקיבוע תעשה ע  -

  .פוליאוריתני מתאים שנדבק לאיטום
  .המסטיק יקיף את חורי הדיבל ולא יחדור לתוכם  -
  

  מים אגראיטום מ  05.11
  

  מיםה אגרקרונות איטום מע  05.11.1
  

י "שיתוכנן עיציקה בבטון , תוספת זיון: יבוצעו פעולות להפחתת הסדיקה בבטון כולל  .1
  . אשפרה מעולה, ככל שניתן התכווצות קטנהל טכנולוג בטון

  
  .יבוצע טיפול מיוחד בהפסקות יציקה  .2
  
שרת לשימוש מאו, מוצקים 100%התזות של פוליאוריאה י "הבריכה תאטם מבפנים ע  .3

  במי שתייה
  

  אופן הטיפול  05.11.2
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  הפחתת הסדיקה בבטון  .1

בכמות מרבית הבטון יעשה לפי מפרט מיוחד הכולל תוספת סופרפלסטיסייזר   1.1
שימוש באגרגט בגודל מקסימלי אפשרי בתנאי , צמנט:להפחתת היחס מים

ת י דרוג אגרגטים מעולה תוך שימוש בכמו"השגת החוזק הדרוש ע, המקום
  .הצמנט המינימלית האפשרית

  
זיון  0.8%(להפחתת הסדיקה , האופקי בכל חתך הבטוןתעשה תוספת לזיון   1.2

  ).לפחות
  

תעשה אשפרה בעזרת יריעות מיוחדות לאשפרה העשויות מארג ומעליו   1.3
עד למועד הנחת היריעות תעשה התזה של מים . כולל הרטבה במים, פוליאתילן

  .על הלחות שבפני הבטוןי מתזי ערפל שישמרו "ע
  
  הטיפול בהפסקות יציקה  .2

כאשר הוא בא במגע עם  300%מסוג מתנפח  ,עצר המים יהיה על בסיס בנטונייט  2.1
אורנטק (” QUELLMAX"או ) איטומקס( VOLCALEY RX-101“ ": מים כגון
  . 18/24בחתך , ע"או שו) גטאור

חתך הבטון במרחק העולה עצר המים ימוקם לאורך הפסקת היציקה בתוך שטח   2.2
  .מ מקצה הבטון"ס 5על 

, תשתית הבטון שמתחת לעצרי המים תהיה חלקה על מנת לאפשר הצמדה מלאה  2.3
מחומר " אטימה"את ההחלקה יש לבצע בעזרת מסטיק . מושלמת של העצרים

י "המשווק ע" בנטונית"כדוגמת , מתנפח במים המתאים לעצר המים
  ".איטומקס"

יש למרוח משחה מתנפחת . ן קצוות העצרים בלחץ אך ללא חפיפההתחברות שבי  2.4
  .ל סביב אזור החיבור"כנ

  
  ביצוע האיטום מבפנים  .3
  

  מועד הביצוע    3.1
עשות יהביצוע צריך לה. האיטום מיועד לאטום את בריכת המים מצידה הפנימי    

  .כדי לאפשר לבטון הבריכה להתכווץ ולהיסדק, במועד מאוחר ככל האפשר  
אטום סדקים תמברנת האיטום תאטום סדקים בבטון שנוצרו לפי יישומו ולא מ    

  .ולכן החשיבות בתכנון לסדיקה מינימלית גדולים שיוצרו לאחר יישומו  
) רצוי יותר(לפחות חודש ימים  -משך הזמן הדרוש להתחזקות והתכווצות הבטון     

  .לכן יש לבצע את האיטום יותר מאוחר  
יכה לפני ביצוע האיטום ולהשאיר פתח כניסה רחב לתוך יש לבצע את תקרת הבר  

להעמיד את רגלי הפיגומים של התקרה על הרצפה  שיידרי כך לא "ע, הבריכה
יחד עם זה ידחה ביצוע האיטום למועד מאוחר . שנאטמה ולא יפצעו את האיטום

  .ככל האפשר
  
  

  ).מוצקים %100(י התזות חמות של פוליאוריאה דו רכיבית "האיטום ע  05.11.02
  . מוצקים 100%, דו רכיבית, י התזות של פוליאוריאה חמה"האיטום יבוצע ע

יש להעביר תעודת בדיקה ממכון התקנים המאשר את , החומר יהיה מאושר לשימוש במי שתייה
  .השימוש בחומר במי שתייה

  
  .בעל ניסיון מוכח, י קבלן מומחה לעבודות בפוליאוריאה"העבודה תתבצע ע

עובי האיטום בתקרת המאגר . הקירות ותקרת המאגר, ל על כל שטחי הרצפה"ום כניבוצע איט
  .לפחות' ממ 1יהיה 

  
  עבודות הכנה 05.11.02.1

את עבודות . יציבים ונקיים, ישרים, יש לבצע הכנת שטח טובה מאוד עד לקבלת פני בטון חלקים
  . ך תשתפר רמת האיטוםי כ"ע, רצוי מיד עם פירוק התבניות, ההכנה יש לבצע בהקדם האפשרי

  .על פי התכניות, פני הבטון בחלקים האופקיים יהיו בשיפוע לכיוון הניקוז
י קבלן האיטום ובאחריותו ויכללו במחירי היחידה "עבודות ההכנה והתיקונים יבוצעו ע .1

  .לאיטום הקירות
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צמנט שיצאו -הדבר נועד במיוחד לבליטות של מי. יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון
י דיסק "הביצוע ע. הרווח שבין התבניות או במקומות שהלוחות לא עמדו במישור אחדמ

  .או אבן משחזת לקבלת שטח פנים ללא קפיצות ובליטות
צבע חלב תבניות , שמן: פני בטון המיועדים לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגון  .2

  .ושכבת מי הצמנט בפני הקיר
התזה של חומרי שחיקה עד לסילוק קרום  ית והאופקיתתשתית הבטון האנכיש לבצע על   .3

חומרי השחיקה ייצרו חספוס של פני השטח  .הבטון העליון וחשיפת קצות האגרגטים
  . ICRIעל פי תקני  CPS 3 –בפרופיל בהתאם ל 

  . ע"ורייט או שו'סטרקצ: חורים וקיני חצץ יש לסתום עם בטון פולימרי כגון  .4
  .ל"י בטון פולימרי כנ"הביצוע ע. בכל הפינות הקמורות 3X3יש להכין רולקות במידות 

יש לנקות את שאריות החומר מסביב לאזורי התיקון כך שחומר התיקון יימצא רק בתוך 
  .השקעים וברולקה

לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון עד לקבלת תשתית חזקה 
  .ויציבה

  )יום 28(ישות יצרן חומרי הציפוי על פי דר, יש לאפשר לבטון להתייבש  .5
       

  מוצקים %100, דו רכיבית, בפוליאוריאהאיטום  05.09.02.2
  סדר השכבות

עד לחשיפת קצות האגרגטים בכל השטח , הכנת השטח כולל סילוק קרום הבטון העליון -
 .המיועד לציפוי

 .'ממ 3 – 1בעובי ) גילאר( 710מסוג סיקה ) אפוסם(מריחת שכבת אפוקסי צמנט  -
 י היצרן"התזת פריימר אפוקסי או פריימר אחר המומלץ ע/מריחה -
המערכת , מוצקים 100%, התזת חומר האיטום במערכת פוליאוריאה דו רכיבית חמה -

  .תהיה מאושרת לשימוש במי שתייה
  

  מפרט תפקודי 05.11.02.3
  .שתיושם בהתזה ,גמישה ,מפוליאוריאה חמהי ממברנה "איטום ע

  :מהנדס ויהיה מלווה בתעודות הקובעות את הנתונים הבאיםהחומר יובא לאישור ה
  .65%לפחות  -התארכות החומר באחוזים   .1
  .ס"מגפ 3.0מעל  חוזק קריעה  .2
  .ובאטמוספירה .U.V - עמידות מעולה של השכבה העליונה ב  .3
  .ס"מגפ 2.5לפחות  חוזק הידבקות לתשתית  .4
  .כולל מים חמים, כושר איטום ועמידות במים  .5
  .'ממ 2מעל , כושר גישור על סדקים  .6
  +C0 90 -ל -C05עמידות בטמפרטורה בין   .7
  ).מתחזק במהירות חומר טיקסוטרופי(על קירות  התזההתאמה ל  .8
החומר יהיה בעל תעודות ממכון התקנים המאשרות כי החומר מתאים לשימוש במי   .9

  .שתייה
  
  

  אופן הביצוע   05.11.02.4
  :שכבות האיטום יכללו

הכל עד לקבלת , )צמנט- מריחה של אפוקסי(יישור וסגירת חורים קטנים , שכבת החלקה -
  .משטח ללא חרירים

פריימר מתאים אשר תפקידו להיספג בבטון ולהוות שכבת קישור בין הבטון לחומר   -
  .שכבות 2 ).פריימר אפוקסי. (האיטום

ריימר איבד את אם הפ. בכל מקרה הפריימר יהיה דביק בזמן יישום השכבה הבאה*   
  .יש ללטש וליישם שכבה נוספת, )שעות 24 - אם חלפו יותר מ(דביקותו 

שכבות או יותר  2 -עשויה ב ,מ לפחות"מ 2בעובי כולל של , בהתזה מפוליאוריאהממברנה  -
  .מ בלבד"מ 1מעל למפלס המים יהיה בעובי , איטום תקרה ).בהתאם להוראות היצרן(

יש לוודא מריחת פריימר . מ לפחות"ס 15פייה של האיטום יעלה על חדירות צנרת בח -
 .מתאים על הצנרת

לצורך הדבקות למתכות שונות . האיטום בפוליאוריאה יעבור גם על גבי תפרי התפשטות -
  .על פי הוראות היצרן, יש למרוח פריימר מתאים
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  הערות לביצוע האיטום   05.11.02.5
ללא , בעובי אחיד ככל שניתן, למותמודגש בזאת כי שכבות האיטום הסופיות יהיו ש  .1

  . חורים או סדקים או כל פגם אחר
 .על פי הוראות הדף הטכני, יישום פריימר יתבצע ברולר או אחר .2
התזת הפוליאוריאה תתבצע על פי הוראות היצרן ועל ידי ציוד המיועד להתזת  .3

 . המאושר על ידי ספק החומר, פוליאוריאה
אשר יאושר על ידי , ן ומנוסה בהתזת פוליאוריאההעבודה תתבצע על ידי קבלן המיומ .4

 .ספק החומר
 .פתיחת המשטח לתנועה תתאפשר כשעה לאחר גמר ההתזה .5
 .ימים לאחר גמר ההתזה 7התקשות מלאה יתאפשר  .6

   
  איטום שלילי בחומר איטום קריסטלי  05.11.03
 BPSחברת י "המשווק ע" זאיפקס"להשתמש באיטום קריסטלי מסוג  ידרש הקבלן, לחילופין

יש , הביצוע בהנחיית המשווק בארץ. ע מאושר"או שו) 052-9966099–ל שחר הושמנד טל "מנכ(
הקביעה לגבי סוג החומר תהיה תהיה בידי . לאישור המתכננים, להעביר מפרט החברה לבית זה

אם , ל"האיטום הנ .) ל יתרונות מסוימים במספר מצבים"לאיטום הנ . (המתכננים/ המפקח 
  .שבון הקבלןיידרש יהיה על ח

  
  איטום חדר אשפה במרתף  05.12

  
  איטום רצפה  .א

  סדר השכבות
  

  .היטבפני הבטון יהיו מוחלקים   .1
  . ביטומני תקני פריימר  .2
  ).מ"מ 2עובי (ר "ג למ"ק 2בכמות של  105/25מריחות חמות של ביטומן   .3
מ כל "מ 5בעובי , .S.B.Sשתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר   .4

  .היריעות מולחמות בכל שטחן לתשתית. Mסוג , שכבה
  )ר"גר למ 350(פליי  4, נייר טול עבה  .5
  .מ"ס 3י בטון עם דבק בעובי "הגנה על האיטום ע  .6
  .ע"מילוי בבטקל או מילוי שו  .7

  
או כתשתית לשכבת  יציקת בטון מזוין כתשתית להדבקת קרמיקה .1

  .לפי יועץ הריצוף, אפוקסי
  

 ירותאיטום הק
כחלק מהדבקת , איטום הקירות יעשה בשתי שכבות של טיח הידראולי מוגמש

  .אריחי החיפוי מקרמיקה
ערבוב , הביצוע יהיה בדיוק לפי הוראות היצרן תוך הקפדה על הכנת שטח מעולה

בביצוע איטום על קירות בנייה . יישום מקצועי וביצוע אשפרה, חומרים מדויק
על גבי שכבת יישור מהרבצה צמנטית חרושתית יעשה האיטום בטיח הידראולי 

  .תקנית
  ראו גם האמור לגבי איטום קירות בנייה בחדרים רטובים

  
 E.P.D.Mאיטום ברצועות יריעות    05.13

בין חומרים שונים , נועד לאטום חיבורים עם תזוזות קלות EPDM איטום ברצועות של יריעות
קי מבנה שונים המופרדים בתפר ובין קיר מבנייה כגון בין חל. הצמודים זה לזה, ומבנים שונים

  .'קלה למסגרת מפלדה או מסגרת בטון וכו
מ וסגירת הקצוות "מ 1בעובי  E.P.D.Mיריעת , דבק משחתי עבה, המערכת כוללת פריימר

ופריימר או מערכת מחברת  FP-75עם דבק עבה מסוג " רזיסטיט: "מערכת מתאימה. במסטיק
פריימר ומסטיק סיליקוני , 1649דבק עבה מסוג דינול , "טרלבורג"ג דבטק הכוללת יריעות מסו

  .או מערכת שוות ערך מחברה מוכרת כגון מחברת סיקה EPDMהנדבק ל 
  .מודבקים בכל שטחם לתשתית .E.P.D.M - י סרטי איטום מ"האיטום ע

  .ההדבקה תכלול שימוש בפריימר ובדבק עבה
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לשייף את פני הבטון בדיסקים ובמברשות , הגמריש לפרק את כל שכבות , לפני הדבקה לבטון
פלדה עד לחשיפת קצות האגרגטים ולמלא חורים וסגרגציות בבטון פולימרי מהיר התחזקות 

  .ע"או שו" ורייט'סטרקצ" כדוגמת, על פי תקני שיקום בטונים R-4מדרגה 
  .מ לפחות"ס 7 –לתשתית בטון : רוחב הדבקת סרטי האיטום
  .מ לפחות"ס 4לתשתית פלדה וללוחות צמנט בורד : וםרוחב הדבקת סרטי האיט

, לכן בכל הרווחים המיועדים לאיטום, האיטום מחייב תשתית חזקה ויציבה בכל שטח ההדבקה
  .י קיבוע פח שיתמוך את האיטום"תעשה תשתית ע

  
  

  ביריעות ביטומניות עבודות הכנה ותאיטום תקר  05.14
  

  עבודות הכנה
  
ללא , פני התשתית יהיו חלקים. הילהיות יציבה ויבשה בכל עובי חייבת התשתית לאיטום   .א

סביר להניח כי פני . חורים או סדקים ובעלי שיפועים תקינים ורציפים, שקעים, בליטות
  .הבטון אינם חלקים ויהיה צורך להחליקם

יש להעדיף מילוי שקעים בביטומן דו רכיבי . יש להעדיף שיוף בליטות על פני מילוי שקעים  
  .על פני מילוי בחומרים צמנטיים, 2Nמריחה בשפכטל כדוגמת פסימור ב

     
סילוק חלקים רופפים , )'צבע וכד, שמן(יכללו הסרת כתמים  ניקוי שטחי הבטון לאיטום

  .י שואבי אבק תעשייתיים"שיוף בליטות וניקוי יסודי מאבק ע, וחומרים זרים
  

  תיקונים בתשתית האופקית  .ב
יעשה עם יריעה מקומית בנוסף ליריעת הגג והיא , הנראים לעין ,תיקון סדקים בבטון  

 - 20מ ואורכה יהיה גדול ב"ס 33רוחב , מ"מ 5בעובי , תהיה מאותו סוג כמו איטום הגג
  . מ מאורך הסדק לכל כיוון"ס

  
  :סדר הפעולות

  .מ משני צידי הסדק"ס 20ברוחב " פריימר"מריחת   )1
  .מ"ס 5 צביעה עבה על הסדק בפס סיד ברוחב  )2
הסיד ימנע  הלחמת רצועת היריעה במלוא שטחה על פני הסדק באשר פס  )3

  .הידבקותה מעל לסדק
  
  שקעים בתשתית  .ג

שקעים שימצאו בתשתית האופקית ימולאו כדי להגיע לתשתית חלקה ונקיה   )1  
  .לאיטום  
לתיקונים ממפעל מוכר המגיע מוכן בשקים התיקונים יעשו באמצעות מלט   

השימוש בחומר . ואשר מתאים ליעודו על פי מפרטי החברה, ם בלבדלהוספת מי
  .לפי הוראות היצרן

לפני מילוי בחומר המילוי יש  .לפני התיקון יש לנקות את המקום ולהספיגו במים
  למרוח שמנת הדבקה כאמור לגבי תיקונים בתשתית האנכית

  
כוסו בשקי יוטה י ריסוס במים ולמחרת י"אשפרת התיקונים תחל ביום התיקון ע  )2

  . ימים 3שיוחזקו במצב לח במשך , לחים
  
  )יציאת חירום, או קירות/מעקות ו(תיקונים בתשתית האנכית   .ד

 מחוררת או עם, התיקונים יבוצעו בשטחים שאינם חלקים ומישוריותם פגומה  
  . מישורי ואחיד, עד קבלת שטח חלק, בליטות

  .ניקוי יסודי של השטח והרטבתו ,ליטושן, סיתות הבליטות: התיקונים כוללים  
  .השקעים והחלקת השטח, מבצעים מילוי החורים, במידה והטיפול אינו מספיק  

  
  :העבודה והמילוי יעשו בשכבות כדוגמת טיח

לתיקונים ממפעל מוכר המגיע מוכן בשקים להוספת התיקונים יעשו באמצעות מלט 
שימוש בחומר לפי הוראות ה. ואשר מתאים ליעודו על פי מפרטי החברה, מים בלבד

עומד בדרישות התקנים , המלט יהיה מסוג בטון פולימרי המיועד לתיקוני בטון .היצרן
החומר יהיה מהיר ). לפי התקן האירופאי( R-4הבין לאומיים לשיקום בטון בדרגה 

  .ע"ורייט או שו'כדוגמת סטרקצ, התחזקות
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  .רןלפי הוראות היצ ,יש לבצע שכבה מקשרת –שכבה ראשונה 
  עובי כל שכבה יהיה בדיוק על פי הוראות היצרן

י ריסוס במים מספר פעמים ביום ותמשך "אשפרת התיקונים תחל ביום התיקון ע
  .ימים 4לפחות 

  
  "רולקות"   .ה

  .אופקי ואנכי, יבוצעו לאורך המפגש בין מישורים שונים  .1  
. ולקות מעוגלותיש לבצע ר .מ או לפי האמור בתוכניות"ס 5X5" רולקה"מידות ה  .2

  .צול 3העגלת הרולקות יכולה להיעשות בעזרת הקצה של צינור   
לתיקונים ממפעל מוכר המגיע מוכן באמצעות מלט הרולקה המעוגלת תעשה   .3

השימוש . ואשר מתאים ליעודו על פי מפרטי החברה, בשקים להוספת מים בלבד
המיועד לתיקוני המלט יהיה מסוג בטון פולימרי  .בחומר לפי הוראות היצרן

לפי ( R-4עומד בדרישות התקנים הבין לאומיים לשיקום בטון בדרגה , בטון
  .ע"החומר יהיה כדוגמת סיקה רפ או שו). התקן האירופאי

  .לפי הוראות היצרן ,יש לבצע שכבה מקשרת –שכבה ראשונה   
אשפרת התיקונים תחל ביום  עובי כל שכבה יהיה בדיוק על פי הוראות היצרן  

  .ימים 4י ריסוס במים מספר פעמים ביום ותמשך לפחות "קון עהתי
יש לשפשף שיירי חומר שנמרחים על התשתית  .את השכבה יש לשפשף ולהחליק  .4

  .מעבר לתחום ההעגלה
  .האשפרה כאמור לעיל  .5
מ "ס 3X3קיטום פינות יעשה במידות . פינה המיועדת לאיטום תהיה קטומה  .6

  .לפחות
יבצע הקבלן רולקות ביטומניות חרושתיות בחתך משולשי  בכל מקום שיידרש  .7

ל "הנ. ע"מלגול או שו' דבטק או חב' י חב"כגון רולקות המסופקות ע, לפחות 3*3
  .במקומות שעובי המילוי קטן

  
  כתשתית ליריעות ביטומניות) פריימר(שכבת יסוד   .ו 

שטח המיועד לאחר גמר הכנת התשתית ואישור תקינותה יש לנקות יסודית את ה  .1
  .לאיטום

בכמות , העומדת בדרישות התקןשכבת היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית   .2
  .ר"מ/גרם 250÷300

 2דרושות , ע מאושר"או שו" 795אלסטוגום "עבור איטום בביטומן חם מסוג   
  . בהתאם להוראות היצרן, א"כ ר"מ/גרם 250שכבות של פריימר בכמות של 

הקירות או , משטח הגג: שכבה אחידה על פני התשתיתשכבת הפריימר תמרח ב  
עד לכיסויים המלא ' הצינורות הבולטים וכד, פתחי המרזבים, "רולקות", הרצפה

  .שעות -24שעות ולא יותר מ 2-4זמן היבוש . והספגתם בחומר
  
  של ביטומן חםי מריחות "ביצוע האיטום ע  .ז
  

  ביטומן אלסטומרי חם  1-ז
" 795אלסטוגום "מן אלסטומרי המיושם בחם מסוג חומר האיטום יהיה ביטו

. ר ועד להחלקת פני השטח"מל ג"ק 2שימרח בכמות של , ע מאושר"או שו) פזקר(
  .מ"מ 2העובי המינימלי של החומר בכל נקודה יהיה 

      הביטומן יובא לאתר בקוביות המתאימות לחימום במכונת חימום
ועל הקורות שבהיקף קירות  בערוגות, על הקירות, הביטומן ימרח על הרצפה

   .ובמדרגה שבין מפלסים שונים של הרצפה
  

  "795אלסטוגום "חימום והמסת ה
יש להקפיד על חימום אחיד של " 795אלסטוגום "בכדי לשמור על התכונות המקוריות של ה

  .190º-200ºשל ' כל מסת הביטומן לטמפ
י הכנסת "ע ,לסטומרייםבמכונה לחימום ביטומנים אאחיד תהיה חימום חימום ההשיטה 

על פי דרישות  הכל .מבוקר טמפרטורה, לתוך סיר עם שמן רותח מסת הביטומן הקרה
  .5המפרט הכללי פרק 

  .יש לבצע בקרת טמפרטורה עם מד חום בזמן החימום
  .יציאת עשן צהוב מהביטומן בזמן החימום מהווה סימן אחד לחימום יתר

  
  25105/איטום בביטומן חם מסוג   2-ז
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ר ועד להחלקת "מל ג"ק 2שימרח בכמות של , 105/25מר האיטום יהיה ביטומן חם מסוג חו
  .מ"מ 2העובי המינימלי של החומר בכל נקודה יהיה . פני השטח

    הביטומן יובא לאתר בקוביות המתאימות לחימום במכונת חימום
דרגה שבין בערוגות ועל הקורות שבהיקף קירות ובמ, על הקירות, הביטומן ימרח על הרצפה
   .מפלסים שונים של הרצפה

  
  "795אלסטוגום "חימום והמסת ה 

יש להקפיד על חימום אחיד של כל מסת  הביטומןבכדי לשמור על התכונות המקוריות של ה
  .190º-200ºשל ' הביטומן לטמפ

מסת הביטומן י הכנסת "ע ,במכונה לחימום ביטומניםאחיד תהיה חימום חימום ההשיטה 
על פי דרישות המפרט הכללי פרק  הכל .מבוקר טמפרטורה, ר עם שמן רותחלתוך סי הקרה

5.  
  .יש לבצע בקרת טמפרטורה עם מד חום בזמן החימום

  .יציאת עשן צהוב מהביטומן בזמן החימום מהווה סימן אחד לחימום יתר
  

  SBSאיטום תקרות ביריעות ביטומניות משופרות בפולימרים    .ח
אוטמים את השטח ביריעות ביטומניות , ת הביטומן החםלאחר ביצוע הפריימר ושכב  
  :בהתאם לפירוט הבא  

  
משופרת , בעובי כמוראה בתוכניותביטומניות יריעות שכבות של  אחת או שתי   -  
  .ומזויינת בלבד פוליאסטר לא ארוג .S.B.Sבפולימר מסוג     

  
יפוסיים מ או לפי החתכים הט"מ -4 עובי היריעה בכל מקום יהיה לא פחות מ   -

בכל מקום שיידרש תהיינה היריעות בשכבה השניה עם ציפוי . ולפי התוכניות
  .אגרגט לשיפור ההגנה על האיטום וההדבקות לשכבה שמעל

, 3חלק , 1430י "תכונות היריעות יתאימו לנדרש בת, בכל מקום שלא נכתב אחרת  
  . Mמסוג 

  
  "יריעות חיזוק"   .ט

  .'מישקים וכד, תהגבהו, יריעות חיזוק מעל רולקות  
  .מ"ס 33 של ברוחב מינימלי , זהה ליריעת האיטום, תעשה ברצועת יריעה  .1
מ על "ס 10 - ההגבהה ו מ על דופן"ס 10תולחם במלוא שטחה לתשתית מינימום   .2

לא ישארו חללי אויר בין היריעה , כפלים היריעה תולחם ישרה ללא . מישור הגג
  .לרולקה

  
  ביטומניותשום של היריעות היהי   .י

ניתן להתחיל בביצוע האיטום אך ורק לאחר שבוצעו כל עבודות ההכנה הדרושות   .1
הכנת פרט , "יריעות חיזוק"הלחמת , מריחת שכבת היסוד, בטון" רולקות"כולל 

יסודי של התשתית ומריחת שכבת הביטומן החמה  ניקוי', המרזב וכד
   .ר"מ/ג"ק 2בכמות של  ,105/25או ביטומן חם  ,"795אלסטוגום "

  
על משטח הבטון " לנוח"לתת להם , לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות  .2

  .לפחות חצי שעה ולגלגלם חזרה מצד אחד עד למרכז
כ מגלגלים את "מלחימים את הצד המגולגל תוך כדי גלגולו למצב הפרוש ואח  

  .יםההלחמה בכל שטח היריעה ללא חלל. החצי השני ומלחימים באותו אופן
  

  .כנהוג בגג רעפים, סדר הנחת היריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה  .3
  

ווצר מפגש של ארבע יכדי שלא י" שח מט"הנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת   .4
  .היריעות תסתיימנה על פני הרולקה. יריעות בצומת אחת

  .מ בשני הכיוונים"ס 10החפיפה בין היריעות תהיה   -  
יהיה  ,השניה אחת על גבי, מקום בו מתבצעות שתי שכבות איטוםבכל   -  

  .כיוון היריעות בשתי השכבות באותו כיוון  
מ "ס 50 החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק  -

  .מהן ובמקביל להן
  

  :היריעות תולחמנה במלוא שטחן לתשתית  .5
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ותנאי האקלים בעת זמן ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה    -
היישום ויהיו המינימליים הדרושים להמסת הביטומן באופן אחיד 

  .לרוחב היריעה בהתאם להנחיות יצרן היריעות
מחוממת היטב  )שפכטל(על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית    -

יש להקפיד מאוד . את קצה היריעה ואת הביטומן שיצא ממנה" לגהץ"ו
  .בעת פעולה זולא לפצוע את היריעה 

יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעבור את הפגם , על כל פגם שיתגלה   
  .מ לפחות מכל צד"ס - 20ב

צריך תחילה לחמם את ) אגרגט(כאשר היריעה מצופה בשבבי אבן    -
היריעות באזור החפיה ולשקע את האגרגטים על מנת להבטיח הדבקה 

  .בין היריעות
  

  'מישקים וכד, הגבהות "רולקות"יריעת חיפוי מעל   .יג
 .ליריעת האיטום העיקרית עם אגרגט מלמעלה ותהזה, ותת יריעותעשה ברצוע  .1

תמיד ברולקות יהיה מספר היריעות גדול ממספר יריעות האטום בכלל בשטח 
  ).כאמור בתקן(

  
מ את יריעת "ס 15תולחם במלוא שטחה החל מתחתית אף המים ותחפוף   .2

  .האיטום העיקרית
  
הקצה ". יריעת חיזוק"מ מעל ל"ס 5היריעה תסתיים לפחות , ר אף מיםבהעד  .3

  .העליון יקובע למעקה או לקיר בפרופיל אלומיניום ויסתם במסטיק
  
  .יוקפד על עיבוד הפינות של איטום הרולקות  .4
  

בהתאם לכללי הביצוע הנדרשים בעבודה ביריעות " מעשה חייטות" -הביצוע   
  .ביטומניות

  
  יניוםסרגל אלומ  .יד

מ "מ 2X50בחתך סטנדרטי  בעזרת סרגל אלומיניום ההגבהותיריעות האיטום יחוזקו אל   
הרווך הנוצר בקלה (גובה הכיפוף בשני הצדדים . בשני צידיו °45-עם שוליים מכופפים ב
מ "מ 7מ בצד העליון המיועד למילוי במסטיק ו "מ 9יהיה לפחות ) בין הסרגל לתשתית

בע כך שהכיפוף העליון שלו ימצא מעל לקצה היריעה לאפשר הסרגל יקו. בצד התחתון
  .איטום במסטיק בין הבטון לסרגל מעל לקצה היריעה

-Aמ ובורג "מ 6עם שרוול ניילון קוטר , הברגהי דיבלים מטיפוס מוחדר ב"קיבוע הסרגל ע  
4.  

  .מ"ס 25המרחק בין הדיבלים   
  .יהיה בדיוק על פי הוראות היצרןהקידוח   
ין סרגל אלומיניום לקיר בחלק העליון של הסרגל יאטם בעזרת מסטיק המרווח ב  

" 11FCסיקפלקס "מסוג , פוליאוריתני עמיד בקרינה ומיועד להתחבר למתכות ולביטומן
, ציפוי הקירות ירד ויכסה את האיטום וסרגל הקיבוע. או שווה ערך מאושר) גילאר' חב(

  .ידרשיבמידה ו
  
  

  פהי הצ"ביקורת האיטום ע 05.15
  . 1חלק , 1476י "פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת

  .ההצפה תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטום ובטרם נעשתה ההגנה על האיטום  .1
הוא יחולק לאזורי בדיקה אשר יוצפו במים למשך לילה אחד , ה גדולתקרבמידה ושטח ה  .2

  .בכל אזור ואזור
מתחת , ים בתוך צינור הניקוזיש להקפיד לסתום את פתחי יציאת המ, בזמן ההצפה  .3

  .כך שייבדק גם האיטום של קולט מי הגשם, לפרט קולט מי גשם
על כל , בכל מקרה של גילוי ליקוי בהצפה יש לבצע תיקון ולאחר מכן לבצע הצפה חוזרת  .4

  .השטח שהוצף בזמן הבדיקה
  

  אישור החומרים ומפרטי ביצוע  05.16
פקח תיק מפרטי ביצוע של כל החומרים שבדעתו לפני תחילת הביצוע הקבלן יכין עבור המ

  .להשתמש בפרויקט זה
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  .בדיקות מכון ופירוט אופן הביצוע, המפרטים יתארו את תכונות החומרים
  .המפרטים יתייחסו ספציפית לפרויקט זה

  .רק לאחר אישור המפקח אפשר יהיה להתחיל בביצוע
  
  

  אחריות לטיב העבודה    05.17
האחריות תתבטא במכתב . שנים) עשר( 10עבודות האיטום למשך הקבלן יהיה אחראי לטיב 

במידה והקבלן סבור שאינו יכול לתת אחריות כזו מפני שלדעתו . אחריות שימסר על ידו למזמין
  .עליו להודיע על כך מראש לפני קבלת העבודה, דרישות מפרט זה אינן מאפשרות זאת

  .מוד אשר יאשר את טיב העבודההאחריות תחול על הקבלן גם אם ימצא באתר מפקח צ
  .האחריות תכלול את כל עבודות האיטום המפורטות במכרז

    
  אחריות יצרן החומרים  05.18

על הקבלן לקבל אישור של החברה המספקת את מערכת החומרים לאיטום להתאמה של כל 
כל לאופי העבודות המתבצעות ולהתאמה בין החומרים למערכת ככלל ול, ל"החומרים למבנה הנ

  .חומר כפרט
כי , פיקוח כדי לוודא, הדגמות, הסברים לקבלן: יהיה ליווי ופיקוח של היצרן והמשווק שיכלול

או הנחיות יועברו למפקח /בעיות שיתגלו ו. הביצוע נעשה על פי הוראות היצרן ולשביעות רצונו
  .ות הקבלןייתן אחריות לטיב החומרים ולתפקודם שתגבה את אחרי, דרך המשווק, היצרן .באתר

  
  

  ביצוע דוגמאות לאישור  05.19
  .לאישור יועץ האיטום, הקבלן יכין דוגמאות לכל סוג עבודה לפני ביצועה
יהיה על הקבלן לרכז מספר דוגמאות לכל ביקור . יועץ האיטום יוזמן לאתר לבחינת ביצוע הדוגמא

  .המהנדס
  .היחידה עלות ביצוע הדוגמאות שיבוצעו במקומן הסופי יהיה כלול במחירי

לא יהיה כלול במחירי היחידה וישולם על כך , עלות ביצוע הדוגמאות שיבוצעו לא במקומן הסופי
  .בהתאם לאמור בכתב הכמויות, מחיר על פי מדידה

  .בכתב, גודל וצורת הדוגמא יהיו על פי הנחיות המפקח, מיקום
  

  
  שיטת המדידה ותכולת המחירים  05.20

  
במסגרת הסעיפים השונים שבכתב  יםים והפריימר כלולהתיקונ, כל עבודות ההכנה  .א

  .הכמויות ולא ימדדו בנפרד
  
כל חלק מסעיפי עבודות האיטום המופיע בתיאורים השונים שבמפרט המיוחד מהווה   .ב

  .יכלל במסגרת הסעיפים השונים שבכתב הכמויותויהשלמה למפרט ולפרטים שבתוכניות 
  
שטח הנראה (ימדדו לפי השטח בפריסה  תקרותו כל שטחי האיטום על רצפות קירות  .ג

  . האופקיים והמשופעים, כולל החלקים האנכיים) לעין
 כולל) איטום רולקה(לא תשולם כל תוספת עבור עיבוד הפינה בין החלק האופקי והאנכי   
  ). רולקה(פולימרי או ממוצר חרושתי עשוי מביטומן ביצוע פינה משולשת מבטון   
  

ונים והחפיות במידות הרשומות בתכניות כלולים במחירי היחידה ולא כל העיבודים הש   .ד
  .ישולמו בנפרד

  
אביזרים לאיטום , קולטי מי גשם, סרגל ומסטיק בקצה היריעה: אביזרים חרושתיים כגון   .ה

במקומות בהם יעובדו היריעות סביב צנרת . ישולמו בנפרד', סביב מעברי צנרת וכו
ל והמחיר יהיה כלול "לא תשולם תוספת עבור הנ, ושתיללא שימוש באביזר חר, חודרת

  .מריחות/בעבודת האיטום השונות המבוצעות ביריעות
  
מתחת לבסיסי בטון ועיבודים שונים אינם נמדדים , יריעות חיזוק, יריעות חיפוי וחיזוק  .ו

  .בנפרד ויהיו כלולים בסעיפים השונים שבכתב הכמויות
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  מסגרות פלדהעבודות נגרות אומן ו - 06פרק 
  

  כללי  06.1
  

. למפרטים ולדרישות התקנים, יתאימו בכל לתכניות פרטי הנגרות והמסגרות  06.1.01
עליו להגיש תכניות , אם ברצון הקבלן לספק מוצרים שפרטיהם שונים מהמתוכנן

  .של השינוי המוצע ולקבל את אישור המתכנן
  

 - י המתכנן "שרו מראש עתסופק לבניין רק אם וכאשר יאו  נגרות מתועשת 06.1.02
, לרבות פרזול שיסופק המפעל שיספק את המוצרים וכן דוגמה של כל מוצר

כ "כולל תעודה המעידה על עמידתו בדרישות מפמ, צירים וכל הדרוש
253,252,251.  

  
על . י הקבלן לפני תחילת ביצוע הנגרות והמסגרות"יימדדו ע  מידות הפתחים 06.1.03

  . כל סטייה בין מידת הפתחים בבניין למידות בתכניותהקבלן להודיע למפקח על 
  .האחריות על התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן

  
י "מוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו רק בנגריה או מסגריה שיאושרו מראש ע  06.1.04

  .המפקח רשאי לבקר בהם בכל עת ולבדוק את החומרים וביצוע העבודה. המפקח
  

על כל קומפלט מכל מוצר גמור  דוגמארישת המפקח ירכיב הקבלן באתר לפי ד  06.1.05
  .או המתכנן/חלקיו לאישור המפקח ו

  
י "כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולוונים בחם וצבועים בצביעה אלקטרוסטטית עפ  06.1.06

  .במפרט המיוחד 11כמפורט בפרק , מפרטי הצבע כולל משקופים
   

שתימנע כל   סנו או יורכבו בבניין יוגנו ויישמרו באופןמוצרי פלדה ונגרות שיאוח  06.1.07
אין להשתמש במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל . פגיעה בהם

י הקבלן "מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע. מטרה אחרת
  .על חשבונו

  
ונקי מתאים לכל  יבש מעץ אורןבהיעדר דרישה אחרת יבוצעו מוצרי הנגרות   06.1.08

סיקוסים שאינם בריאים יוצאו . 35י "דרישות התקנים הישראליים ובפרט ת
  .מהעץ וייסתמו בפקקי עץ בריא מאותו סוג

    
לפחות בצידם הגלוי  1מסוג  37י "לבידים למוצרי נגרות יתאימו לדרישות ת 06.1.09

  .לפחות בצידם הסמוי 3ומסוג 
  

יתאים לדרישות התקנים ") לוח נגרים"או " פנל"המכונה גם ( לוח לבוד  06.1.10
) אשוח(מעץ לבן ) המילוי(בהיעדר דרישה אחרת תהיינה המילואות . הישראליים

  .מ"מ 4 -ועובי הלבידים לא יקטן מ
  

, מ"מ 2בעובי מזערי של  FE 360על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  מוצרי פלדה  06.1.11
הריתוך יהיה אחיד . רתכים מומחיםי "הריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע

  .במראהו והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק
  

, לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המתכנן לדוגמאות הפרזולכל   06.1.12
  .י הקבלן"שיסופקו ע, אחת מכל סוג

 
לוון מחיר הג. להלן 19כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לאמור בפרק   06.1.13

  .כלול במחיר היחידה
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתאפשרו ריתוכים באתר וכל עבודות 

י מחברי תותב וחיבורי "המסגרות כולל הגדרות וקונסטרוקציות שונות יתוכננו ע
  .הברגות בלבד

  
  .כלול במחיר היחידה צביעת עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  06.1.14
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מעוגנים ברצפת , מגולוונים S.H.R.במחיצות גבס יבוצעו פרופילי בצידי דלתות   06.1.15

ל "הפרופילים הנ. S.H.R.- משקופי הדלתות יעוגנו בפרופילי ה. הבטון ובתקרה
  .כלולים במחירי הדלתות ואינם נמדדים בנפרד

  רב מפתח  06.2
תאם קי מו -של קוד  (Master Key)יותאמו לרב מפתח , כולל כל הסוגים, מנעולי הדלתות
מחיר הרב מפתח . יקבעו אזורי משנה בהתאם להנחיות המפקח, כמו כן. לכל הדלתות

  .כלול במחיר הדלתות ואינו נמדד בנפרד
  

  מסגרותוגרות נ מערכות פרזול של דלתות  06.5
  

  סוג הצילינדרים
  .מתואמת עם היזם GRAND-MASTER-KEYכל הצילינדרים יהיו במערכת   *
  

  :דו כיווניתלדלתות עץ ומתכת שהפתיחה 
  .מולטילוק)+MT5( דגם מ"מ 66מסוג לשון  -צילינדר כפול   .א
  
מ סימטרי כפתור דגם "מ 66מסוג האן לשון  -צילינדר עם כפתור   .ב

(MT5+),מולטילוק  
  
  .מולטילוק) (+MT5דגם  -מ"מ 66מסוג לשון  -לדלתות אש עם ידיות בהלה  .ג
  
) +MT5( דגם -מ"מ 66ון מסוג לש -לדלתות אש מבוקרות עם ידיות בהלה  .ד

  .מולטילוק
  
  .מולטילוק (+MT5 )דגם - מ"מ 66מסוג לשון  -לדלתות מבוקרות  .ה
  
  .מולטילוק +MT5דגם - מ "מ 76מסוג לשון  - לדלתות אלומניום   .ו
  

  .הגדלים הסופיים של הצילינדרים יתואמו עם עוביי הדלתות בשטח: הערה
  

  :בדלתות שהפתיחה רק מצד אחד של הכנף
  מולטילוק,+MT5מצבים  8מסוג האן לשון  - צילינדר עם לשון מתכוננת  1/2  .1
  
 -הכוונה ל  -ברשימות ובמפרטים  Masterkeyבכל מקום שמופיעה המילה   .2

Masterkey של הפרוייקט כאשר אורך הצילינדר מותאם לעובי הדלת.  
  
  חבויים  -מנעולים   .3

  MTL-9600כדוגמת : פתיחה רגילה - לדלתות מעץ   .א
 
  MTL-1769 -מנעול צירון עם לשון ובריח לצילינדר   .ב
  
  MTL-9680כדוגמת - . ובריח לצילינדר)רול(מנעול טלטל עם לשון גלילית   .ג
  
  MTL-9600 - לדלתות פלדה פתיחה רגילה   .ד
  
  MTL-1901כדוגמת  - פתיחה רגילה  לדלתות אש  .ה
  
דוגמת כ )מכאני(מנעול נטרק ננעל -לדלתות פלדה עם ידית בהלה  .ו

ABLOY-EL160  
  
כדוגמת ) מכאני(מנעול נטרק ננעל -לדלתות אש עם ידית בהלה   .ז

ABLOY-EL160  
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 ABLOY -.י קודן"ע פתיחה חשמלית) לפלדה(מנעול אלקטרו מכני   .ח
EL560  

  
  MTL-9670 -לדלתות אלומיניום פתיחה רגילה   .ט
  
כדוגמת  )מכאני(מנעול נטרק ננעל - לדלתות אלומיניום עם ידיות בהלה  .י

ABLOY-EL060  
  
  פנוי מולטילוק/מנעול שירותים תפוס -מנעול וצלינדר לתאי שרותים  .יא
  
במידה ( MTL-3PR -לדלתות מוגנות  )אלומניום(מכאני  מנעול רב בריחי .יב

 - מבוקר הדגם יהיה אלקטרו מכאניויהיה צורך במנעול רב בריחי 
ABLOY E426  

  
 ABLOY -.י קודן"ע חשמליתתיחה פ) לאלומניום(מנעול אלקטרו מכני    .יג

EL460  
 PANICזהו מנעול שליטה על ידיות מבוקר מצד אחד בצד השני (   

  )מובנה
  

  :עץ לדלתות פח אלומיניום ודלתות ידיות  .4
דגם  INOXIסט ידיות דגם  המנירוסט - לדלתות אש  זוג ידיות מנוף  .א

  ".מולטילוק"תוצרת חברת  26940
  
של  premium 8353נירוסטה דגם  -אלומיניום  ידיות מנוף לדלתות זוג  .ב

  ."דורמה"חברת 
  
של  premium 8353נירוסטה דגם דגם  -זוג ידיות מנוף לדלתות פלדה  .ג

  ."דורמה"חברת 
  
של  premium 8353דגם . נירוסטה דגם - זוג ידיות מנוף לדלתות עץ   .ד

  ."דורמה"חברת 
  
זוג ידיות  -אלומיניום ידית משיכה ודחיפה פנימית וחיצונית לדלתות   .ה

  "דורמה"תוצרת " מנט"צינור 
קטלוגי ' וידית חד צדדית מס 720019011קטלוגי ' ידית דו צדדית מס  

.720019015  
  
זוג ידיות  -ידיות משיכה ודחיפה פנימית וחיצונית לדלתות בשרותי נכים   .ו

  .706018017 קטלוגי' מס" דורמה"תוצרת 
  
תוצרת " מנט"זוג ידיות : פלדה ועץ ידיות משיכה ודחיפה לדלתות  .ז

חד  720019015קטלוג ' ומס/דו צדדי 720019011קטלוגי ' מס" דורמה"
  .צדדי

  
מנרוסטה תוצרת  -לדלת עם ידית בהלה ) אביזר חיצוני(ידית קבועה   .ח

  ".דורמה"
  

  מחזיר שמן  .5
  .מחזירי השמן ישולבו עם מגבילי פתיחה בהתאם להנחיות האדריכל  
עץ ומתכת חד כנפיות מידת רוחב כנף , מן לדלתות אלומיניוםמחזיר ש  .א

  .נטו: 'מ 1 עד
מותקן , עם עצר EN 2-5 / 93 TSדגם " דורמה"מחזיר שמן של חברת   

  .בצד הצירים
  
' מ 1.2לדלתות חיצוניות מידת כנף עד  מחזיר שמן לדלתות אלומיניום  .ב

  .נטו



57 
 

בנין רב תחומי –מכללת הדסה   
 

עצר מותקן בצד  עם EN7/G 93 TSדגם " דורמה"מחזיר שמן של חברת   
  .הנגדי לצירים

  
 1.5 -'מ 1.2מחזיר שמן ריצפתי לדלתות אלומיניום או פלדה במידות בין   .ג

  .נטו' מ
עם  BTS80EN 1-6קטלוגי ' מס" דורמה"מחזיר שמן ריצפתי של חברת   

  .עצר
  
   MTL-DC240 -מחזיר שמן לדלת חסינת אש   .ד
  

  רוזטות ושלטים  .6
המכסה את הצילינדר ואת חור הידית של חברת רוזטות נרוסטה כיחידה אחת   

  "דורמה"
  
  צירים  .7

  . של סטנלי מנרוסטה לכל כנף 4.5X4צירים   -צירים לדלתות פלדה   
  מנרוסטה 4.5X4"X4MMTHK" רינגל"צירים   
  .פ תיאום ואישור של האדריכל"ע - : צירים לדלתות עץ  
' יח 3לים ע MECHNICA 3דגם  SAVIOתוצרת - צירים לדלתות אלומיניום  

  .בכל כנף  לפחות 
  .פ תכנון קונסטרוקטיבי ואישור אדריכלי"צירים מיסביים ע -צירים לשערים   

  
  
  )המידות ייקבעו לפי מידות הכנף(ידיות בהלה   .8

  :פלדה/דלתות פח  
של חברת  - ידית בהלה לדלת חד כנפית פלדה עם מוטות סמויים    .א

  .ק ננעלגמר נרוסטה דגם נטר NORMA-MTL" מולטילוק"
 TMIS0008I -TESA פושבר נירוסטה  –ידיות הבהלה 

 MTL - נטרק ננעל מנעול אינדיקציהידית בהלה לדלת חד כנפית מפח עם  .ב
NORMA+EL360 . 

   
, עם בריח סמוי עליון תחתון אוטומטי )פח(לדלת דו כנפיתידית בהלה  .ג

1842ROCKWOOD כאשר ,ידית הבהלה תותקן בכנף הפאסיבית בלבד
הכנף האקטיבית משחררת את הבריחים האוטומטים בכנף פתיחה של 

  :הדלתות 2הפאסיבית ומאפשרת את פתיחתם של 
MTL-NORMA+EL560+1842 Rockwood    

  
  :דלתות אלומניום

של חברת  -ידית בהלה לדלת חד כנפית אלומניום עם מוטות סמויים   .ד
    .גמר נרוסטה NORMA-MTL" מולטילוק"

  
נטרק  מנעול אינדיקציהית מאלומניום עם ידית בהלה לדלת חד כנפ  .ה

       MTL NORMA+EL260-ננעל
  
עם בריח סמוי עליון תחתון  )אלומניום(לדלת דו כנפיתידית בהלה   .ו

   1842ROCKWOOD, אוטומטי
כאשר פתיחה של הכנף ,ידית הבהלה תותקן בכנף הפאסיבית בלבד  

האקטיבית משחררת את הבריחים האוטומטים בכנף הפאסיבית 
  :הדלתות 2ומאפשרת את פתיחתם של 

   MTL-NORMA+EL460+1842 Rockwood  
  

  :אביזרים שונים  .9
  ROCKWOOD 494/490מעצור דלת כדוגמת   .א
  
כדוגמת " מולטילוק"לדלתות פנימיות מבוקרות תוצרת  זויתן חשמלי  .ב

MTL-116RR.  
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  MTL - 1842דגם " מולטילוק" -לדלת מתכת ) אוטומיטי(בריח קפיצי   .ג
  

  - מתאמי סגירת דלתות
  ABLOY FD111 מתאמי סגירת דלתות דו כנפית חיצונית כדוגמת  .א
  
דגם " דורמה"מתאם סגירה לדלתות דו כנפיות פנימיות של חברת   .ב

GSR/93 TS.  
  
  .פ אישור האדריכלי"נרוסטה ע -אביזר חיצוני לדלת עם מנעולי בהלה   .ג
  

  מעביר כבל חבוי  
מעביר . קוף למנעול הדלת בהתקנה סמויהמעביר מתח בין כנף המש  .א

  .4232קטלוגי ' מס" סביו"המתח יהא של חברת 
  

  רב מפתח  .10
כולל כל הסוגים ובכל הפרוייקט גם אם לא מצויין במפורש , מנעולי הדלתות  

 Masterkey(ברשימות המסגרות הנגרות והאלומיניום יותאמו לרב מפתח 
GRAND  יקבעו אזורי משנה בהתאם , מו כןכ. הדלתות קי מותאם לכל- של קוד

  .מחיר הרב מפתח כלול במחיר הדלתות ואינו נמדד בנפרד. להנחיות המפקח
  

למעט אביזרים המופיעים (כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים   .11
  מחיר הגלוון כלול במחיר היחידה . להלן 19בהתאם לאמור בפרק )כנרוסטה

יתאפשרו ריתוכים באתר וכל עבודות  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא  
י מחברי תותב "המסגרות כולל הגדרות והקונסטרוקציות שונות יתוכננו ע

  .וחיבורי הברגות בלבד
  .צביעת עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה כלול במחיר היחידה  .12
  

מעוגנים ברצפת , מגולוונים R.H.Sבצידי דלתות במחיצות גבס יבוצעו פרופילי   .13
ל "הפרופילים הנ. R.H.Sמשקופי הדלתות יעוגנו בפרופילי ה . ון ובתקרההבט

  .כלולים במחירי הדלתות ואינם נמדדים בנפרד
  

  תכולת מחירים  06.6
  

את המוצר על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב  מחירי היחידה כוללים  06.6.01
, הובלה, פקהאס, דוגמאות, הכנת תוכניות לביצוע לאישור: במקומו ובכלל זה

התאמה  והרכבה באתר כוללבצבע אלקטרוסטטי בתנור צביעה , גלוון, שמירה
, זיגוג כנדרש, אביזרי קביעה, לעיגון המשקופים R.H.Sעמודי , למלבנים באתר

מסטר (מנעול רב מפתח , מעצורים הידראוליים וצילינדרים ,ידיות ,כנדרש פרזול
בכתב , תואר ברשימות למיניהםהכל בהתאם למ -  ציפויים ופסי הגנה; )קיי

  .במפרטים ובתוכניות, הכמויות
  

בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר  10%שינוי במידות היחידות בגבולות של   06.6.02
  .או לתביעה כלשהי מצד הקבלן/היחידה ו

  
  .משטחי עבודה ימדדו בנפרד מארונות  06.6.03

  
פ טבלת מספור וסימון התקנת "ר עהתקנת האבזו, צביעה, התקנה, אספקה  06.6.04

  .אביזרי דלתות המופיעה ברשימות המסגרות הנגרות והאלומיניום
  .תיאום התקנות חשמליות ומתח נמוך קומפלט  
ציוד מכני וכל הדרוש להנפה והתקנת הפריטים , מנופים, בניית פיגומים  

  .במקומם
בתוך לא תשולם תוספת מחיר עבור חיווט והתקנות חשמליות המשחלות   

  .וכנפי דלתות הפלדה, פרופילי הפלדה, משקופים ובתוך פרופילי
תיאום עם הקבלן הראשי וקבלני המשנה לעבודות השונות  - מחיר הפריט כולל   

  .בכל פריט המופיע בכתבי הכמויות
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מודגש בזאת שבכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור   06.6.05

  .מחייב וכלול במחירי היחידה השונים האמור ברשימות, ברשימות

  
  :הערות

, מנעולים חשמליים, בחלק מהדלתות יורכבו לפי דרישות הביטחון והבטיחות  -
  .מנעולי בהלה ונעילה אלקטרו מגנטית

  .עבור כל פריט ישולם בנפרד לפי הצורך  -
  .נגרות ומסגרות, מפתחות מסטר בכל הפרוייקט יהיו אחידים לפרטי אלומיניום  -
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   מתקני תברואה - 07פרק 
  

        מפרט כללי למתקני תברואה   07.00
  

  חציבות ותיקונים  .א
  במידה ויהיה צורך בהם, ב"תקרות וכיו, רצפות, כל החציבות דרך קירות  

התקנת הכלים והצנרת על כל סוגיה וכן , למטרת ביצוע המתקנים המכניים
   צעו על ידי קבלןיבו, התיקונים לעבודות הבנין הכרוכים באותן חציבות

קבלן התברואה  . המפקח ובאישורו, תוך תיאום עם הקבלן הכללי, התברואה
והקבלן הכללי יבצע את ', חריצי צנרת וכו, סביב השרוולים, יסתום את הפתחים

  .'סיד וכו, צבע, תיקוני הטיח
י הקבלן הכללי רק במדה וצוין הדבר "הבניה והתיקון יבוצעו ע, עבודות החציבה  

  .רש בהיקף העבודה והתיאור הטכניבמפו
  

. י קבלן התברואה לשם התקנת השרוולים"חציבות למעברי צנרת יבוצעו ע  
 ובמיקום אשר יתואם מראש ומבלי לפגוע, המעברים יבוצעו במקדח יהלום
  .במבנה התקרות או קירות בטון

  
  שרוולים  .ב

 ולי פח לאשרו(ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה , קבלן התברואה יספק      
בקוטר  השרוולים יהיו. עבור כל הצנרת העוברת דרך הרצפות והקירות) יתקבלו

הצינור על  מ לפחות בין פנים השרוול להיקף"מ 6מתאים אשר יבטיח מירווח של 
  .מ לפחות מעל פני הריצוף"מ 50שרוולים ברצפה יבלטו . בידודו

   .השרוולים יותקנו תוך כדי הקמת הקירות והתקרות      
              

  תקנות ותקנים, חוקים    .ג
הצנרת למיניה וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות , כל הציוד  

ותקנות  כל החוקים הוראות . הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות, לחוקים
  .מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה

 וכן, ים הישראליים העדכנייםכל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנ  
  .מפרטי מכון התקנים וכל הוראה מחייבת אחרת, ההוראות למתקני תברואה

במפרט  נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות  
. העבודה  או המפקח לפני תחילת/יביא הקבלן את הענין לידיעת המתכנן ו, זה

תהיה סופית    אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון או המפקח יחליט על/המתכנן ו
  .ומכרעת

  
  חומרים וביצוע  .ד

האביזרים , הצנרת למיניה, הכלים הסניטריים, המוצרים המוכנים, כל החומרים
יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל , אשר יסופקו על ידי הקבלן' וכו

יתאימו  הם ,כמו כן. הבחינות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים
כשרים  בדקו על ידי המפקח ונמצאו על ידונאשר  ולאישורי הציוד לדוגמאות
  .ליעודם
העבודה  יסולקו ממקום - ל "אשר לא יתאימו לנ' אביזרים וכו, מוצרים, חומרים

כאמור  המתאימים לדרישות ולדוגמאות -ואחרים , על ידי הקבלן ועל חשבונו
  .יובאו במקומם

  
, למפרטים ובאורח מקצועי נכון, בהתאם לתכניות כל העבודות תבוצענה

  ,ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת"בכפיפות לדרישות התקנים הנ
    הוא במסגרת, אשר הפיקוח על העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה    
  או המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו/המתכנן ו. סמכותה הרשמית    
ב של אותה"תקנות וכיו, הוראות, התאמת העבודות לדרישותאישור בכתב על     
  .והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש, רשות    

  
  אישור חומרים וציוד  .ה  

  יהיו חדשים ובעלי איכות , כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה
  ימציא, מיד עם חתימת החוזה ולפני ריכוז חומרים או ציוד כלשהם. גבוהה
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רשימה  . הדרוש הקבלן לאישורו של המתכנן רשימה מלאה של החומרים והציוד
השם  : ופרטים נוספים כגון תכיל גם את שמות היצרנים, )בהעתק אחד(, זו

 - כלשהי  והדבר יידרש מסיבה  ובמידה, מספרו הקטלוגי, המסחרי של כל פריט
, היצרנים את פעולה המחייבים  נתוני, תכניות ומפרטים טכניים של היצרנים

היתר גם  המוצרים יכלול בין  המידע אשר יידרש לגבי כל. ב"דוגמאות וכיו
  .הוראות שימוש ואחזקה

  
  .צילומים מקוריים או הדפסות מקוריות בלבד, החומר יוגש באופן ברור 
  .באופן ברור, הקבלן יסמן את הציוד אותו הוא מבקש לאשר 
   . י פעולה וכל יתר הנדרשהציוד יתאים לדרישות המפרט לרבות תחומ 

  
  בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות יספק הקבלן את כל 
  .זאת באם לא הורה המפקח אחרת, היחידות מאותו הסוג ומאותה התוצרת 

  
  או המפקח יובא לבנין/רק ציוד כלים ואביזרים אשר יאושרו על ידי המתכנן ו 
  שר יובאו לבנין ללא אישור יסולקו מן המקוםכל ציוד ואביזרים א. ויותקן בו 
  אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן, יחד עם זאת. וציוד מאושר יובא תחתיו 

התקנתו ופעולתו של , בנייתו, תכנונו, מאחריות מלאה לבחירה נכונה של הציוד
  .כל פריט בנפרד ושל המערכת בשלמותה

  
  ,הכל לפי הצורך, ת יבואהקבלן יגיש לרשויות המתאימות בקשות לרשיונו

 או כל פריטים  ויודיע למפקח על המועד בו יגיעו למקום חלקי הציוד העיקריים
  .אחרים שיש בהם כדי להשפיע על מועד סיום העבודה

  
  השגת חומרים    .ו

 כי כל, הגשת הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה מהווה התחייבות מצד הקבלן
  שלמת המתקן נמצאים בהישג ידוהחומרים הכלים והציוד הדרושים לשם ה

  או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום להתקנה במועד המתאים להשלמת 
  .לפי התקנות הקיימות בזמן הגשת הצעתו וחתימת החוזה, עבודתו בזמן 

  
 לא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר

  או שיידרש לייבאם במשלוח, במידה והכלים או הציוד לא יהיו ברי השגה
  .מיוחד      

  
  ניקוי וצביעה, הגנה   .ז

  הצנרת או, האביזרים, במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על הכלים
  המתקן או כל חלק ממנו בפני פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי 

  על הקבלן חלה באותה. או גורמים אחרים/י הקבלן עצמו ו"ביצוע העבודה ע
  .להגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה, ה האחריותמיד

  ,בין היתר תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי מתאים על מנת למנוע כתמי טיח
  אחריות הקבלן מתיחסת כמו. י אחרים"סיד או צבע עקב עבודות המבוצעות ע

  כימיות, טרמיות, כן לנזקים אחרים כלשהם לציודו לרבות השפעות מכניות
  .או אחרות

  
  י עובדי"ע(כמו כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו 

  לעבודות שבוצעו, )ציוד או חומרים שסופקו על ידו, קבלני המשנה שלו, הקבלן
  .י אחרים"ע

  
  בתנאים חיצוניים , שכבת הצבע הסופית תיצבע אך ורק בגמר עבודות הבנין

  .אבקמתאימים ובאויר יבש וחופשי מ
  

  או/עם סיום העבודה יימסרו המתקנים והמערכות על כל חלקיהם למתכנן ו
  .מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות, כאשר הם במצב נקי, למפקח

  
  .הגנה בפני חלודה  .ח

  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל חלקי הציוד
  כל חלקי הברזל . ונותלמטרה זו יש להפריד בין המתכות הש. בפני חלודה
  .מגולבנים אך ורק והפלדה יהיו
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בפריימר   יצבעו אף הם מגולבנים השטחים הגלויים לעין של חלקי ברזל או פלדה
כל ברגי . הגוונים על פי טבלת אמאיל סינטטי  פעמיים בצבע מתאים ולאחר מכן

נו מחוץ למבנים יוג המורכבים  כל חלקי המתקן. הציוד יהיו מצופים קדמיום
או /המלאה של המתכנן ו רצונו  בפני השפעות אקלימיות בלתי רצויות לשביעות

  .המפקח
   

 גם בשתי שכבות של צבע  לצביעת היסוד צינורות לא מבודדים יצבעו בנוסף
  .טבלת הגווניםי "בגווני הזיהוי לפי התקן או עפ אמאיל סינטטי

  
  ומעליו" טמבור"י "תיצבע בפרימר מתאים כמומלץ ע, צנרת מגולבנת גלויה

  או שתסופק צבועה מראש במפעל , בשתי שכבות צבע עליון כמפורט לעיל
  ".אברות"דוגמת תוצרת 

  
  מפרטי ציוד ותכניות עבודה   .ט

  או המפקח מפרטי ציוד ותכניות/הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המתכנן ו
  או המפקח לקבלן עותק/לאחר שיבדוק יחזיר המתכנן ו. בהעתק אחדעבודה 

  בכל מקרה יכללו המפרטים. מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה
  :והתכניות את המסמכים הבאים      

  
  תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם   .א

   או/ג צילומים ו"הכל ע - תפוקות והספקים , מסחרי ומספר קטלוגי      
  .קטלוגים מקוריים

  
  ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד שאינם  תכניות   .ב

  הפירוט הטכני יכלול בין השאר. בבחינת מוצר מוכן ושיש צורך ליצרם        
  את השם המסחרי ומספרי הקטלוג של הפרטים השונים במכלול וכן  
  .תפוקות והספקים עבור המכלול כולו  

  
  או הציוד או, יות העבודה של הכליםתכניות מפורטות של כל שינוי בתכנ   .ג      
  י המתכנן"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"אשר הוצעו ע' החיווט וכו, הצנרת        
  .או המפקח/ו         

  
  . תכניות פתחים בקירות ובקורות   .ד      

  
פירוט הציוד המותקן , תכניות חשמל ופיקוד לרבות סכימות חיווט   .ה

של לוח החשמל בציון  מראה כללי, הרכבתו בלוח החשמל ותכנית  
  .מידות  
  ציוד לאישור יוגש למתכנן עם דף הקטלוג המקורי או צילום /כל פריט  

למעט (מסומן במספר הסעיף המתאים בכתב הכמויות , המקור בלבד
  ).פריטים חריגים

  
  בתכנת , כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב  

או לפי דרישת /המתכנן וובמהדורה בה שורטטו תכניות " אוטוקד"
  .המזמין

  
  או המפקח לא ישחרר את הקבלן /י המתכנן ו"אישור תכנית העבודה ע  

הרכבה והתקנה , בשום אופן מחובתו להבטיח תכנון נאות וכן יצור
או חלק של , ישנה ויחליף כל פריט, הקבלן יתקן. באורח מקצועי נכון

בעל איכות ירודה או , או המפקח ימצא אותו פגום/עבודה אשר המתכנן ו
וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא יהיה בו כדי , מתחת לתקן הנדרש

  .לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים שנקבע
  

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

  
  מנהל עבודה ומהנדס ביצוע   .י  

  יק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה באתרלשם ביצוע עבודה זו יעס
בשטח   מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות . בעל נסיון וידע מקצועי
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שתימסר   כל הוראה הן בעל פה והן בכתב. וישמש בא כוחו הרשמי של הקבלן
התחייבויותיו לפי  למנהל העבודה תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת

  .זהמפרט 
  

 המהנדס האחראי  יום מחתימת החוזה את שמות 14תוך , הקבלן יודיע למפקח
  .לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם בפרויקט זה, ומנהל העבודה באתר

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

 , מטעם הקבלן או מנהל העבודה/המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו
 או אינו מסוגל  יתברר כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה באם

זו  על הקבלן לקבל דרישה . המפקח לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של
  .ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים

  
  עובדים וקבלני משנה   .אי

 דע או קבלני משנה בעלי י/לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים ועובדים ו
 צוות העובדים ימנה מספר. מקצועי ונסיון מלא בסוג העבודה שהם מבצעים

  .מספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודות נאות בהתאם ללוח הזמנים
  

  - בין בבית, הקבלן יודיע למפקח את שמו של כל קבלן משנה
  יום לפני שקבלן המשנה יתחיל בעבודתו  30לפחות , המלאכה ובין באתר

  .מטעמו
  

קבלן  פועל או, או המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של כל עובד/תכנן והמ
  .משנה משטח העבודה והקבלן מתחייב למלא מיד אחר דרישה כזו

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

  
  פיקוח וביקורת העבודה   .בי

או למפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח /הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו
  .ויסייע בידיו לבקר את העבודות המבוצעות

  
שידרשו  או המפקח את כלי העבודה וכח העבודה /הקבלן יעמיד לרשות המתכנן ו

  .לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים
  

  ותקופת האחריות, מסירת העבודות והמתקנים   .יג
  

  קבלה מוקדמת   .1
 הפעיל את המערכות , ערכות את עבודותיולאחר שגמר קבלן המ

   ,י המפקח"בדק והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע, וויסת, והמתקנים
  בצוות . יבקש המפקח לזמן צוות קבלה מוקדמת של העבודות והמתקנים

  .נציג המזמין והמפקח, ישתתפו המתכננים
  

    לפני שתבוצע לפחות הביקורת הראשונה, אין לסגור תקרות מונמכות
  .והתיקונים אשר נדרש

  
  ח "דו, או המפקח למשתתפים בבדיקה/לאחר הבדיקה יעביר המתכנן ו

  או השלמת העבודות , מסכם עם הערותיו לקבלן על תיקון פגמי ביצוע
  או החלפת ציוד פגום או כל עבודה אחרת הנדרשת לדעתו , והתקנים

  .התכניות וכנדרש, י המפרט"להשלמת העבודות והמתקנים עפ
  

  וקביעת תאריך , יסוכם עם הקבלן מועד סיום העבודות, תום הבדיקהב
  .לקבלה סופית של המתקנים

  
  קבלה סופית   .2  

  תערך קבלה, י הקבלן"ל ע"עם תום השלמת העבודות והתיקונים כנ
  ח הבדיקה"בוצעו התיקונים הרשומים בדו/במידה ולא הושלמו. סופית

  /נוספת לתיקונים השלמותאו במדה ויתגלו פגמים ודרישה , הראשונית
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בבדיקה זו תערך הפעלה כללית של . ח הערות חדש"ירשם דו -והחלפות 
  /ועמידתם בתנאי המפרט, מערכות ותיבדק אופן פעולתם/המתקנים כל

  .תכניות
   

  תיקונים לקראת קבלה סופית זו יתיר למזמין לעכב/אי ביצוע ההשלמות
צע התיקונים תשלומים לקבלן ובמדת הצורך להתיר למזמין לב

  .וההשלמות על חשבון הקבלן
  

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

מ לא "ולו גם באופן חלקי ע, יפעיל הקבלן את המתקנים והמערכות ,זאת
קבלן למרות שמועד למזמין נזקים והפסדים וזאת באחריות ה להסב
  .האחריות לא החלה תקופת

וימלא אחרי כל , תכניות/במדה ויעמוד הקבלן בכל דרישות המפרט
תראה קבלה  -ולא יתגלו לקויים נוספים , ח הבדיקה הראשוני"דו הערות

ח מתאים "וירשם דו, זו כקבלה סופית ומסירת המתקנים למזמין
  .ותחילת מועד תקופת האחריות, המאשר עבודה זו

  
  מסירה /יקבע מועד נוסף לקבלה, לא ימלא הקבלן אחר כל האמור לעיל

  /במקרה זה יכסה הקבלן את כל הוצאות המתכנן בגין הקבלה. סופית
  .קבלות נוספות ועד למסירה הסופית

  
  הדרכה והרצה   .3

  על הקבלן לבצע הפעלה וויסות, עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין
  וכן להדריך באופן מפורט, הציוד אשר סיפקוהרצה של כל המתקנים ו
  ,את נציג המזמין בהפעלת המתקנים והציוד, ותוך שיתוף פעולה מלא

  לא יבצע. יום 14וזאת משך תקופה של , אופן התפעול והטיפול, הכרתם
  יחשב הדבר כאילו לא מלא את התחייבויותיו ולא, הקבלן האמור לעיל

  .מתקנים למזמין/מסר סופית המערכות
  

  הוראות וקטלוגים, תכניות סופיות   .די
 הכוללת באופן  לפני מסירת המתקן מערכת מסמכים, הקבלן יספק למפקח

 הוראות הפעלה ואחזקה  הכולל" ספר אחזקה"עקרוני מערכת תכניות סופיות ו
  .ודפים קטלוגיים עבור כל פריטי ואביזרי הציוד

  
  :מערכת תכניות

 המערכת  שלמת של שרטוטים סופיים שלעותקים מערכת מו 3 - ב הקבלן יספק 
עבודותיו   לאחר סיום כל הקבלן בלבדי "אשר ישורטטו ויעודכנו ע" כפי שבוצע"

. לתכנית המקורית במתקן ויכללו את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס
, מערכת החשמל , מערכת הצנרת שרטוטים אלה יכללו במפורט את תכניות

אשר ' חשמלי וכו אביזרי עזר וחיווט ,שסתום, בהם כל צינור יופיעו', הפיקוד וכו
  .ביצוע המתקן והפעלתו יהיו קיימים בבנין בסיום

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

  תהיינה משורטטות במחשב , כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן
  .בה שורטטו תכניות המכרזלפי הגרסה " אוטוקד"בתכנת 

  
  :ספר אחזקה

  הספר יהיה כרוך. בשפה העברית" ספר אחזקה"עותקים  3 - ב הקבלן יספק 
  ספר האחזקה. במעטפה קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם

  :יכלול בין השאר
  

  מרכיביו העיקריים ויתר מאפייני, עקרונות פעולתו, תיאור המתקן   .א
  .המערכות  

  
  .כמפורט לעיל" כפי שבוצע"כת תכניות מער   .ב
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    מערך מיוחד המתאר את סדר : הוראות הפעלה ואחזקה לרבות   .ג 
טבלת תקלות שכיחות ואופן , ההפעלה הרגילה היומיומית של המתקן

לרבות כל דיאגרמה או שרטוט הדרושים לשם הבנת  הטיפול בהן 
ות לטיפול מונע ולאחזקה הורא, הפעולות אשר על איש האחזקה לבצע

, "יומי"לרבות מערכי טיפול , יצרני הציוד י "כפי שנמסר לקבלן ע
  ', וכו" חודשי", "שבועי"

  הכוללים כל פעולה אשר על מתחזקי הבנין לבצע במועד הנכון על מנת 
  .לשמור על המתקן במצב תחזוקה מעולה במשך כל תקופת קיומו

  
  ן מספרו הקטלוגי של כל פריט בצדבה צויי, רשימת הציוד המותקן   .ד 

  מספרו הסידורי במערכת ולרבות קטלוגים של הציוד כולל מפרטי  
  .הפעלה ואחזקה, התקנה

  
  תקופת הבדק והשרות     .טו

, חודשים 24הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 
חייב לתקן על הקבלן מת. י המפקח כמתואר לעיל"מיום קבלת המתקן הסופית ע

אלא אם כן נגרם הפגם או , חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו
בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על , הליקוי עקב שימוש בלתי נכון

שעות ממסירת ההודעה  24 -מ כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יאוחר . ידו
. בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות

או המפקח להורות /לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד הנדרש שאי המזמין ו
באמצעות עובדים או קבלנים אחרים , לרבות רכישת חלקים, על ביצוע התיקונים

  .ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות
  

פריט  חלק אותוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל 
למשך תקופה  על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות. שלם אשר נגלה כלקוי

  .מלאה נוספת מיום החלפתם
  
  :כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הבאות 
 , אחת לשלושה חודשים) ובאופן מיוחד מערכת הפיקוד והבקרה(בדיקת ציוד  

 , האוגנים,בדיקה וחיזוק של כל האטמים ,הממצאים הליקויים ורישום תיקון
 כמפורט במפרטהכללי ובמפרט , טיפול בטפטוף ונזילות', האומים וכו, הברגים
  .וכל יתר הנדרש לתחזוקה וטיפול נכונים, המיוחד

  
 במצב פעולה למזמין עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן 

  .חידוש במידה וידרשתקין מכל הבחינות כולל תיקון או 
  . על כוונתו למסור המתקן או למזמין/ו על הקבלן להודיע בכתב למפקח

 ידחה , למסירה במידה ונמצא המתקן בעת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר
 לשביעות  למזמין או /ו מועד גמר האחריות עד למועד בו ימסר המתקן למפקח

  .רצונו המלאה
  

  היקף העבודה וטיבה  .טז
 ,המוצרים, החומרים, המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציודהעבודה 

  אמצעי הלואי והעזר וכל הדברים הדרושים להתקנת המתקנים המכניים
  למעט, כמתואר באופן דיאגרמטי בתכניות המצורפות וכפי שמפורט להלן

  .בכפיפות לנאמר בהמשך, העבודות אשר תבוצענה על ידי גורמים אחרים
 תוך הקפדה על הדרישות, יבוצע באורח מקצועי נכון המתקן על כל חלקיו

  .לאיכות מעולה
  

  המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את היקף העבודה בסכום כלשהו עד
  .של המתקנים המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות מהערך הכולל -50%ל

  בכל סעיףכמו כן שומר המזמין לעצמו את הזכות להקטין את היקף העבודה 
  מחירי היחידה . מהיקפו -300%או להגדיל עד ל/מהיקפו ו - 100%לעד 

  ל אשר"המפורטים בהצעת הקבלן יהיה בתוקף עבור כל הגדלות והקטנות כנ
 .ידרשו במסגרת תקופת הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי
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  .סילוק שפכיםו, מפרט מיוחד לעבודות מים   07.01
  

  סילוק ו, יות להלן מתיחסים לעבודות אספקת מיםהמפרט הטכני וכתב הכמו   .א   
  .שפכים במבנה הנדון ומחוצה לו    

  
 כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין    .ב

 וכן הוראות למתקני , "מתקני תברואה" 07פרק , משרדית ומשרד הביטחון
תקן  , על כל חלקיו 1205ותקן ישראלי מס , 2007עדכון  1970) ת"הל(תברואה 

בתאריך  , והנמצאת בתוקף ל"וכל הוראה אחרת המתיחסת לעבודות הנ, 755
  .וכמפורט בפרקי המפרט, תחילת העבודה

  
וההוראות   זה קבלן התברואה יקפיד לבצע כל עבודותיו בדיוק ובהתאם למפרט    .ג

וע נכון לאי ביצ ל לא ישמשו עילה "אי ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ .ל"הנ
  .ובהתאם לנדרש

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

  .בהמשך    
  

      היקף העבודה וטיבה   07.02
  

, חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי העבודות/העבודה המתוארת במסגרת מפרט   .א
  :אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן

  
 ,יבור אספקת מים לרשת העירונית והנחת קוי אספקה לבניןח   .1

לגינון ,למערכות השונות, לשטחים ציבוריים, למטבחונים , לשירותים
  .ולכיבוי אש וכל הנדרש

  
  .לשירותים וכנדרש,טבחוניםכל הכלים הסניטריים למ   .2
  
ממערכות מזוג , משירותים, ממטבחונים ,כל מערכות סילוק השפכים   .3

וחיבורן למערכות , וכנדרש, ממערכות מכניות אחרות בבנין אויר או
  .התשתית

  
  .כל מערכות הביוב החיצוניות ועד לחיבורים אל המערכות העירוניות   .4
  
  אחריות, ניסוי ויסות והרצה, עבודות הגמר, שטיפת וניקוי המערכות   .5

  .הדרכת המזמין ותיקי מסירה, ושירות
  
  .והעבודה המסים וההיטלים על הציוד   .6

  
 פיגומים ואמצעי, חומרים, בנוסף למפורט לעיל הקבלן יספק את כלי העבודה   .ב

חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם , את העבודה, עבודות חציבה ומעבר, הרמה
לפעולה בטוחה , השלמת ביצוע המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר

ויות או בתכניות אך בכמ, גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט, ואמינה
  .ל"נדרשים לעמידה בתנאים הנ

 
  .תאור כללי - סילוק שפכים וניקוז, מערכות אספקת מים   07.03

  
  מערכות המים   .א
  

  הקבלן יספק ירכיב ויחבר מערכות אספקה מושלמות של מי רשת למים    .1
לכיבוי אש ולכל מטרה אחרת כנדרש , לגינון, קרים וחמים לשימוש

  .התכנוןי "במפרט ועפ
  
  ותספקנה את המים , מערכות המים למיניהן תהיינה שלמות ומושלמות   .2

  .בלחצים ובטמפרטורות הנדרשות, בכמויות  
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מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל האביזרים הנדרשים לשם    .3 
וכן לשם בקרת כמויות , מניעת זיהום חוזר, אבטחת איכות המים

ות האספקה וכל מאפיין אחר הנדרש טמפרטור, לחצי האספקה, הזרימה
  .י התכנון"עפ

  
  , מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל הצנורות ואביזרי הצנרת   .4 

  , את הבידוד הטרמי הנדרש, מהחומרים הסוגים ובקטרים הנדרשים
  .המתלים והחיזוקים

  
  חלה על קבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום, במסגרת עבודה זו   .5

עם , לאתר הבניה ולבנין עצמו ,לרשת העירוניתאספקת המים חיבור 
עם המזמין ועם כל , או העיריה/מחלקת המים של הרשות המקומית ו

רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים ולרבות המחלקה לשיפור פני 
  .חשמל ומשטרת ישראל' חב, בזק' חב, העיר

  
  ומהרשויות הקבלן יטפל ויודא קבלת כל האישורים הנדרשים מהגופים

  .י התכנון וכנדרש"ל לביצוע מושלם של החיבור עפ"הנ         
     

  מערכות סילוק שפכים וניקוז   .ב
  

  ירכיב ויחבר מערכות סילוק שפכים וניקוז מושלמות , הקבלן יספק   .1
ניקוז יסודות וכל ,ניקוז מציוד מזוג אויר, ניקוז מי גשם, צואים, לדלוחין

  .שת לשם סילוק שפכי המבנה מכל סוגמערכת אחרת אשר נועדה ונדר
  

  מערכות הסילוק למיניהן תהיינה שלמות ומושלמות ותבטחנה סילוק    .2
  .מהיר וחופשי של כמויות השפכים והנקזים   

  
  את, מערכות הסילוק למיניהן תכלולנה את כל אמצעי התפיסה והניקוז   .3

 ,הצנרות השונות תאי הבקרה וכל חלק אחר הנדרש להשלמתן
  .החומרים והאביזרים הנדרשיםומ

  
  חלה על קבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום , במסגרת עבודה זו    .4

עם  ,חיבור הביוב והניקוז מהמבנה ומערכותיו אל המערכות העירוניות
עם המזמין ועם כל , או העיריה/מחלקת הביוב של הרשות המקומית ו

חלקה לשיפור פני רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים ולרבות המ
  .החשמל ומשטרת ישראל' חב, בזק' חב, העיר

  
  י הנחיות ודרישות המפרט "כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ   .5 

הוראות למתקני , "מתקני תברואה" – 1990מהדורה  07הכללי פרק 
, על כל חלקיו 1205. תקן ישראלי מס, 2007עדכון  1970) ת"הל(תברואה 

, וכן כל הנחיות ודרישות מפרט זה, קנים שבענין זהוכן כל היתר הת
  .תכניות והכמויות

  
  הקבלן הינו האחראי הבלעדי במדה ותהיינה סטיות בין עבודת הביצוע    .6

ועל הקבלן חלה החובה להודיע למפקח על , כמפורט בפרטים ובהוראות
 בין אם הסיבה היא, כל סטיה בעבודותיו מהמפרטים והתכניות

  .י הביצוע או מהפירוש המקצועי של הקבלןבתנא,בתכנון
  

במהלך  כמו כן חובה על הקבלן להודיע למפקח על כל מקרה בו יתגלו
 העבודה מכשולים שלא נראו בעין או לא ידועים מראש למזמין או

  .מ לתכנן את השינוי או לתת את הוראות הביצוע המתאימות"ע, למתכנן
 

        צנרת אספקת מים   07.04
  

  העבודה הכלולה. ן יספק ירכיב ויחבר את כל צנרת המים בבנין ומחוץ לוהקבל   .א
לבנין ועד לנקודות  במסגרת חוזה זה כוללת קוי מים ראשיים חיצוניים מחוץ

קוי אספקת מים לשימוש , או הגלויות) באדמה(ההסתעפות הראשיות הסמויות 
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, רותיםלשי, אספקה למטבחים, קוי אספקת מים לכיבוי אש, )קרים וחמים(
ולכל מטרה אחרת הנדרשת במבנה או בסביבתו ,לגינון, לשטיפה רחצה וניקוי

  .והניזונה מאספקת המים הראשית
  

  יהיו מהחומרים וציפויי המגן, באדמה, קוי אספקת המים החיצוניים לבנין   .ב
  :ולהלן,על כל חלקיו 1205י "ת ות"הל, של המפרט הכללי 0702כמפורט בפרק       

  
 או בפירים או  ,מעל תקרות מונמכות, קת המים הפנימיים בבניןקוי אספ     .ג

   0702מהחומרים וציפוי המגן כמפורט בפרק  יהיו או בתחום המלוי ,בקירות
  :של המפרט ולהלן

  
, עבור חיבור למונה מים או לקו אספקת מיים קיים2 "עד  צנרת בקטרים   .1

היה מצנורות ת –וכמפורט , )ת"כנדרש בהל(ם גלויי זקיפי כבוי אשל
) 2X(ללא צפוי חיצוני אך עם צבע יסוד , 40מגולבנים סקדיול  פלדה

  .כולל סמני זהוי כמפורט) 2X( וצבעי גמר
  
  ,חדרי שירותיםללאספקת מים ) כולל) (מ"מ 25( 0.75"צנרת בקטרים עד    .2

 –ובמקומות ללא גישה , בתוך קירות או במלוי הריצוף', מטבחונים וכו  
או פוליאטילן מוצלב  "גולן"של  PEXפוליאטילן מוצלב תהיה מצנורות 

   ".מולטיגול"או  "מצרפלס SP"משולב עם שכבת אלומיניום 
  

יותקנו מחלקים למים חמים וקרים או , במטבחים בשירותים וכנדרש   .3
  .בנישות או בארונות לפי תיאום עם האדריכל, רכים

  רז כדורי כחלקהמחלקים יהיו מיציקת פליז כאשר לכל יציאה יהיה ב
  .ממבנה המחלק 

  .1"קוטר המחלקים יהיה 
  

תותקן הצנרת עד אביזרי המים " SP"או " פקס"מהמחלקים המיועדים לצנרת 
  .השונים

תותקן תמיד במתעלים הגדולים בשני קטרים מקוטר צנור " SP"או " פקס"צנרת 
  ).6חלק ( 5433י "או כמפורט בת/ו, המים

  
אשר יבוטנו או " בתים"באמצעות " SP"או " פקס"אביזרי המים יחוברו לצנרת ה

  .ל"י הנ"וכמצוין בת, יחוזקו לקיר לפי המקרה וכנדרש
  

הצנרת והשרוולים יהיו בקטעים שלמים בלבד מהמחלק ועד אביזר החיבור 
או הסתעפויות בתחום המלוי או /ובשום אופן אין לבצע חיבורים ו, לברז

  .הקירות
  

  י "ת- ב, של המפרט הכללי 0701תעשה כמפורט בפרק התקנת צנרת המים בבנין      .ד
  :והדרישות הנוספות כדלקמן, PEXעבור צנרת ) 6חלק ( 5433י "ת- ב, 1205      

  
 קדיחת או חציבת פתחי מעבר, חורים חריצים ושרוולים יותקנו כמפורט   .1

  וכן קדיחה בתקרות טרומיות כגון' רצפות תקרות וכו, לצנרת בקירות  
  .כלולים במחירי העבודה" ספנקריט"        

  
   יהיו לצנרת פלדה גלויה או בחללי תקרות מונמכות התמיכות והתליות    .2

  .המפרט הכללי של 0712ובמרחקים המפורטים בסעיף ,תקניות  
  י המידות הסטנדרטיות של דרישות"עפ" קלביס"המתלים יהיו מתלי   
  171 WW-H )ניסטרטיו"או מתלים תוצרת , מגולבנים בלבד, )ב"ארה "
  ".מופרו" או  

  
או שווה " יוניסטרט"תליות משותפות תהיינה תמיד מפסי תליה של 

ג מוט "עם חבקי צנרת ע, מוטות תליה תקניים ויתר הנדרש, ערךבלבד
  .ותושבת ניאופרן בלבד הברגה
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אנכית תהיינה עם חבקי צנרת  או תליות מהקיר לצנרת תמיכות
")CLAMPS PIPE ("או , או שווה ערך בלבד" רטיוניסט" י"כמשווק ע

  .ל"כנ" מופרו"מתלים תוצרת 
  

התקנת צנרת בקירות בטון או בלוקים מכל סוג תעשה בחריצים    .3
ביצוע החריצים כלול . עם כיסוי בעובי המזערי הנדרש וכמפורט, חצובים

  .במחיר העבודה
  

  ויש להפריד בין , בשום מקרה אין לכסות החריצים ישירות על הצנרת
  על. סי.וי.י השחלת צנור שרשורי עשוי פי"לחומר הסתימה עהצנרת 

או בתרמיל ) 'ק מכל סוג לרבות מים רכים וכו"גם לצנרת מ(הצנור עצמו 
  .ג הצנור המתכתי"ע, מ"מ 6בידוד בעובי 

  
י העברתה בין לוחות "תעשה ע) לוחות(התקנת הצנרת בקירות גבס 

ם תמיכות וחיזוקים ע, או זויות החיבור לאביזרים" בתים"עד ל ,הגבס
 -בנקודת המעבר דרך פרופילי הקיר . ללא אילתורים, בלבד מתועשים

השרוול . או פגיעה בבידוד/יותקן תמיד שרוול פלסטי למניעת מגע ו
  .יחוזק לפרופיל עם סיליקון

  
  :הגנת הצנרת במילוי הריצוף תעשה כדלקמן   .4

כמיוצר  APC-3שכבתית מסוג - י שכבת מגן תלת"צנרת מגולבנת תוגן ע
ספחים יהיו מצופים /האביזרים .של צנורות" טריו"או "אברות"י "ע

" אברות"י "כמיושם ע FBE" טרמוסטי"מבחוץ ומבפנים בצפוי אפוקסי 
")APC - יש לתקן את כל , לאחר ההתקנה ובדיקות הלחץ"). סופר פיטינג

וכן לעטוף את כל הספחים והאביזרים , הפגמים על הצנרת והספחים
בסרטים ) או המפקח/אם הירשה כך המתכנן ו(סופקו עטופים  אשר לא

במספר השכבות לפי הצנרת העטופה והנחיות , מתכווצים בחום
  .היצרנים

  
   י שכבה של בטון רזה לכל "תוגן ע" SP"במתעלים או צנרת " פקס"צנרת 

  .האורך מיד לאחר התקנתה
  

   07017-18בפרקים תעשה כמפורט ) בקרקע(התקנת צנרת המים מחוץ לבנין    .ה
  :והדרישות הנוספות כדלקמן, 1205י "ת-ב, 57בפרק , של המפרט הכללי      

  
 15דיונות בעובי  כולל מצע ועטיפת חול , צנרת בקרקע יש להתקין כנדרש   .1

ויתר המלוי ) פסולת מחצבה או חומר אחר אסור בשימוש(מ לפחות "ס
  .כמפורט

  .בהמשך, יתר הדרישות תהיינה כמפורט במפרט זה  
  
חציבה להנחת הצנרת התת קרקעית תעשה בתואי המתוכנן /החפירה   .2 

לאחר שנבדקו התכניות ובוצעו התיאומים עם תשתיות , והאפשרי
  .תקשורת קוי ביוב או ניקוז, קיימות כגון חשמל

  .ג המצע וכסוי הצנרת כמפורט"רוחב החפירה יאפשר הנחה נוחה ע  
, )באישור מראש בלבד(וך החפירה במידה ויש לבצע חלק מהריתוכים בת

כך שתתאפשר העבודה בנוחיות וכן , מ לפחות"ס 60יהיה רוחב החפירה 
  .בדיקת הריתוכים

  
חציית כבישים חייבת להעשות בתיאום מראש עם המזמין הן לתואי והן 

  .ללא תשלום נוסף -לרבות עבודות לילה , למועד
  . משטחי אספלט קיימים יש לנסר לאורך תואי החפירה

  .אבני שפה יש לפרק בזהירות
  

אלא בתיאום מראש , אין לפגוע בעצים או באלמנטים קיימים אחרים
  .מהמזמין וקבלת אישור בכתבבלבד 

  
  :העובי של הצנורות השונים יהיה כדלקמן   .ו
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 מ"מ 8.2: לדוגמה( 16תהיה בעובי דופן המתאים לדרג " פקס"צנרת ה   .1

ולפי , )160מ לצנור "מ 14.6מ או "מ 110מ לצנור "מ 10מ או "מ 90לצנור 
  .5433י "ת

  
  .ASTM-A 106 -ו 593י "לפי טבלאות ת – 40צנרת סקדיול    .2

    
   

  :חיבורי הצנורות השונים יהיו כדלקמן     .ז
  

  כולל אוגן, לצנרת פלדה מכל סוג יהיו עם אביזר אוגן. ב.חבורי צנרת פ   .1
  ).צפוי מגן כנדרש/עם צבע(ה מגולבן ואוגן נגדי מתאים על צנרת הפלד      

  
  בקטריםאו בהתקנה פנימית בלבד בבנין  40צנרת מגולבנת סקדיול    .2

  .07022וכמפורט בפרק , 301י "תחובר בהברגה לפי ת, כולל 2"עד         
  

הסתעפויות מצנרת ראשית או מישנית מכל סוג וחומר תבוצענה אך    .3
מחומר הצנרת , למייצור מוכן במפע Tי אביזרי הסתעפות "ע ורק 

  .הצפויים דוגמת הצנרת הראשית בו הוא מותקן הראשית ועם
    

  ברזים ואביזרי צנרת   .ח
  

" שגיב"    יהיו תוצרת ) כולל( 2"כל הברזים הכדוריים בקטרים עד    .1
  ."הבונים"ע של "או ש, קדח מלא, בלבד

  
שת עם ר ,)BSP(בהברגה , יהיו מיציקת פליז 2"עד  0.5"מסננים בקטרים 

עם ברז , לפחות בר  16ללחץ עבודה של , מ"מ 0.6ם וחירור של "פלב
     ").בלאס"י "משווק ע(  "אובנטרופ" המסנן יהיה תוצרת. שטיפה כדורי

   
, )BSP(    בהברגה , יהיו מיציקת פליז 2"עד  0.5"אל חוזרים בקטרים    .2

  .18HKדגם " שגיב"תוצרת , בר 16ללחץ עבודה של   
  
של  י התקנה "שסתום שאינו מאוגן יהיה ניתן לפירוק ע/כל אביזר   .3

 מחיר הרקורד יהיה תמיד כלול במחיר. בסמוך "רקורד"
  .אביזר/השסתום

  
פסי תליה וכן מתלים קבועים או קפיציים בבנין לא ימדדו בנפרד ויכללו   

אומי , קיבוע  אומי הקיבוע לוחיות, התקנתם, אספקתם את
  .וכלוליםבמחירי הצנרת, ניותכמתואר בתכ הכל, "יוניסטרט"

  
סוגיה   י "עפ, הגלויה תמיכה מירביים עבור הצנרת/להלן טבלת מרחקי תליה   .ט

  .המידות במטרים. ולקטעים ישרים בלבד
התליות  יהיו מרחקי  'סביב ציוד וכו, ובעקר בחדרי מכונות, במקומות בהם ידרש

  .הנדסה נכונה וכללי , ןכנדרש בתכניות או על פי הנחיות המתכנ, קטנים מהמצוין
  

                       2"        1.5"        1.25"       1"     0.75"    0.5"         סוג צנרת                
                 -------------- -- ------------------------------------------  
                                 3        2.50         2.25       2        2         1.5           פלדה                      

  
        0.6     0.5           0.5     0.5      0.5        0.5      פוליבוטילן/פוליאטילן                
    
  1            0.8     0.6      0.6        0.6                     פקס/.פ.ס        

  
     

  .קרקעית-גן חיצוני לצנרת תתצפוי מ     .י
  

  -קרקעית מתכתית מכל סוג תהיה עם שכבת מגן חיצונית תלת- צנרת תת   .1
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ובעטיפה נוספת של בטון , "APC-3"או " טריו"שכבתית של סרטי   
עם תיקון מקום הריתוכים לפי , )"APC-4"(מ "מ 20משוריין בעובי 
ים מתכווצים סרט ועטיפת , פריימר(ותחת פיקוחו    הנחיות היצרן 

  ).בטון   בחום ובתחבושות 
  
   , "צנורות"י "או שווה ערך ע" אברות"י "הצפוי והעטיפה יהיה כמיושם ע   .2

  .בלבד
  

  יש לעטוף בעטיפת המגן את כל איזורי הריתוך , לאחר גמר בדיקות לחץ
עם מכונות כריכה , ל"וכל האביזרים תוך שימוש בכל החומרים הנ

  .ותחבושות בטון להשלמת שכבות ההגנה, לאשר יספק המפע ידניות
  

  .ל"פגיעות בבידוד קיים יתוקנו כנ
  

  לפני הורדתה וכן לפני הכנסת , לאחר גמר התקנת הצנרת מחוץ לחפירה   .3
 על הקבלן להזמין את שרות השדה , המצע והעטיפה לצנור בתוך החפירה

 של יצרן הסרטים לשל בדיקת שלמות ורציפות הבידוד תוך שימוש 
  ".HOLIDAY DETECTOR"במכשיר 

  
  על הקבלן להמציא למפקח את אישור שירות השדה לתקינות ושלמות  

   .לפני כסוי הצנרת, שנים 8הצפוי ולאחריות של 
  

  .זיהוי וסימון, צביעת צנרת גלויה   .אי
  

  לצבוע את כל) כאמור בסעיפים לעיל(על הקבלן , כחלק מעבודת הצנרת   .1
  .י זיהוי בשלטי זיהוי לסוג הנוזל וכיוון הזרימההצנורות ולסמנם בצבע  

  
  .'וכו, שמן, צבע, הצביעה תעשה לאחר נקוי יסודי של הצנרת מלכלוך  

  
  צנרת מגולבנת גלויה ובכל מקום ללא יוצא מן הכללי תיצבע בפריימר    .2 

  ג צבע היסוד תצבע "ע". טמבור"של " פוליקוט"או " פריימר-ווש"מסוג   
  בגוון הזיהוי לפי" טמבור"של " איתן"כבות צבע עליון הצנרת בשתי ש  
  .659י "ת  

  
  כגון (במפעל הייצור , תעשה לפני הבאתה לאתר" שחורה"צביעת צנרת    .3 

 , SA 2.5הצביעה תעשה לאחר נקוי חול לפי תקן השוודי ). אברות"
  .ובשכבה ראשונה, במפעל יצרן הצנורות

  
  י"ועפ, "טמבור"של  EA 9צבע ב, הצנרת תצבע תוך שעה מגמר הניקוי

  .הוראות היצרן
  

  כל צינור. EA 9ועם אותו צבע , שכבה שניה תיושם לאחר גמר ההתקנה
" טמבור"על " איתן"שכבות של צבע עליון ) 2(גלוי יקבל כמו כן שתי 

  .659י "הזיהוי לפי ת בגוון
  
 דג תרמילי הבידו"או ע, לאחר ההתקנה ועל גבי שכבת הצבע העליונה  .4 

הקבלן ידביק סרטים מידבקים עם חיצים בכוון הזרימה , ועטיפתם
  .כאשר החיצים מופיעים על סרט המיוחד מסביב, הזהוי ובצבע 

  
  , סרטים מידבקים עם חץ ומקרא בצבע הנדרש, הסרטים יהיו בגלילים

  .כאשר הסרטים מודבקים לכל היקף הצנור
   

  חות מכך כפי שיידרש ואף פ' מ 3המרחק בין סרטי הסימון לא יעלה על 
  .מ להקל על הזהוי"ע

  
  .תאי בקרה ומגופים  .בי
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   -מלבניים או עגולים /תאי בקרה ומגופים לצנרת מים יהיו מרובעים   .1
   במידות הנדרשות ,בלבד טרומיים, או בכתב הכמויות/כמצוין בתכניות ו   

  .י הפרטים בתכניות"ועפ  
  .ניקוזהתאים יהיו עם תחתית חלקית בלבד לצרכי   

  
  או מכסים , "וולקן"תוצרת " בזק"המכסים יהיו מלבניים דוגמת מכסי    .2

  דגמי מדרכה, )מ"ס 80בתאים עד קוטר (מ לפחות "ס 50עגולים בקוטר 
, וכנדרש, מחיר כל תא יכלול כל האמור לעיל. או כביש לפי המיקום

התאמה לפיתוח וכל יתר , תקרה ומכסה משלושה חלקים, מידתו  י"ועפ
  .נדרשה
  

   את , הנחת התא וביסוסו , חציבה/העבודה בסעיף זה כוללת את החפירה   .3
מצע , במרק שרברבים שרוולי המעבר לצנרת ואיטום סביב הצינורות

התאמה , התאמת המסגרת והמכסה לתקרת התא, בתחתית התא חצץ
הכנה , חומר מצעים מלוי סביב והידוק עם, הכביש או הפיתוח לגובה 

י התכניות או רשימת "וכל יתר הנדרש עפ, פלט או ריצוףלהשלמת אס
  .הכמויות

  
  .מילוי והידוק חפירות לצנרת   .יג
  

  לשלמות , קרקעית חיצונית לטיב ההתקנה-לאחר בדיקת הצנרת התת   .1  
  הקבלן ישלים את הכסוי , לשלמות טיב הציפוי ובדיקות הלחץ, הצנרת

תוך , לצנרת ועטיפתה מ לפחות מעל ומסביב"ס 20בחול דיונות עד 
  .ומלוי כל המרווחים ולרוחב כל החפירה הידוק 

  
 מעל הכסוי בחול דיונות ימלא הקבלן את החפירות באופן מבוקר במילוי   .2

  חומר מצעים אשר יונח תוך כדי הידוק בשכבות שלא , מטיב מעולה
  ובדיקה שוטפת  ,"אאשו - מודיפייד"לפי  98%- עד ל, מ"ס 30תעלינה על 

המילוי וההידוק יבטיחו שלא  .לרבות אישורי תקינות, י מכון התקנים"ע
. מי גשמים או סיבה אחרת תהיינה כל שקיעות בקרקע כתוצאה מירידת
  .התשלום עבור הבדיקות חל על הקבלן בלבד

ובעקבותיהן שקיעות ריצוף או אספלט או , במידה ותהיינה שקיעות
יתקן , ח את האזור השוקעהקבלן יפת, עליון אחר ומכל סוג  יפויח

עד , אספלט או גמר אחר על חשבונו, וימלאו ויתקן את הריצוף המילוי 
  ).לפני השקיעה או למפלסי הפיתוח(הבאת המצב לקדמותו 

  
  .אופני מדידה ומחירים   .יד
  

  ,ניקוי, כולל האספקה) כולל אורך הספחים(הצנרת תימדד לפי האורך   .1
  חציבת החריצים, תמיכות ותליות, תההתקנה המושלמ, צבע יסוד וגמר

  בדיקות לחץ או בדיקות , שרוולים, וקידוח להתקנת מעברים ותיקונים
  .שילוט וכל הנדרש, צביעה, ויסות, שטיפה, אחרות מכל סוג

  
  תכלול במחירה גם את כל , נומינלי) מ"מ 63או ( 2"הצנרת בקטרים עד    .2

מעברים וכל , וכנותהסתעפויות מ, קשתות(הספחים ואביזרי צנרת 
  .וכן את המחברים הדיאלקטריים בחיבור צנרת נחושת ופלדה, )היתר

  
    מחיר הצנרת כולל גם את אביזרי החיבור לברזים ואביזרי מים כגון

  ).לצנרת פלסטית(מקורי " בית"
  

  מחיר הצנרת כולל גם את כל החיזוקים המיוחדים הנדרשים לשם    .3
   מתועשים  החיזוקים יהיו. בקירות גבסהתקנתה והתקנת אביזרי המים 

, בפרק המתאים במפרט כמפורט בלבד או" אורבונד"מייצור מוכן של 
תאושרנה על ידי המתכנן  הפרטים בתכניות או לפי הדוגמאות אשר  לפי 

  .לפי שיקולי המתכנן בלבד  הכל  –
  
  י"מחיר הצנרת כולל את ההארקה החשמלית המושלמת אשר תבוצע עפ   .4 

  או היועץ/הנחיות מתכנן החשמל ו, וחוק החשמל, 08מפרט הכללי פרק ה  
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  .למניעת קורוזיה  
  
  כמפורט בכתב , בידוד הצנרת ישולם בנפרד או כתוספת למחיר הצנרת   .5 

   .הכמויות  
  
  ,פינוי הפסולת, חציבה/עבור צנרת בקרקע יכלול מחירה גם את החפירה   .6 

, תיקוני אספלט, כמפורט לעילוכן המצע המלוי וההידוק , שקי חול  
עבודות בשעות הלילה או שעות , כמו כן .גינון וכל יתר הנדרש, ריצוף

בהתאם לתנאי המקום והתיאום עם  ,הכל על פי הנדרש, בלתי רגילות
  .או הנחיות המפקח, המזמין

  
  ראה בפרק המיוחד , עבור אופני המדידה והמחירים לצנרת הנדרשת   .7

  .זהלצנרת זו במפרט         
  

   צנרת סילוק שפכים וניקוזים   07.05
  בבנין ומחוץ, קבלן התברואה יספק ירכיב ויחבר את צנרת סילוק השפכים והניקוז

  קוי , העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה כוללת קוי ביוב חיצוניים ופנימיים. לו
   כמו כן את כל תאי הבקרה. וקוי ניקוז יסודות, ניקוז מי גשם חיצוניים ופנימיים

  .האביזרים וכל חלק אחר הדרוש להשלמת המערכת, למיניהם
  

  .1205.4י "במפרט הכללי ות 57,07העבודות הביצוע וההנחיות יהיו לפי פרקים 
  

  קוי ביוב וניקוז חיצוניים   .א
  

  בקוים ישרים ומקבילים , שטחי אספלט יש לנסר במשור מכני מיוחד   .1
  .התאים לביקורתבתוואי צנרת הביוב או הניקוז ובאזורי     
  עד החזרת המצב, אבני שפה יונחו מחדש. אבני שפה יש לפרק בזהירות    
  .לקדמותו    

  
אזורים אלה . משטחים מרוצפים יש לפרק בזהירות לצורך החפירה  

  .מחדש עד החזרת המצב לקדמותו ירוצפו
  מ מתחת לעומק ההנחה "ס 15חציבה תעשה עד לעומק של /החפירה  

תיושר ותוחלק בעבודת ידיים , פירה תהודקתחתית הח. המתוכנן
הרגבים וגופים זרים יסולקו , וכל האבנים, לשיפועים הדרושים בהתאם
בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש . החפירה  מתחתית

, על חשבונו את החפירה המיותרת בחול דיונות נקי  ימלא הקבלן
לא יורשה בשום . ןהמפקח ויהדק אותו כמפורט להל  בהתאם להוראות
  .החפירה המיותרת בחומר החפור  פנים למלא את

  
  הרוחב התאורתי של החפירה יהיה בקוטר הפנימי של הצנור בתוספת 

  :מ לכל צד דהיינו"ס 20
  
   - רוחב החפירה התאורתי ) 4"(מ "מ 110בשביל צנורות בקוטר   -

  .מ"ס 50  
   - תאורתי רוחב החפירה ה) 6"(מ "מ 160בשביל צנורות בקוטר    -

   .מ"ס 55  
     - רוחב החפירה התאורתי ) 8"(מ "מ 200בשביל צנורות בקוטר    -

  .מ"ס 60
  .התוספת בהתאם -בשביל צנורות בקטרים גדולים יותר    -  

  
  המבנים , הכבישים והמדרכות, הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים

  ל נזק ויתקן כ, והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התאורתי של החפירה  
  .שיגרם להם כולל אספקת החומרים  

  
חפירה וחציבה אל מחוץ , הקבלן אחראי לסילוק כל פסולת הניסור

  .ועל חשבונו בלבד, לאתר שפיכת פסולת מוסדר, לאתר העבודה  
  

  של המפרט הכללי  57התקנת הצנרת החיצונית תעשה כמפורט בפרק    .2
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  .וההוראות בהמשך        
  

מ "ס 15בגובה ) דיונות(ג מצע של חול ים "קרקעית תונח ע- צנרת תת
תוך מלוי החפירה והידוק במכבש מכני , מ מהצדדים ומעל"ס 20, לפחות
  .ומים

  
תליות לתקרת  תותקן עם, או אנכית )בשיפוע(אופקית  - צנרת גלויה 

כגון (לאלמנטים יציבים אנכיים תמיכות יציבות ועיגון  או עם/הבטון ו
  .07.00כמפורט בפרק  ,)עמודים

  
ופחות מכך אם נדרש בתקן (מטר  3המרחקים בין התמיכות לא יעלו על 

  ).הקטן מביניהם, י הנחיות היצרן"או עפ
  

ובהתאמה , הצנורות יונחו באופן שקצותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר
  .גמורה לשיפוע הנדרש

  
הצנורות יותאמו באופן שכל קו יהווה צנור אחד עם תחתית ישרה 

כל יתר . כל סטיה של הקו במישורים האנכי והאופקי לא תורשה, וחלקה
  .של המפרט הכללי 5703הדרישות יהיו על פי פרק 

    
  מתיחסים אל ) רום קרקעית הצינור(מספרי גובה הצנורות שבשרטוטים    .3

הסטיה המותרת בשפוע בין ). אינברט(תחתית הפנימית של הצינורות   
 -1/2%וע שלהם הוא פחות ממ בקוים שהשפ"ס 1תאים לא תעלה על  שני  
  .מ בשאר הקוים"ס 2תעלה על  ולא  

  
ל תאושר בתנאי שתהיה הדרגתית ומחולקת שווה לאורך "גם סטיה כנ  

כל יתר הדרישות יהיו בהתאם לפרק . הקו ללא קפיצות מקומיות כל
  .המפרט הכללי של 5703

  
 ימלא הקבלן כל, פרט למקרים שתינתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת   .4 

  ואישור , תעלה וחפירה מיד לאחר קבלת קו הצנורות על ידי המפקח
  .המפקח לגמר התקנת תאי הביקורת

  
לצרכי המילוי מעל שכבת החול יש להשתמש במיטב האדמה החפורה 

או הספקת חומר נקי /מ ו"ס - 10הרחקת שברי אבן וסלע גדול מ תוך 
  .מאושר שמחירו כלול במחירי הצנורות מטיב 

  
יהיה ', מדרכות וכו, חניות, מיסעות, ירה בתחומי כבישיםמלוי החפ
 98%מ והידוק עד לרמה של "ס 20בשכבות של , בלבד' מסוג א  בחומר

  ).ח הקבלן"ע, י"י מת"הבדיקה תהיה ע" (מודיפייד אאשו"לפי 
תיקון האספלט בתחומי כבישים יעשה באיכות גבוהה ובעובי זהה  

  .לאספלט הקיים
  

  .למצב בו התיקון יהיה מושלם ויציבשקיעות תותקנה עד 
  

, קו הצנורות יונח ויבוקר בין שני תאי ביקורת סמוכים בבת אחת   .5
  .מהנקודה הנמוכה כלפי מעלה

   
  .קבלת קווי הצנרת תיעשה על ידי המפקח לפני מילוי כללי של החפירה

  של המפרט  5703קבלת הקוים תיעשה לאחר בדיקות כמפורט בפרק 
  .הכללי

  
  :כללי יתבצעו בדיקות הלחץ בהתאם ללחצים כדלקמןבאופן 

  
 מטר מעל 2הבדיקה תהיה בעומד מים של .: סי.וי.בקוי הפי   .א

כאשר אורך הקטע לא , הנקודה הגבוהה ביותר של הקטע הנבדק
מטר והעומד בנקודה הנמוכה ביותר לא יעלה על  750על   יעלה 

  .מטר 22
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  .תאי בקרה יבדקו עד לגובה המכסה   .ב 

  .נזילות תתוקנה ותערך בדיקה חוזרת
  

  י"קרקעי לפי ת-לביוב ותיעול תת" קשיח"סי יהיו מסוג .וי.צינורות פי   .6
      ).כ הצנרת בצבע כתום"בד) (104.1.2מין " (מעובה"בעלי עובי דופן  884

  ובמקומות המצויינים , תאי ביקורת יסופקו ויותקנו בקוי הביוב והניקוז   .7
  התאים יהיו בקו ישר או במרחק שווה משפת הכביש  .בתכניות וכנדרש
התאים יהיו בהתאם  .המפרט ובהתאם להנחיות, השביל או הבנין
של המפרט  5708  כמתואר בתכנית ובהתאם לפרק, למפורט להלן

  :כדלקמן  קטרי התאים והמכסים יהיו בהתאם לעומקים . הכללי
  

  .מ"ס 50המכסה קוטר  -מ "ס 60קוטר התא  -מ "ס 80 עומק תא עד
  .מ"ס 50קוטר המכסה  - מ "ס 80קוטר התא  -מ "ס 125 עומק תא עד
  .מ"ס 60קוטר המכסה  -מ "ס 100קוטר התא  -מ "ס 250 עומק תא עד
  .מ"ס 60קוטר המכסה  - מ "ס 120קוטר התא  - מ "ס 250 עומק תא מעל

  .או בכמויות/על פי המידות בתכניות ו -תאים מיוחדים 
  

  ברוחב , מ יותקנו שלבי ירידה"ס 100עומק העולה על  בתאי בקרה בעלי
  .וכמתואר בתכניות 631י "בהתאם לת, כפול

  
  כאשר קיים הפרש גבהים בין צנור המבוא לצנור המוצא של תא הבקרה

  המפל יהיה מפל חיצוני כמתואר , יש להתקין מפל, מ"ס 40העולה על 
   .בתוכניות

  
  כאשר הצנור המחבר הוא' מ 15על המרחקים בין תאי הבקרה לא יעלו    .8

   8"לצנורות ' מ 40-ו, 6"כאשר הצנור המחבר הוא ' מ 25, 4"בקוטר           
  .ומעלה           

  
   לרבות הדפנות , והניקוז יהיו מחלקים טרומיים תאי הבקרה בקוי הביוב   .9

  , )שטוחות או שלושה חלקים או קונוס בהתאם לנדרש( והתקרות) הגליל(
התאים יהיו עם תחתית    .י הפרטים בתכניות"תר עפאו יצוקים בא
השיפועים לאחר מכן    וביצוע, MBדגם " וולפמן"תוצרת , יצוקה במפעל

  .כנדרש
  .658י "כל האלמנטים הטרומיים יהיו בהתאם לת  
       .מ"ס 15על גבי מצע בטון רזה בעובי  תחתית כל תא תונח  

" איטופלסט"מיוחד  י אטם"האטימה בין החוליות הטרומיות תעשה ע
, נקוי שטחי המגע(והביצוע יהיה על פי כל הנחיות היצרן " וולפמן"של 

  ).'רצועות האטם עם חפיפה וכו הנחת
  

   עם מכסה (תיקבע תקרה טרומית שטוחה ' מ 1.50לתאים בעומק עד 
    תותקן חוליה עליונה קונית' מ 1.50לתאים בעומק מעל  ).שלושה חלקים

  .)חלקיםעם מכסה שלושה (
  

  מעל התאים בכבישים ובשטחי חניה קיימים או מתוכננים יותקנו מכסי 
  , שבילים, במדרכות(ומעל יתר התאים ) טון D-400 )40ברזל יציקה מסוג 

  ).טון 8( B-125מכסי ברזל יציקה מסוג ) נון וכדומהיג
  " 66כרמל "דגם " וולפמן"באזורים מרוצפים יהיו המכסים דוגמת 

   המאפשר " 55כרמל "או דגם , הריצוף על פני המכסה המאפשר התאמת
  .שילוב עם ריצוף סביב מסגרת התא

  .ל"לעומסים הנ. ב.מכסי בטון יהיה ב
  

  מכסי רשת לניקוז יהיו מרובעים או עגולים על פי המפורט בכמויות או
  .בתכניות          

  
  י "משווק ע" (קומפאסו"תוצרת , רשתות לניקוז תהיינה מייצור מתועש

  " MEA"או תוצרת ") רוקו"י "משווק ע" (ACO"או תוצרת ") וולפמן"
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  לרבות מסגרת נגדית המיועדת להתקנה .") אמ. בי. אמ"י "משווק ע(
רשתות אחרות תהיינה . ביציקת הבטון לתעלה בה תותקן הרשת

  .ועל פי הדגמים בכתבי הכמויות" וולפמן"י "מיציקת ברזל כמשווק ע
    

  .או התיאור בכמויות/יהיו על פי הפרטים ו מכסים אחרים ומיוחדים
  

עם  המכסים לתאי הבקרה למיניהם יותקנו בצוארונים מבטון מזויין
  .חגורות כמתואר בתכניות

    מחובר , ישר ואנכי, הוא יהיה חלק, מ"ס 30גובה הצוארון לא יעלה על 
  .באופן אטום לתא

  
   חלקים  3כל המכסים והרשתות ללא יוצא מן הכלל יהיו מסוג עם 

  הגבהת המכסה בלבד  באופן אשר יאפשר) טבעת ומכסה, תקרה(
  .והתאמתו לפני הפיתוח ולכל סוג פיתוח

  
  לאחר , בין המכסים והרשתות לטבעת הנגדית תמרח שכבת גריז גרפיט

  .באופן סופי נקוי המכסה והטבעת
  

  ובשיפועים והגמר הנדרשים , תחתית התאים תעובד באופן חלק ומתאים
  .והצוארונים יאטמו ויוחלקו בטיח מלט כנדרש, ןבתק

  
/ יותקנו בדופן שרוול מעבר מיוחד, סי.וי.לתאי ביקורת עבור צנרת פי    .10

  .לתא הבטון. סי.וי.בין צנרת פי, "אטם חדירה"  
  

". וולפמן"י "כמשווק ע" CS910"השרוול יהיה מסוג /אטם החדירה
בשום (ופן התא השרוול יותקן בקדח אשר יבוצע בד/החדירה אטם

). אלא בקידוח בלבד, לשבור את הדופן לצורך התקנת הצנור מקרה אין
    

       
  קוי ביוב וניקוז בבנין     .ב

  
  צואים, קבלן התברואה יספק יתקין ויחבר את כל צנרת סילוק השפכים   .1

  .ודלוחין בתחום הבנין   
  ,ולותבתקרות כפ, צנרת השפכים בבנין כוללת את קולטי הביוב בפירים  

   מארונות , בשרותים,צנרת הדלוחין כמו כן את כל, תחת רצפת המבנה
   הריצוף או תחת רצפת  אשר תותקן במילוי', א וכו"ציוד למ, כיבוי אש
   וכן את צנרת מי הגשם , או בחללי תקרות מונמכות או בקירות, הבטון
  .בבנין

  
  מזוג: כגון(על קבלן התברואה לתאם כל עבודותיו עם קבלנים אחרים   

  וישמע , )חשמל וטלפון וכדומה, תקרות, עבודות בניה ונגרות, אויר
  ,כדי למנוע הפרעות לקבלנים אחרים ולתאום העבודה, להוראות המפקח

  .איתם
  .כמו כן על הקבלן ללמוד ולהכיר את תכניות המטבח ודרישות התכנון   

            
  לוחין ואביזריה תחת הרצפות או לרבות צנרת ד, כל צנרת השפכים בבנין   .2 

 GEBERITתוצרת  -) HDPE(גלויה תהיה מפוליאתילן בצפיפות גבוהה   
ותוצרת אחרת ") מובילית" ("פלגל"או ") מנדלסון"י "משווקת ע(בלבד 

ובגיבוי הנדסי  2, 1חלקים  349כ "י מפמ"עפ מבוצעת, אסורה בשימוש
או באתר )  PRE-FABRICATED(עשויה במפעל , מלא של הנציג המקומי

  .עם הלחמות
  

  קופסאות איסוף  ,צנרת זו תהווה מערכת שלמה לרבות צנרת הדלוחין  
  אביזרי התפשטות , נקודות קבע, מחסומים למיניהם, וביקורת למיניהן

 ובהתאם לפרק , ")גבריט("י היצרן המקורי "וכל אביזר אחר הנדרש ע
  .המיוחד במפרט זה
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  ות המבנה תקבל עטיפת בטון מזוין בעובי אשר כל צנרת הביוב תחת רצפ  .3
  ותתלה , מסביב) מ"ס 10X10(מ בנקודה הצרה ביותר "ס -10לא יפחת מ

על פי הפרטים , מהרצפה עם מוטות ברזל מוגנים ועטופים בבטון
  .בתכניות

  
יש להשתמש אך ורק , לצנרת ביוב או דלוחין בכל קוטר ומכל סוג   .4 

מעלות עם קטע ישר ביניהן על  45תות בזוית הסתעפות או קש  באביזרי 
  . פי התקן

    
  .כנדרש בחוק, כל אביזרי ההסתעפות הגלויים והקשתות יכללו בקורת  

  
על ידי מילוי , כל קווי הביוב והניקוז בבנין יעברו בדיקות אטימות   .5

  הקוים 
  בלחץ של  סגירת הפתחים בפקקים מתאימים והעמדת הקוים, במים

  .שעות לפחות 1.5למשך , HDPE מטר לצנרת 15
  

  .הבדיקות תערכנה בקטעים על פי הוראות המפקח    
  .כל הנזילות יתוקנו ותערך בדיקה חוזרת   

   
  .צנרת מי גשם בבנין     .ג  

  
 או חיצונית וגלויה או פנימית, בעמודים, צנרת מי גשם בקירות המבנה   .1

   י "לימרי כמיוצר עאו בטון פו,תהיה מפלדה עם צפוי פנימי של בטון גלויה
 צנרת מפוליאטילן בצפיפות גבוהה  או, בלבד" צנורות"או " אברות"
)HDPE(,דוגמת צנרת השפכים וההנחיות לצנרת זו.     

  
  ".קוי ביוב וניקוז בבנין"קרקעית תהיה כמפורט עבור - צנרת מי גשם תת   .2
   

  תהיה  מעלות כאשר הבליטה מהקיר 45מוצא הגשמה יהיה בעזרת זויות    .3
המוצא  HDPEעבור צנרת   .מינימלית אך מספקת למניעת לכלוך הקיר

מיוחד לחיבור אל הצנרת האנכית " ראש"ו, יהיה מצנור פלדה מגולבן
)HDPE.(  

   
 או במרפסות בלתי מקורות יותקנו קופסאות וצלחות איסוף מי , על הגג   .4

  .גשם אשר יחוברו לצנרת הניקוז האנכית
  

משווק (  JOSAMנקזי הגג המתכתיים לאיסוף מי הגשם תוצרת  באופן כללי יהיו
 HARMER או ") פ.ח.א.ש"י "משווק ע( ZURNאו , מיציקת ברזל") שטרן"י "ע
יהיה עם רשת  הכיסוי . מיציקת אלומיניום" ) אור שיווק אילני"י "משווק ע(

  .אלא אם נדרשת רשת שטוחה, כיפה יצוקה
  
או כנדרש לביצוע , בתכניות או בכתב הכמויותסוג האביזר והדגם יהיו כמצוין  

 TWדגם " (הרמר"של  יהיה אביזר פינתי .הניקוז בהתאם לתכנון המבנה והתנאים
ויסופק תמיד עם מתאם הברגה וחיבור לצנרת  ,)ZURN או SMITHע של "או ש) ( 

  .במחיר והכלול) מקורי של היצרן האחר  ע "או ש( ADPהניקוז דגם 
  

, המנוקז וגי האביזרים השונים תעשה בבטון הגג או המשטח התקנת כל אחד מס
  .הבידוד והאיטום, תוך התחשבות בשכבות השיפוע

  
הניקוזים    יחובר לצנרת ) ישר או בזוית(או אביזר עם מוצא תחתון אביזר פינתי 

) גלוי(ם "מחבר פלב   או ) בתוך שכבת הבטון (מתאים . סי.וי.באמצעות מחבר פי
  .יבור אטום ועמיד לאורך שניםכנדרש לקבלת ח

  
של  יהיו עם מחברים מקוריים  HDPEכל יתר האביזרים המחוברים לצנרת 

  .המיועדים למטרה זו ולצנרת" גבריט"
  
  .אופני מדידה ומחירים     .ד
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 , יכללו גם ניסור האספלט או פתיחת ריצוף, קוי ביוב חיצוניים לפי סוגם   .1

דיפון וייצוב , עומק הממוצעחציבה ברוחב הנדרש ולפי ה/החפירה
 , בדיקות לחץ, מלוי והידוק עם חומר מצעים, עטיפת חול, מצע, החפירות

 וימדדו לפי , תיקוני אספלט או ריצוף וכל הנדרש, השלמת אבני השפה
 קוטר הצנור וארכו בין הדפנות הפנימיים של תאי הבקרה הקרובים זה 

 ממחיר הצנור כמצוין  או כחלק, עבור עטיפת בטון תשולם תוספת. לזה
  .בכמויות

י המפתח "או כתוספת לאורך עפ, אביזרים ישולמו כתוספת בנפרד  
  .וכמצוין בכתב הכמויות בהמשך

  
  .כולל המחיר את התיאום עם הרשות המקומית לביצוע העבודה, כמו כן  

   
 או  ויכללו ניסור האספלט, י עומקם וקוטרם"תאי בקרה ימדדו בנפרד עפ   .2

  יציקת בסיס, דיפון וייצוב החפירות, חציבה/החפירה, צוףפתיחת רי
   עיבוד , מכסה,חוליות עליונות, ראשונה/חוליה טרומית תחתונה ,הבטון

   , למכסים צוארונים או הגבהות, שלבי ירידה, מילוי והידוק,התחתית
   צנרת  מחברי, את כל חיבורי הצנרת אל התא וממנו, פנימיים מפלים
  .תיקוני האספלט והריצוף כמפורט וכל יתר הנדרש, םהאיטו, גמישים

  
לתאי בקרה כלולים במחיר הצנרת ולא  PVCאביזרי חיבור צנרת   

  .עבורם כל תוספת תשולם
  

כולל מחיר התאים למיניהם את התיאום עם הרשות המקומית , כמו כן  
  .לביצוע העבודה

    
י גובהו "טים ועפי הפר"מפל חיצוני ישולם ויכלול את כל האביזרים עפ   .3

  ).תחתיות הצנרת הגבוהה והנמוכה בין (
    
  כולל גם את המסגרת הנגדית , רשתות ניקוז מכל סוג תשולמנה כיחידות   .4

 תעלות /את הנחתה והתקנתה על שפתי תעלת, התואמת והמקורית
  קבלן הפיתוח בכל /תיאום עם הקבלן הראשי, ההתאמה לגבהים  , הניקוז

תעלות הניקוז   .וכל יתר הנדרש, תאמתם לפיתוחוה  הקשור לגבהים 
מעבודות הקבלן  תשולמנה בנפרד או תהיינה חלק  מיציקת בטון באתר 

  .כמפורט בכמויות, הראשי
  
 לפי  ומעלה ימדדו) 2"( 63בקטרים )  HDPE(קוי הביוב והדלוחין בבנין   .5

    כולל, הקוטר והאורך בין האביזרים ללא מדידת אורך האביזרים
 חציבת פתחים והתקנת, תמיכות תליות וחיזוקים, ציבות או חפירותח

עבור עטיפת   .לרבות כל האביזרים, וכל יתר המתואר וכנדרש, שרוולים
  .כולל התליה לרצפה שמעל, בטון תשולם תוספת

        
  - או כמכלולים , צנרת דלוחין ואביזריה תמדד ותשולם או לפי מדידה

 הנחה , חציבה/ר הצנרת יכלול תמיד חפירהמחי. כמצוין בכתב הכמויות
   והסתעפויות בקטרים עד  אביזרים כגון קשתות . ואיטום וכל יתר הנדרש

 , כמו כן כל קופסאות הבקורת, תמיד יכללו במחירי הצנרת) כולל( 3"
) רובעתמפליז במסגרת מ(המכסים , קופסאות ניקוז, מחסומים תופיים

  .וכל הנדרש, הנדרשים
  
, חיזוקים לקיר,מי גשם תמדד ותשולם בנפרד ותכלול הנחהצנרת    .6

   וכן הסתעפות לצלחת , אורור וביקורת וכל יתר הנדרש מכסי, סיתותים
  . האיסוף

  
 או צלחות איסוף תימדדנה בנפרד לפי הסוג והקוטר ויכללו /נקזי גגות ו    

 ,יריעות האיטום, את כל המחברים המיוחדים, התקנה והתאמה שלמים
 חיבור לצנרת הניקוז וכל , ת גאוטכניות וכל הנדרש סביב הנקזיריעו

  .הנדרש להשלמת העבודה
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  ימדדו  - בצנרת הראשית בלבד ' אביזרים כגון קשתות או הסתעפויות וכו
    .או כתוספת לאורך כמצוין לעיל ורשימת הכמויות, בנפרד

  
 
  

  .יזריהואב) HDPE(צנרת שפכים מפוליאתילן בעל צפיפיות גבוהה    06.07
  

  הקבלן יספק ירכיב ויחבר צנרת ואביזרי צנרת מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה   . א
  )HDPE (ולניקוז מי גשם, למערכות השפכים החמים והקרים במבנה.  

  
  ' י חב"כמשווק ע) שוויץ( GEBERIT' הצנרת ואביזריה תהיה תוצרת חב   .ב

י "העומדים בדרישות ת, )"מובילית" ("פלגל"י "או כמיוצר ומשווק ע" מנדלסון"
, "הוראות למתקני תברואה"ה, י"של מת 2+  1חלקים  349כ מספר "מפמ, 4476
  .1205י "ות

  
  למיניהם  מחסומים, מעברים, הסתעפויות, כל אביזרי הצנרת כגון קשתות    .ג

  ואין לבצע , יהיו מייצור מוכן במפעל או בבית המלאכה של הנציג הבלעדי' וכו
  .אביזרים באתר

  
הסתעפות  לצנרת ביוב ניקוז או דלוחין בכל קוטר יש להשתמש אך ורק באביזרי   

  .עם קטע ישר ביניהן על פי התקן 450או קשתות בזוית של 
  
  או באמצעות מצמד , )BUTT WELD(חיבורי הצנרת יהיו בריתוכי השקה     .ד

  או באמצעים אחרים , חשמלי או עם אביזרי שיקוע לספיגת התפשטויות
  .י הנציג והיצרן"לץ עכמומ

  
  .וסמוך לחיבורי הכלים, בצנרת גלויה יותקנו פתחי בקורת ליד כל שינוי כיוון  

  
  ,מעלות צלסיוס 30של . בטמפ. אטמס 1.5כל הצנרת תיבדק בבדיקת לחץ של   

  .למשך שעה וחצי לאחר שכל הפתחים יאטמו
  
  ע מוכחים בשימושכי הקבלן חייב להיות בעל נסיון ויד ,מודגש בזאת במפורש   .ה

  " מנדלסון("עליו לקבל את אישור הנציג המקומי , והרכבה וחיבור של צנרת זו
כי הינו קבלן מורשה מטעמה ועבר את הקורסים וההשתלמויות ") פלגל"או 

וכן להבטיח כי היצרן או נציגו יעמידו לרשות העבודה את הגיבוי , הנדרשים
ביצוע קטעי צנרת במפעל , ודההכנת תכניות עב, ההנדסי והביצועי המלאים

  ). FABRICATION  - PRE(והבאתם מוכנים לאתר 
  

  המזמין יקבל) המתכנן י"השלבים יוגדרו ע(בסוף כל שלב משלבי העבודה 
  י הנחיותיו והנחיות היצרן המקורי "מנציג היצרן אישור בכתב כי הצנרת עפ

  .ל"בחו
  

  צנרת למזמין תעודתבסוף העבודה ולאחר הבדיקות ימסור נציג היצרן של ה
  .שנים לפחות ולעמידות הצנרת ואביזריה 10לתקופה של  אחריות

  
  הפיקוח והאישורים היא באחריות הקבלן , הזמנת היצרן לביצוע הבדיקות

  .והוא יכסה את הוצאות היצרן לענין זה במלואו
  

  פרופיל יש לתלות באמצעות ) 3"(מ "מ 90צנרת אופקית גלויה בקוטר עד    .ו
מ ותליות "ס 50עם סרטי חביקה כל  ,מגולבן מתחת לצינור ולכל אורכו תמיכה

  .קטרים 15לתקרה כל 
  .מ"מ 1.0פרופיל התמיכה יהיה בעובי 

  
  מ ומעלה תתמך במרחקים אשר ימנעו "מ 110צנרת אופקית גלויה בקטרים 

  ואשר, מ בין כל שתי תמיכות סמוכות"מ 10לחלוטין כל שקיעה אשר תעלה על 
  .יהם לא יעלה על הנדרש בתקנים וכמפורט בהמשךהמרחק בינ
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מצמד ( מטר של צנור אופקי יש להתקין אביזר לספיגת התפשטות הצינור  6לכל 
  . הבאה  קטרים מהתליה  10עם קיבוע לתקרה כנדרש ובמרחק של ) שיקוע

  
  הכל , ומחברי שיקוע קבועים לקיר, צנרת אנכית תיקבע עם אביזרי החלקה

          .היצרןי הנחיות "עפ    
   

  יש לאפשר התפשטות טרמית של הצנרת ) או נסתרת/גלויה ו(בכל צורת תליה 
  .י הנחיות היצרן ובתיאום עם המתכנן"הגלויה עפ    

  
מתכתיים ") דיבלים("עם עוגנים ) 2חלק ( 4476י "י ת"התליות והחבקים יהיו עפ

מרחקים וב, מ לפחות"מ 10או מוטות הברגה מגולבנים בקוטר של , בלבד
 125מ לצנור בקוטר "ס 50כל , 110מ לצנור בקוטר עד "ס 60כל (הקבועים בתקן 

  ).מ"מ 160מ לצנור "ס 40וכל , מ"מ
  

ובנוסף , במעברים דרך רצפות קירות ותקרות יהיה אביזר מתאים לנקודת קבע    .ז
י הנחיות היצרן ובתיאום "הכל עפ, עם יריעת איטום למניעת מעבר לחות ומים

  .כנןעם המת
  

, היצרן י "י הרוחב והעומק המומלצים ע"קרקעית תותקן בחפירות עפ- צנרת תת   .ח
וכסוי עם  מלוי מסביב בחול , מ"ס 10עם מצע חול ים בעובי  - להתנהגות גמישה

  עם עטיפת בטון מזוין  - או להתנהגות קשיחה, מ"ס 30חול ים בעובי 
  .כניותעל פי הפרטים בת, מ מסביב"ס 10בעובי מינימלי של  

  
יצרן  י הנחיות"עפ)  AZ(חיבורים לתאי ביקורת יבוצעו באמצעות שרוול מיוחד    . ט

  . הצנרת  
  
  
) גשם כגון צלחות איסוף למי (לצנרת אחרת או לאביזרים  HDPEבחיבורי צנרת    .י

  .יש להשתמש אך ורק במחברים מקוריים ואין לבצע שום חיבורים מאולתרים  
  

   יותקנו עם, י הנחיות היצרן"מים אחרים יבוצעו עפמחסומי רצפה ומחסו   .אי
  .י הפרטים והנחיות היצרן"ועפ, הארכה כנדרש

  
  ,עם מכסה מתברג ,עגולים במסגרת מרובעת ,פליז מיציקת המכסים יהיו

 על , )03-9040820" (ה.פ.מ"הכל מתוצרת ,מותאמים לקופסאות ולגובה הריצוף
 אביזרים מאיכות ירודה לא . יותפי דרישות התכנון והפירוט בכתבי הכמו

  .יתקבלו
  

  הרשתות העליונות תהיינה כנדרש במפרט או בתכניות והן תותאמנה במדויק 
  .לגובה הרצפות ושיפועיהן    

  
, תעשיתיים, ברוחב הנדרש בתקן, כל המתלים והחבקים למיניהם יהיו מגולבנים   .בי

או תוצרת ) מ"בע "נרימקס"י "משווקים ע" (מופרו"תוצרת , עם חביקה מלאה
  .י המתכנן"מדגמים אשר יאושרו מראש ע, ")תגר"י "משווק ע" ( יוניסטרט"

  י המתכנן "האישור ינתן ע .)במלואם(הקבלן רשאי להציע מתלים שווי ערך 
  עם המתלים המקוריים ועם  -רק לאחר שהקבלן יכין שתי דוגמאות תליה 

  .והחלטת המתכנן תתקבל בענין זה, התחליפים 
   

  :אופני מדידת הצנרת ואביזריה יהיו כדלקמן   .יג
   

  ללא מדידת אורך , הצנרת תימדד לפי הקוטר והאורך בין האביזרים   .1 
  התליות , ההלחמות ,מחיר הצנרת כולל את החומר. האביזרים עצמם

וכן את , הנדרש וכל יתר התליות הנקודתיות או המיוחדות, הרצופות
  .ם של הבניןביצוע מעברי הצנרת דרך האלמנטי

  
  ' אוגנים וכו, רוכבים, מעברים ,הסתעפויות ,אביזרי צנרת כגון קשתות   .2
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מחיר אביזר  .כולל ומעלה) 2.5"(מ "מ 75ימדדו בנפרד רק בקטרים של   
. צדדים כנדרש כולל את החומר והריתוך שלו לצנרת משנים או שלושה 

  .אוגנים כוללים במחירם ריתוך לצד אחד בלבד
  
או האביזרים את כל ההוצאות /בלן לכלול במחיר הצנרת ועל הק   .3

ריתוך וכל יתר הנדרש להתקנתה המושלמת ולא  ,עיבוד הקצה ,לחיתוך
  .תוספות כל תשולמנה 

  
  כוללת במחיריה גם את האביזרים ) 2"(מ "מ 63צנרת בקטרים עד    .4

  .'קשתות הסתעפויות וכו כגון
  
לכל (מסעפים , פסאות איסוףקו, אביזרים כגון מחסומים למיניהם   .5

אביזרי בקרה , מיסעף מונע גישות, אביזרי התפשטות ,)יציאות מספר
 -הצנרת וללא תוספת  כלולים במחירעם זאת . בנפרד ישולמו ' וכו

אביזרים מונעי , מצמדים למיניהם, למיניהם פקקים, הקבע נקודות 
ביב כיסויים ס, מכלולי חיבור ומתאמים, שבכות, אטמים , שליפה

פרופילי התמיכה הרציפה וכל יתר הנדרש , ותליות תמיכות , מחסומים
  .העבודה להשלמת

  
    סיתות החריצים ויתר , קידוח כל מעברי הצנרת/כמו כן את החציבה  

  .עבודות הבנוי הדרושות להתקנה המושלמת
  
   מחיר . כמצוין בכתב הכמויות, צנרת דלוחין ואביזריה תשולם כמכלולים   .6

    את צנרת הדלוחין, ול כולל את כל ההכנות לכלים הסניטרייםהמכל
    , מחסומים תופיים/המאספים/את כל קופסאות הבקורת, למיניה

  חבור לתשתיות ) מפליז במסגרת מרובעת אלא אם נדרש אחרת(המכסים 
  .והקולטנים וכל יתר הנדרש

  
   כך בכתב צנרת דלוחין ואביזריה תמדד ותשולם לפי מדידה רק אם צוין  

  .הכמויות
  

  .עבור עטיפת בטון תשולם תוספת כולל התליה לרצפה שמעל   .7
  

ומעלה תשולם תוספת ) 2.5"(מ "מ 75רק עבור אביזרים לצנרת מקוטר    .8
  :כדלקמן, האורך לפי 

  .מטר 1 - מעלות  90קשת    -  
  .מטר 2 - מכל סוג וזוית " צלב"או  Yהסתעפות    -  
  .מטר 2 - ניפל עם ביקורת    -  
  .מטר 1 -מעבר    -  
  .מטר 2.5 - מעלות צמודות  45קשתות  2   -  
  .מטר 1.5 –מעלות  45קשת  1   -  
  .מטר 1.5 - אביזר התפשטות    -  
  .מטר 1 -פקק ביקורת בקצה קו    -   

  
   קבועות תברואתיות ואביזרי מים, כלים סניטריים   07.07

 טבח ובכל מקום אחר כנדרשאו במ הקבלן יספק ירכיב ויחבר באזורי השירותים     .א
את כל הכלים התברואתיים המפורטים בכתב הכמויות ובתכניות ובהתאם לפרק 

  .של המפרט הכללי וכמפורט להלן 0704
  

  והקבלן אחראי באופן בלעדי לעמידה בתנאי, 1205י "גובה הכלים יהיה לפי ת
  .התקן

  
, ניקל כרום עם ציפוייהיו מפליז ' אומים וכו, כל אביזרי הקבועות כגון צירים   .ב

  .ל וכנדרש"רוזטות מצופות כנ
 ,אסלות תקבענה בברגי פליז, חבורי הקבועות יהיו יציבים חזקים ואטומים    

  .'ם וכו"כיורים בעזרת תמיכות סמויות או פלב
  
  :להלן פירוט הכלים השונים     .ג
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  כיורים   .1
לבן ' וג אס, "חרסה"כיורי רחצה בודדים בחדרי שירותים יהיו תוצרת   .א

הכיור יהיה קבוע לקיר    ."57נורית "דגם ) או בגוון אחר אם יצויין(
, דיסקיות ואומים מגולבנים  וכן , באופן סמוי עם ברגים בקוטר מתאים

ם וזיז תפיסה "מצינורות פלב ג תמיכות "או ע, וכיסוי דקורטיבי לאום
, פוליפרופילןעשוי , 1.25"לבן    בצבע " ליפסקי"הסיפון יהיה של . עליון

כיורים בודדים קטנים להתקנה בתאי שירותים   .והכל כמפורט בכמויות
  .עם כל יתר הדרישות לעיל" 103 לוטוס " יהיו מדגם

  
עבור התקנת הכיורים על קירות גבס יש להשתמש אך ורק במתקני תליה 

וכחלק , מתאימים לכיור וכל חבוריו למים ולדלוחין" אורבונד"מתועשים של 
התקנת כלים סניטריים בקירות "לחלופין ראה פרק . ר הכולל ללא תוספתמהמחי
  ".גבס

  
  ,לבן' יהיו אובליים סוג א, כיורי רחצה להתקנה תחת משטח שיש   .ב  

   הכיור יהיה מודבק )162ט "מק" (נופר"דגם " חרסה"תוצרת 
   עם מלוי המרווחים ,מחוזק ואטום, Zשקוף עם תפסי  RTVבסיליקון
     , פוליפרופילן עשוי, 1.25"" ליפסקי"הסיפון יהיה של . בסיליקון

  .וכמפורט בכמויות
    

  .יהיו כמפורט בכתב הכמויות, כיורים אחרים ומחומרים שונים   .ג 
  

  .אסלות   .2
  

האסלה   "337פטרה "דגם " חרסה"אסלות תלויות תהיינה תוצרת    .א
צירי  עם" חרסה" י "כמשווק עתסופק עם מושב פלסטי כבד ומלא 

  .תואמות     ובמידות בגוון תואם" פטרה"ם דוגמת מושב לאסלת "פלב
  
י "ע משווק , מ מהקיר"ס 70אסלות תלויות לתאי נכים תהיינה באורך    .ב 

ומכסה  עם מושב , בצבע לבן 50850038ט "מק" ויטרה"דגם " פלאסון"
      . מקוריים

  
קיבוען לקיר , ןכל הנדרש להתקנת כלולים ותהאסלמ כל אחת במחיר   .ג

מסגרת הפלדה עם מיכל ההדחה /מעמד לרבות, החיבור למיכלי ההדחה
, באופן עצמאיה לתמיכ להתקנה בגב האסלה ובמלוי , כמפורט בהמשך

כמו כן , וכל הנדרש )מיוחדת(  4" - 900חיבור לביוב בעזרת קשת , הקיבוע
 ברמתכרום באיכות ו- מצופים ניקל , מקוריים' אומים וכו,הידוק ברגי

  .והמושב, גימור מעולים
  

י "התמיכות לאסלות תתואמנה עם עבודות החיפוי והריצוף ותהיינה עפ      
  .הפרטים בתכניות

  
  .146י "כל האסלות תתאמנה לת   .ד
  
 אם   אלא , חלק ממחיר האסלה היהי, מיכל ההדחה או מנגנוני ההדחה   .ה

  .צויין אחרת
  

  :מיכלי הדחה סמויים   .3    
  
   י "כמשווק ע" ספיר" חה סמוי לאסלה תלויה יהיה דגםמיכל הד   .א

עם   ,עם מסגרת עצמאית ורגליים לקיבוע לרצפת הבטון, "פלסאון"
, מנירוסטה   לחצן מחולק  כמותי ולוחית הפעלה חזיתית-מיכל הדחה דו

  .על הקיר עם בניה מסביב וחפוי קדמי להתקנה
האסלות  ובתנאי שגם  )ליטר 6/3( 851י "כמות המים במיכל תהיה לפי ת 

  .146י "לפי ת, תתאמנה לכך
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, מוצא ביוב, ברז מלוי פנימי, המכלול כולל גם את צינור השטיפה  
  .כרום-כיסויים לברגים מצופים ניקל

  
כבסיס לחיפוי המיכל או שהחיפוי ) ירוק(כאשר משתמשים בלוח גבס 

יש לצקת בטון מאחורי אזור , ג שכבת טיח קידמית בלבד"יבוצע ע
  ).בחלקו התחתון של המתקן(התקנת האסלה 

  
, קיבועים, כולל כל החיבורים, המחיר כולל אספקה והתקנה מושלמים

ויסות  ,יציקת הבטון ,ולמשטחי גמר, רצפות, התאמות לקירות, ויסותים
  .קצב המלוי וגובה המים במיכל וכל הנדרש

  
  על הקבלן לבצע יציקת בטון לכל, כאשר ההתקנה היא בקירות גבס

. בתחום עליו מותקנת האסלה, גובה החלק התחתון של מתקן התליה
  .והחיפוי יהיה גם על חלק זה, של קיר הגבס) חוץ(היציקה תהיה במישור 

  
  משתנות   .4

  
  דגם " חרסה"ג החיפוי תוצרת "ע, המשתנות תהיינה תלויות מהקיר   .א

לקיר    מחוזקות , )מובנה במשתנה(עם סיפון קרמי פנימי " 366ברקת "
  .ם מיוחדים"בעזרת ווי פלב

  
  , י רגש אינפרא אדום"מערכת ההדחה למשתנות תהיה להפעלה ע   .ב

   מודל " שטרן"הכל תוצרת , אספקת חשמל קבועה לרבות שנאי
, ל"הנ   כאשר צינור הפיזור מותאם למשתנות מהדגם  E 1031" יופיטר"

  .ללא אילתורים, מורכב אופן מושלם
  

ויסות    ג שקוע בקיר מחובר לצנרת המים לרבות ברז המנגנון יהיה מסו
  . מסנן וכל הנדרש, וסגירה

לעיל    מחיר מערכת הדחה אוטומטית למשתנות כוללת את כל האמור 
הזנת    חיווט חשמלי בין הבקר לברז החשמלי חיבור לקו , וכנדרש
  . מקוריים    חיבור לצנרת המים קופסת אביזרים ומכסה, החשמל

   לרבות חיבורים לצנרת אספקת , ת הטיח יושלמו בנפרדברזים תח
   .המים

  
  סוללות למים קרים וחמים   .6
  

 , ברזי ערבוב למים קרים וחמים לכיורי רחצה בודדים להתקנה מהקיר  .א
    ).פיה מסתובבת קצרה( ,302814דגם " אורסט"דגם " חמת"יהיו של 

  
 וכן חסכם , טיקוהחיבור לצנרת הפלס" בית"ה מחיר האביזר כולל את

  .אשר יסופק ויותקן לפי הנחיות היצרן
  

 יהיה , או ישירות מהכיור, ברז ערבוב לכיורי רחצה להתקנה מהמשטח
מחובר למים הקרים והמים , )פיה קבועה( 302840דגם " אורסט"

 18NL 08006 3/8X"1/2" שגיב"ברזי בעזרת זוג ) ל"הצנרת כנ( החמים 
  .סכםוח, רוזטות וכל הנדרש , בלבד

  
 עבור התקנת הסוללות בקירות גבס יש להשתמש אך ורק במתקני תליה 

 וכחלק  ,מתאימים לסוללה וכל חבורה למים" אורבונד"מתועשים של 
 התקנת כלים סניטריים "ראה פרק  ,מהמחיר הכולל ללא תוספת

  ".בקירות גבס
  
  עבור התקנת הסוללות בקירות גבס יש להשתמש אך ורק במתקני תליה   .ב 

 וכחלק  ,מתאימים לסוללה וכל חבורה למים" אורבונד"מתועשים של 
בקירות  התקנת כלים סניטריים "מהמחיר הכולל ללא תוספת ראה פרק 

  ".גבס
  



84 
 

בנין רב תחומי –מכללת הדסה   
 

 
  
 , 302815דגם " אורסט" ,תהיה הסוללה מהקיר, לכיורי מטבח או כביסה   .ג

  .עם חסכם, ל"מחוברת לצנרת כנ
 מחוברת לצנרת המים , 302853" אורסט"או תהיה  סוללה מהמשטח

 , בלבד 18NL 08006 3/8X"1/2" שגיב"הקרים והחמים בעזרת זוג ברזי 
  .ועם חסכם, רוזטות וכל הנדרש

  
 עבור התקנת הסוללות בקירות גבס יש להשתמש אך ורק במתקני תליה  

 וכחלק  ,מתאימים לסוללה וכל חבורה למים" אורבונד"מתועשים של 
 התקנת כלים סניטריים "ראה פרק  ,תמהמחיר הכולל ללא תוספ

  ".בקירות גבס
  

  מחירים לכלים סניטריים ואביזרי מים     .ד
  

 המחירים לכל כלי או אביזר יכללו כאמור לעיל את כל הדרוש  . 1
הוראות המפרט , לפי הנחיות יצרני הציוד, המושלמת להתקנתו

  .המיוחד ורשימת הכמויות
  

המחיר גם את כל כאשר ההתקנה היא בקירות גבס יכלול 
 החיזוקים המיוחדים אשר יבוצעו באמצעות מתקנים מתועשים

  .וללא תוספת במחיר מכל סוג, בלבד" אורבונד"של 
  

התקשרות הקבלן עם ספקים שונים תהיה טעונה אישור המזמין    .2
והקבלן מתחייב לציין את מקור , המפקח או המתכנן בלבד או

  .הרכישה
  

  תצוגה –ות דוגמאות לכלים וסולל     .ו
  

 קבלן התברואה יהיה בעל נסיון מוכח של התקנת כלים ואביזרי   .1
קבלן אינסטלציה ללא . אינסטלציה כמפורט במפרט ובכמויות

  .לבצע עבודה נסיון לא יורשה
  
יבצע התקנה מושלמת לדוגמה של כיורים ) בעל הנסיון(הקבלן   .2

אסלה ומיכל הדחה וכן אסלה תלויה , משתנה ,למיניהם
שהדוגמאות תיבדקנה   ולאחר, מערכת ההדחה שלהו

לדוגמה  ההתקנה . יוכל להמשיך לסיים את עבודתו, ותאושרנה
  .תהיה ללא תשלום מיוחד או נוסף

  
על הקבלן להכין תצוגה של כל הכלים , במסגרת עבודה זו    .3

לשם בדיקת אופני , ואביזרי המים השונים  הסניטריים
עים והחלטה סופית של הצב בחירת , ההרכבה וההתקנה

  .המזמין לגבי סוג וטיב הכלים
  
המזמין יעמיד לרשות הקבלן מקום מתאים עם קיר זמני אשר    .4

  .ישמש להתקנת כל הכלים והאביזרים כאמור
  
או /עבור ביצוע התצוגה לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד ו   .5

  .שהיא  תוספת כל
והאביזרים בגמר הקבלן ידאג לפרק ולסלק מהאתר את הכלים  

אלא אם יקבל הנחיה אחרת מהמפקח או , תהליך ההחלטה
  .המזמין

  .הפירוק והסילוק יעשו ללא תשלום 
  

  התקנת כלים סניטריים בקירות גבס   07.08
  

  כאשר מבצעים קירות גבס ויש להתקין במסגרת קירות אלה כלים סניטריים   .א
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תמיכות  ת הכלים באמצעות קבלן המערכות חייב לבצע את התקנ, ואביזרי מים      
  .הן לכלים והן לצנרת, עזר

  
, "אורבונד"' תמיכות העזר תהיינה מאביזרים מתועשים ומקוריים בלבד של חב

  .מהדגמים והתוצרת אשר תפורט בהמשך
  
  אלא , חיזוקים בעץ או כל סידור אחר, לא יתקבלו אילתוריםמוגדש בזאת כי  
  .י המתואר בהמשך והפרטים בתכניות"עפ 

  
  תליית מיכל הדחה   .1

  מיכל הדחה יותקן על קיר גבס באמצעות תמיכה מתועשת של   .א
 ט"מק -וחיזוק נוסף , 710021100) ט"מק(דגם " אורבונד"  

לחבור אל צנרת " בית"עבור ברז המלוי עם ה  710031800/50
  .הפלסטיק

     
      מ ידאג קבלן"ס - 61דה ורוחב הניצבים של הקירות גדול מיבמ   .ב

       או , במרחק הנדרש, אנכי, התברואה להתקנת ניצב נוסף
      40.6למרווחים של , ל"באביזרי תמיכה מקוריים כנ שישתמש

  .מ"ס
  
   או מצופי, כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים   .ג

  .קדמיום
  
      כלולים במחיר , מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים   .ד

  .ולא תשולם עבורם תוספת, המים ואביזרי הכלי
  
  .או המפקח/לאישור המתכנן ו, הקבלן יכין מתלה לדוגמה   .ה 

  
  תליות כיור רחצה מקיר גבס   .2
  

  כיור רחצה יותקן על קיר גבס באמצעות תמיכה מתועשת של    .א
    ט "מק -וחיזוק נוסף  710021100) ט"מק(דגם " אורבונד"  

     רגילים , מהקיר או מהמשטח(עבור ברזי המים  710031800/50
  .ומוצא הדלוחין) אולעירבוב

  
  י גבהי ההתקנה "גובה התקנת מערכת התמיכה יהיה עפ   .ב

    הפרטים או , לפי התקן, התקניים של כיורים וברזי מים
  .הפריסות

  
      ידאג קבלן, מ"ס - 61במדה ורוחב הניצבים של הקירות גדול מ  .ג 

       או , אנכי במרחק הנדרש, וסףהתברואה להתקנת ניצב נ
       40.6למרווחים של , ל"באביזרי תמיכה מקוריים כנ שישתמש

  .מ"ס
  
       כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים או מצופי   .ד

  . קדמיום
   
       כלולים במחיר, מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים   .ה

  .בורם תוספתולא תשולם ע, הכלי ואביזרי המים
  
  .או המפקח/לאישור המתכנן ו, הקבלן יכין מתלה לדוגמה   .ו

    
  
  

  חיבור ברזי מים וסוללות בקיר גבס   .3
ברזי מים וסוללות יותקנו בקירות גבס באמצעות תמיכות    .א

      על פי המקרה וסוג  )710031800/50( "אורבונד"של   מתועשות
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      , נחושת, מגולבן(ם וכן על פי סוג צנרת אספקת המי, הברז
  )..S.P, פקסגול

  
 כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים או מצופי   .ב

  .קדמיום  
  
   כלולים במחיר , מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים   .ג

  .ולא תשולם עבורם תוספת, הכלי ואביזרי המים
  

  .או המפקח/לאישור המתכנן ו, הקבלן יכין מתלה לדוגמה   .ד
  

  חיבור מזרם לאסלה   .4
מזרם לאסלה אשר יותקן בתוך הקיר יקבע לחיזוקי קירות   .א

דוגמת " אורבונד"הגבס באמצעות תמיכה מתועשת של 
  .ועל פי אותן דרישות,מקלחת התמיכה לראש 

  
לקבלת היעוץ לגבי בחירה " אורבונד"הקבלן יסתיע באנשי    .ב

בל את אישורם כי וכן יק, התליה המתועשים אביזרי   נכונה של 
  .ותחת השגחתם לשביעות רצונם   בוצעו  התמיכות

  
     .בדיקות לחץ ושטיפת מערכת התברואה   07.09

לסילוק , לכיבוי אש, מערכות הצנרת לאספקת מים, עם גמר התקנת מערכות התברואה
יערוך הקבלן בדיקות אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן , שפכים ויתר העבודות

  .ודתו וללא תוספת תשלוםכחלק מעב
  
  בדיקות לחץ לצנרת אספקת מים   .א
  

  הצנרת למערכות הכבוי , החמים לשימוש, צנרת המים הקרים לשימוש  .1
  פעמים  2תיבדק בלחץ הידרוסטטי מיזערי של , וכל צנרת אחרת במתקן    

  , אטמוספירות 10לחץ העבודה המירבי של המערכת אך לא פחות מאשר 
, קולטי שמש, נחשונים, שסתומים .רק המיוחד במפרטאו כמפורט בפ
. ואביזרים רגישים אחרים ינותקו ויעקפו בזמן הבדיקה מיכלי אגירה

הבדיקה    .בעת הבדיקה יש לתת תשומת לב לתקינותם של התליות
 תחשב מוצלחת אם לא חלה ירידה בלחץ כעבור שעה מהפעלת 

  .לפחותשעות  24המערכת תושאר תחת לחץ למשך . המשאבה
  

השטיפה . עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצאת שיירי ליכלוך   .2
תיעשה בתוך הצינורות בלבד וכל השסתומים , בדיקת הלחץ כדוגמת

  .והשטיפה תימשך כל עוד ימצא ליכלוך במים, ייעקפו והאביזרים
  

  .י המפרט הכללי"כל יתר הדרישות יהיו עפ   .3
  

  וניקוז בבניןבדיקת לחץ ושטיפה לצנרת ביוב    .ב
  תיבדק לפני סגירת קירות וריצוף , )63( 2"כל צנרת הדלוחין בקטרים עד    .1

). מוצאי כיורים(מטר מעל לנקודה הגבוהה ביותר  1בלחץ מים של 
קופסאות ביקורת ומחסומים למיניהם יאטמו וגובה המים ישמר למשך 

ביזרי וא, בזמן הבדיקה יש לבדוק את איזורי המחברים למיניהם.שעה 1
  .נזילות יתוקנו ותערך בדיקה חוזרת .התפשטות

  
 2אך בעומד של , תיבדק כמתואר לעיל HDPEכל צנרת הביוב העשויה    .2

מטר מעל קצה הקו  13או  הקו קצה מטר מעל לנקודה הגבוהה ביותר של
)HDPE(.  
בזמן הבדיקה יש לבדוק את איזורי המחברים למיניהם ואביזרי   

  . הביקורת
  .תוקנה ותערך בדיקה חוזרתנזילות ת  

  
  י פתיחת ברזים"ע, י הזרמת מים בכלים הסניטריים"הצנרת תישטף ע   .3
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    .והדחת מיכלים        
ויש לנקות מקומות כגון מחסומים , יש לודא שהזרימה חופשית      

  .למיניהם מכל פסולת בניה  ומלכודות
  

  בדיקת כלים סניטריים ואביזרי מים     .ג
  

  טריים יופעלו ויש לבדוק נזילות בעיקר באיזורי החיבור כל הכלים הסני   .1
  .ומחסומי כיורים, בין האסלות לצנרת הביוב          
  

  פתיחת ברזי הניתוק /י סגירת"יש לווסת את זרימת המים בכלים ע   .2
יש לנקות את כל   .למיניהם עד לקבלת זרם מים סביב ללא התזה

עד ', מקלחות וכו  ראשי ,מעדני הזרימה למיניהם, המסננים, הרשתות
  .לקבלת זרם אחיד ומלא

  
  שטיפת קוי ביוב וניקוז חיצוניים   .ד
  

את כל פסולת הבניה , לאסוף ולנקות, יש לשטוף בזרמי מים חזקים   .1
ושיירי עבודות ההתקנה של כל מערכות צנרת הביוב והניקוז  באתר 

  .החיצוניים
  
י מוטות עם מברשות "קרקעית ע- במקביל יש לנקות את הצנרת התת   .2

עד לקבלת קוים , מכשירי ניקוי עם לחץ מים גבוה וכנדרש, בקצה ניקוי 
  .מכל פסולת בניה או חסימות אחרות נקיים 

  
, מכל לכלוך ופסולת הניקוזיש לנקות באופן יסודי את תא משאבות    .3

  ).לרבות חול(גודל   ובכל
  
  ימה חופשית ואחידהולודא שהזר, יש לנקות את תאי הביקורת בתחתית   .4

  .לאורך כל התעלות ובתאים         
  

  בין, )בתאים טרומיים(יש לאטום את המרווחים בין חוליות התאים    .5
החוליות לתקרה וסביב פתחי הכניסה לתא בטיח צמנט ובאופן חלק 

  .ואחיד
  
  ,בגמר העבודה ולפני המסירה יש לנקות את מסגרות הפתחים לתאים   .6

  .דיבה את מסגרת המכסהולגרז בשכבה נ        
  

  יבצע צילום וידאו לכל אורך הצנרת הקבלן , לאחר ניקוי המערכת   .7
עם ציון כל קטע וקטע או מיספור הקטעים , בין כל התאים, החיצונית

המצולמים כך שניתן יהיה לזהות באופן ברור את הקטעים ביחס 
דות צילומי הוידאו לצנרת יהוו חלק ממסמכי התיעוד והע  .לתכניות

  .הקבלן למזמין  י"אשר ימסרו ע
  

  תקלה אחרת או ביצוע שלא , שבר בקוים, במידה והצילום יגלה סתימות  
  הקבלן יבצע את כל התיקונים , על פי המתוכנן או הנדרש או כחוק

  .ועל חשבונו בלבד, הנדרשים על כל הכרוך בכך
  דרשבגמר עבודות התיקון יבוצעו צילומים חדשים להוכחת הקיים הנ  

  .ותקינות המערכות
  

  בדיקות לחץ לצינורות מי גשם   .ה
  

  יש לבדוק תחת, בתחום קירות הבנין) או משופעת(צנרת מי גשם אנכית    .1
י סגירת כל הפתחים והנקזים למיניהם ומלויה במים "לחץ מים ע
  ).הפרשי גובה אבסולוטיים(מטר אנכיים  10של   בקטעים

  
  שעות ובמשך זמן זה לא תהיינה נזילות  4בדיקת הלחץ תעשה למשך    .2

  .ומפלס המים לא ירד
  .נזילות יותקנו ותערך בדיקה חוזרת  
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השטיפות ויתר הנדרשים יבוצעו , ל"מודגש בזאת כי הבדיקות הנ  
  .העבודה וללא תוספת מחיר במסגרת

  
  דליפות וגורם אחר אשר , נזקים אשר יגרמו למבנה כתוצאה מנזילות  

  יהיו באחריות הקבלן והוא ישא בכל הוצאות , העבודהרמת /מקורו בטיב
  .תיקון הנזקים והחזרת המצב לקדמותו

  
  שטיפה וחיטוי מערכת צנרת ומערכות אספקת מים הראויים לשתיה   .ו

  
   הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מערכת אספקת המים או הכבוי אשר    .1

יות משרד על פי הנח, או לשימוש אדם מכל סוג/ישמשו לשתיה ו
שירותי בריאות הציבור והמחלקה לבריאות הסביבה ברשות   , הבריאות
     .המקומית

  
  מערכות המים הנכללות בהגדרה לעיל הן כל מערכות צנרת המים    .2

  המשמשת כתשתיות אספקה ראשיות או עבור המים הקרים והחמים 
י מחממ/מאגרי, או צנרת כבוי אש משותפת לכבוי ולצריכה, לשימוש

ומערכת השאיבה של מים אלה והצנרת , מאגר המים, החמים  המים 
  .וכל צנרת אחת במתקן,אליה   הקשורה 

  
   לאחר , י שטיפת כל מערכות הצנרת במי רשת"תהליך הנקוי יתחיל ע   .3

   והמים יוזרמו מכוון המקור אל , שיפתחו כל המוצאים וברזי השריפה
   ויגיעו מים , כורים מהמערכתעד שיצאו כל המים הע, קצות המוצאים

  .צלולים
  .ל ישטפו גם כל נקודות הניקוז ומוצאים אחרים"בעת השטיפה הנ  

  
  .בגמר השטיפה יש לנקז ולרוקן את כל המערכת כהכנה לחיטוי   .4
  
מבודדים מהרשת , יש לודא כי הקטעים אותם שוטפים ומחטאים   .5

  .קיימות באתר/וממערכות המים הפועלות  הקיימת 
  
  כל החומרים המשמשים לניקוי וחיטוי מערכות הצנרת והמאגרים יעמדו    .6

  :ופעולת החטוי תתבצע כדלקמן, 5438י "בדרישות ת
  

החטוי יתבצע , כאשר החטוי יתבצע ללא סחרור תמיסת החטוי   .א
אשר יוסף למים ) סודיום היפוכלוריט(תמיסת כלור נוזלי  י "ע

  .הכנסת התמיסה למערכתעל צינור , באמצעות משאבת מינון
  
יש למלא את כל קוי המים והאוגרים למיניהם עם תמיסת    .ב 

לודא שכל האויר נוקז מהמערכת והציוד וכל חתך , הכלור
  .הזרימה ונפח האוגרים מלא בתמיסה

  .את הקצוות יש לסגור  
  
 3וזמן השהייה יהיה , מליגרם לליטר 300ריכוז הכלור יהיה    .ג

  .לפחות שעות 
  .ליטר/ג"מ 155ז הכלור לאחר השהייה צריך להיות לפחות ריכו  

 150-100במידה והריכוז לאחר השהייה הראשונה הוא 
יש להמשיך את זמן החטוי עם המים המוכלרים , ליטר/ג"מ

  .שעות 3למשך תקופה נוספת של 
 -אם לאחר תקופת השהייה הנוספת יהיה ריכוז הכלור מתחת ל

  .ע שטיפה וחיטוי מחדשאזי יש לבצ, ליטר/ג"מ     100
  

     י סחרור רצוף של מים עם תמיסת כלור "כאשר החטוי יתבצע ע   .ד
התמיסה תוכן מראש או שתתבצע הזרקת , בשיעור מדוד וקבוע

, י משאבת מינון בעת הזרמת המים לקוים והמאגרים"ע    כלור 
כאשר הזרימה תתבצע בחתך מלא לאחר הוצאת כל האויר 

  .מהמערכת
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  :כדלקמן, החטוי באמצעות סחרור תלוי בריכוז הכלור זמן   .ה
  .ליטר/ג"מ 100שעות לריכוז כלור של  12
  .ליטר/ג"מ 50שעות לריכוז כלור של  24
  

ריכוז הכלור לאחר תום הסחרור צריך להיות לפחות מעל 
  .הריכוז המקורי למחצית 

ליטר לחצי /ג"מ 10במידה והריכוז בתום הסחרור הוא בין 
יש להמשיך את הסחרור עם המים המוכלרים , וריהמק  הריכוז

  ).שעות 24או  12(למשך תקופה נוספת 
 -אם לאחר תקופת הסחרור הנוספת יהיה ריכוז הכלור מתחת ל

  .אזי יש לבצע שטיפה וחיטוי מחדש, ליטר/ג"מ 10
  

אשר    נציג המזמין והוא /יהיה נוכח במקום המפקח, בכל זמן השטיפה והחטוי   .7
  .יסתיים תהליך החטוי או ימשך כמפורט לעיליקבע אם   

  
המוצאים     דרך כל , יש לשטוף ביסודיות את כל הקוים, בגמר פעולת החיטוי   .8

  .ליטר/ג"מ    1מ  נמוךעד שריכוז הכלור במים היוצאים יהיה , והקצוות  
  
  מרככים ומכשירים ואביזרים אחרים במערכת, משאבות מים, מסננים   .9

במדת הצורך גם . יוגנו בפני זיהום) קרים או חמים(ימוש אספקת המים לש
  .מכשירים ומערכות אלה ישטפו ויעשה להם חיטוי כנדרש לעיל

  
 -הבריאות    משרד  ת ודרישות"כל עבודות החיטוי ומניעת הזיהום יעשו לפי הל   .10

המקומית  הרשות  ,שירותי בריאות הציבור והמחלקה לבריאות הסביבה
  .ת המים שלהוהמחלקה לאספק

  
   חברה אשר זה /בידי גוף אך ורק מודגש בזאת כי עבודת החטוי תבוצע    

  .הסמכה לכך מטעם משרד הבריאות/מומחיותה ויש לה אישור  
  

  ביצוע שלב זה בעבודה הוא תנאי יסודי לקבלת המערכת ואישור לביצועה 
  .כנדרש

  
  תכולת העבודה   .ז

ת השטיפות והחיטוי וכן צילומי הוידאו כי כל הבדיקו, מודגש בזאת ופעם נוספת
יעשו כחלק בלתי נפרד של העבודות ) גם אם לא פורטו(המפורטים לעיל והנדרשים 

  .והמלאכות ולא תשולם עבורן כל תוספת תשלום
   

  מבחני פעולה והרצה, ויסות   07.10
  

או המפקח /או המזמין ו/י המתכנן ו"עם סיום הקמת המערכות ולפני קבלתן ע   .א
י יצרני הציוד "ייב הקבלן לבצע את כל מבחני הפעולה והויסותים הנדרשים עח
הקבלן יבצע גם מבחנים . או המפקח במשך העבודה/או המזמין ו/י המתכנן ו"וע

, משרד הבריאות, י מוסדות מוסמכים כגון מכון התקנים"נוספים אשר יידרשו ע
  .'חברת חשמל וכו, משרד העבודה

  
 לנדרש בתכניות  יניהם יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימוהמים למ כל מחממי   .ב

  .בטמפרטורה הנדרשת, ובמפרט  
   
  כל מערכות הטיפול במים יכוונו כך שפעולתן תהיה אפקטיבית ויעילה      .ג

  .ותוצאות הפעולה יתאימו לנדרש בתכניות ובמפרט    
  
 בדקו יי של המערכות הסולאריות המשאבות ומערכות הסחרור וחלוקת המים   .ד

  .ויכוונו לספיקות כנדרש  
   
כל מפסיקי יתרת הזרם יכוונו , כל הגופים החשמליים ייבדקו לצריכת הזרם   .ה

זרם הפעולה הנורמלי . וייבדקו להפסקת פעולת גופי החימום בזרם הנדרש
  .והמירבי יסומן באופן בולט וקבוע על פני לוח השנתות של כל אמפרמטר
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אזעקה וכל מערכות הפיקוד והבקרה האוטומטיים כל אביזרי הבטיחות וה     .ו
  .ייבדקו לפעולה תקינה  

  
יערוך  הוא , לאחר שהקבלן יסיים את כל המבחנים והויסותים לשביעות רצונו    .ז

המפורטים  מבחן כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל המתקנים בתנאי הפעולה
מסודרים של זרם ו  הקבלן יערוך בעת מבחן זה רישומים מפורטים. במפרט זה

יתר האינפורמציה  וכל  ,טמפרטורת המים,המנועים בהנעה ובפעולה שוטפת
  .המפרט והתוכניות הדרושה לשם הוכחת קיום דרישות

    
 ,י דרישה"על הקבלן להיות מוכן לבצע עפ, לאחר תום הויסותים ואישורם   .ח

נת על מ, שינויים בויסות הכמויות לשם התאמת הטמפרטורות או הספיקות
  .להביא את המתקן למצב פעולה תקין בהתאם לדרישות המפרט והתוכניות

לאחר מכן יקבע תאריך . רשום תוצאות כל המבחנים יימסר למשרד התכנון
או המפקח ובו יערך מבחן /או המתכנן ו/או הקבלן ו/ו, י המזמין"כמוסכם ע

בעת במידה ו. המתכנן או נציגו המוסמך, המפקח, ביקורת בנוכחות המזמין
המבחן עם המתכנן ימצאו סטיות מהאינפורמציה הרשומה בתוצאות מבחני 

הקבלן ידרש לשאת , וידרשו ויסותים נוספים, או זו שנדרשה במפרט זה/הקבלן ו
  .ל"בהוצאות המתכנן או נציגו עבור הופעה בכל מבחן נוסף כנ

  
  על הקבלן להריץ את , או למפקח או למזמין/לאחר מסירת המתקן למתכנן ו

  תוך פרק זמן . יום 14י החוזה אך לא פחות מאשר "המתקן במשך פרק זמן עפ
  נציג המזמין לענין זה/או מנהל האחזקה/זה על הקבלן להדריך את המפקח ו

  .בכל הנוגע להפעלתו ולאחזקתו של המתקן
 

       שילוט וסימון   07.11
    

 ום אחר בבנין בו מק מעל תקרות מונמכות ובכל, הקבלן יספק ויתקין בפירים   .א 
 הראשיים כגון מיכלי  שלטים ברורים עבור כל אביזרי הצנרת או הציוד, עבד
   .'מחלקים וכו, משאבות, מים

  
 , ציוד פיקוד ובקרה', מקטיני לחץ וכו, ברזים, כל האביזרים כגון שסתומים    

 בגודל אותיות מיזערי , ישולטו בשלטי פלסטיק רב שכבתיים חרוטים בפנטוגרף
  .מ"מ 5של 

  
  , וכל שלט ישא את שם האביזר, מ"ס 5X10השלטים יהיו בגודל מינימלי של      .ב 

  .יעודו ומספרו כפי שמופיע בסכימות ושאר הפרטים העיקריים שלו    
  

  ,נוסח השלטים ושיטת מספור הציוד תסוכם עם מנהל האחזקה של המתקן
 ל לא "באישור הנ  שלטים אשר יסופקו שלא. ובאישור המפקח, או נציג המזמין      

  .יתקבלו  
  

       .תכניות עדות   07.12
  

כאחד מתנאי היסוד לסיום עבודותיו מסירת , על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו  .א
, ")כפי שבוצע"או " (תכניות עדות"מערכת  -העבודה ותחילת תקופת האחריות 

  .כמתואר בהמשך
  
  המדויקים של הצנרת תכניות העדות תכלולנה באופן מפורט את המהלכים    . ב

צנרת סילוק שפכים וצנרת , הצנרת לכבוי אש, הפנימית והחיצונית לאספקת מים  
עומק , עומק הצנרת, קטרים ותואי מדויקים, מיקום ברזי ניתוק, אחרת מכל סוג

מיקום , התאים קוטר, התאים עם מפלסי המכסה ומפלסי תחתית הצנור
, לוחות בקרה, ום משאבות מכל סוגכמו כן מיק, מיקום קולטי מי גשם, מרזבים

וכן המיספור , י הקבלן"וכל יתר המערכות המכניות והחשמליות אשר בוצעו ע
  .ושילוט הציוד

  
  סימון , סימון קואורדינטות, על מדידות של מודד מוסמךהתכניות תתבססנה 
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 או /מרחקים מנקודות ציון ידועות ובולטות וכל מידע אחר הדרוש למזמין ו  
  , התחברות לקוים, קומית לצרכי תחזוקת הקוים והטיפול בהםלרשות המ

  .'שנויים בעתיד וכו
  
  "אוטוקד"בתוכנת , בשרטוט ממוחשב י הקבלן"עתבוצענה " תכניות העדות"  . ג

  וברמה שלא תרד , באופן מיקצועי ועל פי כללי המקצוע וכללי השרטוט, 2000
  .מרמת תכניות המכרז אשר הוציא המזמין

והוראות  צרוב עם כל השרטוטים ) דיסק(ספק הקבלן למזמין תקליטור כמו כן י
  .הפתיחה

  
  במידה והתכניות והשרטוטים לא ישקפו . תכניות העדות תבדקנה ותאושרנה    .ד

  .הקבלן יבצע תיקונים כנדרש, את המצב האמיתי  
  

 עותקים של התכניות  3הקבלן יספק למזמין , לאחר אישור התכניות  
  .החוזה ד עם כל יתר הוראות ההפעלה והאחזקה כנדרש במסמכיוהשרטוטים יח

   
 הוא חלק בלתי נפרד מכלל עבודות " תכניות עדות"מודגש בזאת כי ביצוע    .ה

 לא ישולם לקבל בנפרד עבור ביצוען ועלות חלק זה של העבודה כלול , הקבלן
  .במחירים הכלליים

  
  העבודה באופן מושלם הוא ביצוע חלק זה של , כמו כן כמצוין בראשית פרק זה

  .תנאי לסיום עבודת הקבלן ותשלום חשבונותיו הסופיים  
  
  המזמין שומר לעצמו הזכות לבצעה , י הקבלן"במידה ועבודה זו לא תבוצע ע    

, המהנדסים, השרטטים, לרבות המודדים(ולקזז את עלות הביצוע , י אחרים"ע  
  .תובעם בנפרדאו ל, מחשבונות הקבלן) עבודת המחשב וכל הנדרש

   
  אחריות ושירות למתקני תברואה    07.13

חודש מיום  36תקופת האחריות והשירות לכל המערכות ולמתקן תהיה של    .א
  ).לכן גם אם הופעלה המערכת קודם (י המזמין "המתקן ע הקבלה הסופית של

  
  הקבלה הסופית תהיה רק לאחר שהקבלן יסיים את כל עבודותיו כנדרש   .ב

 לאחר , או המפקח ונציג המזמין/י הערות המתכנן ו"ועפ, ובתכניות במפרטים
 הכנת תכניות העדות וקבלת אישור מכון התקנים למערכות , חיטוי המערכות

  .ואישור שירותי הכבאות, השונות
  
   )י ההסכם עם הקבלן הראשי או ישירות עם המזמין"עפ(בגמר תקופת העבודה    .ג

 הקבלן יפעיל את מערכות התברואה , זמיןי המ"ולקראת איכלוס המקום ע  
 .מ לאפשר תנאי עבודה ומחיה נאותים ובטוחים"וכיבוי האש על כל חלקיהן ע

 ותחילת תקופת השירות , המערכות תופעלנה גם אם טרם התקבלו סופית
  .והאחריות תהיה כמצוין לעיל

  .תלמערכ עד למסירה הסופית יבצע הקבלן את כל התיקונים והשרות הנדרשים  
  
 כלולים במחירי , תכניות העדות ועבודות השירות השונות, תקופת האחריות   .ד

  .ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם, המערכות
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  עבודות חשמל - 08פרק 
  

  :נושא העבודה  0801
  
, חשמל: הכוללות  מ"חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל ותקשורת ומנ \מכרז    .א

וכל עבודות הלואי , מזוג אויר, בקרת מבנה', טמס, )ים וטלפוןלמסופ(תקשורת אחודה 
  .קומות בירושלים 11בניין בין  הדרושות לכך בהקמת מבנה חדש רב תחומי

  
  .המפרטים כמפורט להלן, הוראות, התקנות, העבודה תבוצע בהתאם לחוקים  .ב

 ה תבוצעהעבוד, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים והמפרטים  
  .המפרט המחמיר לפי

  .ותקנותיו 1954ד "חוק החשמל תשהי  .1  
, מוליכים(התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לציוד חשמל ותקשורת   .2

רשוי מתקנים  771 ת"ק  )'הארקות וכו, יצור לוחות חשמל, צינורות, כבלים
   חשמלים 

        1000Vמעגלים סופים הניזונים במתח נמוך עד  4731 ת"ק  
  הארקת יסוד  4271 ת"ק  
  . 1000Vהארקות ושיטות הגנה בפני חישמול במתח עד  5375 ת"ק  
  התקנת מובילים  1809ת "ק  
  התקנת גנרטורים למתח נמוך  5163 ת"ק  
  התקנת מוליכים  2569 ת"ק  
  . 1000Vהעמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד  5482 ת"ק  
  התקנת כבלים  1949 ת"ק  
  רשיונות  4778 ת"ק  
  .1000Vהתקנת לוחות חשמל במתח עד  5375ת "ק  
  .עבודה במתקני חשמל חיים 2034ת "ק  
  )התקרבויות והצטלבויות(תקנות הבזק והחשמל  4909ת "ק  
  .התקנת מערכות אל פסק 5512ת "ק  

וחברת הכבלים , בזק, י"לרבות תאומים עם חח, תקנות חברת החשמל ובזק .3
HOT\YES.  

  .1220. למערכות גילוי וכיבוי אש מסתקן ישראלי  .4
כתב כמויות המהווים חלק בלתי נפרד למפרט , התכניות המפרט הטכני המיוחד .5

  .זה
  .08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי פרק  .6
  .מים"א למקלטים ולממ"תקנות הג .7
 .תקנות והוראות המשרד לאיכות הסביבה יועץ בטיחות ונגישות .8
 .1966) מניעת רעש(תקנות למניעת מפגעים  .9

 .המציע חייב לרכוש את כל המסמכים שיהיו ברשותו .10
עבודות יצור לוחות החשמל יבוצעו במפעל עם היתר ממכון התקנים    .א .11

חלקים  – 61439לוחות חשמל ולסימון הלוחות בתו תקן ישראלי  ליצור
1,2,3,5 .  

בין יצרן " הסכם פיקוח"על הקבלן לצרף יחד עם מסמכי החוזה העתק    .ב
  .מכון התקנים לבדיקות לוחות החשמלן לבי החשמל הלוחות

על הקבלן לצרף תעודה מיצרן לוחות החשמל המעידה שלוחות החשמל    .ג
 4 61439י "תואמים את דרישות התקן הישראלי ת במפעלו המיוצרים
  .חלקים

על , ל"במידה ולפני התחלת עבודתו של הקבלן יפורסמו תיקונים נוספים לנ  .12
  .לפי המהדורה האחרונה שבתוקף ודתועב  לבצע הקבלן

המפרט , המפרט הטכני הבינמשרדי, תנאים הכלליים, יש לראות במוקדמות   .13
  .כתב הכמויות והתוכניות כמשלימים זה את זה, ישראליים תקנים ,המיוחד

   :שומר לעצמו את הזכויות הבאותהמזמין    .14
  

יות ורשימת המפורטות בתוכנ, למסור לקבלן רק חלק מהעבודות   .א
  .הכמויות

  .לפצל את העבודה בין מספר קבלנים   .ב
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  .'המובילים הכבלים וכו, גופי התאורה, לספק חלק מהחומרים   .ג
  .להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג   .ד
  .לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו   .ה
  .לבצע את העבודה בשלבים  .ו
  .זמנים לבצוע העבודות לקבוע לוח   .ז
  

שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים 
 ,העבודה תבוצע בשלבים ובכפוף להתקדמות יתר העבודות באתר. בהצעת הקבלן

. יתכן והעבודה תבוצע בשעות לילה או בשעות בלתי שגרתיות אחרות ומפוצלות
שעות לא שגרתיות לא תשולם תוספת למחירי בקטעים וב, עבור עבודות בשלבים

  .היחידה או כל פיצוי אחר
   

  קבלן החשמל   .15
  .חשמלאי מתאים לפי גודל החיבור ןרישיוקבלן החשמל יהיה בעל   
בא כח שלו בתור מנהל , הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן ביצוע העבודה  

עם , לפחות "מהנדס - הנדסאי חשמלאי " ןרישיומנהל העבודה יהיה בעל  .עבודה
  .שנים בבצוע עבודות דומות  10של  ןניסיו

  
, עם הגשת ההצעה על הקבלן לפרט בכתב הכמויות כל ציוד מוצע בהתאם לנדרש  .ג

  ).'קטלוגים וכו(יחד עם ההצעה יש להגיש חומר טכני על הציוד המוצע 
  

י הציוד העתקים של תוכניות מעודכנות ופרט 5עם מסירת העבודה יספק הקבלן   .ד  
   .המותקן    

  
    :הקף העבודה   .0802

  :העבודה המפורטת כוללת את ביצוע המתקנים הבאים
    

  .י במבנה"לרבות חדר שנאי חח הארקת יסודות ועבודות הארקה .א
  
  .אינסטלציה חשמלית למאור ולכוח  .ב

  
  .חפירות והנחת צנרת תת קרקעית לחשמל ותקשורת  .ג
  
' מע, גילוי עשן , לטלפוניםמחשבים תקשורת אחודה מערכות צנרת הכנה   .ד

   .ס"וטמ  כריזה  , אזעקה
  
  .א ובקרת מבנה"אספקה והפעלה של מערכת בקרת מ  .ה
  
  .לרבות תשתיות חלוקה ותקשורת ייצור והתקנה של ארונות חשמל  .ו
  
  . כולל תאורת חוץ, הספקה והתקנה של גופי תאורה   .ז
  
 לרבות  ל ההכנות לחיבור המבנהלביצוע כ ירושליםובזק  ירושליםי "תאום חח  .ח

  .י במבנה"חדר שנאי לחח
 .YESכ הוט או חברת לוין "ותאום עם חברת טל  

   
  .חיצוני א"קוו 125אספקת גנרטור .ט

  
  :חיבור והפעלה של מכונות ואביזרים כגון  .י 

  .'דודי מים חמים וכד, מכונות, משאבות, מנועים, א"מ, ציוד מטבח
  

 לות במסגרת עבודתו של הקבלן אפילו אם לאכל העבודות המפורטות לעיל כלו
  .או בכתבי הכמויות/ פורטו מסיבה כל שהיא בתוכניות ו 
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  התאמה לתקנות ולתקנים  .0803   

  1954 - ד "מתקן החשמל יעמוד בכל דרישות חוק החשמל תשי  
כמו כן יעמוד , י הרשות המוסמכת להוצאת התקנות"ובתקנות שתוקנו מכוחו של החוק ע

בדרישות המיוחדות של חברת החשמל לישראל בדרישות המנהל לענייני החשמל  המתקן
  .במשרד האנרגיה וכן בדרישות של חברת בזק

מתקן החשמל יעמוד בדרישות התקנים הישראליים לכל חלק ואביזר שלגביו קיים תקן 
ישראלי ובהעדר תקן ישראלי יהיו כל החלקים והאביזרים מתאימים לתקן הבריטי או 

  .ני בהתאם לאותו סדרהגרמ
  

  התאמה למסמכים ולתוכניות  . 0804
   

כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט זה למוקדמות ולמפרט הכללי בהוצאת הוועדה בין 
  :צ במהדורה המעודכנת הכוללים.ע.למשרדי הביטחון העבודה השיכון ו מ משרדית
    

  .מהדורה המעודכנת 08המפרט הכללי למתקני חשמל פרק  .א
  
  .08ט הכללי לתאורת חוץ פרק המפר  .ב

 
  .P. V.Cמפרט טכני לצינורות   .ג

 
התקניים , המפרט הטכני הבין משרדי, במפרט מיוחד זה, יש לראות במוקדמות  .ד

  .כתב הכמויות והתוכניות כמשלימים זה את זה, הישראליים  
  
   ל ומחירה"על הקבלן לבצע כל עבודה הנובעת מדרישות התוכניות והמפרטים הנ   .ה

הקבלן לא רשאי לדרוש כל תוספת עבור עבודות , יהיה כלול במחיר הצעתו
בהתאם למתואר בתוכניות  , והספקת חומרים וחומרי עזר שיש צורך לבצע

  .המוקדמות ובמפרטים לעיל ואשר אינן רשומות בסעיפי רשימת הכמויות
העבודה , כל המתואר במסמכים אלה משלימים את סעיפי רשימת הכמויות

בצורה מושלמת ומוכנה לשימוש ותכלול את כל החומרים הדרושים אף  תבוצע
  .אם לא פורטו

  
  .על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי הבין משרדי   .ו

  
הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים יחד עם המפרט הכללי וכל הפרטים שיש    .ז

לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי  הקבלן, להם חשיבות בביצוע העבודה הנידונה  
בגין טענה של ידע מראש את כל הפרטים והתנאים בקשר , מחיר איזה שהוא  
  .לביצוע העבודה הנידונה  

 
בכל מקרה שתמצא , על הקבלן לבדוק את כל התכניות ואת המידות הנתונות בהן   .ח

ל כך עליו להודיע ע, בשטח ובספר כמויות, בפרטים, טעות או סתירה בתכניות  
  .מיד למהנדס אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה  

לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על , החלטתו של המהנדס בנדון תהיה סופית
  .סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנדונות

  
 אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא את החלטותיו של המהנדס ישא   .ט

ת האפשריות בין אם נראו מראש ובין אם הקבלן בכל האחריות עבור כל ההוצאו  
  .לאו  

  
   -וצר שווה ערךמ   .י

מתייחס , מקום המצוין שם היצרן או שמו המסחרי של החומר או המוצר בכל
שאושר על ידי , חומר או מוצר אחר. המוצג בכתב כמויות רק למוצר מסוים זה

או מחירו יקבע בהתאם וזאת בין אם החומר , המהנדס כשווה ערך לראשון
  .המוצר הוחלף בשווה ערך ביוזמת הספק או ביוזמת המהנדס

טעון אישור מוקדם של , השימוש במוצר שווה ערך לזה המצוין במסמכי החוזה
  .מנהל הפרויקט ונציג המזמין, האדריכל, היועץ

  .מחירו של מוצר או חומר שווה ערך אך מאושר יקבע לפי אספקתו לאתר
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אך מאושר לאתר לפני קביעת מחירו יהיה היה וסיפק הספק מוצר שווה ערך 
או מנהל הפרויקט לקבוע את מחירו שרירותית ללא / רשאי המהנדס המפקח ו
  .התחשבות בהצעת הקבלן

י הספק ועל "בכל מקרה כל חומר או מוצר אשר לא אושר יסולק מהאתר ע
בכל מקרה בו מתכון הספק בשלב הגשת ההצעה להתבסס על מוצר שווה . חשבונו
ליו לספק עם ההצעה דפים קטלוגיים של הציוד המוצע ולדאוג לאשרו עם ערך ע

  .הגשת הצעה
  

מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל תנאי    .יא
, חיבורים, הרכבה עיגונים, חומרים ועבודה, המוקדמות המפרטים והתכניות  
בקירות ובכל מקום שידרש חציבה בביטונים להעברת צינורות , צבע, ריתוכים  
, חומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפרט, שימוש בציוד  
הוצאות הנראות , בלו, ביטוח ובטיחות, כל סוגי המיסים , והובלה, אספקה  
שתידרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת עבודות לשביעות ' רווח וכו, מראש  
  .רצונו המלאה של המפקח  

  
ימת הקבלן בסוף הצעה מאשר שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים חת  .בי

שיש בהם חשיבות בעבודה ומסמכים לתנאים הרשומים ויפעל בהתאם לתנאים 
המוכתבים ולפי המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא 

  .לגמור למסור את העבודות לשביעות רצונו המלאה של המפקח, לפועל
 

  העבודהטיב   .0805
  .העבודה תבוצע ברמה גבוהה ביותר ובהתאם לכללי המקצוע הטובים

  .הקבלן יעסיק במקום בקביעות חשמלאי מעולה בעל רשיון הנדרש בהתאם לחוק החשמל  
וכן הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומנוסים במספר הדרוש לשם קידום 

  .העבודה בקצב הדרוש
  

  טיב החומרים  .0806
   

י המפקח "רים והציוד יהיו חדשים ומהטיב המשובח ביותר ויאושרו עכל החומ .א
  . והמתכנן לפני ביצוע העבודה

בכל מקרה הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים ובאביזרים אשר קיים לגביהם תקן 
על הקבלן להגיש למפקח דוגמאות של כל החומרים והאביזרים ויתר .ישראלי

כל הדוגמאות המאושרות יישארו , חלקי המתקן לאישור לפני ביצוע העבודה
 .אצל המפקח עד לסיום כל העבודות

  
  .י הקבלן ועל חשבונו"כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע .ב

בציוד וחומרים , השתמש הקבלן בהתקנת חלקים של המתקן, ל"אם בניגוד לנ
י המפקח או נעשתה עבודה שאינה מתאימה לתוכניות או "שלא אושרו ע

רשאי המפקח להפסיק את העבודה ולהורות על פירוק של החלק , למפרטים
  .כל פירוק יבוצע על חשבון הקבלן, המסוים של המתקן

  
המפקח הוא הפוסק היחיד והסופי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  .ג

 .טיב העבודה ואופן ביצועה , החומרים והאביזרים
  
  

  בצועהתארגנות באתר העבודה והכנת לוח זמנים ל  .0807
   

לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום תחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח  .1
  .'שטחי עבודה ואחסנה וכו, כולל דרכי גישה, תכנית התארגנות באתר

  .יתחיל הקבלן בהתארגנות זו, רק לאחר אישורו בכתב של המפקח
  .הקבלן יגיש לאשורו של המפקח לוח זמנים לבצוע עבודות החשמל

זכות המפקח לדרוש , פיגור בביצוע לגבי לוח הזמנים שנקבע מראשבמקרה של 
ללא תוספת , או כל אמצעי ביצוע אחר/ מהקבלן להגביר את כח העבודה שלו ו

  .תשלום
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  פיגומים ומעברים בבניין .2
הפיגומים , על הקבלן לספק את כל הציוד הנדרש לבצוע העבודה כגון הסולמות

  .על חשבונו  ,וציוד ההרמה הדרוש לבצוע העבודה
ולעבודה  כל הציוד צריך להיות בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות

  .בגובה
  

  אחריות למתקנים קיימים .3
  .הקבלן יהיה אחראי לשלימות המתקנים והמערכות הקיימות במקום עבודתו

  .י הקבלן ועל חשבונו"כל נזק שייגרם יתוקן ע
ודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על הקבלן לה, עם גילוי פגיעה במערכת קיימת

  .על אופן הטיפול בו
  

  בטיחות  .4  
, הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים להגנה על העובדים והציוד במקום

  .וזאת על חשבונו וללא כל תשלום מיוחד
  .הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו

  
  בודהנקיון בזמן ובגמר הע  .5  

, על הקבלן להשאיר את מקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין
  .ולשביעות רצונו המלאה של המפקח במקום

  
  מים וחשמל .6

אולם , המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום
ההתחברות אל מקורות המים והחשמל והבאתם למקום העבודה יעשו על חשבון 

  .יאום מוקדם עם המפקחהקבלן תוך ת
  .נקודות החיבור למים ולחשמל יצויינו קבלן בסיור הקבלנים
  .המים והחשמל שיסופקו לקבלן יהיו לצרכי העבודה בלבד

המזמין לא יהיה אחראי על כל הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת 
  .על חשבונו לאספקה עצמית, האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים

  
  בשעות חריגות עבודה  .7  

  .על מבצע העבודה לקחת בחשבון שעות עבודה חריגות אשר יותאמו עם המפקח      
שעות עבודה אלו מוגדרות כחלק מביצוע הפרויקט ולפיכך לא יינתן תשלום נוסף 

  .עבורן
      

  תאור העבודות והוראות לבצוע  .0808
ואת  פניםעבודות החשמל והתקשורת במסגרת החוזה כוללות את כל עבודות ה   .1

לתוך   ק לחיבור בין עבודות חוץ"והכנת כל התשתיות התת, כל עבודות החוץ
  .המבנה

  
 באחריות קבלן החשמל בתאום עם הקבלן הראשי להכין במועדים המתאימים   .2

  .את כל ההכנות הדרושות לפני יציקות הבטון של המבנה
  

  :ההכנות הדרושות כוללות   
  

  .פתחים בבטון  . א      
  .ק למבנה"צנרת יציאה תת/רת כניסהצנ   .ב      
  מעברים בקורות היסוד בקורות תומכים ובעמודי הבטון עבור תעלות    .ג      

  .חשמל ותקשורת      
  .ברצפות ובתקרות, פתחים בקירות   .ד  
   .מכשירים ולוחות משנה, ק בתוך המבנה עבור מכונות"צנרת תת   .ה  
ת ביציקות ולפקח בזמן על קבלן החשמל לבצע את כל העבודות הנדרשו   .ו

  .עבודות יציקות הבטון שלא נגרם נזק לעבודות וההכנות שביצע ביצוע 
  
 באחריות קבלן החשמל לתאם את תואי הנחת הצנרת והתעלות לפני ביצוע    .3

 קבלן האינסטלציה, א"סופרפוזיציה מתואמת עם קבלן מ' העבודות ולהכין תכ
  .והקבלן הראשי
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  .'גופי תאורה וכדמ, תעלות, ים להנחת הצנרתבתוכנית יסומנו כל התוא  
    

4.   
 כל מתקני החשמל התקשורת ומתח נמוך מאוד יבוצעו באופן סמוי   .א

  : במבנה
בתקרות מונמכות ובמילוי , ביציקות, בתקרות, בחציבות בקירות  

   .בין הקומות    ובמעבר, הרצפה
  
כבלים  י"עבכל מקום כל האינסטלציה החשמלית למאור וכח תבוצע    .ב

N2Xy   בלבד " פנ "מחוזקים בתעלות או מושחלים בצנרת חסינת אש
  .אין להשתמש בחוטים" פד"בצנרת שחורה  אין להשתמש 

  כחול  –חשמל  ,הצנרת תהיה בצבעים תיקניים כל שרות בצבע אחר  
    "פנ"אדום  –גלאי עשן  "פנ"חום  –תקשורת אחודה        
  לבן –מ "מנ      
  צהב –כריזה       

  
לגופי תאורה פנים לגופי " פרטי התקנה"ל קבלן החשמל להכין תרשימים של ע   .5

  ).ת שקועים ברצפה"ג) (יסודות בטון(תאורה חוץ 
  .תיבות שקעים המותקנים ברצפה  
  .מתלים+תעלות חשמל ותקשורת  
  .ארונות חשמל  
  .כל התרשימים יקבלו אישור המתכנן והמפקח לפני הביצוע  

  
  יותהוראות טכניות כלל   .6   

 כל המובילים המתכתיים לכבלי חשמל ותקשורת: מובילים מתכתיים   .א
ותמיכותיהם יהיו ) תעלות רשת, צינורות, סולמות, תעלות(בבניין 

כל עבודות . י טבילה באמבטיית אבץ חם"הגילוון יעשה ע  ,מגולוונים
יבוצעו לפני הגלוון אין לבצע אחרי ' השחזה וכד ,ההכנה כגון ריתוך

מגשי הרשת יהיו , ל עבודה שעלולה לפגוע  בשכבת הציפויהגלוון כ
  .מ לפחות"מ 5מגולוונים מחוטים בעובי 

לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועס מפרופילים , הסולמות, התמיכות  
ויתאימו לעומס המרבי של ) ללא ניתים(או זוויתנים מרותכים   מכופפים

לאחר כל עבודת גלוון התמיכות ייעשה , עם הכבלים תעלה  \הסולם 
  .הריתוך והקידוחים

וצבועה כמידת (התמיכה תסופק לאתר כשהיא מגוללונת כיחידה אחת   
  ).הצורך

ל בצורת "גם תמיכת תעלות הרשת לתקרה תבוצע באמצעות תמיכות כנ   
L   ויאפשרו הנחת הכבלים , "פיליפס"שיוחזקו לתקרה באמצעות ברגי

י "חיזוקים לתעלות עלא התקבלו (ללא צורך בהשחלה  על התעלה 
מרחק ההתקנה בין ). שאינם קשיחים  מוטות הברגה או מיתלים

  .מטר לכל היותר 1.5התמיכות 
באחריות הקבלן להגיש חישוב למרחקי התמיכות על בסיס נתוני היצרן   

הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו .שיבחר לספק  לציוד
סטייה כל שהיא מעובי . צועאישור המפקח לפני הבי    לספק ויקבל את

  .כמויות מחייב אישור מוקדם של המתכנן  \נדרש במפרט  \הנקוב 
  
  :חיבורים   .ב

פ חוק החשמל ותקנים "תקניות ע חיבורים יבוצעו בקופסאות   .1
  .רלוונטיים שיותקנו בחלל התקרה או מחיצות או תקרות

 חיבורים בקופסאות עומק יבוצעו בכל מקום שבו לא תבוצע   .2
  .יאושרו קופסאות עם מכסים גלויים תקרה פריקה 

לקופסאות עם מכסים יותקנו אמצעי קשירה למכסה אורגינאלי    .3
  .של הספק למניעת נפילתו

  .שילוט יבוצע גם על המכסה וגם על הקופסה   .4
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  :שילוט אביזרים  .ג
  

כבלים ויתר , תעלות וסולמות, פסי הארקה, כל האביזרים   .1
שיבוצע ישולטו בשלטים חרוטים עם ציון מספר  הציוד החשמלי

  .המעגל
כבלי הזנה חד גידים ורב גידים ישולטו באמצעות סרטים    .2

הארקה במרחקים  \אפס \דביקים מבודדים עם סימון פאזה 
יציאה  \כניסה{שילוט הכבלים בקצוות. מטר 2קבועים של עד 

. ןייעשה באמצעות שלט חרוט מחוזק לכבל עם אזיקו} מלוחות
  .כבלי הזנה בפיר אנכי ישולטו בנוסף בכל קומה

הארקה ופיקוד המחוברים אל הלוח ,אפס , מופע{כל המוליכים    .3
, ישולטו בכל קצה של המוליך}.ופהנימיים בתוך הלוח

סימונים למוליכי . באמצעות שרוולים פלסטיים מסומנים
  .מעגלים יישאו את מספרי המעגלים וסימול המופע

עשויים מחומר פלסטי בעל . אם לא נדרש אחרת, מוןשלטי הסי   .4
ועליהם חרוט נוסח הכתובות המופיע } סנדוויץ{שכבות  3

או הנוסח אשר יפורט ברשימה . בתוכניות לגבי כל מעגל ומכשיר
  . ידי המפקח–שתסופק על 

בתי תקע ומפסקים המוזנים ממערכת אל פסק ישולטו בשלט    .5
  ".מוזן ממערכת אל פסק"

  .ורות חרום דו תכליות ישולטו במדבקה מתאימהמנ   .6
  .נקודת הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים   .7
תשתיות סולמות ותעלות ישולטו בשלטים חרוטים במרחקים    .8

  .מטר 3שלא יעלו על  קבועים
  .השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד   .9

  
  אישורים  .0809

שהינם ציוד סטנדרטי ומערכת חשמל , הציוד והמערכות , עבור כל הפריטים .א
, או פרטי הציוד כולל שם יצרן הטיפוס/ ל ו "יגיש הקבלן דוגמאות לנ, ותקשורת

מפרט טכני , אופן ההרכבה, עבודות הגמר, כל הנתונים המכניים והחשמליים
  .העתקים 4 - הכל לפי דרישת המפקח ב  - מלא 

שיפרט את רשימת , בליווי מכתב הסבר ולמהנדס' ל יוגש לאד"כל החומר הנ
סעיפי החוזה המתייחסים אליו וכל זאת , מיקומו בבניין, ל המוצע"הציוד הנ

  .שבועות לפני מועד האישור הנדרש 3והמהנדס לפחות ' יוגש לאישור האד
  

יגיש הקבלן את האמור לעיל לגבי ציוד , פסל המפקח את הציוד או חלקו
ל כפוף "עד לקבלת אישור המהנדס לגבי ציוד כנ הכל כאמור לעיל - אלטרנטיבי

או בזק יגיש הקבלן העתק תעודה המאשרת כי הציוד / לאישור חברת החשמל ו 
  .ל"ל מותאם לדרישות הרשויות הנ"הנ

  
יגיש ' ארגזים וכו, קופסאות משותפות, תמיכות, תליות, שלות, לגבי קונזולים .ב

למבנה ולאביזרים במועד הקבלן את דוגמאותיהם והצורה המוצעת לחיבורם 
ויבצע את כל השינויים הנדרשים על , לאישור המהנדס' כאמור לעיל בפיסקה א
  .י המהנדס"ידיו עד אישורם הסופי ע

  
יהיה , למבנה - ' תליות לציוד וכו, חיזוק ,חיבור, בכל השאלות של הרכבה

, תהמהנדס הפוסק היחידי לגבי צורת חיבור והרכבה ואופן ביצועם לרבות סיתו
  .'וכו" פיליפס" חיבור ברגי, הרכבה ביציקה, ריתוך, קידוח

  
  ארונות חשמל מתח נמוך  .0810

   כללי   .א
באחריות הקבלן למדוד במקום את המידות המקסימליות של הארון   .1

המדויקות של הפתחים לכניסת הכבלים לארון ולהעבירן  ואת המידות
  .ולפי פרטי האדריכל הארונות ייבנו בתאום עם האדריכל, ליצרן הלוח

כל הלוחות במתקן ייבנו במפעל עם אישור לייצר לוחות לפי תקן    .2
  .61439,חדש
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תאים מ כיחידה שלמה עם "מ 2החשמל ייבנו מפח מגולוון בעובי  ארונות   .1  .ב
 דלתות נפרדותוM.G 1שניידר  ABB 2000 LVPTמודולריים כדוגמת 

תא חשמל יותקנו פסי כאשר בחלק העליון  UPSחיוני ו, לשדות רגיל
  .צבירה ומהדקים ועיקר הלוח

מ עם הגב "ס 7הארון ייבנה להעמדה על הרצפה מעל סוקל בטון בגובה 
  .לקיר ויחוזק באמצעות ברגים ארוכים משני צדי הקיר

לפני , כל חלקי המתכת ינוקו היטב בעזרת חומר כימי מפני חלודה
ובשתי , צבע מקשרהצביעה ולאחר מכן ייצבע הלוח בשתי שכבות יסוד 

  .לפי בחירת המפקח, שכבות צבע סופי אפוקסי
  .מיקרון 100 -עוביין הכולל של השכבות לא יהיה קטן מ

  :תנאי הסביבה עבור תכנון מבנה הלוח ובחירת הציוד יהיו
לחות מקסימלית , מעלות צלסיוס+ 50עד +  5טמפרטורת הסביבה בין 

85%.  
  
  ).תרשים זרימה(מיק בחזית הארונות תותקן דאגרמת מי   .2

  
על יצרן הלוח . כל חומרי הבידוד בלוח יהיו אך ורק מסוג עם תכונות כבוי עצמי   .ג

 .בהתאם לצרף לתעודות הבדיקה את המסמכים
  
, הציוד יורכב אחרי דלתות באופן שפתיחת הדלת אינה מצריכה פירוק ידיות   .ד

היה הפרדה ת, לכל דלת תהיה נעילה בשלוש נקודות. מפסקים או כל חלק שהוא
, לאפשר טיפול ללא הפסקת המתח בלוח, פנימית של פסי הצבירה ושל הלוח

ההפרדה (ובצורה שתמנע נגיעה מקרית בחלקים חיים גם אחרי פתיחת הדלת 
 ).תבוצע מחומר בידוד שקוף

  
הם יחוברו ויחוזקו בפנים מבנה . פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית   .ה

פסי  .ור והחיזוק יינתנו לטיפול נוח מחזית הלוחהלוח באופן שכל ברגיי החיב
הצבירה יהיו בחתך המתאים לזרם הנומינלי הנדרש המיועד ללוח וחוזקם 

שיטת החיזוק של פסי הצבירה תהיה בהתאם לשיטת . יעמוד בזרמי קצר הנדרש
או /תעודת הבדיקה ו .שבדק את השיטה במעבדות בדיקה, יצרן לוח מוכר

הצבירה יופרדו מיתר  פסי. לאישור לפי דרישת המזמיןהחישוב המכני יועברו 
 .י מחיצות"חלקי התא ע

 
החיבור בין פסי הצבירה לציוד בכל חלקי הלוח יבוצע עם מוליכים מבודדים    .ו

  .מנחשות בלבד
 

בתהליך שכבתי או בתהליך טבילה , פסי הצבירה מנחושת יעברו צפוי בדיל   .ז
 .וייבוש בתנור

 
י לחץ "עם חיזוק המוליכים ע, לפיקוד מדגם נשלף הלוח יצויד בסרגל מהדקים   .ח

  .שטח ולא לחץ נקודתי של בורג
  .חיבור יתר המוליכים יהיה בנעלי כבל בלבד

ר יש להכין פסי חלוקה שיתאימו לגודל "ממ 95עבור חיבור של מוליכים מעל 
  .נעלי הכבל

  
בע מהדקים לפיקוד ואזעקות היו בצ, יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים   .ט

בסימון , יש לסמן את המהדקים באופן ברור לפי הסימון בתוכניות היצרן, שונה
  .בר קיימא על חומר פלסטי כולל שילוט בהתאם לייעודם

  
 יש לבנות לכל אורך הלוח פסי חיזוק מפרופיל מנוקב לכבלים הנכנסים ויוצאים .י

, בסימון טבעתי מחומר פלסטי, ויש לסמן את כל המוליכים בקצותיהם
  .או בתוכניות/מונים יהיו מקוריים ויתאימו לסימון בנקודת החיבור והסי

 
יהיו בגדלים סטנדרטיים ) 'סנדביץ(שלטי הסימון מחומר פלסטי תלת שכבתי  .יא

י המזמין "רשימת השלטים כולל ייעודם תאושר ע, וניתנים להחלפה ביניהם
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ומר או מסמרים מח/חיזוק השלטים יבוצע רק בעזרת ברגים ו. לפני הביצוע
  .פלסטי

 
מהסוג המשובח , כל המכשירים וכל החומרים המותקנים בלוח יהיו חדשים   .יב

 .ביותר הנמצא בשוק
  .סוג המכשירים שיסופקו יהיו מאותו יצרן בכל התחום

  
  בהתאם  IP-44מבנה הלוח יהיה מוגן נגד חדירת גופים זרים ומים לדרגה   .יג    
  .DIN 40050 -ו VDE 0100/0660לדרישות התקן הגרמני     

ותצורף  VDE 0660/5י היצרן בהתאם לדרישות התקן הגרמני "הלוח ייבדק ע  
  .רק לאחר מכן יוזמן המתכנן והמפקח לבדיקת הלוח, תעודת בדיקה של הלוח

  
  . יד

חשמל וסימון  יצרן הלוח יהיה בעל היתר ממכון התקנים לייצור ארונות   .1
  .1 חלק 1419ארונות החשמל בתו תקן ישראלי 

  
מכון  עם " הסכם הפיקוח"קבלן החשמל יקבל מיצרן הלוחות העתק    .2

  .לבדיקות לוחות החשמלהתקנים 
  .לבדיקה הסכם יצורף יחד עם מסמכי החוזה המוחזרים למזמין  

  
יצרן הלוחות יספק תעודה המעידה שלוחות החשמל תואמים את    .3

   .61439י "התקן הישראלי ת דרישות
  

ו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החיבורים לוחות החיבורים ייבנ  .טו
מידות הלוח תהיינה מתאימות לצורכי האביזרים הדרושים כמפורט . שבתוכנית

  .מקום שמור 30%בכתב הכמויות ועוד 
  
תוכנית , התרשימים שבתוכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד  . טז

ם המורכבים עליו ומידות מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטי
רק לאחר  .ותוגש לאישור המתכנן לפני תחילת העבודה , י יצרן"הלוח תעובד ע

ימסרו יחד  עם גמר הביצוע. אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לביצוע הלוחות
  .כולל קבצי מחשב אוטוקד ל"העתקים של מערכת התוכניות הנ 5, עם הלוח

  
  :את הנתונים הבאיםהלוח יותקן עם שלט שיכלול   .יח

  .שם יצרן הלוח .1
  .דרגת הגנה נגד רטיבות וחדירת גופים זרים .2
  .כושר עמידה בזרם קצר ונתונים על מתח וזרם .3
  .שנת ייצור .4
  .חתך כבל הזנה .5
 .פרטים על לוח המזין .6
  . הוראות תחזוקה .7

   
  

  הוראות טכניות לבצוע המתקן  .0811
  :חפירות

  
  . משנהופרקי  08העבודה תבוצע בכפיפות לפרק   .א

  
  .ופרקי משנה 08עבודות עפר יבוצעו בכפיפות לפרק    .ב

 
כל נזק , הקבלן מתחייב להעסיק מפקח שיכוון וישגיח על עבודות החפירה   .ג

או כבלים לחשמל וטלפון תת קרקעיים בגין עבודות / שייגרם לצנרת מים ביוב ו
  .החפירה יתוקנו מיד על חשבון הקבלן
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לצורך . מ מתחת לפני הקרקע הסופיים"ס 90 יו בעומקהחפירות עבור הצנרת יה  .ד
בו , במפרט או בכתב בכמויות, בכל מקום. עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה

, או חציבה בכל סוגי הקרקע כולל סלע/ פירושה חפירה ו, מוזכרת חפירה
כולל סילוק עודפי . 'פתיחת חורים בבטון וכו, מעבר דרך קיר תומך, אספלט
  . ת בפרק זמן שידרוש המפקח והעברתם למקום מורשה לקבלת שטח נקיהחפירו

 
מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת "ס 10החפירה תרופד בשכבה של   .ה

מעל שכבת המילוי הראשונה יש . יש להדק את החול. מ לאחר הנחתה"ס 10של 
. כנדרש "כבלי חשמל"להניח סרט סימון פלסטי תקני בצבע אדום עם סימון 

מוד  97%לסתום את החפירה באדמה רטובה ולהדק עד להשגת צפיפות של 
במקרה של עקירת צמחיה . ולהחזיר את פני המילוי הסופיים לקדמותם. לפחות

  .על הקבלן לשתול מחדש צמחים חדשים על חשבונו בהתאם לדרישות המפקח
  

  :הוראות טכניות לבצוע הארקת יסודות  . 0812
   

תקנות החשמל  4271יסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי ביצוע הארקת ה .א
  .י חשמלאי או בפיקוחו"הארקת היסודות תבוצע ע .א"התש מ) הארקת יסודות (

  
 :הגדרות .ב

 מ"מ 12מ או ברזל עגול בקוטר "מ 30X4פס ברזל שטוח   :טבעת גישור
  .המותקן בקורות היסוד של המבנה

יציאות חוץ , כיים של היסודותמחבר את האלמנטים השונים כגון המוטות האנ
  .תוך שמירה על רציפות חשמלית, ויוצר טבעת סגורה בהיקף המבנה' וכו

  
פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות   :פס השוואת פוטנציאלים

  .פס ברזל שטוח מגולוון ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה
  

הארקה ועוד שני באורך המאפשר לחבר את כל מוליכי ה, מ"מ 40X4מידות הפס 
  .מקומות שמורים

י ריתוך לטבעת "פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע  :יציאות חוץ
הגישור והקצה השני יוצא אל מחוץ לבניין ומאפשר התחברות להארקת היסודות 

  .מבחוץ
  

חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה   :אלקטרודות הארקת יסודות
  .י ריתוך"ומחוברים ביניהם ע

  
אלקטרודות הארקת ,  פ"פה, מערכת הכוללת את טבעת הגישור  :ת יסודותהארק
  .יציאות חוץ ואת מוליכי ההארקה המתחברים ביניהם, יסודות

  
  

אלקטרודות הארקת היסוד יכללו ריתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים   . ג
  .אלו ירותכו אל טבעת הגישור, וחיבורה לשני מוטות אנכיים לפחות

 8י ברזל עגול בקוטר "ליצור קשר גלווני בין המוטות האנכיים ע בכלונסאות יש
  .שניים מהם ירותכו לטבעת הגישור, מ לפחות"מ

  
תוך , מ בקורות היסוד"מ 30X4טבעת הגישור תבוצע בעיקרה באמצעות פס ברזל   .ד

יבוצעו גם , הגישורים הדרושים שמירת הרציפות. כדי שמירת רציפות ההארקה
  .י ריתוך"מ שיחובר ע"מ 30X4י פס ברזל "הם ע

  
תפר , מעבר, יציאת חוץ( בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון   .ה

שירותך לברזל הזיון המשמש , מ לפחות"מ 4X30יש להתקין פס מגולוון  ,)'וכו
בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי . את הטבעת בתוך תחום הבטון

  .מגולוון של טבעת הגישור
  

  .בנוסף לטבעת ההיקפית יבוצעו קטעי הארקה ברצפת הבניין  .ו  
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מטר  10תהיה רחוקה יותר מאשר , תפקידם למנוע שנקודה כל שהיא במבנה
כל הכללים הנוגעים לטבעת הגישור תקפים גם לגבי קטעים , מטבעת הגישור

  .אלו
  

  גופי תאורה  .0813
  

  .כללי  .א
 יסופקו ויותקנו בפרויקט ישאו ש) או מיובאים \תוצרת הארץ ו(כל גופי התאורה 

 על כל חלקיו באחריות  20י "אישור של מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי ת
 הקבלן לספק אישור מכון התקנים לכל אחד מהדגמים שיסופקו ויותקנו 

 באזורים בהם . גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים. בפרויקט
 גופי התאורה יהיו קלים לפרוק . ם שקועיםתותקן תקרה מונמכת יותקנו גופי

 ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאורה לצרכי אחזקה תעשה ללא צורך בפתיחת 
 הלובר יחוזק בתפס גמיש לגוף התאורה כך שיישאר . ברגים או שימוש בכלים

  .תלוי גם אם הוא יפורק לצרכי תחזוקה
  

  :הוראות תכניות כלליות   .ב
  

  :אספקת גופי תאורה   .1
 התקנה, ר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס לאספקהמחי

 כן כוללים המחירים התקנה . חיבור כולל ציוד אלקטרוני ונורות
 ברגי , המתלים, מוושלמת של גופי התאורה לרבות כל החיזוקים

 .כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים, קידוחים, החיזוק
 ה אצל הספקים ולשלם לקבלן המזמין רשאי לרכוש את גופי התאור

  .עבור ההתקנה בלבד
  

  רשאי המזמין לקבוע את  מחירי יסודבכל אותם סעיפים בהם מצוינים    .2
 ההתחשבות במקרה זה תהיה . לפי החלטתו, לאחר המכרז, דגם הגוף  

היחס בין מחיר יסוד שבהצעת הקבלן לבין מחיר יסוד  -לפי פרוטה
של ) כולל ציוד ונורות" נטו("הקניה  שמוגדר בכתב הכמויות כפול מחיר

הצעת מחיר של הקבלן צריכה . י הקבלן מספק הגוף"ע גוף התאורה
  .הנדרשת עבור התקנה חיבור וכו לכלול את התוספת 

  
י פס מתכת "כל גופי התאורה השקועים בתקרה מונמכת יוחזקו ע   .3

בכל מקרה אין . אל תקרת הבטון ללא תוספת תשלום וברגים אל
ציוד הדלקה לנורות . מבלי לחזקו אל תקרת הבטון ין גוף שקוע להתק

תמיכה לתקרה הקונסטרוקטיבית ולא יהיה מונח  פריקה יקבל אף הוא 
  .ללא תמיכה על תקרה שאינה מסיבית 

  
תלויים מתקרות גבוהות יכללו מנגנון אבטחה  \גופי תאורה כבדים    .4

  .ויים האחד בשנילמניעת נפילה שיכלול שני כבלי תלייה בלתי תל
  
  או  \קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו   .5

בהרכבתו בפרויקט הן בשלב המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט   
  .תתבצע הזמנת הגופים בטרם

  
  בעיקר בעת , הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות   .6

  .ניסיונות תאורה  
  

  הסיוע . הקבלן ייתן למתכנן את מלוא הסיוע לצורך ביצוע ניסויי תאורה   .7  
 ,י הנחיות המתכננים"יכלול התקנת גופי לפני או בעת ביצוע הניסוי עפ  

 כלי עבודה נדרשים לביצוע . חשמלאים שימצאו בשטח ובזמן הניסוי
כבלים , כפפות, מתקני הרמה, סולמות(שינויים תוך כדי הניסוי 

כמו כן תאום עם . מכשירי קשר או פלאפונים) מברגים וכו ,חשמליים
). כגון קבלני תקרות( שעבודתם תידרש לצורך הניסויים  קבלנים אחרים 
  .לגבי תאורת פנים והן לגבי תאורת חוץ  הדבר אמור הן
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  במשך או עם תום , י הנחיות המתכנן"עפ, הקבלן יבצע כוון גופי תאורה   .8
  .העבודות    

  
ויי התאורה וכוון הגופים כלולים במחירי התקנת גופי התאורה ניס   .9  

  .ולא ישולם עבורם בנפרד) בהתאם להצעת הקבלן(  
  

  :אספקת ציוד תאורה  .ג   
  

 יביא הקבלן ללא כל התחיבות מצד המזמין דוגמא תקינה , באם יתבקש   .1
מקורי מתוך כתב הכמויות (ופועלת עם נורות מכל פריט של ציוד תאורה 

בכל מקום בו , וירכיבו לבדיקה או להשוואה עם ציוד אחר) שווה ערך או
י המתכננים בכתב ולאחר אישור "המפקח רק אם יאושר הציוד ע יקבע 

יהיה לבצע הזמנת הציוד ציוד שיבחן ויאושר ישאר בידי  המפקח ניתן 
יופעלו בבנין ויאושרו כל , להשוואה עד שיותקנו המזמין כדוגמא 
הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר  .הסוגהפריטים מאותו 

יום מצו התחלת  30החשמל והמהנדס תוך  יועץ, לאישור מתכנן התאורה
. את כל האביזרים והציוד הנלווה העבודה כשהן מושלמות וכוללות 

אלמנטים דומים לאלמנטים  לאחר האישור הראשוני יותקנו על גבי 
י המהנדס הדוגמא "ע קבע המתוכננים במבנה ויופעלו למשך תקופה שת

והאישור הסופי  ים לספק ולהתקין \תהיה זהה למוצר שבכוונת הספק
של  יינתן רק לאחר שנדבקה עוצמת התאורה והאפקט האדריכלי 

 או המהנדס שומרים לעצמם את הזכות \המזמין או המתכנן ו, המוצר
ים יהיה \לפסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות עיניהם ועל הספק

אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים . דוגמא חדשה לאישור להגיש 
הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום החוזה ובאם החליט המתכנן  שבכתב 
. משהה באספקת דוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיק ים \שהספק

ל "רשאים הנ, מתכנן התאורה לאשר את הדוגמאות י החלטתו של "עפ
  .י ספק"פק אחר לקבלת המוצר חליפי עלס לפסול הדוגמא ולפנות

  
בסעיפים בהם מוגדרים שלוש חלופות לגופי תאורה לא תתאפר הצגת    .2

ביתר . והקבלן יבחר מתוך החלופות המופיעות בחוזה ע"ציוד ש
לאחר שלמד והבין את , להציע ציוד שווה ערך הסעיפים הקבלן יכול 
ן באופן מסודר ומלא החלופית תוגש למתכנ ההצעה . תכונותיו ומטרותיו
, נתונים תכניים לגבי גודל פיזי, וצילום קטלוגי ´ מס, ותכלול שם יצרן
נתונים פוטומטריים ללא , הציוד סוג , סוג הנורות, ´סוגי חומרים וכו

יתר על . תלקח ההצעה בחשבון לא , חומר זה המאפשר בדיקת ההצעה
ילו ניתנה פרוט תחשב כא הצעה שיהיה רשום בה מחיר בלבד ללא: כן

יהיה רשאי לדרוש  בעבור הציוד המקורי על כל מרכיביו והמזמין 
גם על בסיס של  המתכנן רשאי לפסול גוף תאורה שהוצע גם על, לממשה
לפי שיקול  הכל , ותק של הספק או מכל סיבה אחרת \שרות \אמינות
ניתוח  י"ע יכללו גם השוואה לדגם המתוכנן בחוזה ע"הצעות ש. דעתו

  ע יחד עם הדגם"י הצגת דגם ש"פיזיים ופוטומטרים ע פרמטרים
  .המתוכנן

  
ע במידה ולא ניתן "או ש( הקבלן מתחייב לספק חלקי חילוף מקוריים    .3

י המפקח "לציוד התאורה תוך זמן אשר יקבע ע) את המקוריים להשיג 
שנים אחרי תחילת  6שנים אחרי ההזמנה או  8של לפחות  למשך תקופה
  .התפעול המלא

  
  :ציוד התאורה \הרכבת גופי    .ד
  

המקוריות   גופי תאורה שקועים בבטון יורכבו עם קופסאות השיקוע    .1
. והקבלן ידאג שתהיינה ברשותו בעת הכנת התבניות ליציקה ,שלהם

מחייב אישור מראש של , בקופסאות שיקוע לא מקוריות שימוש 
  .המתכננים והמפקח

ברם על הקבלן להיות ער . ת היצרניםפי הנחיו"הרכבת הציוד תהיה ע   .2
מערכות מיזוג אויר ומערכות , בשטח מבחינת סוגי תקרות למתרחש
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עמקי שיקוע וכל גורם אחר שיש , קונסטרוקטיביים אלמנטים , אחרות
במקרה שהמצב בשטח אינו מאפשר התקנה  ,לו השלכה לנושא ההתקנה

ור המתכננים מתאימים ויביאם לאיש יציע הקבלן פתרונות , סטנדרטית
יציבה ובטוחה המאפשרת תחזוקה  בכל מקרה הקבלן אחראי להתקנה 

  .נאותה
 ,משנקים: ההתקנה כוללת את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים כגון   .3

וכוללת גם חיבור לנקודת . ´אלמנטים קישוטיים וכו, מפזרים, נורות
   .4 .המאור

מדויק אלא אם כן  גופי תאורה הנמצאים בשורות יבוצעו על קן אחד  
  .אחרת נרשם

כל המנורות מאותו סוג הנמצאות באותו חלל יורכבו כך שהנורות    .5
יש לקבל הנחיות אחרות , אם לא ניתן לבצע זאת, כיוון תהיינה באותו 

  .מהמתכנן
הרכבת רפלקטורים תעשה בתום עבודות צבע וניקוי המקום ועם קבלת    .6

אם יהיו סימני לכלוך על . פפותההרכבה אך ורק עם כ. המפקח אישור 
   .פ הוראות היצרן לפני קבלה סופית"הם ינוקו ע ,הרפלקטורים

  .אין לגעת בנורות בידיים חשופות   .7
חיבור מערכת החרום ובדיקתה תעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה    .8

זאת בכדי להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות , הקבועה לרשת המתח
  .חוזרות ונשנות

קבלן יקפיד לבל תהיה דליפת אור מגופי התאורה במקומות שאינה ה   .9
מתוך חורים בתקרה , בין טבעת הגוף לתקרה, להיות למשל מיועדת

קרניזים בכל מקרה בו תהיה דליפה כזו יש למצוא  מעל , האקוסטית
  .הנדרש פתרון ולבצע את התיקון 

מסביב לכל  ההתקנה הן של הגופים והן של הציוד תבטיח אוורור טוב  .10
  .האביזרים

  
  ורמקורות א \נורות: רכיבי הציוד   .ה

  .ע"לא יאושר ש– OSRAM, PHILIPS: יצרני נורות מאושרים   .1  
   .יהיו בצבע אור לפי בחירת האדריכל כל נורות הפלורסצנט   .2  

שמאותו  נורות פריקה שצבע אורן יהיה שונה באופן בולט מיתר הנורות  
  .הסוג תוחלפנה

ריות למתקן כוללת גם החלפת נורות שרופות במידת הצורך במשך האח   .3  
  .ההקמה ותוקפת האחריות תקופת  

  
   ציוד להפעלת נורות: רכיבי הציוד   .ו
  

יצוידו במשנק ) ליניאריות וקומפקטיות( כל מנורות הפלורצנט    .1
שעות  50,000מסנן הרמוניות אקטיבי פעיל לפעולה במשך  אלקטרוני עם 

 \י המתכנן "במקרים בהם יוחלט ע. ע"לא יאושר ש  OSRAMמתוצרת 
 PREAEATקונבנציונאלי תהיינה הנורות מסוג  מזמין להשתמש בציוד 

QUICK START.   
  
, בכל גוף תאורה פלורסצנטי עם יותר משתי נורות יותקנו מספר משנקים   .2

  .עבור מקסימום שתי נורות כל משנק
  
  .50Hz, 220-230Vראליים כל הציוד יתאים למתח ולתדר היש   .3
  
בלחץ גבוה בכל נורה שאינה בעלת ) למעט פלורסצנט (לנורות פריקה    .4

 המצתים אך ורק מתוצרת , מצת אינטגרלי יורכב מתך חיצוני מתאים
OSRAM, PHILIPS.  

  
יש לקבל את אישור יצרן , בכל מקרה שהציוד יותקן במרחק מהגוף   .5

  .פריט של ציוד למרחק המקסימאלי המותר לכלהנורה 
  
, למשנקים תהיה אחריות של חמש שנים לפחות מתום תקופת ההקמה   .6

  .תכסה גם את עלות החלפתם אשר
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  :גופי התאורה   .ז

  
גוף התאורה יהיה יציב וקשיח ויבטיח התנגדות לעיקום בתנאי הובלה    .1

  .והרכבה רגילים
  
  .לא תהיינה כל מדבקות גלויות לעין   .2
  
לנורות פלואורניות . לנורות ליבון ופריקה יהיו מחרסינה: בתי נורה   .3

  .מפלסטיק תרמי יצוק
  
כל גופי התאורה יחוברו לקווי הזנה באמצעות מהדקים קבועים    .4

  .מחוזקים לגוף
רק בתוך  –חיבור מהיר חיבורים בתנאי חוץ  -חיבורים חיצונים לגופים  

  .יחה וחדירהאטומות מים עם ציפוי סיליקון בנקודות פת קופסאות 
  
איטום בחלקים נפתחים של מנורות הנמצאות בחוץ יהיו מגומי סיליקון    .5

  .וחיבור של המנורות הללו למבנה יאטמו בסיליקון שקוף  נקודות מגע
  
בכל מקרה בו תדרש תוספת צביעה לגוף קיים יעברו חלקי : צבע   .6

דה תהליכי הצביעה המקובלים כולל טיפול נגד חלו התוספת את כל 
צבע יסוד מונע חלודה ולשכבה , ושומנים סילוק פסולת , )בונדריזציה(

  .מעלות 180בחום של  כפולה של צבע סופי סינתטי אפוי בתנור 
  
  :שלטי הכוונה מוארים   .ח

לתאורת  2.22מנורות חלק  20י "שלטי יציאת החרום יהיו בעלי תקן ת
  .LEDנורות  חרום עם 

הדגם הספציפי , של אלקטרולייט EL623,616-LEDהציוד יהיה כדוגמת 
י "כל הגופי יהיו בעלי תקן לממירים ת. כתב הכמויות והתוכניות פ"ע

י ספק הציוד כולל "החרום יותקן בגופי התאורה ע ציוד).  2.7(61347
דו תכליתיים עם מצברי ניקל קדמיום  שלטי החרום יהיו. חיווט ושילוט

  .דקות בהפסקת חשמל 360ומטען לפעולה של 
המנורות יתאימו לשלטי חרום תקניים בהתאם לדרישת מכבי אש 

). ללא מתג לניתוק היחידה(בדיקה ונורות ביקורת  ויצוידו בלחצן 
שלטי . בהתאם למיקום ההתקנה השילוט יהיה חד צדדי או דו צדדי

הבטיחות מטעם  יציאת החרום יכללו את הכיתוב לפי הוראות יועץ 
  .המזמין

  
  :חרום יחידות לתאורת   .ט

ציוד יהיה . היחידות יהיו בעלות תקינה כמתואר עבור שלטי ההכוונה   .1
פ כתב "הדגם הספציפי ע, של אלקטרולייט EL-616-SDL-E כדוגמת 

  .הכמויות והתכניות
היחידות יפעילו נורות פלואורוניות קומפקטיות או לינאריות או נורת    .2

גופים דו תכליתיים או ב\עצמאיים לתאורות חרום ו בגופים , הלוגן
נוסף קבוע שלא ימותג בהדלקה וכיבוי  לגופים דו תכליתיים יונח מוליך 

  .רגילים
תכליתיות תהיינה  –נורות פלואורניות קומפקטיות המיועדות להיות דו    .3

  .פינים 4עם 
ממסר ומצבר , ממיר למערכת העברה אוטומטית, כל יחידה תכלול מטען   .4

המעגלים . שעות 18ה לא יעלה על זמן הטעינ ,ניקל קדמיום
ויוכלו לתפקד לאורך הזמן  האלקטרוניים יעמדו ברעידות וזעזועים 

של לפחות  מעלות לפחות ובלחות יחסית  65הנדרש בטמפרטורה של 
תקע עם  –חיבורי החלקים מסוג שקע . שנאי הטעינה יהיה יצוק. 80%
  .בפני פעולה ללא נורה הגנה

דקות  60חידה תבטיח תאורת נורה אחת למשך בעת הפסקת חשמל כל י   .5
  .לפי סוג הנורה 80%עד  30%ובעוצמת תוארה  לפחות 
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הציוד ליחידת החרום יכלול בקרה אלקטרונית להפסקה מוחלטת של    .6
הסוללה , לשמירה על הנורה IVבמתח סוללה של  פעולת הממיר 

  .הסוללה מפני פריקת יתר ולמניעת השחרת הקצוות והגנה על 
  . EN\60598הממיר יענה על דרישת התקן האירופאי    .7
 ]LED" [עבודה –טעינה "כל יחידה תכלול לחצן בדיקה ונורית סימון    .8

  .לגוף התאורה במקום גלוי מותקנת מחוץ
המצביע על , כל יחידה תכלול שילוט בולט לעין מחוץ לגוף תאורה   .9

  .חרום בתוך הגוף נוכחות ציוד לתאורת
בטעינה  HTלטמפרטורה גבוהה  SAFTת מאושרות הן מתוצרת סוללו   .10

לעבודה רציפה עד שלוש  IEC 61951ותקן  IEC 285תקן   רציפה לפי
מהמזרח הרחוק או כל סוללות אחרות שאינן  לא יתקבלו סוללות. שעות

  .עומדות בסטנדרטים אירופאים
  

   כבלים   .0814
, וולט 1000ת קרקעית ולמתח המיועד להתקנה ת N2XYכל הכבלים יהיו מסוג   .1

  ." DUTY HEAVY"מסוג  0271/4/60לתקן גרמני  בהתאם
  .ר יהיו עם גידים שזורים"ממ 6כבלים בחתך מעל   
  .כבלים למערכות בטיחות יהיו מוגני אש נטולי הלוגן  

  .ללא חיבורי ביניים, הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם בין קצה לקצה  .2
או מושחלים / שת לכבלים בחלל התקרה האקוסטית והכבלים יותקנו בתעלות ר  .3

  .כמצויין בתכניות, בצנורות
, אחת בלבד" קומה"כמות הכבלים בתעלות תהיה כזו שתאפשר התקנתם ב  .4

כ תאופשר התקנה נוחה של כבלים נוספים "כ, פרושים וקשורים כל כבל בנפרד
  .בעתיד

  .ל התוואימ לאורך כ"ס 40יותקנו סידורים לקשירת הכבלים כל   .5
בתוואים ישרים בדיסקיות מוטבעות עם ' מ 5הכבלים יסומנו בקצותיהם וכן כל   .6

  .מספר המעגל וייעודו
, במידה וידרשו הארכת כבלים קיימים, בפרק זה 1אך על פי האמור בסעיף   .7

בלבד ויש לקבל את אישור המפקח לפני כל " ריקם"המופות יהיו מתוצרת 
  .תחילת העבודה

  
  טום מעבר כבלים ופתחיםאי  .0815

 .מטרת האיטום מניעת מעבר אש עשן ומים דרך הפתחים .א
  :הדרישות .ב

  .חומר איטום בלתי מוליך חשמל ואינו גורם להפרעות חשמליות לכבלים -
שיטת האיטום תאפשר הוצאה והכנסת כבלים נוספים בקלות וכן לא  -

 .תגרום להתפוררות חומר האיטום
 י יועץ הבטיחות"קות מאושר עד 120החומר יהיה עמיד באש למשך  -

  .ומכון התקנים
מבודד חסין אש מוכן לשימוש בתוספת  PS B1המוצר המומלץ טיט  -

 .מים
מטר  1משני צדדי המעבר יש לרסס או לצפות את הכבלים באורך של  -

  .דקות 120בחומר עמיד אש למשך 

   :חומרים וציוד  .0816
הקבלן יהיו חדשים  האביזרים והמכשירים שיסופקו על ידי, החומרים כל .א

  .אביזרים מתוצרת הארץ יישאו תו תקן. י מכון התקנים"ומאושרים ע
  

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור  .ב
י "כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע .או המפקח/ המתכנן ו

  .הקבלן ועל חשבונו
 

הן להתקנה סמויה יהיו מחוזקים בברגים כל האביזרים הן להתקנה גלויה ו .ג
מכסה עץ בצבע לפי  LIGHT ביטוצינו איטליה דגםלתיבת האביזרים תוצרת 

  .או שווה ערך מאושר Nאמפר או אביזר גלוי דגם  16-ל בחירת אדריכל 
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 תעשה ,מפסקי זרם ושקעים, גופי תאורה, דהיינו לוח חשמל, הרכבת ציוד גמר  .ד

  .ודות הצבערק לאחר גמר הסיוד ועב
  
או  ABB או SIEMENSאו  MERLIN GERIN: הציוד בלוחות יהיה מתוצרת   .ה

 898-2א בהתאם לתקן "ק 10תים יהיו בעלי כושר ניתוק של "המאמ .ע מאושר"ש
IEC.    

  .מפסיקי זרם יהיו לפתיחה וסגירה בעומס דמוי מפסקי הספק חצי אוטומטי
 

ל שאלה שתתעורר ביחס לטיב המתכנן הוא הפוסק היחיד והסופי בקשר לכ  .ו
  .טיב העבודה ואופן ביצועה, החומרים והאביזרים

  
  :תאומים אישורים ובדיקות  .0817

  
והעובדים באתר ולוודא מועדי  על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים .א

לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר . 'ריצוף וכו, צבע, טיח, יציקות
  .'צבע וכד, עת מועד התקנת תקרהאו אי ידי/תיאום ו

  
הקבלן יתאם את הכניסות והחיבורים הראשיים של הטלפונים עם חברת בזק  .ב

  .עבור כל שלב ויקבל את אישורם להכנות שביצע
  

הקבלן יתאם את הכניסות והחיבורים הראשיים של חשמל עם חברת החשמל  .ג
  .עבור כל שלב ויקבל את אישורם להכנות שביצע

 
עבור המתקן שהתקין עבור כל " י "חח"תו יזמין הקבלן בדיקת עם השלמת עבוד .ד

עד לקבלה הסופית של , ויתקן מיד ועל חשבונו כל ליקוי שיתגלה שלב בנפרד
במידה (נוספות  התשלום עבור בדיקות לכל שלב ובדיקות. המתקן על ידי הבודק

  .י הקבלן"ישולמו ע) וידרשו
 

  .רת בזק לאישור צנרת הטלפוניםבסיום העבודה יזמין הקבלן בודק מטעם חב  .ה
 

ואינן  או המפקח/בדיקות הבודק אינן באות במקום בדיקה על ידי המתכנן ו .ו
העבודה תחשב . פוטרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים שיידרשו על ידם

 . י המתכנן והמזמין"י הבודק והן ע"כגמורה רק לאחר שהתקבלה הן ע
  
יל כלולים במחיר העבודה עבור כל שלב כל התיאומים והבדיקות המפורטים לע  .ז

  .ולא ישולם עבורם בנפרד
  

  :תכניות עדות  .0818
  

  .התכנון המקורי  .א
  
עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי   .ב 

  ).תכניות עדות(שבוצע 
  
  .AUTOCAD - י הקבלן בשרטוט ממוחשב "תכניות העדות ישורטטו ע  .ג 
  .סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין 3ור למזמין הקבלן ימס    

  
 (.............)י "הוכנה ע. תכנית עדות: "הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות .ד

  ......".בתאריך
  

  :ביקורת המתקן –מסירת העבודה   .0819
   

  ביקורת המתקן - סירת העבודה  .א
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  .תקניםלכל המ, מהנדס" חשמלאי בודק"הקבלן יזמין ויתאם בקורת של 
ללא , פ דרישתו"הקבלן יספק לבודק את עזרתו וכל מכשיר או אמצעי בדיקה ע

  .כל תשלום נוסף
  

  הכנת המתקן המושלם למסירה למזמין  .ב  
  

  :לפני מסירת המתקן לרשות המזמין על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות    
  .בדיקת הידוק חבורי חשמל בלוחות וחיזוק ברגים במידת הצורך .1
  .וולט 500י מגר "וד של המתקן עבדיקת ביד .2
הבדיקה תכלול את כל , י אוממטר"בדיקת רציפות הארקה של המתקן ע .3

  .השקעים
  ). LOOP - TESTER( בדיקת התנגדות הארקה של המתקן   .4

  .כוונון כל ההגנות התרמיות והמגנטיות  .5
  .בדיקת נכונות השילוט  .6
  .בדיקת פעולה של המנועים כוון סיבוב .2
של כל מתקן התאורה כולל התאמת המעגלים למסומן  בדיקה מלאה .3

  .בתוכניות
  .הפסקה ידנית/ בדיקת הפעלה .4
  .בדיקה מלאה של כל השילוט .5
  .הזמנת הביקורות והתשלום עבורן  .6
  .סיוע לבודק המוסמך בבצוע הביקורת  .7
  .הכנת מתח בלוחות  .8
  .בדיקת איזון פאזות  .9

  .בדיקת כיול מכשירי המדידה והבקרה  .10
  :סיום פרויקט הכולליםתיקי  4הכנת   .11

  .דיסקט אוטוקד+  AS MADEתוכניות    .א
  .קטלוגים של הציוד שהותקן   .ב 
והוראות  רשימת גופי תאורה עם צילום שם הספק והיצרן   .ג 

  . אחזקה  
  .תעודת בודק מוסמך  .ד 
  .'כיבוי וכדמ, גילוי' אישורים ממכון התקנים למע  .ה 

  
כמפורט והקבלן יבצע על חשבונו את כל י הקבלן "ל יבוצעו ע"כל הפעולות הנ

התיקונים שידרשו בבדיקות השונות וכן ישא בהוצאות בדיקה נוספת אם 
  .תידרש

  
  .י הקבלן בנוכחות המפקח"ל יעשו ע"כל הפעולות הנ
  .ל שימסר למפקח בחתימתו"ח על כל הפעולות והבדיקות הנ"הקבלן יכין דו

  
  מסירה למזמין  .ג  
  .י המפקח"הבודק תיערך קבלה סופית של המתקן עי "לאחר בצוע בקורת ע    
  .הקבלן יבצע את כל התיקונים וההשלמות שידרשו בעת קבלת המתקן    

  יתחייב הקבלן בכתב כי , לפני זימונה, במידה ויהיה צורך בבקורת קבלה נוספת
  .את כל המתקנים וכי תוקנו כל הליקוייםבדק בעצמו 

יחויב הקבלן גם , קויים או חלקםבמידה ובבקורת הנוספת יתגלו אותם הלי
  .לפי תעריף משרדי ממשלה, בתשלום שכר יום עבודה לכל המוזמנים

  
על הקבלן לתאם התקנת אביזרים ברהוט עם קבלן הרהוט כולל גובה האביזרים   .ד

  .בקירות עבור מדפים ובדלפקי קבלת קהל
  
אחריות כל התיאומים והבדיקות המפורטים לעיל כלולים במחיר העבודה וב  .ה

  . הקבלן
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   :תנאים מקומיים  .0820
על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לביצוע העבודה 

הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל . ואפשרויות הביצוע במקום
ופוטר בזאת את נותן העבודה מכל ' קשיים בהתקנה וכד, התנאים בנוגע למכשולים

  .עלולה להתעורר בקשר לכךתביעה ה
 

  :מידות בתוכניות  .0821
 .על הקבלן לבקר את התוכניות המידות והפרטים הנתונים בתוכניות לפני תחילת העבודה

על , המפרט או ברשימת הכמויות , שרטוטים, בכל מקרה של טעות או סתירה בתוכניות
לו נתונים תבוצע הקבלן להודיע על כך מיד למפקח שיחליט ודעתו תהיה קובעת לפי א

אי התאמתם או סטיות , לא תתקבל כל טענה של הקבלן על אי שימת לב למידות. העבודה
במקרה ולא יפנה . מידה מסומנת במספר עדיפה על מידה הנמדדת מתוך התוכניות, מהם

ישא הוא בכל האחריות לתיקונים שיידרשו על ידי המפקח , הקבלן את שימת לב המפקח
  .בכל מועד שהואלפי קביעתו שתעשה 

  
  :מניעת תאונות  .0822

 .לשמירה נגד תאונות במקום העבודה, הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה על   
עליו למנוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש 

  .כתוצאה מעבודתו
, עולותיוהקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים מפ

באי כוחו או קבלני , שליחיו, על ידי פועליו, בין אם יבוצע על ידו, עבודותיו וציוד, מחדליו
  .אשר להם יימסר חלק כל שהוא מהעבודה, משנה ובאי כוחם

  
  :אחריות  .0823

  .חודשים מתאריך מסירת העבודה 24הקבלן יהיה אחראי למתקנים שהקים למשך   
יוחלף על ידי הקבלן , צאו בו ליקויים בתקופת האחריותאביזר או חומר שהתקלקל או נמ

  .בחדש ותינתן עליו אחריות מחודשת למשך שנה וחצי מתאריך ההחלפה
  .האביזר החדש יהיה אותה התוצרת ומאותו הדגם של האביזר המקולקל

  
  הצהרת הקבלן  . 0824

  
  אשר קיבל את כל ההסברים , הקבלן מצהיר כי קרא והבין את תוכן מכרז זה   .א

  .ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בו     
  

   בחן את , הקבלן מצהיר כי בדק את השטח בו יותקנו המערכות המיועדות   .ב  
  התוכניות והשרטוטים ובדק באופן יסודי את כל התנאים הדרושים לבצע   

   וביסס את לאחר שבדק את כל התנאים כאמור. העבודה הנדרשת במכרז זה
  .הצעתו בהתחשב עם כך

  
  הקבלן מצהיר כי הצעת המחיר שלו עונה במלואה ובמדוייק לכל אחד מסעיפי    .ג

  במקרה של סתירה מסוג כלשהו בין סעיפי המכרז להצעת הקבלן , מכרז זה       
  יחייבו את הקבלן הדרישות של המכרז והקבלן חייב לבצע אותם במחירים  

  .הנקובים בכתב הכמויות
  
 , אלטרנטיבות, שינויים, הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאין להגיש הסתייגויות   .ד

 הקבלן רשאי , במסגרת המכרז וכתב הכמויות המקורי' הורדות וכד, תוספות
  יהיה להציע אותם בפרק נפרד כאופציות אשר תוספנה לכתב המקורי אשר

  .ימולא כנדרש
  
 אביזרים וציוד , חומרי העזר, ומריםקבלן מצהיר כי הצעתו כוללת את כל הח   .ה

 וכי במסגרת זו הוא יבצע את הדרישות , אחר הדרושים להשלמת עבודתו
  לקבלן לא. המוגדרות במכרז זה בשלמותן עד שלב מסירת המערכת למזמין

המוגדרת   תהיינה תוך כדי העבודה כל תביעות כספיות מסוג כלשהו בגין העבודה
  .במכרז זה

  
אחרים   כלי עבודה ואמצעים, מכשירים, הציוד, ר כי כל החומריםהקבלן מצהי   .ו

נמצאים ברשותו או  לשם ביצוע הדרישות המוגדרות במכרז זה  - אשר עליו לספק
  .באפשרותו להשיגם
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בהתאם   הקבלן מצהיר שהוא מומחה בעל נסיון רב בעבודות העומדות לביצוע   .ז

  .הדרושים לעבודה זו  יריםלמכרז זה וכי נמצאים ברשותו כל הכלים והמכש
  

ההובלה   ,הקבלן מאשר כי בדק באופן יסודי ונהירים לו היטב דרכי ההעמסה   .ח
האחריות להובלתו   והפריקה של כל הציוד המכני והחשמלי והוא מקבל את כל

  . התקינה
  

  :אופני מדידה  .0825
  כללי  

  
  אמר לגבי מחיר הסעיפים השונים בכתב הכמויות יכלול גם את כל הנ  .א  .1

לרבות הסוג והתוצרת , אותו הפריט או אותה עבודה בכל מסמכי המכרז
  .התאור במפרט המיוחד ובתכניות וכדומה, הנדרשים

  
תוצרת ודגם הציוד שנדרש במפרט והכתב , המחירים יתייחסו לסוג  .ב

תיערך השוואת , "שווה ערך"בכל מקרה בו יציע הקבלן ציוד . הכמויות
  .המוצע לבין הציוד הנדרשמחירים בין הציוד 

, מחיר הבסיס להשוואה יהיה המחיר לצרכן של הציוד הנדרש והמוצע  
  .מעודכן לחודש ההשוואה, יבואן/ יצרן/ לפי מחירון רשמי של הספק

סכום גבוה מהמוצע עבור , "שווה ערך"עבור ציוד  לא ישולםבכל מקרה   
  .הציוד הנדרש במכרז

  
יהיה הציוד שווה ערך , "שווה ערך"שיציע הקבלן ציוד  בכל מקרה  .ג

עמידות מכנית , תחומי עבודה, מבחינה טכנית ועונה על כל הדרישות
  .אורך חיים וכדומה של הציוד הנדרש, תפוקה, וחשמלית

יהיו נתוני , באם לא קיימת תוצרת שוות ערך בדיוק בתחומים המוגדרים  
  .מהנדרש! ) ובשום תחום לא נמוכים(הציוד המוצע גבוהים 

  
, י תימדד רק לעבודות נוספות שלא הוגדרו במסמכי המכרז'עבודה ברג  .ד

  .לפי פניה נפרדת של המפקח
  
כולל הובלה  כל הסעיפים להלן כוללים הספקה התקנה מושלמת חיבור והפעלה  .2

כולל כל כלי העבודה מכשירים פיגומים שהקבלן זקוק להתקנה בכל , למקום
וכל  חומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה גובה ובכל מקום לפי התוכניות כל

  .השילוטים הדרושים
  .מחיר גופי התאורה כולל גם את הנורות. הכל בכפיפות למפרט הטכני

בתי הנורה מתלים וכל הציוד ואביזרי העזר הדרושים להתקנה והפעלה של 
  .המנורה

  
התקנה מכנית וחשמלית של כל החומרים , הובלה, המחיר כולל אספקה  .3

מחזיקים , תרמילים, ניפלים, זוויות, ודות כולל חומרי העזר כגון קשתותוהעב
, קופסאות, חוטי משיכה, מכל המינים כולל ידיות מהדקים ושרוולים

חפירת , חציבה וסיתות , סגירות אנטי גרון , הסתעפויות משוריינות ופלסטיות
  .כיסוי הצינורות בבטון וצביעת לוחות וארונות חשמל כמתואר, אדמה

  .צביעת הצינורות ושאר חלקי המתכת בצבע מגן וצבע גמר לפי דרישות המפקח
  

  .הכמויות להלן ניתנות באומדן ואינן פוטרות את הקבלן ממדידה וספירה באתר  .4  
  

שאריות או , העבודה תימדד כשהיא מושלמת ומחוברת ללא כל תוספת עבור פחת  .5
ת הכמויות כוללים גם את מחירי העבודות המפורטים ברשימ. חומרים שנפסלו

ולא ישולם עבורם ' כניסות כבל וכו, מהדקים, שלות, ברגים: כל חומרי העזר כגון
  .בנפרד

 
  .כל אביזרי וחומרי העזר המתכתיים יהיו מגולוונים עם ציפוי קדמיום: הערה

  
את  כולל המחיר גם', בכל סעיף המתייחס לנקודה לאביזר או צינור או תעלה וכד  .6

או עבודות הקידוח הדרושות לצורך העברת הקווים דרך קירות /בורו והחיצוב ע
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תקרות והבאתם למצב / ומחיצות כולל אטימה בטיח יישור והחלקה של הקירות
  . של צביעה ולא ישולם עבורם בנפרד

  
המזמין , או החומרים/המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו .7

לשנות , הנקודות והמתקנים השונים רשאי בכל עת וללא השפעה על מחירי
להגדיל ולהקטין מספר , להאריך קווים ולהקטינם , מקומן וגובהן של האביזרים

להגדיל ולהקטין את הכמויות וזאת ללא שינוי במחירי היחידה של יתר , הנקודות
  .הסעיפים

  
לפי חישוב פרורטה של , מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחירי חוזה  .8

  . על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה , יגיםהחר
  

  :העבודות ימדדו כדלקמן  .9  
  

ת במעגל "כאשר כל ג, מתקן התאורה בכללותו יימדד לפי נקודות  .1
ת "אולם ג, בקירות ובעמודים נחשב כנקודה/ המותקן בתקרות

ן במעגל ת הראשו"הפלורוסנטים המותקנים צמודים אחד לשני נחשב ג
  .נקודה 1/2 -ת במעגל נחשבים כ"כנקודה יתר ג

  
בכל שטחי המבנה  מתקן התקשורת למסופי מחשב ומערכת טלפונים .2

  .והמשרדים ימדד לפי נקודות
 

  : מתקן הכוח הכולל .3
 כולל תעלות וכבלים ראשיים ימדדו לפי מטר אורך מותקנים הלכה

  .למעשה
פיות המחברים של הסו, הזוויות, במחיר התעלות כלול גם הקשתות

, היצרן וכן כל התמיכות והמתלים להתקנת התעלות כמפורט במפרט
  .כולל האטימה בחומר נגד אש וציפוי הכבלים בחומר נגד אש

  
  , ימדד לפי נקודות מתקן חיבורי קיר חד פאזי  .4

הצנרת והכבלים לכל המעגלים החל מלוח החשמל עד לאביזר הסופי 
  .ולים במחיר הנקודהמ והצנרת כל"מ 30X25 והתעלות

  
מסופי , בקרת מבנה, פריצה, כריזה, צנרת הכנה למערכות גילוי עשן  .5

בכל שטחי המבנה והמשרדים תימדד לפני . מחשב מערכת טלפונים
  .נקודות

  
  :עבודה הנמדדת לפי נקודות  .10  

מחיר נקודה כולל את חלקה בקו החל מלוח החשמל עד לאביזר הסופי וכן את 
 "פנ"צינור , מעלות IP 850 44 חיבור מרובעות דגם גוויס/ פותקופסאות ההסתע

, צינור מרירון קשיח כבד לא תשולם כל תוספת למחיר נקודה עבור N2XYכבל 
  .מ והאביזר הסופי"מ 30X25תעלת פלגל 

, מחיר הנקודה כולל חיצוב כל החריצים והמעברים הדרושים להתקנת הצנרת
יח כולל יישור והחלקה של הטיח והבאתו י ט"סתימה ואטימה של כל החריצים ע

  . למצב של צביעה
  

  ר"ממ N2XY 3X1.5 נקודת מאור עם מפסק בכבל  
כולל צינור , או התקרה בכל גובה שיידרש/ כל יציאה לגוף תאורה על הקיר ו

או מרירון לפי " פנ"מ טיפוס "מ 20בקוטר ) מריכף( פלסטי חסין אש כפיף כבד 
מעלות  IP 44 850 כולל כל קופסאות מעבר דגם גוויס , החל מלוח החשמל ,הצורך

 3X1.5  /5X1.5בחתך  N2XYכולל כבל , צלזיוס כולל חציבות וסתימות החריצים
  . הדרושים להשלמת הנקודה, כולל מהדקים וכל חומרי העזר והעבודות, ר"ממ

ינו דגם 'תוצרת בטיצ, רגיל או כפול מחיר הנקודה יכלול את מפסקי הזרם
LIGHT ע מאושר"ש או.  
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  נקודת מאור ללא מפסק
  .מאור אולם ללא מפסק' כמו נק

  
  מואר למעגל חשמלי לחצן תאורה' נק     

ינו דגם 'מאור עם מפסק אולם עם לחצן תאורה מואר תוצרת בטיצ' כמו נק
LIGHT  ע מאושר"שאו.  

  .כל מעגל תיבה ולחצן נפרד    
    

  קירות המבנהב לתאורת חוץ -ר "ממ N2XY 3X2.5 נקודת מאור בכבל
כולל צינור , או התקרה בכל גובה שיידרש/ כל יציאה לגוף תאורה על הקיר ו

או מרירון לפי " פנ"מ טיפוס "מ 20בקוטר ) מריכף( פלסטי חסין אש כפיף כבד 
כולל  IP 44 כולל כל קופסאות מעבר דגם גוויס , החל מלוח החשמל ,הצורך

כולל מהדקים , ר"ממ 3X2.5תך בח N2XYכולל כבל , חציבות וסתימות החריצים
  . הדרושים להשלמת הנקודה, וכל חומרי העזר והעבודות

 ינו'תוצרת בטיצ, ט דו קוטבי אדום"תחה מחיר הנקודה יכלול את מפסקי הזרם
  .ע מאושר"שאו  LIGHTדגם 

  .להתקנה חיצונית 2X16A IP65בהתקנה פנימית ולחלופין מפסק בטחון 
  
   בקירות ק כח כפול"קודת חנ

  צינור חסין אש , בכל גובה שיידרש, אמפר 20 כל יציאה לבית תקע כפול
שיותקן באופן סמוי החל מתעלת כבלים כולל כל קופסאות המעבר דגם  מ"מ  20

כולל כבל , חציבות וסתימת החריצים, מעלות צלזיוס IP 44 850גוויס מרובעות 
N2XY  3בחתךX2.5 החשמל וכל  ר החל מלוח החשמל כפי המופיע בתוכנית"ממ

 16 כולל בית תקע כפול, הדרושים להשלמת הנקודה, חומרי העזר והעבודות
  .ע מאושר"שאו  LIGHTינו דגם 'אמפר בהרכבים תוצרת בטיצ

תיבת ) מודולים 4 קופסת אביזרים(ט מחוזקים עם ברגים לקופסאות "תחה
  .גלוייה מותקנת צמוד לתקרת בטון מעל תקרה מונמכת N-2שקעים 

  
  ור קיר כוח יחיד חיב' נק

  .ק יחיד"ק כוח כפול אולם עם ח"ח' כמו נק
  

   תקשורת אחודה בקירותנקודה הכנה ל
עד אביזר  מ חסין אש מתעלת תקשורת קרובה"מ 25בקוטר  הכוללת מוביל

מודולים  4 - ל  ינו'מ מושחל בצינור סיום בקופסה בטיצ"מ 3חוט ניילון , היציאה
  .ט"תחה

  
  בקירותנקודה לטלפון 

מ מארגז החלוקה הקרוב או תעלה או מההסתעפות "מ 25ללת מוביל בקוטר הכו
זוג תיקני מושחל  3כבל טלפון  , עד אביזר היציאה) בהתאם למקרה(  הקרובה

י "פינים מאושר ע 6בצינור חיבור בתיבת טלפון סיומת הנקודה בשקע טלפון 
  ).יםמודול 4 - תיבת אביזרים ל . (ט"יני תחה'חברת בזק כדוגמת ביטוצ

  
  ללא אביזר CIMAקו הזנה לחשמל בלבד לתיבת ' נק

ר "ממ N2XY 3X2.5בכבל  CIMAק אולם יציאה לתיבת שקעים "ח' כמו נק
כולל חיבור הכבל  , CIMAהחל מלוח חשמל עד לתיבת , 25מושחל בצנור בקוטר 

  .לתיבה המחיר לא כולל את התיבה הנמדדת בנפרד
  
  ללא אביזר CIMAלתיבת  אחודההכנה לתקשורת ' נק

לתיבת  25קוטר ת ורוצנ 2הכנה לתקשורת אחודה בקיר אולם התקנת ' כמו נק
CIMA ט המחיר לא כולל את התיבה הנמדדת בנפרד"תחה.  

  
  אופציה -) ללא אביזר הנמדד בנפרד( CIMAטלפון לתיבת ' נק

  זוג מושחל בצינור חסין אש 4טלפון בקיר אולם עם כבל טלפון תיקני ' כמו נק  
  23ǿ  כולל חיבור תיקני בקצוות) בתיבה עם אביזרים הנמדדת בנפרד(סיום.  

  



113 
 

בנין רב תחומי –מכללת הדסה   
 

   כ"טל \ קודה לטלוויזיהנ
מ מארון התקשורת הקרוב עם כבל תקני לטלוויזיה הכבל "מ 25או  20צינור 

 97%דיאלקטריקון פוליאתילן וסכוך חיצוני צפוף , יהיה עם מוליך נחושת פנימי
  .40%משלים סיכוך  -נחושת או מעטה נחושת מלאה

 LIGHTינו 'ושקע בטיצ MHZ 300מטר בתדר  100 -ל  DB 15 נחות ממוצע
כולל חיבור , ט כולל קופסא עם מפצל תקני לכל שקע"לטלוויזיה ורדיו תחה

  .הקצוות 2 -למגבר בארון תקשורת וסימון הכבל ב
  
  חשמלי מסך וילוןל' קנ

  .ט"ים תחהעולה מותקנ/ מאור אולם כולל לחצני הפעלה יורד' כמו נק
  

  ללחצן הפסקת חירום' נק
ר "ממ N2XY 5X1.5 לבית תקע אולם בקו נפרד מהלוח כולל צינור כבל' כמו נק

בקופסה משוריינת עם  XAS E25מגעים דגם טלמכניק  2כולל לחצן הפסקה עם 
  .חלון זכוכית ופטישון ומנעול כולל שילוט תיקני

  
  )דוד מים חמים( נקודה לבוילר 

ינו מוזאיק 'אמפר עם נורת ניאון לסימון תוצרת בטיצ 2X16ז "הכוללת מ
 N2XYר "ממ 3X2.5כבל , מ"מ 25כבד " כ"בצינור פלסטי  קו מהלוח, ט"תחה

  .אמפר על ידי הדוד עם שילוט IP-55 2X16קופסה מוגנת מים 
וכבל  "פנ" PVCי צינור "ל והדוד ע"כמו כן הנקודה כוללת חיבור בין הקופסה הנ

3X2.5 ר "ממN2XY.  
  

  יטא פנימית נחשון' ליח 10Aנקודה תלת פאזית   
בקוטר  ר מושחל בצנור"ממ N2XY 5X1.5כולל כבל  חד פאזי אולםק "ח' כמו נק  

 CEE 5X16נחשון התקנת שקע ' החל מלוח חשמל בקו נפרד עד ליח מ"מ 25
  .אמפר

  .כולל הכנת צנור וקופסא עבור טרמוסטט' כולל תקע עבורו מחובר קומפ  
  

  פנימית נחשון' ליח 10Aחד פאזית נקודה   
החל  20בצנור קוטר  ר מושחל"ממ N2XY 3X1.5אולם כולל עם כבל ' כמו נק  

. אמפר ותקע עבורו 3X16 CEEנחשון סיום בשקע ' מלוח חשמל בקו נפרד עד ליח
  . כולל הכנת צנור וקופסא עבור טרמוסטט

  
   20Aלמזגן מפוצל ' קנ

מושחל בצנור  3X4י כבל "לוח החשמל עק אולם בקו נפרד החל מ"ח' כמו נק
  .והכנה לטרמוסטט A 20ט "ינו דגם בריטי תחה'סיום בשקע בטיצ

  
  נקודת פוטוצל  

  .IP67 מאור אך סיום בפוטוצל נגד רגיש משתנה בתיבה מוגנת מים' כמו נק
  .'מותקן ומחווט קומפ

  
  יטא פנימית נחשון' ליחA 16 פאזי תלתנקודה   

 N2XY 5X2.5 עגל נפרד החל מלוח החשמל כולל כבלק כוח אולם מ"ח' כמו נק
כולל אביזר סופי שקע תלת קוטבי , מ"מ 25ר מושחל בצינור חסין אש קוטר "ממ

CEE X163 כולל צינור  אמפר ותקע עבורו מותקן בכל גובה שיידרש ליד היחידה
  .ט לטרמוסטט"הכנה תחה

  
 , ר למטבח"ממ 5*2.5ק תלת פאזי למכשירים במעגל נפרד עם כבל "נקודת ח
  קפיטריה

 מכונה כל גובה שיידרש באופן סמוי בקו נפרד החל מארון  \כל יציאה למכשיר
 ר המונח ומוחזק בחלקו כולל שילוט בתעלת "ממ N2XY 5*2.5י כבל "חשמל ע

המותקן  מ "מ 30רשת קיימת מעל תקרה מונמכת ובחלקו מושחל בצינור בקוטר 
העזר  כולל כל חומרי . ת צנרת וסתימהכולל חציבת חריצים הנח. באופן סמוי

ט "תחה מותקן  IP=556" אינטרלוק" CEEשקע + הדרושים כולל תיבה מפסק 
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 50עמיד   U.Vמוגן  AC-3 10KAמפסק ניתוק בעומס  16A*5. תוצרת פאלאזולי
  .מעלות

  
, למטבח ר"ממ 5*6ק תלת פאזי למכשירים במעגל נפרד עם כבל "נקודת ח
  .קפיטריה

ר "ממ N2XY 5*6ראולם עם כבל "ממ 5*2.5ק למכשירים עם כבל "כמו נקודת ח
אינטרלוק  CEE 5*32Aשקע +מפסק  סיום בתיבה . מ"מ 30מושחל בצינור קוטר 

    .IP=556ט "תחה
  

  מ"לממ נקודת פעמון כניסה
וכן , עם שילוט ט בכניסה"מאור אולם כולל לחצן מואר מוגן מים תחה' כמו נק

  .אלקטרו הספקהפעמון גונג מוסיקולון של 
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  מערכת גילוי וכיבוי אש   0826
  

  מפרט טכני
  
 ,להוראות יועץ הבטיחות של המבנהתבוצענה בכפיפות ובהתאם במבנה כל העבודות    .1

  .יצרן המערכת וספק המערכת, מפקח, רשות הכיבוי
     

  . 1220 ,2848שפורסמו בקובץ תקנות  לפי תקנותלגילוי עשן יבוצעו צנרת הכל עבודות    .2
  
לבצע  על הקבלן, ל"במידה ולפני התחלת עבודתו של הקבלן יפורסמו תיקונים נוספים לנ   .3

  .עבודתו לפי המהדורה האחרונה שבתוקף
  
  .י מתזי מים"בכל המבנה תותקן מערכת כיבוי ע   .4
  
  מערכת הגילוי תכלול מעבד לשליטה והעברת אינפורמציה באמצעות פרוטוקול   .5

  .אל מערכת בקרת מבנה ואל גורם אחר IP\ICPתקשורת   
  
  ,מרכזת הצפה מים, המערכת תקבל חיוואים ואינפורמציה ממערכת מתזי מים   .6

כיבוי אש  ,משטרה, בקרת מבנה' תעבד את הנתונים ותעביר למע, ומרכזת לגילוי גזים  
  .'וכד

  
  

  )ADDRESSABLE(אנלוגית ממוענת  מערכת גילוי אש ועשן
  
  כללי  .1 

  
חלקי  ערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתרעה של אש ועשן וכיבוי אש לכלהמ   1.1

   .ללוחות החשמל הפעלת מפוח שחרור עשן, חניות,המבנה
  .יותקנו צגים בכניסה למבנה ולחניה   .א    

  .על החברה המספקת את הציוד להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד   1.2
  .ועשן/גילוי אש המערכת תהיה בעלת מוניטין בינלאומי בשטח  1.3
המערכת תכלול רכזת . מסמך זה מפרט את הדרישות ממערכת גילוי האש והעשן   1.4

ואביזרי עזר ) ' זמזמים וכו, צופרים(ציוד התרעה , גלאים, אזעקה מרכזית
  .לקבלת מערכת מושלמת

  תקנים  
  .המערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימים  
בנוסף . 1220י "מכון התקנים הישראלי לפי ת י"רכיבי המערכת יהיו מאושרים ע  

האמריקאי המהווה בסיס לתקן הישראלי לפי  U.Lי ישא הציוד לפחות תקן "לת
   U.L .864 -רכזת אזעקה  :הפרוט הבא

   U.L 268 - גלאי עשן  
   U.L 321 - גלאי חום  
   U .L . 1481 - אמצעי התרעה  

  
ועל הספק להוכיח שאכן הציוד כל ציוד אשר יוצע חייב לענות לדרישות שלעיל   

  .המוצע על ידו עונה לדרישות אלה
  

  .ומכון התקנים הישראלי ULרכיבי המערכת ישאו אישור    1.6
הן מהצד האלקטרוני והן כל , הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק  

ל ומופיעים בפרסומים האחרונים "יהיו תואמים לתקנים הנ, המרכיבים האחרים
  .ה אלושל מכוני תקינ

  
עבודות צנרת ההזנות ומעברים , המפרט מהווה השלמה לכתב הכמויות ותוכניות  1.7

( לרבות הנחת צינורות עד מקומם של האביזרים  י קבלן החשמל"ט יבוצעו ע"תה
צנרת גלויה או קטעים מצנרת קבלן החשמל עד לאביזרים ). ' לחצנים וכו, גלאים

וי ויכללו במחירי היחידה המפורטים י קבלן מערכת הגיל"של המערכת יבוצעו ע
  .בכתב הכמויות
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. על קבלן המערכת ללוות את עבודות קבלן החשמל ולבדוק באם בוצעו דרישותיו  
  .עובדה זו לא תהווה עילה לעיכוב העבודה מכל סיבה שהיא

  
  היקף העבודה  1.8

מכרז זה כוללות תכנון המערכת בכללותה / עבודות הקבלן במסגרת חוזה
חווט והפעלה של מערכת מושלמת , התקנה, אספקה במכון התקניםואישורה 

. התאמת המערכת לדרישות מכבי אש ולדרישות התקן הישראלי, לגילוי עשן ואש
  .התקנת המערכת על כל פריטיה תתואם עם המזמין והמפקח באתר

ספק המערכת יבצע שרות ואחריות שהמערכת וכל פריט בה יפעלו וימלאו את 
הקבלן מתחייב לתת שירות למערכת כולל חלפים . מושלמתתפקידם בצורה 

הקבלן מתחייב למסור את . שנים לפחות לאחר המסירה 10בתשלום לתקופה של 
דפים קטלוגיים ולהדריך צוות , לספק הוראות הפעלה מושלמות, המערכת למזמין

י "ל הם תנאי לקבלת המתקן ע"כל התנאים הנ. של המבנה בהפעלת המתקן
  .המזמין

  
מתוכנן ומושלם כולל הוראות בכתב ' הקבלן מתחייב למסור למהנדס סט תכ  1.9

פ דרישות התקן הישראלי "לביצוע עבור המערכת לפני תחילת ביצוע ההתקנה וע
  ). 1220(העדכני 

ל היא תנאי הכרחי לתחילת בצוע המערכת ואין לאשר לקבלן "הנ' מסירת התכ  
לקבל אישור מוקדם על התוכניות על הקבלן . תחילת עבודה ללא תוכניות אלו

  ממכון התקנים 
, י המהנדס היועץ"הדרישה לקבלת אישור מוקדם תקבע ע, או ממכבי האש/ ו

מחתימת  14הקבלן מתחייב למסור למהנדס תוך . מנהל הפרויקט או המזמין
ציון , מושלם אשר יכללו את כל הדרישות לתשתית ופירוט חיווט' סט תכ, החוזה

הוראות בכתב לביצוע כל חיזוקים וכל הגדלים של , בות מעברמיקום וגודל תי
  .הציודים השונים

במידה ולא ימסר פרט זה או אחר בפרק זמן הנתון לעיל יראה הדבר כי הפרטים 
י הקבלן "כל דרישה אשר תועמד לביצוע ע. מספקים את הקבלן' המצוינים בתכ

  .לאחר פרק הזמן הנתון לעיל תבוצע על חשבון הקבלן
  

  תאור המערכת  1.10
כיבוי אש אוטומטי בעזרת גז במידה וידרש . גלאים יותקנו כנדרש בתקן הישראלי 

  .יותקן בלוחות ראשיים ובמספר לוחות משנה של המבנה אשר יקבעו לפני הביצוע
כל קווי המערכת ורכיבי לוח הבקרה הראשי יפעלו בשיטה של בקרה עצמית וכל 

  .וחזותית בלוחתקלה בהם תסומן מיד בצורה קולית 
  

המערכת תתריע גם בפריצת מים ממתזים ותפעיל את כל המערכות לכיבוי אש 
מצב המערכת ידווח למערכת הבקרה המרכזית . אוטומטית ופינוי עשן אוטומטי

אשר תותקן במבנה בעתיד ויחד עם המערכת יסופקו כל הפרוטוקולים הדרושים 
  .וציוד התקשורת לצורך זה

  
  מסמכים ישימים  .2
  

  :לצרף, על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו
, בדיקה, לרבות הוראות הפעלה, מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים    2.1

  .ואחזקה ניסוי  
אישור הועדה לאנרגיה אטומית על כשירות הגלאים הרדיואקטיביים לשימוש   2.2

  .במבנה    
  .ומכון התקנים הישראלי ULות תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדריש  2.3

  
  תאור המערכת  .3
  

  רכזת ממוענת אנלוגית  3.1
שנת ייצור  אנלוגית) ADDRESSABLE(מערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת   

  .לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית .2013
ת עם תושב, יהיו מסוג אנלוגי, )קרן חום, אופטיים, יוניזציה(כל סוגי הגלאים 

  .אחידה שתאפשר התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת
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המערכת תכלול ממשק תקשורת של יצרן המערכת אשר יאפשר העברת מידע 
של ורשת )  G.C.C( ברשת תקשורת אל מערכת תצוגה גרפית לשליטה ובקרה 

  .המכללה
  ."CP-IP" שיטת חיבור אביזרים תהיה

  
  לוח הפיקוד והבקרה 3.2

  
י האש המוצעת תהיה מתוצרת חברה בעלת מוניטין ושם מרכזית גילו   3.2.1

  .בינלאומי מאושר
 

, חוגי בקרה 16עם עד  אנלוגית ADDRESSABALEהמרכזייה תהיה מסוג   3.2.2
, לחצנים, גלאים( אביזרי כתובת  32יחוברו ) LOP(כאשר בכל חוג 
יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך  החיווט בכל חוג). צופרים וכדומה

אזורי גילוי , ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש, נוסףב. בלבד
  .כאשר החיווט לכל איזור הוא בעזרת שני מוליכים, קולקטיביים

  
לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או חמרן וניתן להתקנה על הקיר   3.2.3

  .י המתכנן או המפקח"בהתאם למיקום שיקבע ע
  

בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה , תיחידות הבקרה יהיו מודולריו  3.2.4
המורכבים על כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת המערכת בהתאם 

  .לדרישות המתכנן
 

ורכיבי הבקרה יהיו , כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו  3.2.5
קצר או , מתמדת למקרה של נתק" בקרה עצמית"מבוקרים בשיטה של 

  .תקלה אחרת
שתבדיל בין , חזותית ברורה על הלוח-טא בצורה קוליתקיום תקלה כזו יתב 

  .'טעינה וכו, קוים, גלאים: ברכיבי המערכת השונים תקלות
  

ידי מי שלא הוסמך -הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על  3.2.6
צופר , וכן מטען, את הפסקת פעולתו של הלוח כולו או אזורים בו, לכך
  .'וכו

  
הגישה . רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות 4למערכת יהיו   3.2.7

י "יוכל להתבצע רק ע, אל הלוח לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו
הניתוק יצביע , וגם אז, טכנאי מוסמך בעזרת קוד כניסה מתאים

  .בהתראה קולית על הניתוק הקיים
  

  לוח הבקרה יכלול  3.2.8
 

תווים לציון  80 - שורות ו 2לבד של אלפא נומרית בעברית ב LCDתצוגת    3.2.8.1
 את העליונה תציין השורה. התראות אזעקות ממרכיבי המערכת השונים

המיקום המדויק השורה התחתונה תציין סטטוס ואירועים ממרכיבי 
  .המערכת השונים

  
  שבעזרתם ניתן יהיה  BUILT-INלוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה    3.2.8.2

של האזורים ופונקציות , יים בעת הצורךלהגדיר בשטח או לבצע שינו
ללא צורך בביצוע שינויי חומרה , הנדרשות מהמערכת ההפעלה השונות

: כתובות כולל 600המרכזיה תאפשר שליטה של . או תוכנה כלשהם
INPUT  אוOUTPUT.  

  
  .למניעת התראות שווא VERIFICATION ALARMמערכת תוכנה    3.2.8.3

 
לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה , תמערכת לבדיקה עצמי  3.2.8.4

בלי שהדבר  TESTניתן יהיה להעביר כל איזור בנפרד למצב . השונים
  . יפריע לקליטת אזעקות מאיזורים אחרים
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  ניתן יהיה לחבר למרכזיה לוחות התראה משניים בעזרת קו   3.2.8.5
תקשורת של שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות 

כל לוח . מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי הנדרשות
 80 -שורות ו 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDמשנה יכלול תצוגת 

  .תווים
  

   :יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו  3.2.8.6
  הפעלת , הפעלת צופרים, הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת מערכות כיבוי

  .'דלתות וכו הפעלת מגנטים לסגירת, מדפי אש
  

  :תכלול המרכזיה, בעברית LCDבנוסף לתצוגת    3.2.8.7
סימון תקלה , אזעקה במקרה של שריפה, נורות בקרה למתח הפעולה

 RESET, למצב בדיקה, כולל הלוח מפסקים להדממת צופר, כן-כמו .'וכו
  .'וכו

באמצעות יחידת מצברי חרום , הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל
  .שעות 72שך פעילותה של המערכת למשך אשר יאפשר המ

  
  עם אפשרות, מרכזית הגילוי תכלול ספק כח ומטען טרנזיסטורי מיוצב  3.2.8.8

טעינת . לאספקת כל הדרוש לכל המערכת בהספק הנדרש לטעינת זליגה
מצב הטעינה של  אוטומטית ועוקבת אחר, המצברים תהיה רצופה

  .המצברים בכל עת
  

   סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים המרכזיה תכלול  3.2.8.9
  .המערכת בפעולת ללא הפרעה, ולהיפך 

 
יחידת מצברי החירום תכלול מצבר יבש או מצברי ניקל קדיום ובהספק    3.2.8.10

לוח בקרה , הפעלת גלאים" (היכון"במצב  שעות פעולה 72אשר יאפשר 
חייגן , ר אזעקההפעלת צופ(במקרה של תקרית  שעות פעולה 24 -ו) 'וכו
  ).וזאת ללא כל נזק למצברים). 'וכד

   
אשר יאפשרו לחבר את  RS-232יציאות  2מרכזית גילוי האש תכלול  3.2.8.11

ללא כל תוספת , מדפסת אירועים וצג גרפי, PCמחשב מסוג  המערכת אל
  .פרוטוקול התקשורת יותאם לכל מערכת בקרה אחרת .במחיר

  
מתאים  TCP/IPרטיס תקשורת רשת עם פרוטוקול המרכזייה תכלול כ   3.2.8.12

אינדיקציות יתקבלו בצג , המכללה ולבקרת המבנה וכל התראות  לרשת
  .של מערכת בקרת מבנה

   
ממשק לרשת אשר יאפשר העברת המידע / המרכזייה תכלול מתאם  3.2.8.13

 G.C.C( התצוגה והשליטה הגרפית המרכזית  ברשת תקשורת אל מערכת
 TOKEN - RINGיהיה מותאם לתקשורת בארכיטקטורת סוג המתאם ) 
  . RS – 485או בקווי , ג סיב אופטי"ע

  
 

   :לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים  3.2.9
  

  .הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה  3.2.9.1
  .אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה    

  .לאות שמערכת הצפירה מנותקתתידלק נורית אזהרה , במקרה זה 
  

, בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא בעת אזעקה
תחזור האזעקה הקולית ותפעל , הרי במידה ותיכנס אזעקה נוספת

  .באופן אוטומטי
  
תחזור כל , RESETעם חלוף מקור התקרית ולחיצה על , נוסף על כך   

ערכת הגילוי וההתראה כולל נכונות לפעולה של מ, המערכת לקדמותה
  .הקולית חזותית
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  .RESET -אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה   3.2.9.2

  
  :אפשרות להשתלבות במערכת חרום  3.2.9.3

כך שהגלאי , יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה
אך הפיקוד להפעלת מערכת , יפעיל את מערכת האזעקה, הראשון שיפעל

לא יפעל אלא רק לאחר שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני החירום 
  .האזורים

את . תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת החירום בפועל
  .ההשהיה ניתן יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי

  
תיקוני רגישות של , בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת  3.2.9.4

נים וקבלת אינפורמציה לגבי לתנאים המשת כל גלאי וגלאי בהתאם
  .רגישות כל גלאי וגלאי והצגתה על פני מדפסת

  
 לילה/אפשרות תיכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים כמו יום 3.2.9.5

  .חגים וכדומה, או לפי משטר שעות
  

אפשרות תיכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם  3.2.9.6
  .למשטרי עבודה משתנים

 
בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח " תבדיקה עצמי"  3.2.9.7

  .חזותית/קולית הבקרה בצורה
  

, במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי. הפעלה לצורך ניסוי  3.2.9.8
. אוטומטי תוך מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי RESETאולם יעשה 

  .הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל
  

  .ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים 3.2.9.9
  .כזו תתריע על הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה הפסקה 

  
  .צופר אזעקה  3.2.9.10

במקביל . צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני שריפה
, יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות מתג. יופעלו צופרים אחרים במבנה

כך שבמקרה של ביטול , ה של ביטול פעולה זו באמצעות מתגכך שבמקר
  .פעולת הצופר תידלק נורית סימון ויופעל זמזם תקלה

 
  .הפעלת חרום בעת אזעקה 3.2.9.11

יתאפשר ביטול כל . לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה
ביטול כזה ידליק נורית משולטת בהתאם ויפעיל . אחת מפעולות החירום

חלק מההפעלות ישארו עד לחיסול התקרית וחלקן יפסק . תקלה זמזם
  .כעבור מספר שניות ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת

    
אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם   3.2.9.12

חייגן זה יחייג בשיטה אוטומטית למינויים אשר . לדרישות המפקח
ההודעה תמסר . שריפה בבנין הנדון וימסור הודעה מוקלטת של, יקבעו

כך שיחייג ביום , החייגן יתוכנת. ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני
, בשבתות וחגים, ולאחר שעות היום. גלאים ויותר 2רק לאחר התראת 

  .יחייג לאחר התראת גלאי אחד ויותר
 

 האירועים האחרונים אשר ניתן 600המערכת תאגור בזכרון פנימי את   3.2.9.13
יהיה לקבל הדפסה של האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו 

מערכות חרום , ארועים שטופלו בציון מועד וזמן, בציון מועד וזמן
תקלות במערכת וארועים שלא טופלו בציוד , שהופעלו בציון מועד זמן

  .מועד וזמן
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  : להלן סדר פעולות המערכת  3.2.9.14
  

  תתבצע הפסקת חשמל לאחר, ריעים בקומהגלאים מת 3כאשר   3.2.9.14.1  
  .בקומה מעל ומתחת, בקומת ההתרעה, דקות 10    

  
   ישוחררו אלקטרו מגנטים, גלאים מתריעים בקומה 2כאשר   3.2.9.14.2

  .לדלתות בקומה ותריסי העשן ישוחררו לפי אזור הגילוי    
  
  ידוא לאחר ו, יופעלו צופרי פינוי קומה, כאשר גלאי אחד מתריע  3.2.9.14.3

  ).VAREFICATION(אזעקה     
  
  הפסקת מיזוג אויר תתבצע לפי אזורי שליטת לוחות מיזוג   3.2.9.14.4

   ,RESETבביצוע . גלאים או יותר מתריעים 2כאשר , האוויר
  .מיזוג האוויר יחזור לעבוד כרגיל    

  
  :לוח נוריות עזר במערכת   3.2.9.15

יקציה על המצבים במערכת יהיה פנל נוריות אינטגרלי שיתן אינד
    :הבאים

  .כאשר כיבוי אחד בגז פועל - נורית כללית   3.2.9.15.1
  .כיבויים בגז פועלים 2כאשר  - נורית כללית   3.2.9.15.2
  .כיבויים בגז פועלים 3כאשר  - נורית כללית   3.2.9.15.3
    .כאשר צופרים מנוטרלים - נורית כללית   3.2.9.15.4
    .כיבויים מנוטרליםכאשר  - נורית כללית   3.2.9.15.5
    כאשר יחידות הפעלת - נורית כללית   3.2.9.15.6

  .מנוטרלים 'מגנטים וכו/א"מזו    
  

  .ל"נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ
  

, המחוברים לה) האנלוגים(המערכת תציג נתונים בזמן אמת של גלאים   3.2.9.16
  :בוצות הבאותתוך התייחסות לשלוש ק, שבלוח הבקרה LCD -ג צג ה "ע

 
  :דווח ניקיון הגלאי בשלוש רמות  3.2.9.16.1

  

  .כמעט מלוכלך .א
  .מלוכלך  .ב
  .מלוכלך מאוד  .ג

  
  .רמות 4 -ב , חיווי ושליטה ברגישויות הגלאי  3.2.9.16.2

  .בקרת גלאים והגדרת התניה בשתי רמות  3.2.9.16.3      
  

  במערכת יהיה פנל נוריות אינטגרלי שיתן אינדיקציה על  3.2.9.17
  :רמות גישה למערכת

  .לפי קודים שונים, רמות גישה שונות 8למערכת יינתנו 
. הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים

, טכנאי שרות או כל משתמש אחר, מנהל אחזקה, כך שאיש אחזקה
  .י קוד משלהם"יוכלו לשנות אפיונים ע

  
  ג מסמכים"מן אמת ואשר יוצגו עהמערכת תאפשר העברת נתונים בז 3.2.9.18

  במידה ) G.C.C(ביחידת תצוגה ושליטה גרפית ) מפות גרפיות(שונים     
  .וידרש    

  
  כך שהרמקולים המחוברים יפעלו, יתאפשר שילוב מערכת כריזת חרום 3.2.9.19

  .אוטומטית בזמן אש וישמיעו הודעות מוקלטות לאזורים השונים    
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  גלאים  3.3
  

 )UL  )TRUE ALARM-268וניזציה אנלוגי נושא תו תקן גלאי עשן י  3.3.1
  

  .UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן   3.3.1.1
ללא הפסק , הגלאי יאפשר למערכת לבצע בדיקת רמת הרגישות רציפה

ביצוע תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים 
  .לילה וכדומה/יום: ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים מראש כמו

  
  מנת למנוע חדירה של חרקים -הגלאי מוגן ברשת מסביב על 3.3.1.2

הגלאי יעבוד באופן .או חלקיקי אבן גדולים אשר גורמים לאזעקות סרק
לחות ורעשים הנובעים משדות , יציב בתנאים משתנים של טמפרטורה
  .אלקטרוסטטים הנמצאים בקרבתו

  
עד , ן הפעלת הגלאיאשר תדלוק בזמ LEDהגלאי מצויד בנורית קבועה  3.3.1.3

  .מלוח גילוי האש RESET ALARMשיבוצע 
  

  .מיקרו אמפר נומינלי 56הגלאי צורך בזמן רגיעה זרם שאינו עולה על  3.3.1.4
  

ראש הגלאי מובטח בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר לאנשים  3.3.1.5
  .לפרק את הראש מהבסיס, שלא הוסמכו

  
  .יהגלאי מצויד במנגנון ויזואלי לציון תקינות הגלא 3.3.1.6

  
עם מנגנון לקביעת  ADDRESSABLEהבסיס של כל גלאי יהיה בסיס מסוג  3.3.1.7

  .כתובת הזיהוי
  

  .קיימת אפשרות להתקין מכל גלאי נורית אזעקה מרחוק 3.3.1.8
  

  .כנדרש U.L. 268נושא תקן , כל אחד בנפרד, הגלאי והבסיס 3.3.1.9
 

בכל בדיקה באופן מחזורי . הגלאי מצוייד במנגנון בדיקה עצמית 3.3.1.10
  . NEPA –לגלאי לוודא תקינותו בהתאם לדרישות ה מתבצעת סימולציה 

 

   0.5% - 1.7% לגלאי ארבע רמות רגישות בתחום שבין  3.3.1.11
PER FOOT OF SMOKE OBSCURATION  

 

פ דרישת התקן "הינם ע, טמפרטורת העבודה והלחות שבהם עומד הגלאי 3.3.1.12
268 U.L  41פרק.  

VERIABLE AMBIENT TEMPRATUR  
  

הצפצפה תתריע כאשר תהיה . בסיס עם צפצפה קיןניתן יהיה להת, במידה ויידרש 3.3.2
אך היא לא תיכלל , פ דרישה ותהיה מכותבת"הצפצפה תופעל ע .התראה מהגלאי

 .כתובת הגלאי כוללת את כתובת הצפצפה, כלומר. הכתובות 1000 –ב 
 

  ) TRUE ALARM(גלאי אופטי אנלוגי   3.3.3
  

  אשר יאפשר למערכת ביצוע  UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן     3.3.3.1
  ה תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי הסביב, בדיקת רגישות

  .לילה וכדומה/יום: המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו    
  

  עם מקור קבוע של אלומת , הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי    3.3.3.2
  . אור המופק מפוטו דיודה

  
  .לעשן שחור והן לעשן אפור הגלאי רגיש הן    3.3.3.3
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  .הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק    3.3.3.4
  

על מנת למנוע הפרעות חשמליות , המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך  3.3.3.5
  .ג או בקרבת מוליכים חשמליים"כאשר מותקן בלוחות מ

  
עשויים העשויים להיגרם ממשדרים אשר  RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות   3.3.3.6

  .להימצא במקום
  

בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה מסוג   3.3.3.7
ADDRESSABLE עם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח.  

    
בכל בדיקה באופן מחזורי . הגלאי מצוייד במנגנון בדיקה עצמית   3.3.3.8

  . NEPA -מתבצעת סימולציה לגלאי לודא תקינותו בהתאם לדרישות ה 
  

   0.2% -  3.7% –לגלאי שבע רמות רגישות בתחום שבין     3.3.3.9
      PER FOOT OF SMOKE OBSCURATION .  

  
  ) TRUE ALARM(גלאי חום וקצב עלית טמפרטורה אנלוגי   3.3.4

  
יגיב הגלאי לעלית , בנוסף לכך. מעלות צלזיוס 57.2הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של 

מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה מעלות  6.7טמפרטורה של 
  .אחת

  .U. L. 521 -ו .F. Mהגלאי נושא תו תקן 
  .ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג 

  
  לחצן גילוי אש מכותב  3.3.5

  
  .הלחצן מסוג משיכה יהיה בצבע אדום עם ידית משיכה בצבע לבן

תנעל הידית באופן שלא יאפשר החזרתה למקומה אלה , הידית כלפי המושךעם משיכת 
  . RESET -בביצוע אתחול ליחידה 

  
  צופר התראה  3.3.6

  
 90הצופר יהיה בעל עוצמה של . הצופר יהיה צבוע בצבע אדום ומיועד למערכות גילוי אש

DB  ם לדקההבהובי 76הצופר ישולב עם יחידת נצנץ בעוצמה של . מטר ממנו 3במרחק.  
  

  גלאי גז  3.3.7
  

  .פרופן או בוטן, הגלאי מיועד לגלות ולהרתיע על נוכחות גז מתן  
  .לפי הגדרה מראש  

  
  חייגן דיבור 3.3.8

  VDC 12/24:  מתח הפעלה 
   2:  מספר ערוצים  
  .לערוץ 6:  מספר מנויים  
  .משרד התקשורת ותקן ישראלי:   אישורי תקינה   

  
  דיאגנוסטיקה 3.4

  .למערכת תהיה בדיקה עצמית
בעת הפעלה הבדיקה העצמית תבצע המערכת סימולציה ותבדוק את מצבם של כל 

  .האלמנטים המחוברים למערכת
ח מסכם של תוצאות הבדיקה על הצג הדיגיטלי וכן "עם השלמת הבדיקה העצמית יוצג דו

  .תשלח התוצאה למדפסת ולמסוף
בתום הבדיקה תחזור , הצג הדיגיטלי והצופר המקומי, בבדיקת נוריות יבדקו כל הנוריות

  .המערכת למצבה הרגיל
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  תכנות 3.5
יבוצעו כולם ברמת השדה ללא צורך ', הרחבות וכו, תכנות המערכת שינוי קונפיגורציה

  .או החלפת רכיבים, מתכנתים, בכלים מיוחדים
  .כל התכנות יבוצע דרך לוח המקשים או המסוף

  .כל הפרמטרים המתוכנתים יאוחסנו במערכת זכרון לא מחיק
  .איבוד מתח ראשוני ומשני לא יצריכו בשום מקרה תכנות מחדש של המערכת

הסיסמא תינתן לשינוי , )  PASSWORD(תכנות ושינוי נתונים יחייבו שימוש בסיסמא 
  .בשדה

  
  בדיקת קבלה 3.6

  .בתום התקנה ולפני ההפעלה המבצעית יבוצעו בדיקות קבלה
ל וכן בדיקות פעולה לפי הנדרש בדיקות הקבלה יכללו אישור כל הפרמטרים שפורטו לעי

  .ובהתאם לתכנות שבוצע
בתום הבדיקות תחובר המערכת למדפסת למשך שבעה ימים בהם יבוצע מעקב על ביצועי 

תאושר המערכת , בתום שבעת הימים ובמידה ולא נתגלו תקלות ואזעקות שווא. המערכת
י "י שהודפס עח מצב המערכת כפ"לפני מסירת המתקן יספק הקבלן דו. ותמסר ללקוח

  .המערכת תנאי זה הוא תנאי הכרחי למסירת המערכת
  

  כבלים  3.7
  .כל הגלאים והאביזרים המכותבים יחוברו באמצעות כבל מסוכך לכל אורכו  

ר "ממ 1.5 - חתך הכבל יהיה לפי הוראות היצרן אבל לא פחות מ).  CLASS A(בלופ סגור 
  .הגילויבכל קומה תותקן לפחות יחידת ניטרול קצר על קו 

  
  ידנית בלוחות חשמל/ מערכת כיבוי אש אוטומטית

  
  כללי  . 1

  
, תותקן, המערכת תתוכנן. מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגרלי ממערכת גילוי האש והעשן

משלים את המפרט הטכני , מפרט טכני זה. NFPA-2001 -תיבדק ותתוחזק בהתאם ל
  .נוומהווה חלק בלתי נפרד ממ, למערכת גילוי וכיבוי אש

  
  הפעלת המערכת  .2

  
  :הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות

  .באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד -  אוטומטית  2.1
  .באמצעות לחצן חשמלי -    ידנית  2.2
  .באמצעות פעולה מכנית -    ידנית  2.3

    
  .תוכל להמשיך לפעול, המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל

  .לתקלה והפעלה, בקרה עצמית -ח הבקרה תהייה אינדיקציה לתקינות המערכת בלו
  

  גז הכיבוי  .3
  FM – 200או  , NFPA-2001מאושר , CLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג 

  
  הצנרת  .4

בהתאם להרצת המחשב , או נחושת, SCHDULE 40צנרת תהיה מפלדה מגולוונת  4.1
  . י המתכנן"אשר תאושר ע

  .לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב יחושבו ויותאמו, יזורצנרת ונחירי הפ 4.2
יתוכנן ויבוצע תוך התחשבות בעומסים , ולקירות עיגון הצנרת לתקרות 4.3

  .בעת הפעלת המערכת, הסטטיים והדינמיים שיופעלו בנקודות העיגון
  .הצנרת המגולוונת תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום 4.4
  .ULCאו  UL מיכלי הכיבוי יהיו מאושרים 4.5

 
  הרכב המערכת   .5

  :המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן    
  .מיכלי גז בכמות המפורטת בכתב הכמויות/מיכל 5.1
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 .מערכת הפעלה חשמלית   5.2
 .שסתום לפריקה מהירה 5.3
 .צינור יציאה גמיש בין המיכל לצנרת הכיבוי 5.4
 .חובק לעיגון המיכל 5.5
 ת ובריכוז של שניו 10נחירי פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על  5.6

  ) .'לוחות החשמל וכו, חדר( לכיבוי והצפת החלל המיועד 8.6%     
  .מד לחץ   7.5
  .מחושבת ומותאמת לכיבוי חלל החדר או לוחות החשמל, צנרת פלדה או נחושת   7.6

  
  אופני מדידה  .6

במחירי היחידות יש . מדידת הכמויות תעשה לאור המציאות וללא תוספות עבור פחת
עבודות עבור חיבור הצנרת עד האביזרים כולל את קופסאות המעבר לכלול את ה

וההסתעפות ואת כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט זה או משתמעים 
מחירי היחידות יכללו את כל התשלומים והפגישות באתר הדרושים לשם קבלת . ממנו

יחידה יכללו את כל מחירי ה. אישור המערכת על ידי בודקי מכון התקנים מכבי האש
, התאומים והפגישות הדרושים לקבלת תו תקן של מכון התקנים על התקנת המערכת

  .פ דרישות מכון התקנים"כל זאת ע, ובמידה שצריך גם ניסויים שונים
  

התקנה חיבור והפעלה , כל מרכיבי המערכת ימדדו כיחידות מושלמות הכוללות אספקה
לא תשולם . י המתוארים במפרט או משתמעים ממנוכולל כל חומרי העזר ועבודות הלווא

כל כבלי החשמל והתקשורת . תוספת בגין מודמים הדרושים לפתרון נושאי תקשורת
ימדדו נטו לפי מטר אורך כאשר הם מופרדים לסוגיהם ולחתכיהם ללא כל תוספת עבור 

  .'הורדת בידוד וכו, פחת פסול, חיתוכים
ים לפי אורך הצינורות בהם הם מושחלים ארוך הכבלים ימדד במקרה שהם מושחל

  .מוכפלים מספר הכבלים בצינור בצירוף קטעים שמחוץ לצינורות
מחיר יחידת כבל יכלול את מחיר כל הקופסאות ההסתעפות והחיבור הדרושים כולל פסי 

הן , מחזיקי הכבלים, הזוויות, הקשתות, או הלחמות וכן החיזוקים " KRONE"חיבור 
תמיכות , ברגים, מהדקים, וצות כולל את השלות מכל הסוגים תרמיליםלבודדים והן לקב

מחירי היחידה לכל סוגי הציוד והאביזרים יכללו את כל התאומים עם קבלני . פרופילים
  .עריכה תוכניות תאום והדרכה, המערכות אחרות

  
 מחיר על האביזרים והחיבורים בנקודות הקצה במערכת יכללו שילוט סנדביץ לפי בחירת

י דיגלונים מיוחדים "מחיר יחידת כבל יכלול את סימון הכבל לכל אורכו ע. היועץ
  .ואותיות ומספרים מודפסים

  
  הוראות הפעלה ואחזקה, תוכניות סופיות  . 7

ימסו , או המפקח/ המהנדס היועץ ו, עם גמר אספקת המערכת לשביעות רצון המזמין
', של המערכת החיווט היחידות וכו" כפי שבוצע"עבודה סופיות ומדויקות ' הקבלן תכ

  . בנוסף לכך ימסור הקבלן קטלוגים של הציוד המותקן
, הקבלן יספק למזמין ספר הוראות הפעלה. רשימת חלקי חילוף מומלצת ושאר האביזרים

 5 -כל האמור לעיל יסופק ב, טיפול ואחזקה של כל לוח לרבות מחברת לרישום תקלות
ריך הקבלן את צוות אנשי האחזקה של המבנה לטיפול יד, בנוסף לאמור לעיל. עותקים

פ דרישות "הקבלן ימסור למזמין תיק מערכת ע .ותפעול של כל הלוחות ללא תשלום נוסף
  .התקן הישראלי לגילוי עשן תנאי זה הוא תנאי הכרחי למסירת המתקן

  
  
  שנת שרות  .8

פחות מיום שנים ל 10הקבלן מתחייב לתת שרות למערכת כולל חלפים לתקופה של 
בתקופת השרות קבלן המערכת יהיה אחראי לפעולתן התקינה . המסירה במידה ויוזמן

הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה פגם או פעולה לא תקינה של המערכות או . של המערכות
  .שעות מעת מסירת ההודעה 3חלק מהן אשר יקרו בתקופת השרות תוך 

מחיר , ק חדש ללא תוספת מחירהקבלן מתחייב להחליף כל חלק בנמצא פגום בחל
שעות מעת מסירת  3באם הקבלן לא יופיע תוך . החלפים יכלל במחיר שנת השרות

ראשי המזמין לבצע התיקון באמצעות טכנאים אחרים שאינם עובדיו של הקבלן , ההודעה
  .אך על חשבון הקבלן

יקת במשך תקופת השרות מתחייב קבלן המערכת לבצע שלוש ביקורות תקופתיות לבד
הקבלן מתחייב להודיע . ביקור באתר עקב תקלה לא יחשב כביקורת תקופתית . המתקן
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בכתב למזמין ולמהנדס היועץ על כל תקלה שתוקנה במערכות במשך תקופת השרות 
בנוסף לכך בתחילת תקופת השרות ימסור הקבלן למזמין מחברת לרישום תקלות ובה 

חתימת , שם הטכנאי, פרוט התיקון, מהות התקלה, תאריך ההודעה: העמודות הבאות
  .שם מלא של האחראי מטעם המזמין וחתימתו, תאריך התיקון, הטכנאי

  .י המזמין"מפעם לפעם תבוקר המחברת ע
ידריך הקבלן את צוות אנשי האחזקה של המבנה לטיפול ותפעול של , בנוסף לאמור לעיל

  .כל הציוד ללא תשלום נוסף
  
  מנהל עבודה  .9

יעסיק הקבלן מנהל עבודה מוסמך בעל רישיון בר , ודה באופן יעל ושוטףלשם ביצוע העב
  .ד"ביצוע העבודה בהתאם לחוק החשמל תשי תוקף לתקופת

  .ד"החשמל תשי, מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות באתר 
  .הרשמי של הקבלן כח - כולל עבודות קבלני המשנה וישמש בר 

  .תמס ר למנהל העבודה תחייב ותחשב אילו נמסרה לקבלןפ ש"או בע/ כל הודעה בכתב ו
יום מיום חתימת החוזה את שם מנהל  14הקבלן ימסור בכתב לאישור המפקח תוך 

אין להחליף מנהל עבודה ללא אישור בכתב של . כתובתו ומספר הטלפון בביתו, העבודה
  .המפקח

  
  תאום וקבלת אישורים  .10

תאום ושיתוף פעולה עם גורמים אחרים שיעבדו הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך 
י "במקום תוך תאום עם תנאי הפעילות הקיימים בשטח כפי שאלו יובאו לידיעתו ע

י קבלן השלד ולפני היציקה כי "כמו כן עליו לוודא בעת סידור הטפסנות ע, המפקח
  .'הוכנסו שרוולים או הובטחו חורים למעבר כבלים הכולל בהתאם לתכ

  .ידרש הקבלן לחצוב על חשבונו את כל החורים והחריצים הדרושים ,לא עשה כן
שבירת או קידוחים באלמנטים יצוקים בבטון אלא לפי , הקבלן לא יעשה שום סיתותים

  .'ההוראות המהנדס כולל פרטים מדויקים בדבר מיקום מידות וכו
  

  כמויות  .11
סופית המדויקת תקבע הכמויות רשומות ברשימה הכמויות הן באומדנא בלבד והכמות ה

בתנאי , כך שינוי בכמויות הסופיות המדודות, לפי המדידה של העבודה המבוצעות
  .לא יגרום לשינויים במחירי הסעיפים, כ השינויים ישאר בתחום המבנה"שסה

   
  תקופת האחריות  .12

חודשים מיום  24קבלן המערכת יהיה אחראי לפעולתו התקינה של המערכות לתקופה של 
  .י המזמין והמהנדס היועץ"קבלת המערכת ע אישור

, פגם או פעולה לא תקינה של המערכות או חלק מהן, הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה
אלא אם כן הוכח שהתקלה היא לא באשמת הקבלן ועקב , אשר יקרו בתקופת האחריות

  .הפעלה לקויה של המערכות שלא בהתאם להוראות
  .שעות מעת מסירת ההודעה על התקלה 6הקבלן מתחייב לבצע התיקונים תוך 

זאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו הסדירה של המבנה וכדי למנוע הפסדים ועוגמת נפש 
  .הקבלן מתחייב להחליף כל חלק שנמצא פגום בחלק חדש ללא תוספת מחיר. למזמין

  .חודשים נוספים יחולו על כל חלק שהוחלף מיום הפעלתו 24תקופת אחריות של 
רשאי המזמין לבצע התיקון , שעות מעת מסירת ההודעה 6בלן לא יופיע תוך באם הק

  .באמצעות טכנאים אחרים שאינם עובדיו של קבלן אך על חשבון הקבלן
ביקורות תקופתיות לבדיקת  4במשך תקופת האחריות מתחייב קבלן המערכת לבצע 

ייב להודיע ביקור באתר עקב תקלה לא יחשב כביקורת תקופתית הקבלן מתח. המתקן
  :בכתב למזמין מחברת לרישום תקלות ובה העמודות הבאות

  .שם מלא של האחראי מטעם המזמין וחתימתו, תאריך התיקון
  .י המזמין"לפעם תבוקר המחברת ע

בתום תקופת האחריות יזמין הקבלן את המהנדס היועץ והמזמין וימסור את המערכות 
  .או בא כוחו/ לאחריותו של המזמין ו

תוארך , יום לפני מועד מסירת המערכת סופית 30לן להודיע בכתב לכל הגורמים על הקב
תקופת האחריות עד למועד בו ימסרו המערכות לשביעות רצונם המלאה של המזמין 

  .והמהנדס היועץ
בנוסף לאמור לעיל ידריך הקבלן את צוות אנשי האחזקה של המבנה לטיפול ותפעול של 

  .כל הציוד ללא תשלום נוסף
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  מערכת בקרת מבנה  0827

  
   IP\TCPממוחשבת עם מחשב ובקרים הפועלים  בתקשורת  DDCמערכת פקוד ובקרה 

, א גנרטור"מ, לוחות חשמל, תאורה, גילוי עשן, לשליטה מלאה על כל המערכות אלקטרומכניות
  .כולל תוכנה לטלפונים סלולריים, העברת מידע לגורמי חוץ ,מ"בקרת כניסות ומנ' מע

  
  יכלל  .1

הקבלן יתכנן יספק וירכיב מערכת פיקוד אוטומטית ממוחשבת מושלמת להפעלת כל 
  .המערכת תהיה ממוחשבת ותענה על המפורט. ותאורה  אלקטרומכניותמערכות 

  
או  ).U.S.A(  KMD תוצרת) DDC )DIRECT DIGITAL CONTROLמערכת הבקרה תהיה מסוג 

  .מאושר שווה ערך
  

רכת תחזוקה ותעביר את כל האינפורמציה על מצבי המערכת תאתר תקלות חשמל במע
כמו כן תאפשר הפעלה מקומית ומרחוק . פעולה של חלקי המתקן אל מרכז בקרה מרכזי

כל . כולל קריאת טמפרטורות מרחוק, באמצעות המחשב המרכזי של כל המתקן
, מדפסת, מחשב, האינפורמציה תועבר ותופעל ממרכז בקרה מרכזי הכולל בין השאר

  .כמתואר בהמשך' ם וכומוד
  

בכל מצב תשמר האפשרות להפעלה מקומית של הלוחות דרך הבקרים המקומיים וכן 
  .עקיפת בקר של הציוד עם ההגנות ההגנות הנדרשות, הפעלה ידנית

  
ותהיה  HARD DISK - התראות מהמערכות יתקבלו בצירוף צפצוף ירשמו ב .1

  .אפשרות להדפיסם כולל מיון לפי תאור ותאריך
  

במקרה של . ערכת תהיה בעלת כושר קליטת נתונים אנלוגיים ודיגיטלייםהמ .2
  .ימשיכו הבקרים לתפקד עצמאית, תקלה בתקשורת

 
מערכות בהן להפעלת , נדרשת מערכת בה קבלת ההחלטות הינה ברמת הבקר .3

  .הלוגיקה נדרש המחשב המרכזי לא יתקבלו
 

 I/Oאו כרטיסי / ם וי תוספת בקרי"המערכת תהיה בעלת כושר גידול והרחבה ע  .4
  .ללא צורך בשינוי קווי התקשורת הקיימים

  
  :יעודה של המערכת היא לאפשר

  .הצגת מצב פעולה של המערכות האלקטו מכניות במבנה   1.1
  .הצגת כל התראות במרכז הבקרה כולל תיאור מפורט של מהות ומיקום התקלה 1.2
וד עצמאית המסופקות עם מערכת פיקומפוחים בקרה על מערכות מיזוג האוויר  1.3

א חיבור "בכל אחד מרגשי המערכת מ' אינדיקציה אנלוגית של טמפ וקבלת
חימום מים הכוללות בקר ממחושב פנימי / למערכת בקרת יחידות קרור

כולל , כל נתוני היחידה על מסכים גרפיים במרכז הבקרה הצגת, בתקשורת
  .התראות

אש במבנה תוך הצגת הבטיחות ומערכות גילוי וכיבוי , חיבור למערכות הבטחון 1.4
ההתראות ומיקומם על גבי צג גרפי של מרכז הבקרה אשר יכלול תיאור גרפי של 

  .המפלסים השונים במבנה
ביוב , משאבות מים, מערכת התברואה, ההתראה על תקלות ממערכת המעליות 1.5

  .ושאיבת מים
 ,זרמים, מתחים: הצגת הנתונים הנמדדים כגון. חיבור למערכות החשמל במבנה 1.6

  .ל הספק והספקים ממוני חשמלכופ
   .כולל בנית גרפים המתארים את פרופיל הצריכה היומי חודשי והשנתי    

למרכזית גילוי עשן המסופקת על ידי אחרים והצגת  RS 232התחברות בתקשורת  1.7
  .כל הנתונים המתקבלים על גבי המסכים הגרפיים של מרכז הבקרה  

עשן והצגת הנתונים על גבי  התחברות למערכת מתגי גבול של תריסי שחרור 1.8
 .המסמכים הגרפיים של מרכז הבקרה  

  .ומערכןת בטיחות ובטחון' מערכת טמס, התחברות למערכת בקרת כניסות 1.9
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דיווח והעברת נתונים למתאם אלחוטי של מערכת איתור העובדים האלחוטית  1.10
  ). נישאיים(לצורך העברת התראות לביפרים ניידים 

של כל מתקני , וד האוטומטי של הטמפרטורהשליטה על פעולת מערכת הפיק 1.11
' מיבשים וכו, מפוחים, מזגנים מפוצלים, יחידות טיפול באויר, מיזוג האויר

  .או במפרט/בהתאם לפרוגרמות הפיקוד שבתוכניות ו
  .הפעלה מרחוק של המערכות המבוקרות 1.12
  .שנתית, שבועית, הפעלת מערכות על בסיס תוכנית זמן יומית 1.13
  .המערכות במבנה הצגת מצב פעולה של 1.14
  .הצגת התראות במרכז הבקרה ותיאור מפורט של מהות ומיקום התקלה 1.15
  .כל התצוגות והדוחות בעברית ,ח אזעקות היסטורי"מיון והפקת דו, רישום 1.16
הצגה גרפית במרכז הבקרה של המערכות המבוקרות כולל תיאור מיקום  1.17

  .המערכות במבנה ונתוני מדידה בזמן אמת
כולל , ל גבי תמונות גרפיות בפורמט אוטוקאד בזמן אמתהצגת נתוני המבנה ע 1.18

גרפי במעברים ממבט כללי על המערכת לפירוט תת  ZOOMאפשרות ביצוע 
  .מערכתי

  .חיבור בתקשורת בין כל הבקרים במבנה 1.19
ל באמצעות מתאם תקשורת דרך "אפשרות העברת כל הנתונים והאפשרויות הנ 1.20

  .הרשת האירגונית
  

  לבקרת המבנה  DDCתאור מערכת הפיקוד  2
  

  DDC –ביזור ועצמאות בקרי ה  2.1
או /נדרשת יכולת עבודה עצמאית ללא תלות מהמרכז הבקרה ו DDCלכל בקר 

  .או בספק מתח מרכזי/בבקר מרכזי ו
למניעת מחיקת התוכנה במקרה  EEPROMיכלול זיכרון  DDC –נדרש שבקר ה 

בהפסקת  מגנטיים או/ י רעשים חשמליים "והסוללה נחלשת או מושפעת ע
  .חשמל

  
  תאימות לציוד פיקוד סטנדרטי  2.2

  :כגון המוצע חייב להיות תאום לחיבור אביזרי פיקוד סטנדרטיים DDC –בקר ה 
  .VAC24 ,VDC10 – 0מנועי ברזים ותריסים    .א
  .K10רגשי טמפרטורה פסיביים כגון טרמיסטור  .ב
  .VDC 0-12רגשי מתח אקטיבים  MA – 4-20רגשי זרם אקטיביים  .ג
  .VDC 0-10פיקוד  ממדרי .ד
  ).HZ60(פולסים בשניה  60כניסות פולסים בקצב  .ה
  .VDC 0-12 VDC 0-24מגע יבשים וממסרי פיקוד  .ו
ל ומחירם צריך להיות "לא יאושרו תשלומים בגין מתאמים לרגשים הנ .ז

  .כלול במחיר הבקר  
  

  תקשורת בתקן תעשייתי  2.3
מטר בין מרכז  1,500לטווח מינימלי של  RS 7IP \ TCP – 485תקשורת בתקן 

  .'מודמים וכד, ללא צורך בהוספת מתאמי תקשורת, הבקרה לבקר כלשהו
  

  תקשורת בין בקרים  2.4
  .נדרש שהבקרים המוצעים יאפשרו העברת נתונים בין הבקרים בתקשורת

  
  מיתקון הבקר   2.5

  .מיתקון הבקר צריך לאפשר החלפת הבקר בצורה קלה ופשוטה
  

  תיכנות הבקר  2.6
בצורה ) PCתואם (המוצע יכלול אפשרות לתיכנות ממרכז הבקרה  רנדרש שהבק

  .ידידותית בעזרת עכבר
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  זמן תגובה  2.7
נדרש שזמן התגובה הכולל של הבקר לביצוע משימות מדידה תוכנת בקרה ודיווח 

  .שניה 1על  לא יעלה, בתקשורת אל מרכז הבקרה והבקרים האחרים
  

  נקודות רזרבה  2.8
נקודות רזרבה מכל סוג אשר יחווטו אל פס  20%עם יסופק  DDC –בקרה ה 

  .מהדקים בתחתית לוח הבקר ויסומנו בתוכניות כנקודות שמורות
רק אם יסופק בסקר אוניברסלי אמיתי אשר בתוכנה ניתן לקבוע אם נקודת 

" כניסה"ואם נקודת , "יציאה"או כנקודת " כניסה"בקרה תתפקד כנקודת 
 10%אפשר יהיה לספק , ת בשינוי תוכנתי בלבדוזא, התנגדות, מתח, תמדוד זרם

  .נקודות רזרבה
  

  כללי   2.9  
  :יכלול את הביצועים הבאים I/Oכל בקר או יחידות    

מיקרופרוססור עם זכרון עצמאי אשר יתמך במערכת פנימית לשמירת  2.9.1
  .הזכרון גם בניתוק ממקור המתח

 .פעולה עצמאית ללא תלות במחשב המרכזי   2.9.2
  .שנים לפחות 5 –ות גיבוי ל סולל   2.9.3
  .מונה שעות לכל מנוע ומנוע  2.9.4
 256זכרון ארועים לא נמחק אלא באמצעות התוכנה ובעל קיבולת של   2.9.5

  .הודעות לפחות
  .למצב פעולה LEDכל יציאה תצויד בנורית סימון   2.9.6
  ושאר המובילים  P,PI,PIDשונים כמו  DDCלבקר יהיו חוגי בקרה   2.9.7

  .דועיםהי    
  .תוכנות עצמאיות לבדיקת החומרה והתוכנה  2.9.8

  
  DDCמערכת בקרי   .3

  
במסגרת עבודה זו על הקבלן למסור לידי נציגי הלקוח מתקן מושלם ועובד על כל  3.1

  .מרכיביו
  

, כל לוח חשמל יכלול את הכמות וסוג של הבקרים הנחוצים לפיקוד   3.1.1
, המחובר לאותו לוח' בקרה ותפעול של ציוד המיזוג תאורה וכדמ

בהתאם לנדרש במפרט ובתוכניות תנתן עדיפות לתיכנון בקרים מבוזר 
  .ולא מרוכז

  
  תוכנה  3.2

על הקבלן להכין תוכנת פיקוד והפעלה לכל המערכות על בסיס סכמות הפיקוד 
  .ופרוגרמות הפיקוד המפורטות בתוכניות ובמפרט

ת הפיקוד ואיסוף הנתונים ניתנו כהנחיה לפונקציו, בתוכניות I/O –רשימות ה 
י לוחות החשמל "עבור הציוד הנשלט ע, המינימליות הנדרשות ממערכת התקרה

  .השונים
 I/O –על הקבלן לתכנן ולהכין את התוכנה הדרושה ולכלול את כל נקודות ה 

לקבלת מערכת פיקוד ובקרה מושלמת במצב פעולה , )עם רזרבה כנדרש(הנחוצות 
הכמות וסוג הבקרים הנחוצים לענות על כל דרישות  ולכלול בהצעתו את, מושלם

  .הפיקוד והבקרה
נוספות אם יהיו נחוצות לקבלת  I/Oלא תשולם תוספת כספית עבור נקודות 
  .פעולה תקינה ומושלמת של המערכות

תאור מילולי מפורט של פרוגרמת התוכנה תוגש לאישור המהנדס והיא תכלול 
  .הסבר מפורט של פעולת הבקרה

  
על הקבלן לכלול בהצעתו את כל אביזרי העזר אשר אינם מוזכרים מפורשות   3.3

או בכתב הכמויות אך הכרחיים לקבלת הפונקציות הנדרשות ממערכת /במפרט ו
  .מתאמי רשת בקרים: הבקרה כגון

כל האביזרים השייכים למערכת הבקרה יותקנו תוך תיאום אם נציגי הלקוח 
יתקין את הציוד בצורה מקצועית על פי  הקבלן. לגבי צורת ההתקנה ומיקומה

  .או האביזרים/הוראות התקן ויצרן מערכת הבקרה ו
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  .רגשי טמפרטורת מים יותקנו בתוך תרמילים מתאימים  3.4  
 בקרים ושאר אביזרי המערכת יותקנו במקומות מתאימים לאופי, כל הרגשים

  .פעולתם תוך תירום ואישור מראש של נציגי הלקוח
  

  לאחזקה מונעתתוכנה   3.5  
 תוכנת האחזקה. במסגרת מרכז הבקרה יתקין הקבלן תוכנה לאחזקה מונעת

תהיה חלק מהתוכנה הראשית של מרכז הבקרה ויעודה לקבוע תוכנית אחזקה 
התוכנה תאפשר הנפקת כרטיסיות עבודה עבור . רב שנתית למערכות במבנה

  .שנתיים ויזומים, חודשיים, שבועיים, טיפולים יומיים
  .טיסיות יופקו על בסיס שעות עבודה של הציוד המחובר למערכת הבקרההכר

ניתן יהיה להגדיר טיפולים גם על בסיס זמן קלנדרי עבור ציוד שאינו מחובר 
שעות פעולה  100למערכת הבקרה וכך ניתן יהיה להגדיר טיפול משולב לדוגמא 

  .ת העבודהאו חודש ימים הראשון מבין שני הארועים יגרום להנפקת כרטיסיו
מיקום היחידה תיאור , שם היחידה: כרטיס העבודה יכלול תאור מפורט של

התוכנה תנהל קובץ ) שורות לפחות 20(מפורט של הטיפול הספציפי של היחידה 
זהות המבצעים מספר שעות העבודה , היסטורי המתאר את כל הטיפולים שבוצעו
  .של היחידה בה בוצע הטיפול וסוג הטיפול

פשר למנהל האחזקה אשר לו הסיסמה המתאימה להיכנס לקובץ התוכנה תא
  :ההיסטורי ולקבל דוחות החתכים השונים כגון

  
 .כל הטיפולים שבוצעו ביחידה מסוימת .1
  .כל הטיפולים שבוצעו על ידי איש אחזקה מסוים  .2
  .שנה מסוימת/ טיפולים שבוצעו בחודש  .3
  .ל"שילוב או חיתוך של הדוחות הנ  .4

  
י מנהל האחזקה של המבנה לפני אספקת "ה תאושר עצורת דיווח התוכנ

  .והתקנתה
  

  תמונות תצוגה וטבלאות  .4
  

  .מספר מסכי התצוגה וההפעלה ייקבעו לפי הפעלת המערכות בבניין  4.1
  

באופן כללי כל מערכת תוצג על גבי מסך גרפי נפרד המתאר את המערכת עם   4.2
ים את התפלגות יהיו מסכים נפרדים המרא. נתוני המדידה בזמן אמת

הטמפרטורה והלחות באיזורים השונים ואשר יוצגו על גבי סכמה גרפית 
עוקף (כמו כן יהיו מסכי תפעול עבור הפעלות ידניות . אדריכלית של המבנה

  ).שעון
  

שנתית / חודשית/ שבועית / טבלאות שינוי לוחות הזמנים כפונקציה יומית   4.3
  .נפרדת ישולבו בחלק מנקודות הבקרה ולא בטבלה
  .לא תשולם תוספת עבור מסכי לוחות זמניים

  
  מרכז הבקרה  .5

  
  כללי

הדוחות וצורת העבודה יוגשו לאישור המזמין והמתכנן לפני תחילת , כל המסמכים
  .העבודה

  
  :מרכז הבקרה יכלול

  
  .ע"או ש IS2005- 6P – HPדגם  5I GHZ3אינטל קור עם מעבד  PCמחשב   5.1
  .6קורא כרטיס זכרון +  GB DDR 3GB8 זיכרון פנימי  5.2
  .GB 500דיסק קשיח   5.3
  .DVDכונן אופטי צורב   5.4
  .D.Hכרטיס קול   5.5
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  .530GTמעבד גרפי   5.6
  . B64 P.H 7- WINמערכת הפעלה   5.7
 .מקלדת עכבר לשרטוט תמונות גרפיות   5.8
  .מודם  5.9

אלחוטי  LANרשת , רשת אתרתט ורשת מקומית TCP\IPכרטיס תקשורת לרשת   5.10
   802.11  

  .XUSB6 ,DVI VGAיציאות  \כניסות   5.11
  .V236 23"רזולוציה גבוהה פילפס  HD FULLצבעוני  LEDצג גרפי   5.12
  .פקס, סורק, צילום' מכ, מדפסת HP A861 CE מדפסת משולבת לייזר   5.13
  .כל האביזרים והחומרים הדרושים להפעלה מושלמת   5.14
בבניין  DDC –רכז הבקרה ותקשורת אל בקרי ה להפעלת מ MMIתוכנת   5.15

, גילוי', טמס, בטחוןבקרת , תאורה ,המסופקים במסגרת בקרת מיזוג אוויר
  .2000בגירסת  I/NET/WINכדוגמת  'שעון שבת וכד, 'וכד

  
  :תיאור הדרישות המינימליות הנדרשות מהתוכנה שתותקן במרכז הבקרה  .6

  
את המפעיל בשפה עברית לבצע את כל שתדריך , תוכנה ידידותית וחכמה  6.1

  .המשימות הדרושות
  .הפעלת המערכת תתאפשר על ידי מפעיל ללא הכשרה מוקדמת במחשב  6.2
  .תאפשר הצגת נתוני המתקן בזמן אמת  6.3

  .על הקבלן לדעת מפורשות שבזמן מסירת המערכת תיבדק זמן תגובת המערכת
  .שניות לא תתקבל 5 מערכת אשר זמן עדכון מצב אמת על המסך יהיה מעל

  .הצגת התראות כולל תיאור מפורט בזמן אמת  6.4
ח "ואפשרות הוצאת דו. תאריך ושעת האירוע, רישום התראות כולל תיאור  6.5

  התראות חודשי שנתי
  .תקלות היסטורי/ ח התראות "מיון והדפסת דו  6.6
  הצגה גרפית של מערכות הבקרה והמבנה  6.7
  .יגרפ ZOOMאפשרות לביצוע   6.8
  אפשרות לשינוי פרמטרים ממרכז הבקרה  6.9

אפשרות לשינוי שעות הפעלה בצורה קלה ופשוטה תוך שימוש בטבלת שעות   6.10
 .הפעלות והפסקות ביום 8שבועית הכוללת לפחות 

  שנים לפחות מראש כולל שעון שבת 5 –תוכנית להזנת נתוני חגים וערבי חגים ל  6.11
  .רותנפרד לכל חדר אורחים ופונקציות אח  

  .תוכנות הבקר באמצעות עכבר באופן ידידותי ממרכז הבקרה 6.12
עם תיאור מלולי , תוצג במרכז הבקרה תמונה המתייחסת לאזעקה, בזמן אזעקה  6.13 

 ).מסך מתפרץ(ויופעל זמזם מקומי , של האזעקה
ברזולוציה מינימלית של  אפשרות בניית היסטוגרמות גרפיות והצגתן על המסך   6.14 

גרפים בו זמנית כגון עקומת צריכת  10ניתן יהיה להציג על המסך . דקה אחת
גרפים , מפוחים, מדחסי הקירור, החשמל ביחס לאחוזי עומס של צרכנים שונים

  .'אויר מים לחות וכו' של טמפ
של ערכי מדידה שונים בכל מערכות ) דימוי(התוכנה תאפשר ביצועי סימולציה  6.15

  .בתנאי המדידה השוניםהבקרה וכן תציג את התנהגות המערכת 
שניה  1נדרש שזמן עידכון מסך תצוגה בזמן אמת של מסך גרפי לא יעלה על   6.16 

או למספר נקודות הבקרה /לנקודת תצוגה ללא כל קשר לגודל המערכת ו
  .המחוברות למערכת

בנוסף לאגירת הנתונים במחשב המקומי במידה וקיימת מערכת ראשית נידרש   6.17 
  ).אופציה(לאגירת נתונים " SERVER"למחשב לשלוח הנתונים 

 .ביט 32בסביבה  2000WINתעבוד בתוכנת " MMI"תוכנת   6.18 
ראוטר ומחולל היישומים יכלול דרייבר TCP\IP המערכת תעבוד בתקשורת  6.19 

  .TCP\IP מתאים לתקשורת
  :כניסה למערכת ומסכים תבוצע לפי הפורמט הבא  6.20 

  .וייקטמדך פתיחה כללי לתיאור הפר �
   'הצבעה על אחד הבניינים תפתח את מסך הבניין במקרה שקיימים מס �

  .בניינים 
  .חשמל או אחרת, מיזוג אויר –ממסך הבניין תיבחר המערכת לעבודה  �
  .בבניין' משאבות וכו, בחירת מערכת מיזוג אויר תציג את היטאות �
  .'ממסך מיזוג האוויר תיבחר היטא וכו �
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  לגבי כל יטא או ' דוחות וכו, גותהמשך התפריטים יתייחס לתצו �
 .משאבות או אחר 

  
  תצוגה גרפית  .7

  
מערכת הבקרה תאפשר הצגת המערכת ומרכיביה השונים בצורה גרפית   7.1

  .בצבעים וברזולוציה גבוהה
 256 –כולל תמיכה ב  LEDנדרשת תמיכה מלאה של התוכנה במסכים   7.2

כים הדוחות וצורת כל המסמ. מגה פיקסלים 1.5לצבעים וברזולוציה ש
  .העבודה יוגשו לאישור לפני תחילת העבודה למהנדס חשמל

התוכנה תאפשר הצגת קבוצה לוגית של נקודות בקרה ומדידה על גבי   7.3
  .תמונה גרפית ועדכון הנתונים על המסך בזמן אמת

צביעת , התוכנה תאפשר הגדרת משתני צבע בתלות במדידה לדוגמא  7.4
אשר הטמפרטורה מעל הערך הרצוי ובכחול האזור הממוזג באדום כ

  .כאשר הטמפרטורה מתחת לערך הרצוי
 –התוכנה תאפשר לעבור מתמונה לתמונה בצורה היררכית בשיטת ה   7.5

ZOOM  כך שניתן יהיה לעבור בצורה פשוטה וקלה מהמערכת הכוללת
לתת המערכת בצורה אינטראקטיבית וללא צורך בהקלדת פקודות 

  .מילוליות
) עיגול, ריבוע, קו(וכנה הגרפית תאפשר שרטוט צורות גיאומטריות הת  7.6

  .בצבעים ובגדלים משתנים, וטקסט בצורה
התוכנה הגרפית תאפשר שימוש בצורות גרפיות השמורות בספריה   7.7

  .'משאבות וכד, מפוחים, ברזים, שנאים: לשימוש חוזר כגון
) שוטף(התראות התוכנה תאפשר להפיק דוחות היסטוריים של תקלות   7.8

  .מדידות אנלוגיים
  

  אש ועשן ומערכת איתור אלחוטית, אינטגרציה עם מערכות מזוג אוויר  .8  
מערכות  6במסגרת מכרז הבקרה נדרש הקבלן להתחבר בתקשורת אל 

נדרש שמרכזי הבקרה יציגו את כל . ממחושבות נוספות שיסופקו על ידי אחרים
  :להלןהאינפורציה המתקבלת מהמערכת המפורטת 

  
  .אש ומתזי כיבוי אוטומטים, מערכת לגילוי עשן  .1
 א כולל חיבור בתקשורת"והפעלות למערכות מ' ויסותי טמפ, התראות  .2

  .הכוללות בתוכן בקרים ממחושבים פנימיים' ליח
  .י המזין"מערכת איתור אלחוטית מסוג שיסופק ע  .3
  .ע מאושר"או ש IQ DATA + רבי מודד דיגיטלי  .4
 .מרכזית של המכללה בבניין הסמוךניהול התחברות למערכת   .5
  

  חומרה - בקרים   .9
 I/Oבכדי לאפשר תכנון סטנדרטי של מערך הבקרים יוצעו בקרים בעלי כמויות 

עם קבלת תוכניות החשמל והאינסטלציה בכל שלב שהוא יעדכן הקבלן  זהה
  .הזוכה את תוכניות הבקרה אשר יבוצעו על ידו

  הבקרים יוזנו ישירות ממתח הרשת  .זיגיבוי התוכנה יהיה במחשב המרכ
    220 VAC / 24 ) 47- 53HZ, + 10% - 15%  (ויכללו סוללה לגיבוי לזכרון ולתוכנה.  

  
הבקר יכלול יחידת תצוגה לבקרים לצורך קבלת מידע לגבי הכניסות והיציאות 

תצוגה זו תכלול אלמנט תאורה ומקשים מוגנים . וכן לאפשר אילוץ יציאות
  ).ים ולכלוךלעמידה במ(

  
  תוכנה - בקרים   .10  
  :הבקרים ידרשו לבצע את כל הפונקציות המתוארות להלן    
    

  ). TIMER, COUNTER, SHIFT(פונקציות בסיסיות  -
  : )., X, -, ( +פונקציות מתמטיות   -
  ) AND, OR, XOR, NOT(פונקציות לוגיות   -
  .מניית פולסים  -
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  .אזעקות  -
  .PIDפונקציות בקרת  -
  .ושיא ביקוש מיתוג עומסים  -
-  O.S /S ) פונקצית תוכנות התחלה וכיבוי אופטימלי למזגנים בהתאם לזמן

  ).' התייצבות הטמפ
  

תוכנת הבקרה הינה תוכנה האגורה בבקרים השונים ומפעילה את מערך 
  .העומסים הנשלטים

  :המערכת תפעיל עומסים על בסיס אחד או יותר מהגורמים הבאים
  
  ).ורגויאני'ותאריך ג, בועיום בש, שעה(זמן אמיתי    -

  ).אנלוגים ודיגיטלים(חיווים מהשטח    -    
  .דרישת אילוץ ידני מהמרכז   -    

  
    תכנית שיא ביקוש  .11  

חברת החשמל מחייבת את הצרכן עבור האנרגיה הנצרכת גם לפי הומוגניות 
מערכת בקרת שיא הביקוש תחשב את מגמת הצריכה באנטרוול . הצריכה

חשמל ובהתאם לכך תקבע את משטר העבודה בהתאם המדידה של חברת ה
  .ז של חברת החשמל"לתעריף תעו

  :המידע למערכת הבקרה מגיע משלושה מקורות
  
  .יום בשבוע ועונה שנתית משעון זמן אמת, שעת צריכה .א
  .י מונה חברת חשמל"פולסי אנרגיה המסופקים ע  .ב
  .פולס סינכרון לאינטרוול המדידה של חברת החשמל  .ג

  
ממנה אין מעונינים ) ט"קוו(תקבל כנתון את מטרות שיא הביקוש התוכנית 

לחרוג על השלת עומסים או אפשרות חזרתם לעבודה בהתאם למגמת הביקוש 
  .בתוך אינטרוול המדידה של חברת החשמל

  .יום בשבוע ועונה בשנה, מטרת שיא הביקוש נקבעת בהתאם לשעה ביום
  .כמות העומסים הניתנים לשליטה לא תוגבל

  :כל עומס יצוינו הפרמטרים הבאיםל
  
 .השלת העומסים  רמת עדיפות מציינת למערכת את סדר: רמת עדיפות .א

 .בכל רמת עדיפות ניתן להגדיר כל כמות של עומסים
הספק העומס מהווה נתון למדידת ההספק : ט"הספק העומס בקוו .ב

זה נדרש לצורך חישוב מספר העומסים . הנחסך בעקבות השלת העומס
  .ל כדי לחסום מגמת חריגה ממטרת שיא הביקוששי להשי

  
  כללי  .12

פרוייקטים בסדר גודל דומה בשנתיים האחרונות  3הקבלן יוכיח הקמת   12.1
  ).כולל קישוריות למערכות נלווה(

  .9002ISOהקבלן יהיה בעל תו תקן   12.2
, מעליות, מערכות גילוי אשTCP\IP הקבלן יתחבר בצורת פרוטוקול ל  12.3

חיבור , החשמל' רב מודד למע, UPS, יחידות קרור אזוריות, ילרים'צ
  .ניהול מלון' למע

  .ברמת מחשב הבקרה ולאכל הקישוריות תתבצע ברמת רשת הבקרה 
  .הקבלן יספק ויתקין מערכת הודעות קוליות שתותקן בדלפק הקבלה  12.4
  .פלאפון של הלקוח/ הקבלן יספק ויתקין מערכת הודעות לביפר  12.5

  
  ור המערכות המבוקרות תא  .13

   
  יחידת קירור והמשאבות   .א

  .עם בקר פנימי_______ הינה יחידה מתוצרת ) ילר'צ(יחידת קירור המים 
  .יש לתאם את הפרוטוקול של יחידת הקירור לפרוטוקול רשת הבקרה

מ לאפשר קליטת "לעמדת הבקרה ע ולאהתאום יעשה ישירות לרשת הבקרה 
  .קרה וללא פריסת כבלים נוספתנתוני היחידות בכל רשת הב
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לא דרך בקר (ביציאה ' בכניסה ורגש טמפ' ליחידת קירור יותקן רגש טמפ
  ).היחידה

: בורר מצב פעולה תלת מצבי) לוח חשמל(ליחידת הקרור יותקן בלוח ההפעלה 
  .אוטומטי, מנותק, ידני

  .מצבי אוטומט וידני יתקבלו לבקר ככניסה
ובקר הפנימי יכניס את , לה ממערכת הבקרהליחידת הקרור תינתן פקודת הפע

  .י מגעים יבשים"הדרגות הפנימיות לעבודה ע
  .ילר'ילר ועל תקלה כללית בצ'תינתן הודעה לבקר על פעולת הצ

ילר 'תינתן פקודת עבודה למשאבה של הצ, ילר לעבודה'שניות לפני כניסת צ 90
  )התורנית(

  .תיש לתת הפעלה נפרדת יחידת הקירור ולכל המשאבו
  .כל משאבה תיתן אינדיקציה של פעולה ותקלה למערכת הבקרה

  .לכל משאבה יותקן בורר בדומה ליחידות הקירור
  .משאבה שאינה תקינה לא תיכנס לפעולה והפקודה תועבר למשאבה הבאה

נתוני יחידת הקרור יוצגו על מחשב הבקרה בצורת טבלה ותינתן אפשרות ליצור 
  .גרפי מעקב על נתונים שידרשו

  
  אופציה -  יחידות מיזוג אויר  .ב

יחידות טיפול . ()קסטות(נחשון ה יותקנו יחידות מכללבשטחים הציבוריים ב
  .)באויר

, בכל יחידה יותקן בקר עצמאי שיאפשר את הפעלת היחידה דרך מרכז הבקרה
  .S.Pושינוי , וקבלת נתונים מהיחידה

  .דרכי חמים פרופוציונלי תלת/ בכל מזגן מותקן ברז מים קרים 
  .שיקבע דרך מרכז הבקרה S.P –הבקר צריך לשלוט על הברז בכדי לשמור על ה 

מכל מזגן תיתקבל אינדיקציה של טמפרטורת מי הכניסה ומי היציאה 
  .וטמפרטורת האיזור הממוזג

  .מכל מזגן תינתן אינדיקציה של פעולה ותקלה למערכת הבקרה
חוץ כללי שיותקן ' לפי רגש טמפבכל מזגן מותקן דמפר לכניסת אויר חוץ שיופעל 

  .באתר להכנסת אויר חוץ לאזור הממוזג
  

  מפוחים   .ג
  .מותקנים מפוחי יניקת אויר מסוגים שונים מבנהברחבי ה

  ).עם חיבור למערכת הבקרה(ידני / סגור / לכל מפוח יהיה בורר הפעלה אוטומט 
יל את מכל מפוח תתקבל אינדיקציה של פעולה ותקלה ותינתן אפשרות להפע

  .המפוח ממערכת הבקרה לפי זמנים או לפי תנאים נוספים והפעלה מקומית
    
  שליטה על תאורות בשטחים הציבוריים -בקרת מבנה    .ד

  :השליטה על התאורה בשטחים הציבוריים תעשה בצורה הבאה
, –% 20 מעגלי התאורה על השטחים הציבוריים בלוחות הקומתיים יחולקו ל

להדליק את התאורות הקיימות לפי גלאי פוטו צל  בכדי לאפשר100% ,60%
  .לפי תאורת החוץאנלוגי 

  ) . 20%(תופעל תאורה חיונית בלבד ) ועד הבוקר 0:00החל משעה (בשעות הלילה 
" מאולצת"בכל קומה יותקנו לחצנים שיאפשרו לאנשי האחזקה להפעיל תאורה 

  ).ניתן לשינוי(מעבר לשעות העבודה לפרקי זמן של שעה 
  ).כמו במערכות המיזוג(מנותק / ידני/ ל הפעלה יותקן בורר למצבי אוטומט לכ

  .והמיזוג י קבלני החשמל"כל הבוררים יתקנו ע :הערה
  

  כללי -מערכת בקרת מבנה    .ה  
מערכות הגברת לחץ מים מיכלי , בורות ביוב: אינפורמציה מהמערכות הבאות

 - חים ועוד יחוברו לבקרי ה מפו, מתזי כיבוי, כניסה - דלתות  ,מעליות, אגירה
DDC התראה ותצוגה, למטרות הפעלה.  

  
  ערכת בקרת הצפהמ   .ו

במסגרת עבודתו ידרש קבלן הבקרה לספק ולהתקין ולהפעיל מערכת לבקרת 
הצפה הכוללת חיישני הצפה מכותבים המותקנים במקומות רגישים להצפה 

  .ים ומזוג אווירחדרי חשמל וחדרי מכונות למערכות מ, כדוגמת פירי מעליות
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  תפקידה של הרשת   .ז
, מאוכלס או לא משרדים \כתות : להעביר אינפורמציה לבקרים כגון .1

  .קירור/ חימום/ מערכת מיזוג אויר מצב הפעלה 
על נתונים ותוכניות של כל בקר ובקר ולגלות  –י מפעיל "לאפשר בקרה ע .2

  .באופן אוטומטי תקלות שונות ולהוציא התראות
י תקשורת ממחשב מרכזי בהתאם "נקבע ע טוס של הבקרסט/ מצב  .3

  .המחשב המרכזי של המכללהלפעולה של 
  

  DDCבקר אלקטרוני   .14
בעל כניסות ויציאות  KMD igitalמתוצרת , הניתן לתיכנות DDCבקר אלקטרוני דיגיטלי 

  .V1-10 הבקר יסופק עם ממשק לעמעום תאורה, ע מאושר"אנלוגיות ודיגיטליות או ש
  
 וגם פעולה משותפת ברשת תקשורת STAND ALONEקר מתוכנת לעבודה עצמאית הב
IP\TCP.  
  

הבקר בעל אפשרות תיכנות של מספר תוכניות שונות בהתאם לדרישה כולל תוכנית 
  .הגישה להפעלת הבקר והתוכנות של הבקר מוגנות בקודים ברמות שונות, זמנים שבועית

  
  . VAC 24 מתח ההספקה של הבקר הוא

  
  .ניסות של הבקר מוגנות נגד מתח יתרהכ

  .היציאות האנלוגיות ודיגיטליות של הבקר מוגנות נגד קצר
  

   ביצוע באתר -מערכת הבקרה   .15
במסגרת עבודה זו ידרש קבלן הבקרה למסור לידי נציגי הלקוח מתקן מושלם ועובד על 

  .כל מרכיביו
נם מוזכרים מפורשות קבלן הבקרה לכלול בהצעתו את כל אביזרי העזר אשר אי על

או בכתב הכמויות אך הכרחיים לקבלת הפונקציות הנדרשות ממערכת / במפרט ו 
כל האביזרים השייכים למערכת בקרת המבנה יותקנו על ידי קבלן הבקרה תוך  .הבקרה

  .תיאום עם נציגי הלקוח לגבי צורת ההתקנה ומיקומה
  .אות התקן ויצרן מערכת הבקרהקבלן הבקרה יתקין את ציוד הצורה מקצועית על פי הור

  
  הערות כלליות להתקנת אביזרים  .16

  
יותקנו בתוך לוח החשמל דלת שקופה כך שניתן יהיה לראות את  DDC -ה  בקרי .1

  .נוריות הבקר דרך הדלת השקופה
בתוך התרמיל יוכנס , רגשי טמפרטורת מים יותקנו בתוך תרמילים מתאימים

  .עות של התעבות מים בתוך התרמילגריז סיליקוני מתאים אשר ימנע תופ
  

 הבקרים ושאר אביזרי המערכת יותקנו במקומות מתאימים לאופי, כל הרגשים  .2
פעולתם תוך תיאום ואישור מראש של נציגי הלקוח וקבלני המערכות האלקטרו 

  . מכניות
י קבלן הבקרה בלבד "התקנת הבקרים וחיותם לכל נקודות הקצה תבוצע ע

  .חדרי קרור וגילוי עשן, חשמל, אינסטלציה, א"בתאום עם קבלני מ
ל "קבלן מערכת הבקרה ידאג לספק תוכניות מתאימות לקבלני המערכות הנ

  .שהחיבור יבוצע בהתאם לדרישות
  
י קבלן מערכת הבקרה "החיווט בין הבקרים והלוחות של המערכות יבוצע ע   .3

וכל הציוד הדרוש  שנאי זרם, ממירים, ממסרי תיאום) לחץ, 'טמפ(רגשים  .בלבד
, לתיאום בין המערכות האלקטרו מכניות בשטח לבין מערכת הבקרה יסופקו

ובתאום עם קבלני  קבלן מערכת הבקרה בלבדי "יותקנו ויחווטו לבקרים ע
  ).מנהלי עבודה מתאימים(המערכות האלקטרו מכניות 
רת י בק"לדמפר אש ומפוחי אשר נישלטים ע FE 180 תבוצע הזנה בכבל חסין אש

  .מבנה



135 
 

בנין רב תחומי –מכללת הדסה   
 

  
    אופן המדידה  .17

התקנה חיבור והפעלה , כל מרכיבי המערכת ימדדו כיחידות מושלמות הכוללות אספקה
לא תשולם . כולל כל חומרי העזר ועבודות הלוואי המתוארים במפרט או משתמעים ממנו

תוספת בגין מודמים הדרושים לפתרון נושאי תקשורת מעבר לאלו המצוינים בכתב 
  .התוכנה תמדד כיחידה מושלמת למעט המסכים הגרפיים .הכמויות

פ יחידת מסך הכוללת את כל עבודת הגרפיקה הראשונית "המסכים הגרפיים ימדדו ע
לצורך הגשה לאישור המהנדס וכתיבת התוכנה לצורך קבלת תמונה גרפית מושלמת כולל 

  .המדידה והאזעקות המופיעות במסך, כל נקודות הבקרה
  .ת בנפרד וסינופטיות בנפרדימדדו מסכי טבלאו

כל כבלי החשמל והתקשורת ימדדו נטו לפי מטר אורך כאשר הם מופרדים לסוגיהם 
  .'הורדת בידוד וכו, פחת פסול, ולחתכיהם ללא כל תוספת עבור חיתוכים

ארוך הכבלים ימדד במקרה שהם מושחלים לפי אורך הצינורות בהם הם מושחלים 
  .צירוף קטעים שמחוץ לצינורותמוכפלים מספר הכבלים בצינור ב

  .כבלי מרכז הבקרה ימדדו ביחידות מושלמות
  

מחיר יחידת כבל יכלול את מחיר כל הקופסאות ההסתעפות והחיבור הדרושים כולל פסי 
הן , מחזיקי הכבלים, הזוויות, הקשתות, או הלחמות וכן החיזוקים " KRONE"חיבור 

תמיכות , ברגים, מהדקים, סוגים תרמיליםלבודדים והן לקבוצות כולל את השלות מכל ה
  . פרופילים

  
, מחיר הבקר ימדד כיחידה מושלמת הכוללת את הבקר עצמו ובנוסף את מבנה לוח הבקר

אספקה והתקנת ממסרים הדרושים להפעלת , מקורות המתח השונים הדרושים להפעלתו
קבלת אספקה והתקנת כל הממסרים ומגעי העזר ל. כל העומסים המחוברים לבקר

אספקה והתקנה כל ספקי המתח ואביזרי העזר הדרושים למדידת כל , חיווים השונים
  .הספק וכדומה, מתח, כולל מתמרי זרם, הערכים האנלוגים הנדרשים

  
הבקרים יחולקו ליחידות סטנדרטיות על מנת להקל ולפשט את תכנון כאשר כל , כאמור

  :בקר יכלול
  

  :נקודות מתוכן 32
  

  .'מתח זרם וכו, הספק, יסה אנלוגיות המסוגלות למדוד ערכי טמפרטורהנקודות כנ 16עד 
 –ו  NIGHT PURGEנקודות יציאה אנלוגיות לבקרת מנועי תריסים עבור תוכניות  16עד 

ECONOMIZER .  
  .'מזגנים וכד, להפעלת עומסים כגון תאורה יציאות דיגיטליות 16עד 
  .קלותת/ נקודות כניסה דיגיטליות לחיווי מצב 32עד 
  ) . 60HZ (מים / כניסות למדידת פולסים מהירים ממוני חשמל 16עד 

  
השונים בתוך  I / O –קיימת הבחירה בידי היועץ או המפקח לשנות את כמות וסוגי ה 

  .הבקר כל עוד הם בתוך המסגרת המפורטת לעיל ללא תוספת מחיר
  .כמות הבקרים ומיקומם תעשה באישור המתכנן

  
הכבלים והאביזרים יכללו את כל התאומים עם קבלני , סוגי הציוד מחירי היחידה לכל
  .עריכת תוכניות תאום המערכות והדרכה, המערכות האחרות

מחיר כל האביזרים והחיבורים בנקודות הקצה במערכת יכללו שילוט סנדוויץ לפי בחירת 
דים דיגלונים מיוח י"מחיר יחידת כבל יכלול את סימון הכבל לכל אורכו ע. היועץ

  .ואותיות ומספרים מודפסים
  

מחיר הבקר יכלול את מבנה הלוח בהתאם לתוכניות או לשאר מסמכי החוזה כולל את כל 
והעבודה הדרושה להשלמתו של ' מהדקים וכו, מבדדים, פסי צבירה: החומרים הדרושים

  .המבנה ולצביעותו כולל שילוט וסימון
בדיקתו והעמדתו , קבלתו: כוללתבמחיר זה תכלל הובלת לוח הבקר לאתר והתקנתו 

פ "הובלה ופריקה באתר והתקנתו כולל כל חיבורי הכבלים אליו ע, בבית המלאכה
מחיר היחידה יכלול גם את בדיקת הבקר והפעלתו . בתאום עם מנהל האתר, התוכניות

פ הנחיית המהנדס בתאום עם כל קבלני המערכות האלקטרו מכניות המחוברות לבקר "ע
מעבר לאלו אשר מפורטים בכתב  I / O תוספת 10%קר יכלול כמו כן מחיר הב. זה
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הכמויות ולאלו אשר יחוברו למערכות ואשר ישארו שמורים לשמוש עתידי לאחר גמר 
  .תקופת האחריות

  
הקבלן אחראי לתקן על חשבונו הוא כל ליקוי או פגם בעבודה שמקורם בהשמטה או 

א עשה כן ולא העיר את תשומת ליבו של בטעות במסמכים אשר ניתן לגלותם והקבלן ל
  .המהנדס על כך

  
חומרים וציוד כולל הצגת אישורי , קבלן אחראי לקבל אישור המהנדס היועץ לתוכנית

קבלת אישורים אלו אינה פוטרת את הקבלן . מכון התקנים הישראלי לציוד ואביזרים
לתם התקינה להפע, להרכבתם, מאחריותו מלאה לבחירת החומרים והציוד המתאימים

  .של כל המערכות
  

מעברים וקידוחים דרך קירות , או צנרת מתחת לטיח כולל חיצובים/ צנרת מעל הטיחו
בטון ובלוקים המשמשים לחיבור אביזרי המערכות או השלמת צנרת וחיבורים של 

כלולים במחירי היחידה של כתב הכמויות ולא תשולם , התשתיות הקיימות או הדרושות
  .פתעבורם כל תוס

  .לא תשולם תוספת עבור ציוד שידרש לצורך התקשורת מעבר לרשום בכתב הכמויות
  

  הוראות הפעלה ואחזקה, תוכניות סופיות  .18
ימסו , או המפקח/ המהנדס היועץ ו, עם גמר אספקת המערכת לשביעות רצון המזמין

ר הקבלן בנוסף לכך ימסו, של המערכת" כפי שבוצע"עבודה סופיות ומדויקות ' הקבלן תכ
  .קטלוגים של הציוד המותקן רשימת חלקי חילוף מומלצת ושאר האביזרים

לרבות מחברת  טיפול ואחזקה של כל המערכת, הקבלן יספק למזמין ספר הוראות הפעלה
ידריך הקבלן , בנוסף לאמור לעיל. עותקים 5 -כל האמור לעיל יסופק ב, לרישום תקלות

   .ללא תשלום נוסף ל ותפעול של כל הציודאת צוות אנשי האחזקה של המבנה לטיפו
  

  דוגמאות  .19
חלקי מלאכה ואביזרים , הספק יספק לפי דרישת המהנדס היועץ דוגמאות של חומרים

  .בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע העבודה באתר או בבית המלאכה
לפני  יום 30 –הדוגמאות יסופקו במועד המתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות מ 

כל  .הספק יספק בין שאר הדוגמאות של ציוד עזר ואביזרים למיניהם. התחלת הביצוע
יועץ המהנדס ומנהל ביצוע הפרוייקט באתר לפני , הציוד חייב לקבל את אישור האדריכל

דוגמאות ישמרו במשרד המהנדס עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה . הזמנתו
כל הדוגמאות יהיו רשות , פקו למערכות המותקנותלמוצרים ואביזרים שיסו, לחומרים

  .המזמין אלא אם הורה המהנדס היועץ אחרת
  

או המהנדס היועץ שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל דוגמת ציוד לפי ראות / המזמין ו
לא . במקרה של פסילת דוגמא יהיה על הקבלן להגיש דוגמא חדשה לאישור .עיניהם

י המהנדס היועץ או האדריכל "אישור הדוגמאות ע. אישור ישולם כל תשלום לקבלן עבור
  .אינו פוטר את הספק מאחריות לטיב המוצרים

  
  תקופת האחריות  .20

חודשים מיום  24יהיה אחראי לפעולתן התקינה של המערכות לתקופה של  קבלן הבקרה
  .י המזמין והמהנדס היועץ"אישור קבלת המערכת ע

, ם או פעולה לא תקינה של המערכות או חלק מהןפג, הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה
אלא אם כן הוכח שהתקלה היא לא באשמת הקבלן ועקב , אשר יקרו בתקופת האחריות

  .הפעלה לקויה של המערכות שלא בהתאם להוראות
  .שעות מעת מסירת ההודעה על התקלה 24הקבלן מתחייב לבצע התיקונים תוך 

דירה של המבנה וכדי למנוע הפסדים ועגמת נפש זאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו הס
  .הקבלן מתחייב להחליף כל חלק שנמצא פגום בחלק חדש ללא תוספת מחיר. למזמין

  .חודשים נוספים יחולו על כל חלק שהוחלף מיום הפעלתו 24תקופת אחריות של 
   ,שעות ממועד הקריאה 24הקבלן מתחייב להופיע ולהגיע לקריאה של מנהל האחזקה תוך 

רשאי המזמין לבצע התיקון , שעות מעת מסירת ההודעה 24באם הקבלן לא יופיע תוך 
  .אך על חשבון הבקרה באמצעות טכנאים אחרים שאינם עובדיו של קבלן הבקרה

ביקורות תקופתיות לבדיקת  6במשך תקופת האחריות מתחייב קבלן המערכת לבצע 
  .המתקן
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קופתית הקבלן מתחייב להודיע בכתב ביקור באתר עקב תקלה לא יחשב כביקורת ת
בנוסף . שתוקנה במערכות במשך שנת האחריות  תקלה למזמין ולמהנדס היועץ על כל

בזמן מסירת המתקן ימסור הקבלן למזמין מחברת לרישום תקלות ובה העמודות , לכך
  :הבאות

תאריך , חתימת הטכנאי, שם הטכנאי, פרוט התיקון, מהות התקלה, תאריך ההודעה
  .שם מלא של האחראי מטעם המזמין וחתימתו, קוןהתי

לפעם תבוקר  מפעם, במחברת זו על טכנאי הקבלן לרשום כל תקלה ותקלה כנדרש
  .י המזמין"המחברת ע

 בתום תקופת האחריות יזמין הקבלן את המהנדס היועץ והמזמין וימסור בכתב לכל
  .את המערכותיום לפני מועד המסירה הסופית על כוונתו למסור  30הגורמים 

תוארך תקופת האחריות עד למועד  ,במידה ויתגלו תקלות בעת מסירת המערכות סופית
  .בו ימסרו המערכות לשביעות רצונם המלאה של המזמין והמהנדס היועץ

  
  תאום וקבלת אישורים  .21

לבדוק דרישות למיקום . הקבלן נדרש לקבל את תוכניות המבנה לפני התחלת ביצוע
, להעביר למתכנן ולמפקח את כל דרישותיו למיקום לוחות בקריםהתקנת הבקרים ו

  .'כיסים לרגשים בצנרת התקנת ציודים בלוחות חשמל וכו
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה עם גורמים אחרים שיעבדו 

י "במקום תוך תאום עם תנאי הפעילות הקיימים בשטח כפי שאלו יובאו לידיעתו ע
י קבלן השלד ולפני היציקה כי "כמו כן עליו לוודא בעת סידור הטפסנות ע ,המפקח

  .'הוכנסו שרוולים או הובטחו חורים למעבר כבלים הכולל בהתאם לתכ
  .ידרש הקבלן לחצוב על חשבונו את כל החורים והחריצים הדרושים, לא עשה כן

בבטון אלא לפי  שבירת או קידוחים באלמנטים יצוקים, הקבלן לא יעשה שום סיתותים
הקבלן מתחייב לבצע . 'הוראות המהנדס כולל פרטים מדויקים בדבר מיקום מידות וכו

או קבלני המערכות האלקטרו מכניות וכל / ו ' י האד"או קבלת אישורים ע/ כל תאום ו
מחירי . קבלת האישורים תהיה באחריותו כולל תאומים ואישורים בהם החל היועץ

על הקבלן . ל"יכללו את התאומים ואת קבלת האישורים הנהיחידות בכתב הכמויות 
לתאם את כל הפתחים השרוולים והמעברים למתקן הבקרה וזאת לאחר אישור 

  .המהנדס
  

  תאום מערכות בקרה  .22
למען הסר כל ספק הננו לציין כי מערכת הבקרה המשרתת את כל המערכות האלקטרו 

חידה שלה את עלויות כל הפעילויות מכניות והחשמליות של המבנה תכלול במחירי הי
  :פ הפרוט להלן ועבור כל אחת מהמערכות הבאות"המתוארות מטה ע

  

סניקת מים וכיבוי , ניקוז, ביוב(אספקת מים ושאיבת מים , אינסטלציה סניטרית .1
  ).אש

  פינוי עשן ומינדוף מטבחים, אוורור, מערכות מיזוג אוויר  .2
  .מערכות תאורה לכל סוגיהן  .3
  .ל בלוחות ראשיים ומשנייםמערכת חשמ  .4
  .מערכת גילוי עשן  .5
  .)עתידי( קרור מרכזיות' בקרים פנימים ממחושבים ביח  .6
  .הפעלת משאבות ותאורת  .7
  .נערכות גנרטור חרום  .8
  .'טמס   .9   
  .כריזת חרום  .10  

  
  :פרוט הפעילויות הדרושות בתאום והפעלת המערכות הן כדלקמן  .23
  

פ הפרוגרמה המצוינת במפרט "זרימה ע עריכת דיאגרמת בלוקים וסכמות  .א
י מנהלת "אישור הציוד ע, במקביל. י יועצי וקבלני המערכות"ע ואישורה

  .מזוג אוויר ואינסטלציה סנטרית, הפרויקט ויועצי בקרה
  

י קבלני "א ואישורם ע -פ המצוין ב "עריכת תוכניות חיבורים וחווט מפורטות ע  .ב
  .ן תשתיות עבור המערכתהמערכות כולל קבלן החשמל אשר מתקי
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העברת הנחיות לאתר בנושא הכנות להתקנת רגשים בצנרת ובתעלות לאחר   .ג
  .ובאישורם) זרימה וספיקה, לחץ', טמפ(תאום עם קבלני המערכות 

  
י כל אחד מקבלני "י היועץ וע"ובדיקת לוחות הבקרה בבית המלאכה ע בצוע  .ד

אתר ללא אישור קבלני המערכות הלוחות לא יסופקו ל(המערכות בקטע הנוגע לו 
  ).בכתב

  .א והתקנתה בבקרים –פ המצוין ב "כתיבת התוכנה ע  .ה  
  

  .הבקרים והחווט באתר, התקנת הציוד  .ו  
  

  .הפעלת מערכת הבקרה בתאום וביחד עם כל אחד מקבלני המערכות  .ז  
  

  .הרצת המתקנים של המערכות השונות ותיקון טעויות תוכנה  .ח  
  

כדי לקבל תאימות מלאה אל המערכת אותה היא  נוי בתוכנהכל שי ביצוע  .ט
  . מפעילה

  
לכל תקלה שתהיה במערכות  במקבילקריאת שרות לתקלות בתקופת האחריות   .י

  .פ החלטת מנהל האחזקה"המתוארות לעיל ע
  

בסיום תקופת האחריות וביחד עם מסירת כל  מסירת מערכת הבקרה למזמין  .יא
שידרשו בסיום תקופת  שינוי תוכנהיל כולל אחת מהמערכות המתוארות לע

  .האחריות
  

על קבלן המערכת לציין בסוף כתב הכמויות את מחיר שנת השרות המוצע על ידו   .יב
הכולל את כל המתואר במפרט בתקופת האחריות ובנוסף תיקון כל תקלה כולל 

  .עלות החלפת כל אביזר פגום בחדש
  

  .תוכניות או מכתב המיועד לכך במיוחדכל אישור ינתן בכתב ועל גבי ה :הערה    
ל הן כלולות במחירי יחידת המערכת המתוארת בכתב "כל הפעילויות הנ

  .הכמויות ולא ישולם עבורן כל סכום שהוא
  

  דיזל גנרטור  0828

  
  מוקדמות 08.1

  
  E-01כפוף להנחיות משרד הבריאות  -דיזל גנרטור' אספקה והתקנה יח

  
  כללי   08.1.1

  דיזל גנרטור אוטומטי ' יחס לאספקה והתקנה יחמפרט טכני זה מתי     
)GEN-GET ( , עם צירוף כל אביזרי הציוד והעבודות אשר ישמש כמקור כח ללא

  .CONTINUOUSהשגחה לעבודה רצופה לזמן ממושך 
  .בחצר פתוחה במבנה במכללה בירושלים

 KVA 125- PRIME -POWERיחידת דיזל גנרטור בהספק חשמלי במוצא של 
  .גידים 50Hz 230/40V4 תלת פאזי 0.8פק במקדם הס

  
  הגדרות   08.1.2

  
חברה מוכרת אשר הינה הנציגה המורשת של יצרן המנוע  - ספק  .א

אחזקה ומתן שירותים בארץ , התקנה, ושיש לה אמצעי יצור והמחולל
 .למערכות דיזל גנרטורים

  .קטרפילר בלבד, סינכרו שמרלינג, גנרטורים. ק.ספקים מאושרים פ  
  
מערכת מושלמת הכוללת  - מערכת דיזל גנרטור  -  דיזל גנרטור' יח  .ב

לוח חשמל ופיקוד חופה מושתקת , מסגרת , מנוע דיזל, אלטרנטור
שאר המערכות והאביזרים האלקטרו וכל  IP-677להתקנה חיצונית 

  .מכניים הדרושים להשלמתה והפעלתה
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  המאפשרמערכת אספקת דלק ליחידות כוללת מיכל אינטגראלי בנפח    .ג

 שעות ברציפות 12בעומס מלא למשך ) א"כ(פעולה רצופה של היחידה 
   הקבלן יספק ויתקין מערכת צינורות דלק בין היחידה , בעומס מלא

 על הקבלן להאריק את כל צנרת הדלק . לנקודות התדלוק החיצוניות
  .ר"ממ CU16במוליך מבודד 

  
 מגולוון , ה מפח מרותךובבסיס מיכלי הדלק תבוצע מעצר' בבסיס כל יח   .ד

 המעצרה תכלול . 20%וצבוע בתנור לאיסוף נוזלים בנפח המיכל ועוד 
  המעצרה תבוצע לפי תקנות, נוזלים והתראה לבקרה \גלאי הצפה 

  .המשרד לאיכות הסביבה ומשרד העבודה
  
 אספקה הרכבה וחיבור צנרת הפליטה ודוד ההשתקה מבודדים תרמית    .ה

 חלקים חמים במנוע ובמלט יצוידו , מגע יד אדםמהמנוע עד אל מחוץ ל
  .ברשת הגנה מתכתית למניעת מגע מקרי

  
 בדיקת ומסירת המתקן בצורה תקינה עם רשיון של משרד האנרגיה   .ו

    תכניות מעודכנות ויתר המסמכים , חברת החשמל, מכון התקנים
  .הדרושים לצורך זה

  
  האתר   08.1.3

   .באבו גושבמבנה  0.00במפלס  צר חיצוניתח .א
 :תנאי האתר .ב

   C 55 -חום מירבי 
  -  C 5 - חום מינמלי 

  'מ 700 - גובה מעל פני השטח 
  .80% עד - לחות יחסית 

  .סיכוי לאבק - אוירת המתקן 
   

  
  

  רשת החשמל   08.1.4
  

המערכת מיועדת לשמש כמקור אנרגיה חשמלית לשעת חרום בעת  .א
  .הפסקת חשמל מרשת ארצית
פן אוטומטי מיד עם הפסקת חשמל ותצא המערכת תוכנה לפעולה באו

  .מפעולה כאשר חזר המתח מהרשת הארצית לאחר השהייה כנדרש
  

  : נתוני רשת החשמל .ב
  V 400 - מתח נומינלי 
   -+  10% - שינויי מתח 

  3 -פזות 
  .HZ 50 - תדירות 

  .0.2 -שנוי תדר מקסימלי 
 5%<THDV  

  
  תקנים  08.1.5

ולתקנים בינלאומיים  היחידה תתאים לדרישות התקנים הישראלים 1.5.0
  :כמפורט להלן
מעודכן  1987ז "התשמ) התקנת גנרטורים למתח נמוך(תקנות חשמל 

  .להיום
  .E-01תקנת משרד הבריאות 

.5000, 5163. ת.ק, 1970תקנות בטיחות , 1979תקנות למניעת מפגעים 
              

American National Standards Institute (ANSI) C50.10.1977-General  1.5.1  
 Requirements for Synchronous Machines.  
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.a b c 1974 -Switchgear Assembilies .incl Metal-enclosed  1.5.2- 20 C37   
  

 1.5.3 C34/2 -1968 (R1973)-Semiconductor Power Rectifying Practices and  
 requirements  

     
1.5.4 C37.90-1971 -Relay System Associated with Electric Power Apparatus Including Supplement a-

1974.   
 

 Instrument Transformers , Requirements  1.5.51968 C57.13-   
  

1.5.6 C80.1-1966-Rigid Steel Conduit ,Zinc Coated Specification (For electrical installations).   
 

 Motors and Polyphaze Induction-1964 -112Aonic Engineers (LEEE)Institute of Electrical and Electr
Generators Test Procedure .  1.5.7   

  
 1.5.8  113-973 Direct-Current Machines Test Code.   

 
421-1972 -Excitation System for Synchronous Machines Criteria and Definitions. 1.5.9  

  
115-1965-Test Procedures for Synchronous Machines 1.5.10. 

  
1974 sound Level Predictions for -3-MG National Electric Manufacturer's Association (NEMA)

Installed Rotating electrical machines 1.5.11. .   
  

SG-3-1975-Low voltage Power Circuit Breakers. 1.5.12  
  

 1.5.13  SG-5-1975-Switchgear 
Assemblies.  

  
ISI.1-1977- Enclosures for industrial controls and systems. 1.5.14  

  
Publication 50 (1975) International Electrotechnical  International Electrtechnical Commission (IEC)

Vocabulary. 1.5.15  ,60034 IEC.   
  

 NEPA 110:Emergency and standby IATION (NEPA)MATIONAL FIRE PROTECTION ASSOC
power system. 1.5.16  

  
  היקף ותאור העבודה  08.2

  
  :את הפרקים העיקריים הבאים) אך לא מוגבלת(העבודה כוללת   

  
קטלוגים וכל מסמך אחר הנדרש לאישור , תכנון מפורט כולל הגשת תכניות 2.1

 .המזמין
  

הגנות  כולל לוח חשמל ופיקוד, אספקה של יחידת הדיזל גנרטור מושלמת 2.2
, משאבות דלק, מיכל דלק יומי, ערעור, אוורור, קירור , מערכי שמון, והפעלה

  .יחידת חמום מוקדם, מצברים, טעינה' יח, מסננים , צנרת פליטה
 להעברת מידע למערכת  IPוממשק תקשורת , כולל לוחון התראות בחדר שומר

  .בקרת מבנה
 

  .מין ובהתאם ללוח הזמנים הנדרש בתנאי ההצעהתאום ביצוע עם נציגי המז  2.3
 

 התקנת היחידה על כל מרכיביה באתר כולל שימוש באמצעי הובלה והרמה 2.4
מתאימים לתנאי השטח ובנקיטת כל אמצעי הבטיחות למניעת נזק לאדם  ,ומנוף
  .ורכוש
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אספקת והתקנת היחידה עם כל המערכות כולל אספקת כל חומרי עזר הדרושים  2.5
  . לצורך זה

 
  .כולל בדיקה בעומס דמה, ביצוע של כל הבדיקות באתר לאחר הרכבת היחידה 2.6

 
בדיקת המערכת על ידי בודק חשמל מוסמך ובודק משרד העבודה ובצוע כל  2.7

  .התיקונים הנדרשים ומסירת הדוחות למזמין
 

ואתר לצוות , יצרן/ כולל הדרכה במפעל הספק, הפעלת היחידה ומסירתה למזמין 2.8
  .יןהתחזוקה של המזמ

 
כל החומר הטכני שרטוטים ,  AS-MADE העתקים כולל תכניות) 3(תיקי מסירה  2.9

הוראות הפעלה ואחזקה כולל תעודות בדיקה ואישור להתאמה ' , של כל היח
  .מלאה לדרישות עבור מנוע דיזל והמחולל

    
ב ומהווה חלק "תבוצענה בהתאם למפרט הטכני המצ -עבודות חשמל נלוות 
  .בלתי נפרד מהחוזה

  
, לרבות צנרת מגופים IP=67אספקה והתקנה של מערכת משאבות דלק חשמליות  2.10

  .שסתומים פיקודים
  

  .עבור שרותי גנרטור והפעלת משאבות דלק IP-54ארון חשמל מוגן  2.11
 

  .ביצוע מערכת הארקה הגנה והארקת שיטה לגנרטור 2.12
  

  אחריות ושרות   08.3
  

חל תקופת האחריות והשרות ת, לאחר קבלה סופית של המערכת על ידי המזמין  .א
  .בהתאם לתנאי החוזה  

  
שנים מגמר ההתקנה וההרצה של יחידת  2אחריות ליחידת הדיזל גנרטור תהיה   .ב   

/ י הסוכן המקומים ומלוי כל חובותיו של הספק "הכח המושלמת באתר בארץ ע
  .שנים 2 - האחריות על המצברים תהיה ל . י המזמין "וקבלת המתקן ע, יצרן

  .ריות בתקופה זו כוללת חלקי חילוף והיא ללא חיובהאח    
  

  ינתנו על ידי הספק שרותי אחזקה מונעת ומתוכננים בהתאםיבתקופת האחריות   .ג  
  .להמלצות היצרן ובתאום עם מחלקת הבינוי ותשתיות של המזמין     

  
הספק מתחייב בזאת שצוות אחזקה יגיע לאתר לתיקון תקלה לבוא לתיקון   .ד   

שעות לכל היותר ממועד הקריאה  4תוך , בתקופת האחריות, רכתתקלה במע
  ).בפקס ואחר, הטלפונית(

  
, במקרה והספק לא יבוא עם המכשירים והחלפים המתאימים במועד הנדרש .ה

רשאי המזמין להפעיל קבלן אחר לתיקון המערכת וכל העלויות יהיו על חשבון 
, יתרה מזו. דרש בחוזהופעולה זו לא תגרע מהמשך אחריותו כנ, הספק האחראי

על הספק לבדוק את התיקון לשפר אותו ולהחליף חלקים במקרה של תיקון 
  .ארעי

  
התיקונים והחלפים המסופקים בתקופת , השרות, הטיפולים, כל הביקורים    .ו

  .האחריות יהיו ללא תשלום
  

  הוראות מיחדות לספק היחידה   08.4
    
  יצרן/ דרישות יסוד מספק 4.1
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  .עמוד בתנאי מפרט זהיכולת ונכונות ל .א
  

  יצרן חייב להיות מוכר ובעל נסיון מוכח בנושא דיזל גנרטורים / הספק .ב
ביישום והספק דומים לנדרש בכתב , ומערכת אלקטרו מכניות שלהם

  .הכמויות
  

  .יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמין .ג
  

  ומנים י בעלי מקצוע מי"יכולת מתן שירותי אחזקה ותיקונים בארץ ע .ד
בעל אמצעי עבודה , הנמנים עם עובדיו הישירים ושאינם קבלני משנה

  .ובדיקה מתאימים ותוך זמן סביר
  

  נמצא ברשותו מלאי חלפים לצורך ביצוע אחזקה שוטפת או שיש  .ה
הכוונה בסעיף זה שברשות הספק (באפשרותו להשיגם תוך זמן קצר 

יצרן וסידור ימצאו חלפים לאחזקה שוטפת כפי שמתחייב מהוראות ה
  ).ידוע לגבי רכישת חלפים אחרים בעת הצורך

  
  את כל פרטי הציוד המוצע ולהגישו עם הצעתו ' על הספק למלא בנספח א .ו

  .ל לא תישקל ותפסל"ההצעה ללא פרטים הנ      
  

בישראל ורואים " יצרן"יוכר רק הנציג הרשמי של ה" ספק"כ - הערה  .ז
בין , חוזה זה/ אי מפרטאותו כאחראי למילוי כל חובות היצרן לפי תנ

 ".ספק"או ה/ ו" יצרן"שהוזכר רק ה
  

טיפולים , נמצא ברשותו מלאי חלפים לצורך ביצוע אחזקה שוטפת .ח
  .שנים לפי תקנות משרד התחבורה 7 - כללי פחות ל  ושיפוץ 

  
  . ISO-9001הספק בעל הסמכה לתקן בקרת איכות   .ט     

  
  יצרן/ שירותים הנדרשים מהספק  4.2  

יצרן מרגע זכייתו בהצעה ועד לאחר הפעלת / הנדרשים מהספקשירותים   
  :הגנרטור ואישורו לשימוש

  
  יעוץ הנחייה ופיקוח   4.2.1

   
 צר פתוחהמתן יעוץ מפורט בהתקנת יחידת הדיזל גנרטור בח .א

וינחה את המתכננים בהתאם לדרישתם כולל מסירת רשימת 
 .דרישות ספציפיות לביצוע והכנת תשתיות

 
נה יבדקו ויאושרו על ידי היצרן במגמה להבטיח תכניות ההתק .ב

  .את פעולת הגנרטור
  

  ישתתף בסיורי הביקורת של המזמין בעת ביצוע הכנות לביסוס  .ג
  .בהתאם לדרישות המזמין, הציוד באתר        

  
  בתום פעולות ההתקנה יאשר בכתב שהציוד אכן הותקן בצורה  .ד

  .שתבטיח את פעולתו התקינה        
  

  בת הדיזל גנרטוריצור והרכ    4.2.2
  

  להרכיב ולהריץ את הדיזל , ספק הדיזל גנרטור לייצר/ על יצרן .א
  .ל"גנרטור כמערכת מושלמת במפעל של היצרן המקורי בחו        

  
  , הגנרטור הרדיאטור ושאר מערכות העזר המיוצרים, על המנוע .ב
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ל "י היצרן המקורי במפעלו בחו"להיות מותאמים ומורכבים ע
  .בארץ י הספק המקומי"ולא ע

  
של  TEST REPORT -על הספק לספק תעודת בדיקה מקורית  .ג

  .כצמד מושלם, לכל המכלול היצרן 
  

ספק הגנרטורים יציג את דרישתו בפני המזמין לגבי אופן  .ד
  .באתר פתוח/ התקנתם במבנה

  
ספק חייב לתקן ליקויים העלולים להתגלות בתום / היצרן .ה

הבודקים הרכבת הגנרטור ובמהלך בחינתו ולפי דרישות 
  ).משרד העבודה, חשמל(מוסמכים 

  
  שירותי אחזקה לאחר אישור ההתקנה באתר המזמין  4.2.3      

יצרן יהיה מאורגן לאפשרות של הזמנה נוספת של שירותים לגבי / הספק
  :הציוד כדלקמן

  
  .שירותי הדרכה נוספים לצוות אחזקה .א

  
שעות  24או שירותי אחזקה תוך / שירותי יעוץ הנדסיים ו .ב

  .ת השירותמבקש
  

 .דרישות אספקת חלפים כאשר יופנו אליו  .ג   
   
  .עותקים נוספים לספרות הטכנית עבור הציוד המותקן  .ד

  
  

  אישורים  4.2.4  
  
, או המפקחים או הבוחנים/ י המזמין ו"האישורים שינתנו ע .א

אינם מהווים , או התקנה של הציוד, בכל אחד משלבי הבחינה
  .אישור לטיב החלקים והציוד

  .ושא זה יובטח במסגרת סעיף האחריות המפורט בהמשךנ  
  
י "אישורי בחינה של היצרן המקורי למנוע ואלטרנטור יסופק ע .ב

  .העתקים 2 -יצרן למזמין ב / הספק
  

  בחינה 4.2.5
  

  :י נציג המזמין ותתפצל לשני שלבים"בחינת הציוד תערך ע 4.2.5.1

/ גנרטור ומכלולי העזר במפעל הספק -בחינת הדיזל  .א
סימולציה ובדיקה מתאימים יצרן עם אמצעי 

 .קודם התקנתם באתר). כנדרש במתקן הבחינה(
 

  .בחינתם לאחר התקנתם באתר .ב
  

    הבחינה תתרכז בשלושה מישורים עיקריים    4.2.5.2     
         

  .התאמה למפרט הטכני ותקנים רלוונטים .א
  .עמידה בנתוני היצרן לגבי נושאים שלא פורטו במפרט .ב
   .פקודיתתקינות הציוד מבחינה טכנית ות .ג
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  :בחינה במפעל הספק    4.2.5.3 
      

בחינה ראשונית במפעל הספק תיערך בנוכחות נציג  .א
  .המזמין תוך שימוש במתקני הספק ועל חשבון הספק

  
  .שעות פעולה של הגנרטור 10הספק יבצע הרצה למשך  .ב

  
כאש בעומס , הרצת הגנרטור תעשה שימוש בעומס דמה .ג

  .מזמן ההרצה 30%תבוצע הרצה למשך  )נומינלי(מלא 
 

  .יצרן/ י הספק"יסופק ע, עומס הדמה  .ד
 

יצרן / הרצה תבוצע בנוכחות נציג מוסמך של הספק  .ה
  .הגנרטורים

 
יצרן את כל החיבורים / לצורך ההרצה יבצע הספק  .ו

החשמליים המתחייבים ויבצע כוונים מכניים 
  .וחשמליים דרושים

 
י "תותקן ע, כל תקלה שתתגלה בגנרטור במהלך ההרצה .ז

 . יצרן הגנרטור ועל חשבונו/ ספקה
  
  

  הערה
ניתן להסתפק בבדיקה סטנדרטית , כאלטרנטיבה לבדיקות אצל הספק

  .של היחידה קומפלט במקום יצורה בהתאם לתקנים המצוינים
  .עותקים 3 - ימסרו למזמין ב  RESR REPORT -מסמכי הבדיקה 

  
  הפעלה והרצה -בחינה באתר  4.2.5.4

י הספק לפני קבלת המתקן על ההפעלה וההרצה תבוצע על יד   .א
על הספק להזמין נציגי המזמין להפעלה ראשונה  המזמין ידי

  .ז לביצוע פעולות אלה"ההרצה ולתאם עמם את הלו  והתחלת
  
   ההפעלה באתר תבוצע תוך שימוש בעומס דמה ותימשך לפרק   .ב

  כבלי החיבור הזמניים וכל, העומס הדמה, שעות 24זמן של     
  .הינם על חשבון הספק ובאחריותועבודת הבדיקה   

  
   יצרן את כל הכוונים המכנים/ תוך כדי הרצה יבצע הספק    .ג

  .והחיבורים הדרושים  
כל תקלה שתתגלה במהלך ההפעלה וקשורה בציוד אשר סופק     

  .יצרן תותקן על ידו ועל חשבונו/ י הספק"ע  
  

  כל עבודות האחזקה המונעת בתקופת הבחינה באתר תעשה על   .ד    
  .י המזמין"חשבון היצרן למעט דלקים שיסופקו ע      
    

  לאחר סיום בדיקה בעומס דמה תבוצע בדיקה על עומס הקיים   .ה     
  .'ההגנות וכו, תוך בחינת כל מערכות ההתראה במבנה      
  ).לפי הוראות המזמין(שעות רצופות  5-10משך ההרצה יהיה       
      

/ יף למפעילי יצרן הסבר מק/ בזמן הרצת הגנרטור יתן הספק .ו
  :אחזקה של המזמין שיכלול אנשי 

  .הפעלה מעשית של כל הציוד שסופק על ידו   -      
  .הסבר על אופן ביצוע הטיפולים בגנרטור  -      
  .הסבר על איתור תקלות ותיקונן   -      
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  מסמכים  4.2.6
ז "יצרן בהתאם ללו/ י הספק"חומר וספרות טכנית המצוינת בהמשך תסופק ע 

  :המפורט כלהלן
    

    חומר טכני שיסופק לאישור המזמין לאחר זכיתו במכרז  4.2.6.1 
   

כולל מידות מחייבים של חלקי  -שרטוטי היחידה כללים  .א
 .היחידה ושרטוטים מפורטים של הרחבת המערכת באתר

 
סכימה חשמלית של מבנה הגנרטור ושל שאר מערכות החשמל  .ב

  .בציון סוגי ציוד ופרוט מלא) הגנות(
  
 .כולל פירוט קטלוגי של מרכיביו - א של הדיזל גנרטור מפרט מל    .ג

 
  .כולל פירוט קטלוגי של מרכיביו -מפרט מלא של המחולל    .ד

  
משתיק קול וציוד , משככי זעזועים , מפרט מלא של המצברים  .ה

  .עזר נוסף שיסופק
  

 - חומר טכני שיסופק עם השלמת העבודה ולפני מסירת מערכת דיזל   4.2.6.2
 )העתקים 3(גנרטור למזמין 

  
תכניות מכניות וחשמליות מפורטות ומעודכנות של כל המערכת   .א    
  .על כל מרכיביה      
  .יצרן/ י הספק"הסבר ופירוט מלא לגבי הציוד אשר סופק ע   .ב    

  
  .יחידת הכח על כל מכלוליה   .ג    

  
  .תצלומים של הדיזל גנרטור   .ד  

  
  .פרטי מערכות הדיזל גנרטור   .ה  

  
  אחזקה/ הפעלה(פול הוראות טי  .ו  

  
  .רשימת מלאי חלקי חילוף מומלצת לדיזל  .ז  
    
  .הוראות איתור והתגברות על תקלות   .ח  

  
  .רשימת כלי עבודה עבור הדיזל גנרטור   .ט  

  
נבדקה על ידו ונמצאה עונה , אישור המבצע כי המערכת תקינה    .י  
  .כל דרישות המפרט על    

  
  .יותאישורים של בודקים מטעם הרשו   .יא  

  
      .אישור בודק חשמל מוסמך   .יב  

    
  מפרט טכני מיוחד עבור יחידת דיזל גנרטור 08.5

  
  כללי 5.1

, מצברים וציוד עזר, מצנן, אלטרנטור, מנוע דיזל: היחידה כוללת     .א
אם לא נדרש (מרכב יחיד ומיועדים להתקנה סטטית  מורכבים על

  ).אחרת
  

ברציפות במשך כל  על מנוע הדיזל המוצע להיות מסוג המיועד לעבוד   .ב  
  .השנה במקומות בהם אין מקור אספקת חשמל חלופי
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    עמידה בתנאי סביבה 5.2

  
מעלות צלזיוס  -  C 5שבין ' היחידה תהיה מסוגלת לעבור בתחום טמפ .א

  .אויר מחוץ למבנה' מעלות טמפ+  C 50ועד  
  

  .90%יכולת עבודה בתנאי לחות של עד      .ב
  

   'מעל פני הים ובטמפ' מ 1,000עד לא תהיה כל הפחתת הספק בגובה של      .ג
  . מעלות C 55של  סביבה     

  
  היחידה  מבנה 5.3

הדיזל גנרטור  -המנוע הגנרטור והרדיאטור יורכבו על בסיס משותף   .א
הבסיס יהיה מפרופיל פלדה , נקודות להרמת כל היחידה 4יכלול 
  .מקצועי

  
  חיבורים מכניים וחשמליים  .ב

היו מאובטחים נגד השתחררות עקב כל החיבורים כולל חיבורי חשמל י
  .בזמן פעולת הגנרטור רעידות

כ יעמדו "וכ' שמנים וכד, המוליכים החשמליים יהיו עמידים בפני דלקים
המוליכים יהיו מסומנים לכל אורכם במספרים או ,  C 150 של' בטמפ

  .מ ויותקנו בתוך שרוולים"ס 5כל  IECאותיות לפי תקן 
  
  

  ברגים ואומים  .ג
 - גים והאומים משמשים להרכבת היחידה יהיו אנטי כל הבר  
  .קורוזיביים  

  
        רעידות  .ד

יסופקו בולמי זעזועים מסוג , למניעת העברת רעידות לרצפת המבנה
  .קפיצי פלדה

  .היחידה תותקן על בולמי זעזועים
  

  צבע   .ה
יחידת הכוח תצבע בצבע יסוד אורגינלי של היצרן על מנת להגן    .1

      .ות אקלימיות קורוזיביותהשפע  עליה  מפני
      

  :בצבע אדום יש לצבוע כדלקמן   .2     
  .פתחי מילוט והורקת זמן מנוע -      

  .פתחי שחרור אוויר -       
  .ידית קנה טבילת מד שמן מנוע -       

  . פיטמות סיכה במידה וקיימות -    
  

  הספק יחידת הכוח הנרכשת   5.4  
  

  .כה העצמיתהספק היציאה יהיה נטו לאחר הצרי   5.4.1    
    בלחץ C 30של ' הספק היציאה מתיחס לסטנדרט המבוסס על טמפ   5.4.2    
  . לחות יחסית 60% -כספית ו  מ"מ 960  - ברומטרי       

  
     )י המציע"להשלמה ע(נתוני הדיזל גנרטור    5.4.3    

  
לעבודה רצופה )  KVA 125 )PRIMEהספק נטו מינימלי    .1    

  .וממושכת  
  .KVA 145חרום הספק בשעת    .2     
  %96  נצילות   .3    

  .הרץ HZ 50 50תדירות   .4
  . ד"סל 1500: מהירות סיבוב  . 5
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    % - +  0.25שינוי כוון תדירות   .6
  

  )י המציע"להשלמה ע(מנוע דיזל ואביזריו    5.4.4
  

 250מנוע הדיזל יהיה מטיפוס מקורר מים ויהיה מסוגל לפעול    .1
  .נהשמנים אחת לש והחלפת שעות ברציפות

  .פעימות עם מגדש 4המנוע יהיה בעל   
ע "או ש MTU, קטרפילר,  CUMMINSהמנוע מתוצרת חברת   

ב "מתוצרת מערב ארופה או ארה   מחוללים יהיו . בלבד
ווילסון קטרפלר בלבד , סטנפורד SOMER LEROYבלבד 

  .לא יאושר ציוד שייוצר במזרח הרחוקמקוריים 
  
 PRIMEלפחות במשטר עבודה הספק יציאה נטו של כוחות סוס    .2

POWER.    
  
וכמו כן באביזרים , המנוע יצויד באביזרים הסטנדרטיים שלו   .3

 :מ"הר
  

מגעים / הגנות חשמליות לדימום אוטומטי הכוללות יציאות   .א
  :לקופסת חיבור פיקוד כולל מערכת התראות אופטיותשיחווטו 

  
  .לחץ שמן נמוך   .1
  ).הקירור גם מקרה של חוסר מים במערכת(חום יתר  .2
  . מהירות יתר .3
  .מפלס מים נמוך .4
  .עצירת חירום .5
  . תקלה בהתנעה .6
  .נוריות נוספות שמורות 2   .7

  
צוגה דיגיטלית של הנתונים לוח פקוד עם בקר ממוחשב עם ת  .ב

  :TCP - IPפרוטוקול     ויציאה לתקשורת עם הבאים
  ). RMS( 0.5%תחום דיוק של  -מד זרם  .1
  . 0.3%תחום דיוק של  -מד תדירות  .2
  ). RMS( 0.5% תחום דיוק -מד מתח  .3
  . מד לחץ שמן .4
  .'מד טמפ .5
מד מתח לטעינת מצברים מהאלטרנטור המותקן על  .6

  .מנוע הדיזל
  .מונה שעות עבודה .7
    .מד סיבובי מנוע .8
  

הגנת . ומעלה C 5 -מ ' י להתנעה בטמפ"וולט ז 24מתנע חשמלי    .ג
  .שיוציא את המתנע לאחר ההפעלה   י מודול "המתנע ע

  
 C 5סביבה של ' כדי לעמוד בדרישות של ההתנעה מיידית בטמפ   .ד

את הגנרטור עם גופי החימום  צרן לספקי   /יחויבו הספק -
  .וולט 230בגודל שיוצע על ידיו במתח עבודה 

כך שניתן יהיה לפרקו , יםגגוף החימום יחובר ליחידה עם בר  
  .ללא הפסקת היחידה

  
  - אלקטרוני ווסת מהירות  .ה  

כולל הגנה בפי מתח יתר , זל גנרטור יסופק עם ווסת מהירותהדי
הווסת יותקן . כמות הדלק בהתנעה והגבלת וקוטביות הפוכה

  .המחולל בתוך הלוח האלקטרוני שעל גבי
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  יעבוד במתח (מפסק פטריה אדום להדממה של הגנרטור    .ו        
  ).המצברים        
        

  .שריפה מוקדם מצתי להט להקלת ההתנעה במנועים עם תא  .ז  
  

  .פטמות גירוז לחלקים הנעים   .ח  
  
  .אלטרנטור לטעינת מצברי התנעה   .ט
  
  .י גלגלי שיניים"משאבת מים צנטרפוגלית מונעת ע   .י
  
  .מונה שעות עבודה   .יא
  
  .טרמוסטט במערכת הקירור   .יב
  
  .משאבת דלק ראשונית ומותאמת ליניקה   .יג
  
  .רדמשאבות הזרקה לכל צילינדר בנפ   .יד
  
  .מקרן שמש   .טו

  
  )ללא מברשות(אלטרנטור זרם חילופין עם עירור וויסות מתח עצמי    5.4.5  

  
  
  

  :הערה       
  

י היצרן המקורי של הדיזל "האלטרנטור חייב להיות מותאם למנוע ע  
עליו להיות מותאם לתכונות ולביצועים של יצרן . הספק ולא על ידי  
  .המנוע  
  . לטוו 400/230  :מתח יציאה  .1  

/ פלוס 2.5תנודות תדירות מותרות (הרץ  50  :תדירות  .2     
  ).מינוס       
      :פאזות  .3     
  .ד"סל 1500  :מהירות סיבוב  .4     
  0.8  :מקדם הספק  .5     
  .ללא מברשות עם ערור עצמי, סינכרוני    :דגם  .6     
  .1  :מיסבים  .7     
  .פנימי  :ווסת מתח  .8     
, טרופי Hהבידוד יהיה מסוג  לסטטור ולרוטור  :בידוד דרגת  .9     
  .מעטפה אפוקסית        
  .מפוח/ עצמי על ידי מניפה  :רורואיו  .10     
   MIL-461B EEC  /499, לפי תקנים RFI: הגנה בפני הפרעות רדיו  .11     
       N 2 A 10.84  /875 VDE .  
  בלבד לפי ההגבלה בתקן  5%עד   :עיוותים הרמוניים  .12     
       NEMA - MGI .  
     13.  TIF  :     50 -פחות מ .  
     14.  THT  :     3% -פחות מ.  
  .כוכב  :צורת חיבור  .15     

הוא יכלול גם את , בנוסף למרכיבים הסטנדרטיים של המחולל   .16
  :והאביזרים הבאים התכונות 

     
חישה תלת פאזית בעלת , המחולל יסופק עם ווסת מתח דיגיטלי   .א

בעל , יחסי לתדר ויסות מתח 1% -תחום דיוק של פחות מ 
  .כתוצאה מהרמוניות 20%יציבות מתח עד לעיוות גל בשעור 

מינוס / פלוס 10%ווסת המתח יהיה בעל תחומי וויסות של      .ב
  .מהמתח  הנומינלי
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  .0.5% - יציבות מתח פחות מ       .ג
  .ד"סל 1500סבובי יתר מעל  150% - יכולת לעבוד ב     .ד
  .מותאם לעבודה במקביל    .ה
של פעמיים מההספק הנומינלי בנפילת מתח בעל יכולת התנעה     .ו

  .30%של 
  .גופי חימום בחלל האלטרנטור    .ז
  ).שניות' מיל 20 -פחות מ ( 1זמן תגובה של מחזור     .ח
  .שניות 10מערכת ניתוק עירור בעומס יתר לאחר     .ט
  .הגנה בפני חוסר מתח    .י
  .תדר -ותת  - מערכת הגנה פנימית בפני תת מתח   .יא
ורכב על גבי הגנרטור בתיבת המגן המ A 400מפסק זרם ראשי    .יב

 :והכולל
  .הגנה טרמית מגנטית מתכווננת  .  1
  .V 24סליל ניתוק    .2
   NC /NOמגעי עזר   . 3

 
  מכלולים נוספים שיורכבו ביחידת הכוח 08.5.5

  ומערכת קרור ) רדיאטור (מצנן    5.5.1
המצנן יותקן על גבי מרכב היחידה ויורכב עליו מכשיר התראה    .1

יסופקו תכשיר , למצנן ) מורפי (לס מי הקירור בפני ירידת מפ
מאוורר המצנן יונע ממנוע  COOLANT INHIBITORמתאים 

  .הדיזל באמצעות רצועה
 . C 50של ' המצנן יותאם לעבודה בטמפ .2
כאשר , המצנן יכלול ברז ופקק ניקוז מים וכן פתח למילוי מים   .3

     . המכסה יחובר בעזרת שרשרת לפתח המילוי
 . IEC,OSHAמגן על פלטות הקירור לפי תקן  המצנן יכלול   .4
 .למערכת מי הקירור יסופק תרמוסטט    .5
  .מאוורר דוחף    .6

  
    לחצן עצירת חירום   5.5.2

      1.   
  

  בקרבת הגנרטור יותקן לחצן לעצירת חירום של היחידה   .1    
  ).פטריה עם נעילה(      
  .מיקום הלחצן יקבע בתיאום עם המזמין  .2    
וט מגעים נוסף לביצוע עצירת חרום מלחצן חרום יש להכין חו   .3    
  .ראשי לבניין      

  
  הארקה     5.5.3

י מוליך "המחולל ובסיס הגנרטור יהיו מחוברים ביניהם ע, המנוע  .1
  .לקיום רציפות חשמלית של הארקה, הארקה גמיש מנחושת 

  
  .בורג הארקה יותקן בבסיס הגנרטור   .2

  
  דלק ואוויר, מערכות שמן   08. 5.6

   
  מערכת שמן   5.6.1

  
יורכב התקן בדיקת שמן מנוע בעל אפשרות מדידת השמן במצב   .1

  .היחידה עבודה ומנוחה של
  .שעות פעולה לפחות 250יורכב מסנן שמן ניתן להחלפה אחרי   .2
כל . יותקן התקן לאיסוף אידי שמן הנפלטים מנשם המנוע  .3

  .לרדיאטור הנשמים יוצאו מעבר
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  .י משאבה"השמן מהמנוע תהיה בגרויטציה וע אפשרות ריקון   .4
ניקוז השמן מהמנוע יהיה דרך ברז מהיר וצינור גמיש עם הגנה   . 5

בסיס הגנרטור ויסתיים בפקק  לשפת משוריינת שיגיע עד
  .מתברג

  .תסופק משאבת שמן ידנית לריקון השמן  . 6
  

  מערכת דלק   5.6.2
  :דלק -המנוע יצויד בשני מסנני    .1     
  .מסנן דלק ראשי בעל סינון גס   .א      
  .מסנן דלק משני בעל סינון לסינון עדין  .ב      
  .שעות פעולה לפחות 250המסננים יתאימו לעבודה של         

  .יסופקו צינורות דלקים גמישים לאספקה ולעודפים   .2     
  משאבה ליניקה דלק מהמיכל  .3
  .משאבת לחץ דלק על המנוע   .4

  
  סינון אוויר   5.6.3

קרב הסינון (האוויר למנוע יהיה מטיפוס מסנן אוויר יבש מסנן    .1
 ).או החלפה ומותקן בתוך תרמיל/ יהיה ניתן לניקוי ו

  .יותקן מזהה לבדיקת תקינות המסנן   .2
  

  מערכת התנעה אוטומטית   08.5.7

ומעלה  C -  10של מ ' וולט מותאם להתנעה בטמפ 24מתנע  1למנוע יסופק  5.7.1
 .ושה להתנעתו בתנאי העבודה המוגדריםהמנוע במהירות הדר  ולסיבוב

  חשמליים מתאימים / המערכת תהיה אוטומטית לחלוטין עם התקנים מיכניים 5.7.2
  .להגנה     
   

  ליחידה תהיה מערכת אוטומטית מלאה ולהפעלה ולעצירה באמצעות לוח  5.7.3
  ). לא כולל מגענים מחליפים(הפיקוד    

   
מים ' לצורך שמירה על טמפ, עהיחידה תסופק עם מחממים חשמליים למים במנו  5.7.3

יבשים  המחממים יהיו. הסביבה הנמוכה' בראש המנוע להתנעה קלה כשטמפ
י בקרה "הרץ שיוזן מלוח הפקוד ויפעלו ע 50וולט  230למתח  ללא טיפול

  .טרמוסטטית מתכונת
 

   מעמד מתאים: היחידה תסופק עם המצברים הדרושים להתנעה לרבות   5.7.4
י מטען מיוצב שיוזן מלוח "המצברים יטענו ע. הדרושיםוהכבלים והאביזרים 

עם סדור לטעינת ציפה וטעינה מהירה לרבות מד  VAC 230הפיקוד של היחידה 
המצברים יהיו . המטען יצויד באמצעי הגנה חשמלית מתאימים. מתח ומד זרם

נסיונות  10בקיבול מתאים ויאפשרו , להתנעת מנוע דיזל ".קשה -לעבודה "מסוג 
' בתחום הטמפרצפות אחת אחרי השנייה ללא טעינה )  CRANKING( תהתנעשל 

  .אמפר שעה 280 - לא פחות מ , המוגדרות לעבודה היחידה
  

 )בקר אלקטרוני(הפסקה אוטומטית / מפרט ליחידה הפעלה  08.5.8
   
  :יחידת הפעלה והפסקה אוטומטית כוללת 

   המתח הנורמלימ 25%ממסר חוסר מתח מופעל עם נפילת מתח רשת מעל  5.8.1
  .משלושת הפאזות ברשת באחת או יותר    

  
  :נגדים משתנים לכיווני זמנים כדלקמן   5.8.2  

  
    .השהייה להתנעת היחידה מרגע נפיל הרשת T-1נגד משתנה לזמן   .1    
 .השהייה לחיבור מגען גנרטור מרגע ההתנעה T-2 - נגד משתנה לזמן   .2    
  יבור מגען רשת לאחר חזרתהשהייה לח T-3 - נגד משתנה לזמן   .3    

  .האספקה מהרשת          
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  .הזנת מתח ישר. 1  :נוריות סימון ל  5.8.3  
  .מתח רשת קיים. 2       
  .אספקה מהרשת. 3       
    .מתח גנרטור קיים. 4        
  .אספקה מהגנרטור. 5       

  .חיבור מגען רשת. 1  :מגעים יבשים ל   5.8.4  
  .חיבור מגען גנרטור. 2       
   V/5A400 -ים מתאימים ל מגענ. 3       

בלוח  V 230י מנועים במתח "היחידה תפעיל את מפסיקי הזרם המופעלים ע  5.8.5
    .המזמין

  לוח פיקוד ובקרה  08. 5.9

, לוח הפקוד יהיה בקר מתוכנת אלקטרוני מבוקר מיקרו פרוססור עם זכרונית  5.9.1
, הדיזל גנרטור  ניותיעוד היסטורי והכולל תצוגה דיגיטלית ואנלוגית לכל נתו

  . זרם ותדר, קריאות מתח, תקלות
    מהדקים, החווט, הלוח יותקן בארון עצמאי בנוסף יכלול כל המכסים  
  .שילוט בהתאמה לשדות הפיקוד השונות למערכת קומפלט, פס צבירה  
     TCP/IP RS-485עם תוכנה ופרוטוקול תקשורת  DDCהלוח כולל בקר   

  .ף התקנה לוחון שליטה ובקרה בחדר מנהלובנוס, המבנהלהתחברות לרשת 

הגנה בפני מתח , היפוך קוטביות מתח ההזנה, הלוח יהיה מוגן בפני קצר פנימי   5.9.2
  .חריגים יתר ושנאי מתח

  
  סביבה של' הלוח יהיה מוגן ואטום בפני חום ואבק ויהיה מותאם לטמפ 5.9.3

    )C 10  ( עד)C 70.( 
 

  .0.5%שנאי זרם והגנות תחום דיוק מכשירי מדידה אנלוגים כולל    5.9.4
 

מי ' טמפ, מתח טעינה, פנל תצוגת נתונים דיגיטלי לבקרת מנוע למד סיבובי מנוע  5.9.5
  .מונה שעות עבודה, לחץ שמן, קירור

  
  .לחצן פיטריה אדום להפסקת חירום של היחידה  5.9.6

  
  :מנותק, אוטומטי, ידני מפסק בורר אופני עבודה  5.9.7

   
התראת     ת פעולה המנוע לאחר זמן קירור וביטולסקפה -הפסקה   .א     

  .תקלות מנוע
    
  : ת חרוםעציר  .ב    

  ,לחיצה על לחצן עצירת חרום תגרום להדממה מיידית של הגנרטור   .1-ב  
  .לניתוק מפסק זרם הגנרטור וכן להתראה אור קולית    
    
   חוברלא ניתן יהיה להפעיל את הגנרטור כל זמן שלחצן עצירת חרום מ   .2-ב  

  .וכל זמן שלא בוצע ביטול תקלה
  

  ניתן יהיה לבצע עצירת חרום ידנית בכל משטר עבודה של   .3-ב  
  ).ידני, אוטומטי(המערכת       

  .יחידה מוכנה להפעלה אוטומטית של המנוע - אוטומטי  .ג    
  .חיצוני הפעולה אוטומטית של היחידה תתבצע במצב זה באמצעות סגי     

  . דקות  0-30השהיית זמן קירור , יה לזמן קירור ומחזור התנעותיחידות השה   5.9.8
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  .שניות 1-60מחזור ההתנעות 
  

   :להתראה כולל דימום אוטומטי של היחידה בתקלות הבאות LEDנוריות סימון    5.9.9
  .לחץ שמן נמוך   .א
  .חום מים גבוה .ב
  .תקלה בהתנעה    .ג
  .מפלס מים נמוך .ד
  .מהירות יתר .ה
  .הפסקת חירום .ו

  
  דיקת נוריות סימון ותקינות מחוונים דיגיטלים בפנל תצוגה נתונים באמצעות ב   5.9.10 

  .לחצן  
  
  .- 10%+  10% - נגד משתנה לויסות מתח גנרטור    5.9.11 

  
   ,כל הפיקודים למערכת מילוי דלק למכיל יומי ממכיל שבועי כולל בוררים    5.9.12 
  .טהכל קומפל -מגענים והגנות למשאבות , מנורות סימון    

  
  קודים  י הצגת"למערכת ולרכיב במערכת ע - מערכת איבחון תקלות עצמית   5.9.13  
  .לתקלות הבאות    

  
   5.9.14    

  .ד מנוע"חוסר חישה מרגש מגנטי לסל .א
  .חום מים/ אין חיווי לחץ שמן  .ב
  .חיווי שגוי למפסק בקרת מנוע  .ג
  ).תוכנה(תקלה בזכרון   .ד
  .הדממה בלתי רצונית  .ה
  .תקלה עצמית  .ו
  .תאמה בין תוכנה למצב בפועלחוסר ה  .ז
  .רגש חום מנוע אינו תקין  .ח

  
  .השתקה צופר המופעל על ידי כל אחת מהתקלות מסעיפים לעיל כולל לחצן  5.9.15   

 
  :מכולה מושתקת \מפרט טכני לחופה    08.5.10

  כללי   .א
אורגינאלית ומותאמת , הגנרטור יותקן בתוך חופת השתקה ייעודית   .1  

  .מטר 7במרחק של  DB60רעש של  לרמת
  .החופה תותאם להצבה ועיגון על בסיס הגנרטור   .2    
  .כל המרכיבים יתוכננו לאפשר פעולה רצופה גם בימים חמים של קיץ   .3    

  
   חלקי המערכת   .ב

  .חלק מרכזי העוטף את כל הגנרטור   .1
  .מערכת משתיקי קול לכניסת ויציאת אויר לאוורור הגנרטור   .2
  .יקי קול לגזי פליטהמערכת משת   .3
  .שמן ודלק, מילוי של מים, מערכת צנרת ניקוז   .4
  .פנימיים, מערכת תאורה וכח לשרות   .5
  .מערכת בולמי רעידות   .6
  .דלתות אקוסטיות לגישה לתחזוקה   .7

  
  מבנה מכני של המכולה   .ג

  .מ"מ 2החופה תבנה מפחי פלדה מגולוונים בעובי    .1
תקנה חיצוניים תחת כיפת השמיים בימי קיץ החופה תתאים לתנאי ה   .2

  .קשים וחורף  
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 60הפחים יהיו צבועים בצבע יסוד אפוקסי וצבע עליון בעובי כולל של    .3
  .מיקרון

" 1י ספוג אקוסטי בעובי "הדפנות הדלתות והתקרה יצופו פנימית ע   .4
ב "ארה SOUNDCOATדוגמת חברת  SOUNDFOAM EMBOSSEDמסוג 
  .ע"או ש

  .י ספוג אקוסטי"וכים האקוסטיים יצופו אף הם עהמב   .5
  .מ"מ 2בעובי  20\20י רשת נוירט "מוצאי המבוכים יוגנו ע   .6
י פחים "תחתית החופה תותאם לבסיס הגנרטור ותאטם אף היא ע   .7

  .י דגם החופה"מ ומרופדים בספוג אקוסטי עפ"מ 2מגלוונים 
 רות וטיפול מלא בגנרטור הדפנות הצידיות של החופה יצוידו בדלתות לש   .8

צירים ומנעול עם  3הדלתות יהיו דלתות אקוסטיות מצוידות כל אחת ב
כושר בידוד הדלתות יתאים לכושר . מפתח מסטר המתאים לכל הדלתות

  .פ דרישות משרד האנרגיה"בידוד כל היחידה כולה כמות הדלתות ע
  .כל רכיבי החופה יאטמו בסיליקון לפני צביעת היחידה   .9

המכולה תצויד באזני הרמה תחתונים שירותכו לבסיס המכולה לאפשר    .10
  .י כבל פלדה"הרמת הקומפלקס ע

  
  :מערכת השתקה והוצאת אויר   .ד

 על פתחי כניסת והוצאת האוויר החם בתוך החופה המקורית יותקנו משתיקי 
 מחוררות עם חומר אקוסטי להורדת , עשויים פלטות מגלוונות) קוליסות(רעש 

 E-01 מטר כפוף להנחיית משרד הבריאות 7במרחק של  DB 40רעש עד לרמה שלה
בין " חנא" המשתיק יהיה כדוגמת תוצרת . מטר מעל פני האדמה 1בגובה 

את האוויר  המתעלת ) כונס(הרדיאטור ומשתיק היציאה תותקן תעלת אויר חם 
ה בפני תרמי והגנ  מבנה התעלה יהיה מפח עם בידוד. מהרדיאטור אל המשתיק

  .נגיעה
  

   :מערכת פליטת הגזים   .ה
  

  .אגזוזים 2מערכת פליטת הגזים המושתקת תכלול    .1
  ).חדרים 3(ראשוני מסוג ריאקטיבי    )א(    
  ).ABSORBTI(משני מסוג בליעה    )ב(     
  
 במרחק BD40המשתיקים יחוברו בטור לקבלת ניחות אקוסטי לרמה של    .2

 והן בתדרים ) הריאקטיבי(וכים מטר מהמכולה הן בתדרים הנמ 7של 
המשתיקים יהיו בקוטר לפי הנחיות ) האבסורבי(הבינוניים הגבוהים 

הגנרטור קוטר צינור המפלט יחושב כך שלא תהיה נפילה בהפסק  יצרן
  .עקב דודי ההשתקה היחידה 

  
י חיבור גמיש "יציאות האגזוז יחוברו למערכת השתקת הפליטה ע   .3

  . וצנרת מבודדת תרמית לכל אורכהמצויד בעוגנים  ם "פלב
  
, משתיקי האגזוז יחוברו על גג המכולה ויכוסו במכסה להגנה תרמית   .4

  .מכנית ובידוד אקוסטי נוסף
  
הצינור יוגן " מלכודת גשם"י יצירת "מוצא מערכת הפליטה יוגן מגשם ע   .5

 500Cל מערכת הפליטה תצבע בצבע עמיד בחום. רשת נגד ציפורים י"ע
  .לפחותמעלות 

  
  כלי עבודה    08.5.11

   היחידה תסופק עם מערכת אחת של כלי עבודה יחודיים לאחזקה שוטפת לצורכי  
הספק יציין בהצעתו רשימת ) 'מפתחות מיוחדים למסננים וכד: כגון(תפעול הגנרטור   
שיהיו , )שלא יסופקו במסגרת ההזמנה(הכלים האלו וכן כלים נוספים סטנדרטיים   
  .י הטיפול השוטףדרושים לצרכ  

   
  התקנה הדיזל גנרטור  08.6

  
  כללי  08. 6.1  
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העבודה כוללת התקנה דיזל גנרטור כמפורט בסעיף שלעיל לרבות כל   .א
  .המערכות האלקטרו מכנית עבורם

  
צר י מנוף וסבלים מאומנים לח"הצבת היחידה על משטח הבטון ע  .ב

  .נהפתוחה במב
  
ת אחרת לפני בדיקה ואישור נציג צנר, כבלים, אין לכסות צנרת דלק   .ג

    . המזמין
  

  צנרת דלק  08.6.2
      
  אפיון הצנרת   .א    

חיבור צנרת  SCHEDULE 40כל צנרת הדלק תהיה מסוג ברזל שחור 
 0.6י מחברים גמישים עמידים בלחץ של "למנוע הדיזל יהיה ע
  .אטמוספירות לפחות

 בעת, הצנרת הברזים והשסתומים יהיו מיועדים לסולר ויתאימו לקוטרי
  .ההתקנה יש לסתום זמנית את פתחי הצנרת למניעת כניסה של לכלוך

  
  צביעת הצנרת   .ב

  :בקטעי הצנרת במבנה תטופל הצנרת כדלקמן  
 2 -צביעת השטח מיד לאחר הניקוי ב , ניקוי מכני בעזרת מברשת פלדה

מיקרון לפחות ובהפרש של  60כל שכבה  -  HB 13שכבות צבע יסוד אבץ 
  .ת לפחותשעו 24

ובעובי  309לאחר הייבוש לצבוע שכבה אחת מגן ביניים נגד חומצות דגם 
  .מיקרון 35מינימלי של 

 309לאחר הייבוש לצבוע בשכבה נוספת של צבע מגן עליון נגד חומצות 
  . מיקרון בגוון אפור חצי מבריק 35בעובי מינימלי 

  
  מיכל הדלק יומי   08.6.3  

שעות 24- המתאים ל ' ביח BUILDINתיקני בנוי הקבלן יספק ויתקין מיכל דלק 
 ST 37-2מ מפח פלדה "מ 4עבודה של הדיזל גנרטור בעומס מלא עובי דופן של 

  .י המפורט בסעיף צביעת צנרת"לפחות מנוקה מחלודה וצבוע עפ
  :המיכל יכלול את האביזרים הבאים

  
  .זכוכית מראה לגובה דלק במיכל המוגנת מפני פגיעה מכנית   .א
  .1052ממשאבת דלק ידנית מיגן  2/1 - 1"מילוי צינור  .ב
  . 3/4"צינור אוורור  .ג
  .עם ברז כדורי ושסתום רגל 1/2"צינור אספקת דלק למנוע  .ד
  . 3/4"צינור החזרת עודף דלק מהמרססים  .ה
  . 3/4"צינור ניקוז  .ו
  .80' מס" דונל'מק"מצוף אזעקת מפלס דלק נמוך כדוגמת  .ז
  .ס הדלק במיכלשסתום מיכני עם מצוף הנסגר בעלית מפל .ח
  .פתחי ניקוי .ט
פ דרישות "מקיבול המיכל למקרה של נזילה וע 110%אגן לקליטת  .י

  .מכבי האש כולל ניקוז
  ).קרקעי - צנור מילוי ממיכל דלק תת  .יא
  . הקבלן יגיש עם הצעתו תכניות מדויקות כולל חומרים לביצוע המיכל  .יב
  .'הקבלן יתאים את מידות המיכל ליח .יג
  

  משאבות הדלק  08.6.4  
וכן החיבורים  IP-65אבות הדלק החשמליות תהיינה מסוג מוגן ואטום מש

  .החשמליים אל מנועי המשאבות
  

  אופני מדידה מיוחדים  08.7
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      מחירי אספקה  8.7.1
  :המחירים כוללים כל המפורט להלן   

יבשתית ופריקה באתר / הציוד המיובא כולל הוצאות להובלה ימית  .א
 .ר בגגהמזמין כולל הנפה לחדר גנרטו  

 .הציוד המקומי הדרש .ב
כל האביזרים וחומרי העזר הדרושים לפעולה התקינה של המערכת כולל    .ג

  .פחת
  .כל המיסים .ד
 .'רווח קבלן וכדו, כל ההוצאות .ה
  

יש להציע מחיר של התקנה " התקנה"לסעיפים שהתאור שלהם מתחיל במילה 
: ם כגוןבלבד כולל חומרי העזר והעבודות הדרושות ולא סופקו על ידי אחרי

צבע , טיח, מלט, פסים וזויתנים מחורצים, דיסקיות, אומים, ברגים , מוליכים 
וכל הדרוש להשלמת העבודה ומסירתה כשירה לפעולה כולל כל העבודות 
וההוצאות הרלוונטיות המפורטות לעיל כולל כל תיקוני הבטון וטיח אשר לא 

  .ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד
  

  ע מושלם מחירים לביצו  08.7.3
כולל אספקה והתקנה לסעיפים שהתאור שלהם מתחיל בתאור העבודה או הציוד 

  .יש להציע מחיר של אספקה והתקנה הכוללים את כל המפורט לעיל
  

  גנרטור –אספקת יחידת דיזל    08.7.4
  .יש לכלול את כל המפורט בסעיף לעיל במחיר המוצע  

  
  

  גנרטור –התקנת יחידת הדיזל    08.7.5
  :ר המוצע להתקנתו יש לכלולבמחי  

  
כמותית וכל בדיקה אפשרית אחרת , בדיקת הציוד המוצע חזותית .א

במחסני הספק לפני חתימה על קבלתו וערכת דוח מפרוט בכתב על 
 .או הליקויים שמצא/ ההסתייגויות ו

 
השלמת , צביעתו, הכנת כל פריט להתקנה וחיבור כולל ניקויו המושלם  .ב

  .דרושיםהאביזרים וחומרי העזר ה
  

  .כל ההוצאות הכלליות החלות על הקבלן בהתאם לחוזה   .ג
  

בדיקתו על ידי , הפעלתו והרצתו , חיבורו למערכת, התקנתו הפיזית     .ד
והספקת כל חומרי העזר הדרושים לכך ולא סופקו על  בודקים מוסמכים  
  .ידי אחרים  

  
עזרה למנהל הפרויקט בעת ביצוע הקבלות המוקדמות והקבלה הסופית    .ה

  .הכלים וכח האדם הדרוש, החומרים, ולל אספקת כל המכשירים כ
  

לגנרטור , כל צנרת הדלק הפנימי בחדר הגנרטור למשאבות למכיל היומי   .ו
המסננים , להלן למעט המשאבות" מחירי צנרת"כולל כל המפרט ב

  ).שימדדו בנפרד במקרה של הזנה ממיכל שבועי(ומהגופים 
  

  גנרטור אספקת ציוד עזר להתקנה   08.7.6  
במידה ויתברר לקבלן כי אביזרים מסוימים או פרטי ציוד שונים לא סופקו על 

ל במסגרת מחיר התקנת "על הקבלן לספק ולהתקין הציוד הנ, ידי ספק המערכת
  .למעט אלה שעבורם יש סעיף נפרד בכתב הכמויות, היחידה

  
  צנרת וחפירה   08.7.7  
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  לשוחת של חדר הגנרטור ועדימדדו רק אלה אשר מותקנים מהקיר החיצוני 
האחרות  כל יתר הצינורות יכלל ובמסגרת עבודות התקנה. המיכל השבועי
  .בסעיפים השונים

, זוויות, במחירי הצנרת והעבודות יש לכלול את כל אביזרי החיבור כולל מופות
כל אמצעי החיזוק , עוגנים, חיבורים מהירים, מעברים, הסתעפויות , קשתות

  .יעה וכל אשר לא פורט בסעיפים נפרדיםהצב, וההתקנה 
       

  מיכל דלק יומי  08.7.8
  

  :במחיר יש לכלול   

 ,כולל כל העוגנים והצינורות המרותכים אליו, את המיכל המושלם   .א
מראה גובה דלק שקוף , זוית בגובה מתאים לגנרטור ,מעמד מברזל 

בשני  ובלתי מצהיב מותקן בתוך מסילת הגנה מכנית ומגופים כדוריים
צביעה כמפורט ושלט זהוי , למצופים חשמליים מקום והכנה, קצותיו

מכסה וקופסת , ממתכת עם אותיות בולטות או חרוטות וכן פתח
  .חיבורים עבור המצופים החשמליים

  
  :וכן את העבודות ההתקנה אשר כוללות  . ב
  ,הובלתו לאתר והעמדות כנדרש, ספק/ בדיקת המיכל אצל היצרן    

   התקנה וחיבור של מערכת צופים, נרת והאביזרים השוניםחיבורו לצ
  .ניקוי המיכל ושטיפתו בדלק לאחר גמר כל העבודות ,החשמליים

  
  מסמכים   08.7.9  
  .הכנת ואספקת המסמכים כמפורט לעיל תעשה ללא שום תשלום נוסף    

  
  

  'נספח א
  

  :רשימת הציוד ותאורו  1.0
בהתבסס על פרסומים רשמיים של , ת בזאתמגיש ההצעה נדרש למלא הרשימה המצורפ  

  .יצרן הציוד
  

  מנוע    1.1

  __________________ארץ הייצור______________ שם היצרן   1.1.1
  

  _________________דגם / מספר   1.1.2
  

  _________________מים: שיטת קירור   1.1.3
  

  ______________מספר צילינדר , וי/ תוצרת מנוע בשורה   1.1.4
  

  ד "סל________________ מהירות    1.1.5
  

  .ליטרים_________________ : נפח מנוע   1.1.6
  

  .טבעי/ מגדש: שאפית אויר  1.1.7
  

 30סביבה  'ימדד כאשר טמפ( 6270ס לפי "כ______________ :הספק מנוע  1.1.8
  ). 60%  ולחות יחסית ' אטמ 1לחץ אטמוספרי של , מעלות צלזיוס 

  
בעל ערך קלורי של (שעה / ס "גרם לכ___________ :בעומס מלא  צריכת דלק  1.1.9

  ).ליטר / גרם 855ובמשק סגולי של , ג"ק/'ק 10,000
  

  ____________חודשים_____________ תוסף מונע קורוזיה שעות    1.1.10
  

  ________________: שמן ליטר' תכולת מע  1.1.11
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  ________ PRIME POWERתדירות החלפת שמן במשטר עבודה   1.1.12

  
  _____________:  זמן STANDBY תדירות החלפת שמן במשטר עבודה   1.1.13

  
   )עבודה  שעות( PRIME POWERתדירות החלפת פילטרים במשטר עבודה    1.1.14

  
  ___________שעות  - פילטרי שמן     

  __________שעות  - פילטרי דלק     

  __________שעות  -פילטר אויר     

  
  מצבר  2.0  

  
  .אמפר שעה__________: קיבול  2.1

  
  דגם_____________: יצרן   2.2

  
  ______________: טיפוס המצבר  2.3

  
  גנרטור  3.0

  
  :ארץ הייצור_____________ : שם היצרן   3.1

  
  ____________דגם / מספר   3.2

  
  _______________: מיסבים  

  
  ________________: קירור   3.4

  
  _______________: בודד דרג   3.5

  
  .א"קו________________ הספק יציאה    3.6

  
  .אחוזים_________________ : נצילות   3.7

  
  _________________ : סוג וסת מתח    3.8

  
  ________________:כופל הספק   3.9

  
)  PRIME POWER )TEMP RISEמקסימלית בליפופים בעומס מלא ' עלית טמפ    3.10

  :_________________  
  

  ______________:רמת בידוד   3.11  
  

  __________________:מפסק זרם חצי אוטומטי    3.12  
  

  
    כללי    4.0

  
  .שניות______________ 50%זמן תגובה בשינוי עומס של   4.1    
  ). -+  1%לתדר ומתח נומינליים עד (      

  
  .אחוז______________ דיוק ויסות    4.2    

  
  .אלקטרו מכנית/ רוניתאלקט: ויסות/ שיטת יצוב   4.3    
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  %__________ 100%נפילת מתח מקסימלית בהעמסה מלאה של    4.4    
  

    4.5   DEAK MOTOR STARGING בנפילת מתח  מהספק הגנרטור 270%לפחות  לא/ כן
  .20%של     

  
  ציוד אחר    5.0
  :להלן תובא רשימת ציוד אחר הכלול בהצעה    

  
 _________________:אביזרי מנוע חיצוניים 5.1

  
  _________________: אביזרי לוח חשמל 5.2

  
  ___________________: משככי זעזועים    5.3

  
  __________________: משתיק קול למפלט   5.4

  
  ______________): כדורים(ברזים למים ודלק    5.5

  
  _______________: אישור המעיד של שנת ייצור  5.6

  
  _____________:נוע אישור בכתב המעיד על התאמת הגנרטור למ  5.7

  
  

  .לא תשקל ותפסל' הצעת מחיר ללא מילוי פרטים דרושים בנספח א: הערה
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  עבודות טיח - 09 פרק
  

  דרישות כלליות  09.01
  

לא יותר להכין  .ע"או ש" כרמית", "תרמוקיר"הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת   09.01.1
  .ד העורףטיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקו .תערובת באתר

  
י מגן פינה מפח "יקבלו חיזוקי פינה ע, אופקיות ואנכיות, כל הפינות המטויחות  09.01.2

או " PROTECTOR"תוצרת  UV -לבן עמיד ב P.V.C-פינת הגנה מ+ מגולוון 
  .לכל אורך וגובה הפינה, ע"ש

  
ועת י הנחת רצ"תבוצע חבישה ע, אופקי ואנכי, בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה  09.01.3

, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי, מ"ס 15פיברגלס ברוחב מזערי של 
יש לדאוג  .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ .לאורך תפר החיבור

  .במשך יומיים לפחות" תחבושת"לאשפרת ה
  

גל ונציבותם תיבדק בסר םומישוריותקנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין   09.01.4
  .מכל צד של הפניה

  
 X.P.M מ או יותר ייעשה בעזרת רשת "ס 10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם   09.01.5

  .מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי
  

גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן   09.01.6
  .מפני הטיח שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם

  
המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות   09.01.7

  .'מ 2X2תהיינה במידות של לפחות 
 

כלול  -ם רטובים תבוצע על קירות חדרי) התזת צמנט תחתונה(שכבת הרבצה   09.01.8
  .במחיר החיפוי

  
  אופני מדידה מיוחדים  09.02

של , ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, לא ימדדו בנפרד, הכלליבניגוד לאמור במפרט   
  :הסעיפים הבאים

  .טיח בחשפים וגליפים  .א
  .יישום במעוגל ובשיפוע  .ב
  .חיזוק פינות כמפורט לעיל  .ג
  .מגולוונת כמפורט לעיל  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת   .ד
אביזרים שונים  ,מלבני חלונות, כלים סניטריים(טיח ליד אלמנטים שונים   .ה

  )ב"וכיו
 .כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה  .ו
או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד /כל עבודה אשר המפרט ו  .ז

  .בסעיפי כתב הכמויות
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  עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 
  

  כללי  10.01
  

יה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת יה חיפויים/אריחים/סוג המרצפות  10.01.1
  .המפקח

למניעת החלקה ובכל  )2005אפריל (החדש  2279י "כל הריצופים יעמדו בת  
סטיה מהמידות , עמידות בשחיקה, ספיגות, התקנים הנדרשים מבחינת חוזק

  .מסומנים בתו התקן והאריחים יהי .'למישוריות וכו
רן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצ  

מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג 
  .חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים/הריצוף

    
 של היצור סדרה אחידהיש להקפיד על  .תהיה זהה אריחים/מידת כל המרצפות  10.01.2

אין לערבב סדרות , ללים גדוליםלכל אזור בקומה שלמה או בח) תאריך ייצור(
יש למיין  .אריחים/גוון אחיד לכל המרצפותיש להקפיד גל  .שונות לאותו אריח

, את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל
   .גוון או פגם

  
   .לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח -צורת הנחת האריחים   10.01.3

  
   .בטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוףיש ל  10.01.4

  
, יסתיים הריצוף, במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים  10.01.5

  .מ מעוגן היטב"מ 40/4שטוח  או אלומיניום/ו בזויתן פליז, בהעדר הוראה אחרת
  

  :הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות  10.01.6
מדה  ,על חשבונו, במידת הצורך יבצע הקבלן .ג הבטון"בהדבקה ישירה ע  .א

    .עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה או שפכטל/מתפלסת ו
נטול סיד עם מוסף , מ"ס 2טיט בעובי + או סומסום  ג חול מיוצב "ע  .ב

   .ק"ג למ"ק 200 - תכולת הצמנט בתערובת  .להגדלת העבידות
 30-ג בטון ב"דבקה עבה הריצוף יבוצע )אזורים נמוכים(בחדרים רטובים   .ג

הכלול ( במפרט הכללי 1008מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 
  .)במחיר היחידה

ללא שינוי במחירי , תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר  
  .היחידה

  
שילוב גוונים וצורות , מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים  10.01.7

   .כניות ולפני הנחיות המפקח באתרהכל לפי התו, וכדומה
  

   .על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח  10.01.8
  

אשר יכלול אריחים , על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה  10.01.9
   .ושיפולים מכל סוג שהוא

  : האישור יכלול את  
   .סוג האריחים  .א
הרובה , שיטת הביצוע, החומרים, הכנת התשתית: כולל, אופן הביצוע  .ב

   .וכל הדרוש לביצוע העבודה
ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק "מ 12המשטח לדוגמא יהיה בשטח   

   .מהעבודה המיועדת לביצוע
  

שנים מיום אישור המפקח בכתב על  10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של 10.01.10
למשך שלוש שנים מתום השלמת הקבלן אף יעמיד ערבות  .גמר העבודה
האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע  .לאחריותו על עבודות הריצוף, הפרויקט

 .האריחים וחומרי המליטה, עבודות הנחה והטיפול במשקים: והחומרים כגון
על , הקבלן יתקן .האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה
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 .י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין"עפ את השטח שיקבע כפגום, חשבונו
   .מסוים או בשטח כולו באזורהתיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף 

ימי לוח ממועד משלוח ההודעה  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך   
י שיקול דעתו של "עפ, שעות במקרה של תקלה חמורה 48על גילוי פגמים או תוך 

   .המפקח
  

  על שטחים מרוצפים הגנה10.01.11
או /על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו  

או /שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו
אולם בכל , י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום"כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע

  .כל פגיעה במרצפותמצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי ל
  

  ריצוף באריחי גרניט פורצלן  10.02
  

בגוון לפי ) 2( 314י "בת 4לפי טבלה ' בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א  10.02.1
  .בחירת המפקח

  
על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  .צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות  10.02.2

  .אם לתכניותבהת מדויקיםדוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים 
  

" 770פלסטומר "או /ו" כרמית"של " 100סופר גמיש "הטיט להדבקה יהיה מסוג   10.02.3
) מכמות הצמנט 15%( 460לטקס ) +1:2(צמנט :או טיט מחול/ו" תרמוקיר"של 
   .ע באישור המפקח"או ש" נגב טכנולוגיות"של  

או /ו" מיתכר"של " 181סופר טיט "ג חול מיוצב יהיה מסוג "הטיט להדבקה ע  
 15%( 460לטקס ) +1:2(צמנט :או טיט מחול/ו" תרמוקיר"של " ריצופית סופר"

   .ע באישור המפקח"או ש" נגב טכנולוגיות"של ) מכמות הצמנט
  

  הכנת האריחים להדבקה  10.02.4
יש לשטוף  .לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה  

ברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות את גב האריח במים ולשפשף במ
 .עשויים בכבישה בתבנית םתעשייתייאריחים : הסבר .מגב האריח" חילוץ"ה

משתמשים היצרנים באבקה , לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית
כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב , אבקה זו .)למשל טלקכגון " (מחליקה"

, ויש להסירה, לקשר שבין הדבק וגב האריחמפריעה במידה משמעותית , האריח
   .לפני ההדבקה

   .ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד, המצאות האבקה  
או לפחות לשפשף בערת מטלית , יש לשטוף היטב את גב האריח, על מנת להסירה  

בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות  .לפני יישום שכבת דבק כל שהיא, רטובה
ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות  .נקיים מאבק ויבשים

  .)רובה או כוחלה(לקלוט את מילוי המישקים 
  

  ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות  10.02.5
יש לרצף בשיפוע  .לעיל 05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק   

זור יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובא, לכיוון מחסום הרצפה
בכדי לבצע את השיפועים לפי  .המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות
  .הכלולים במחיר היחידה, תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים

  
  מילוי מישקים  10.02.6

 3הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים   
ממולאים בחומר כיחול רובה קים יהיו המיש .לפחות או בהתאם תוכניות מ"מ

עד שתיפגש עם  - " רובה"עומק החדרת ה .ע"או ש" MAPEI"אפוקסי תוצרת 
   .מ"מ 6הדבק שחדר למישק ולפחות 

 .בגוון המוזמן, י היצרן"מוכן מראש ע, נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים   
  .בשטח, אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט

 10ים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק לפני מילוי המישק  
  .מ"מ

  .י שואב תעשייתי"הפסולת תסולק ע  
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יש , או בהתאם לתוכניות האדריכלות/לפחות ו 'מ 6.0/6.0של שטחים גדולים ב  
י המפקח בעזרת "או כפי שיקבע ע/מ ו"מ 10-8 -לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ

התכנון של מיקום  .י המפקח"שיקבע ע בגוון חומר גמיש על בסיס סיליקון
  .המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח

  
  גרניט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה  10.03

  
) 2(314י "בת 4לפי טבלה ' מסוג א, האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד  10.03.1

  .בגוון לפי בחירת המפקח
 דבקת האריחיםה .במפרט הכללי 10065לסעיף יישום האריחים יהיה בהתאם   10.03.2

בדבק מסוג  במפרט הכללי100651בהתאם לסעיף  צמנטי ג טיח"עבוצע ת
או /ו" נגב טכנולוגיות"תוצרת " גרנירפיד"או " שחל"מתוצרת  472שחלקריט 

  .יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן .ע"או ש" כרמית"מתוצרת " C-7"דבק 
  .חר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאההדבקת האריחים תעשה רק לא  

 
  .לעיל 10.2ראה סעיף  - הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים   10.03.3

  
, יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות  10.03.4

כן יש לסתום , על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כגון צינורות וברזים
  .את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה, ל"בחומר כנ

  
או פרופילי נירוסטה כמפורט /ו" RONDEC"בפינות יבוצע פרופיל גמר דגם   10.03.5

  .בתוכניות
  

  ריצוף באריחי אבן או שיש  10.04
  

  הזמנת הריצוף והחיפוי  .א
  .חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך  
על הקבלן להכין דוגמאות מאבני , אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתרבטרם   

יוכל , ורק לאחר אישור הדוגמאות, ציפוי וממדרגות לאישור האדריכל, ריצוף
  .הקבלן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר

  
  עבודות ריצוף באבן או שיש  .ב
  

  מבנה החומר ותכונותיו  .1
במינימום , לא שכבתי י המפקח בעלת מבנה אחיד"האבן שתאושר ע  

 440-מ ל"מ 2.0-גידים חרסיתיים ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל
 60) ס"מגפ(חוזק מיזערי ללחיצה , 1.0%רמת ספיגה לא מעל , סיבובים

  .ק"מ/ג"ק 2.600-ומשקל מרחבי כ, 5) ס"מגפ(חוזק מיזערי לכפיפה 
  
  מידות וביצוע  .2

סטיות  .כל סטיה בחיתוךמידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא   
בלא , בעלי זוית מדוייקת בהתאם לדרישות, מ מקסימום"מ 1מותרות 

  .על שטח פני הריצוף או על הקנט סביב היחידות" גרדים"כל 
   .י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר"תיקבע שיטה למיון ע  

  
  סיבולות  .3

  :הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן  
  מ"מ 0.2אורך ורוחב   
  מ"מ 0.5עובי   
חריגה  .פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח 0.3חריגה מניצבות   

  .פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח 0.25ממישוריות 
  
  ליטושים  .4

לא , הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל  
הליטושים , ר לוואי על הריצוףליטוש או חומ, יורגשו כל סימני חיתוך
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האחת בליטוש מלא עד ברק סופי , בשתי אפשרויות לפי בחירת האדריכל
  .HONEDוהשני בגמר מט 

בליטוש המלא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר קבלת   
הליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק שייש או אפוקסי  .ברק בליטושי האבן
   .לפי החלטת המפקח

  
  ריצוף/ביצוע החיפוי נתוני  .5

תוספת ערב פולימרי מסוג +  1:3טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס 
 15%בכמות של , ע"או שו" נגב אלוני"יבואן  MAPEIפלניקירט מתוצרת 

   .הביצוע לפי הוראות היצרן .מכמות הצמנט שבתערובת
  
  מילוי מישקים  .ג

ומר מסוג אולטרה פסולת ולכלוך וימולאו בח, המישקים ינוקו משאריות טיט
עודף , ע"או שו SP-100, או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט, קולור של נגב אלוני

הגוון לפי , לפני ייבושו הסופי, עם התקדמות העבודה, י מים"החומר ינוקה ע
  .בחירת האדריכל מקטלוג החברה

  
  תפרי התפשטות  .ד

  .בי הנושאתפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקטי  
  .ע"או שו 570" נובה פיל"מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש   

  
  אבן/סילר על לוחות שיש  .ה
  

הן על , הן על האבן בחיפוי קירות(הסילר ייושם על כל משטחי האבן   .1
  .הסילר ישמש הן לתוספת רק והן למניעת החלקה, האבן בריצוף

  
ר ימים לאחר הריצוף מספ0יישום הסילר לארח התייבשות האבן   .2

  .)והחיפוי
  .בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח, סוג הסילר  

  
אין לדרוך , ר בהתאם למפרטי היצרנים"יישום הסילר וכמות החומר למ  .3

  .ימים 3במשך , לאחר טיפול בסילר, על אריחיה אבן
  
חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות   .4

  .רניםהיצ
  

  הגנה על שטחים מרוצפים  .ו
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות לוחות   

, י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום"שיטת הגנה אחרת שתאושר ע גבס או כל
  .אולם בכל מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות

  
  ביצוע הריצוף  .ז

ר דוגמאות ריצוף שונות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם על הקבלן להכין מספ  
י האדריכל בהתאם לביצוע "הדוגמא ניתנת לשינוי ע .בתוכניות הריצוף לנדרש

  .י הקבלן ועל חשבונו"מספר דוגמאות ע
  

  אופני מדידה ומחירים  10.05
  :כוללים היחידהבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי 

והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין , םכל הכתמים למיניה וקרצוףניקיון   .א
  .במצב נקי לחלוטין

וסתימה בתערובת מתאימה לסוג ' מכסים וכו, עיבוד מוצאי צנרת, ביטון צינורות  .ב
  .הריצוף על בסיס מלט לבן

כל , הנחה באלכסון, שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים  .ג
שטחים , תוספת עבור עיבוד פסים צריםלא תשולם  .'למיניהן וכו ההתאמות

  .'מעוגלים וכו, קטנים
או בטון שיפועים /ו בטון, חול מיוצב, הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת  .ד

   .כמפורט לעיל
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  .הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל  .ה
' את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד, סידור שיפועים  .ו

חומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד מותאמים ל
במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור 

  .ב"חשמל וכיו, אביזרי אינסטלציה
  .משטחי טרצו ")ווקס("ודינוג ") פוליש("הברקה - ליטוש  .ז
  .ולה במחיר הריצוףהגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כל  .ח
  .ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם  .ט
  .מ וסתימתם ברובה"מ 3 מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב  .י
רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני , איטום במסטיק דו קומפוננטי  .יא

  .התברואה ברצפה ובקירות
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  עבודות צביעה - 11פרק 
  

  כללי  11.01
  

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם   11.01.1
  .המקורית

  .לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה  
  

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות   11.01.2
ובע הבלעדי והסופי למספר המפקח יהיה הק .לול הנדרשיםיפריימר וחומרי הד

 לפחותבכל מקרה יבוצעו ( .השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא
  .)שלוש שכבות

  
  :י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות"בחירת הגוונים תיעשה ע  11.01.3

   .ב"תוספת בגוון וכיו, ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע  .א
מסגרת דלת או חלון בגוון : למשל(רכיבי היחידה בחירת גוונים שונים למ  .ב

  .)'בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו, שונה מהכנף או שני קירות
למשל דלת החוזרת במבנה מספר (בחירת גוונים שונים ליחידות השונות   .ג

  .)אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון - פעמים 
  

י בעלי "יפורקו ע, יועדים לצביעה כגון פרזולי המפקח שאינם מ"חלקים שנקבע ע  11.01.4
  .י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה"יאוחסנו ע, המלאכה המתאימים

  
יבש , שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי  11.01.5

יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע  .וחופשי מאבק
  .שכבות הגמר

  
, ר"מ 1בגודל , על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, לפני תחילת עבודות הצבע  11.01.6

רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך  .לאישור המפקח, מכל סוג צבע
  .בעבודה

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות  .לפי בחירת המפקח - כל הגוונים   
  .עד לקבלן הגוון המבוקש

  
קבועות , ארונות, חלונות, ות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפותבגמר עבוד  11.01.7

  .המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח .ב"ריות  וכיואסניט
  

  .ג לוחות גבס"ג טיח והן ע"מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע  11.01.8
  

  טיפול בצבעים  11.02
  

  .וראות היצרןכל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי ה  11.02.1
  

במקומות מאווררים שאינם , את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב  11.02.2
  .לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי, חשופים לקרני השמש

  
  .י היצרן"כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע  11.02.3

  
נכון בין החלקים מרכיביים יש להקפיד על היחס ה-במקרה של שימוש בצבעים דו  11.02.4

  .בשעת ערבובם
  

  .טל ורטיבות, אין לבצע שום עבודות בגשם  11.02.5
    

  בטיחות  11.03
  

כן יש לצייד את  .יהיו במצב תקין) 'מרססים וכד, מברשות(כל כלי העבודה   11.03.1
  .העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים
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שבו עובדים או מאחסנים צבעים אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום   11.03.2
  .או מדללים

  
  תיקוני צבע  11.04

  
י "ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע  11.04.1

  .מ סביב הפגם בצבע"ס 30ברוחב ) טרפנטין טמבור(ממיס 
  

 צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים  11.04.2
  .ובעלי גוון אחיד

  
   .מ מעל לתקרות אקוסטיות"ס 10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה , באם לא יאמר אחר  11.05

 .לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי  
שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על , במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש

  .ון הקבלןחשב
  

  אופני מדידה מיוחדים  11.06
  

  :מחירי היחידה כוללים, בנוסף לאמור במפרט הכללי  11.06.1
ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות   .א

  .חלקים ונקיים
הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל   .ב

והורדת כל כתמי  בפוליאתילןרזנטים או י כיסוי בב"רצפות וחלונות ע
  .בגמר העבודה', חלונות וכו, הצבע מרצפות

  .ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר  .ג
ע עד גמר העבודה באתר "הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש  .ד

  .וניקיון סופי
  .שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח  .ה
  .אות עד לקבלת אישור המפקחהכנת דוגמ  .ו
שידרשו , תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם  .ז

  .י המפקח"ע
  

צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת   11.06.2
  .בנפרד
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  עבודות אלומיניום - 12פרק 
  

  מהות העבודה 12.01.00
, פינת הנביאים, הרב קוק' הנו בניין המכללה החדש ברח, לןהפרוייקט נשוא המפרט לה

   .ירושלים
מתייחסות לביצוע מושלם ומלא של , חוזה/ עבודות נשוא בקשה זו לקבלת הצעת מחיר 
. תכניות האדריכל ובמפרט הטכני המיוחד, העבודות המפורטות ברשימות האלומיניום

  :העבודות כוללות את המפורט להלן
  .כללי ומפורט לכל עבודות האלומיניום והזכוכית הגשת תכנון   .1
  .הגשת כל המסמכים הנדרשים במפרטים השונים  . 2

  .כנדרש, הצגת כל הדגמים לסוגי החומרים השונים  .3
  .ביצוע כל עבודות המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של העבודות  . 4
  .ביצוע דיגום באתר לפריטי ההצעה לאישור מוקדם  . 5
  . ואיטום הדרושות להתקנת הפריטים וע כל עבודות התשתיתביצ  . 6
והאיטום  ביצוע כל עבודות האלומיניום המפורטות לרבות עבודות הזיגוג  .7

  .שלהן
  .כמפורט, ביצוע עבודות חיפוי בפח אלומיניום  .8
, הכלולות בפריטים, ביצוע עבודות קונסטרוקציית פלדה ראשית ומשנית  .9

  .כמפורט
  .הבדיקות הנדרשות לאישור הפריטים ביצוע כלל  .10

  
  תכניות ומסמכים טכניים שעל הקבלן לצרף להצעתו 12.02.00

  
  פירוט החומרים והמוצרים המוצעים ומרכיבים אחרים   .1

פ המפרט "הקבלן יפרט את השיטות המוצעות על ידו לייצור והתקנת הפריטים ע
  .ניסיונו וידע ספציפי של הקבלן, על מומחיותו המבוססות

  .הקבלן יציג רשימת עבודות דומות בסוגן ובהיקפן לעבודה נשוא ההצעה הזאת  
  

   פירוט נתוני הקבלן   .2
ניספח למפרט זה מסמך המפרט אילה קבלנים המאושרים לפרוייקט    2.1

הקבלן רשאי להציע קבלנים . שאין צורך בקבלת אישור נוסף להעסקתם
. הנהלת הפרוייקטאחרים אך אלה יצטרכו לעבור תהליך אישורים של 

י "במידה והנהלת הפרוייקט תפסול מועמדות של קבלן משנה המוצע ע
לא יהיה על כך אםשרות עירעור ולא יימסרו נימוקים , הקבלן הראשי

  .להחלטת ההנהלה
יגיש הקבלן הראשי תיעוד המוכיח שמפעל , עבור קבלן המשנה המוצע  2.2

בדיקות הכלולות  הקבלן כולל מערך בקרת איכות בעל אפשרות ביצוע
  .בתקנים ישראלים ובינלאומיים לביצוע עבודות אלומיניום וקירות מסך

במערכות האלומיניום , הקבלן יציג רשימת עבודות דומות בסוגן   2.3
 5-הכלולות בהן ובהיקפן לעבודה נשוא ההצעה הזאת שבוצעו על ידו ב

, להכ היקף קירות המסך הכלול בעבודות א"כאשר סה, שנים אחרונות
כמו כן יציג הקבלן רשימת מנהלי . ר"מ 100,000-אינו פחות מ

  .הממליצים על הקבלן, פרוייקטים ויועצי אלומיניום
  

  תקנים .3
הקבלן יצרף להצעתו מסמכים המתייחסים לאיכות החומרים והמוצרים 

ולדרישות עמידות המוצרים המוגמרים בתנאי תפקודם והתאמתם לדרישות 
  .התקנים הישראליים

  .ל תהינה דרישות מחייבות"ות התקנים הנדריש
תחייב תמיד , מאלו המופיעות בתקנים דלעיל ובמפרט תקבע דרישה אחרת, היה

  .הדרישה הגבוהה יותר
  

 "שווה ערך"מוצר    .4
פירושו שרשאי  ,זה מפרטאם נזכר במסמכי , )ע"ש" ( שווה ערך"  המונח   4.1

מראהו  יבומוצר שווה ערך מבחינת ט ,הקבלן להציע כאלטרנטיבה
מוצר שווה ערך וכן כל שינוי . של חברה אחרתמתוצרת  ,ותכונותיו

יועץ של  בכתבמוקדם  במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור



168 
 

בנין רב תחומי –מכללת הדסה   
 

) בהמשך" האדריכל("אדריכל הפרוייקט , )בהמשך" היועץ("האלומיניום 
בין אם המוצר הוחלף ביוזמת , )בהמשך" המנהל("ומנהל הפרוייקט 

בו מוזכרים  ,זה במפרטבכל מקום  .גורם אחרביוזמת  אם הקבלן ובין
הדבר נעשה  ,'מוצר וכו, ציוד, שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר
יש לראות מראהו ותכונותיו ו, לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר

 והקבלן רשאי להציע" או שווה ערך"כאילו נכתב לידו  ,המוצר את שם
  .בסעיף זהמוצר שווה ערך כמשמעו 

תעשה באחריות הקבלן ) SUBMITAL(הבקשה לאישור המוצר החליפי   
במידה , בפרק זמן שיספיק לו כדי להזמין את המוצר המקורי, המציע

  .לא יאושר ,והמוצר המוצע כשווה ערך
  :תלווה בהגשת, בקשת הקבלן לאישור מוצר כשווה ערך   4.2

  . המוצר תאור מפורט של  . א    
  . ית של המוצר המוצעדוגמא פיז  . ב    

המראה את הפרמטרים , מפרט טכני וטבלת השוואה מסודרת  . ג  
לעומת אלה , והתכונות הנדרשים במפרט הטכני המקורי  
  . העלויות לרבות, שבמוצר המוצע  

  
  תכניות ומסמכים שעל הקבלן לספק לפני קבלת אישור התחלת עבודה  12.03.00

  .וצעות לביצוע של כל פריטי המפרטתכניות ופרטים עקרוניים של השיטות המ .1
 .חישובים סטטיים של הפריטים .2
 .תקנים ותעודות בדיקה למוצרים ורכיביהם .3
 .דוגמאות של חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים .4
בקנה מידה , או היועץ/או האדריכל ו/דוגמאות בכמות ולפי דרישת המנהל ו .5

 .מותקנות במבנה לאישור, מלא
מחתימת , שבועות לכל המאוחר 4תהיה תוך ,לעיל 1-5זכר בסעיפים אספקת הנ .6

 .החוזה
  

  תכניות ומסמכים שעל הקבלן לספק לאחר קבלת אישור התחלת עבודה  12.04.00
  לקראת ביצוע ואישורם   

  
, לפי בחירת היועץ, 1:2או  1:1של הקבלן בקנה מידה של ) Shop drawings(תכניות ביצוע 

שיתארו את כל הנדרש לייצור , )AUTOCAD 2000בתוכנה (י מחשב על גבי ניר וכן בקבצ
התכניות יתייחסו לכל אחד מהפריטים . והתקנה של הפריטים בשלמותם בבניין

שיטת ההרכבה , תוך פרוט יצרן המערכת וחלקיה השונים, שברשימת האלומיניום
הכלולים  האביזרים והפרזול, והאיטום לתשתית או פתח הבניין וציון כל הפרופילים

  .ט היצרן"בפריט כולל מק
 .תעודות בדיקה המאשרות עמידת מוצריו בתקן .1
י "ייבדקו ויאושרו ע, כל תכניות העבודה ופרטי הייצור וההקמה של הקבלן .2

  .האדריכל והיועץ לפני הייצור
תוך סימון הנקודות בהן נערך , ל"או ישנה את התכניות הנ/הקבלן יתקן ו .3

 .או היועצים/אדריכל וי ה"כפי שיידרש ע, התיקון
תהוונה אסמכתא , י האדריכל והיועצים"התכניות המתוקנות והמאושרות ע .4

 .רק אחרי קבלת אישור בכתב של המנהל, לדיגום בלבדלהתחלת ייצור הפריטים 
יינתן אישור להתחלת הייצור , י האדריכל והיועצים"לאחר אישור הדיגום ע .5

 . המנהל י"האישור יינתן בכתב ע. המלא של הפריטים
, שאין אישור זה מפחית או מבטל את אחריותו המלאה של הקבלן, כאן יודגש .6

להתאמה מלאה של כל הפריטים לדרישות החוקים והתקנים ולאחריותו 
 .חוזקם ואטימותם המוחלטת, לאיכות הפריטים, הבלעדית והמלאה

, על ידי המנהל, לאחר אישור בכתב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור .7
 .מאומה, אסור יהיה לקבלן לשנות בהן ובמוצרים

ימדוד את הבניין , על כן, הקבלן יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבנין .8
ההוצאות . הייצור וישמור על התאמת המידות של המוצר למבנה לפני תחילת 

 .יחולו על הקבלן, הוראות סעיף זה הכספיות הכרוכות במילוי 
 . היה כמפורט במסמכי החוזה שבין המזמין לקבלןלוח הזמנים י: לוח זמנים .9
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  הנחיות כלליות לביצוע 12.05.00
  

  דוגמאות   .1
יציג הקבלן דוגמאות של החומרים לרכיבים , במסגרת הכנת תכניות הביצוע

  :ומוצרים שלמים בכמות ובמידות הנדרשות לאישורו המוקדם של המנהל למשל
קטעי , גמאות גימור של האלומיניוםדו, סוגי זכוכית, דוגמאות של פרופילים  
מתוכו , כן יציג הקבלן לוח גוונים. 'וכו, אביזרי פרזול, ויטרינות, מעקות, חלונות  
  . יבחר האדריכל את הגוון לביצוע הדיגום  

כולל מפרטים טכניים של המרכיבים , SUBMITAL-כל הדוגמאות יוגשו כ
  .השונים הכלולים בהן

  
  דגמים מושלמים   .2

בדיקתם , תחיל בייצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמיםהקבלן י .א
  .ואישורם

דגמים מושלמים בגודל , וללא תמורההקבלן יבצע על פי דרישת המנהל  .ב
כדוגמת יחידה חוזרת של , מכל יחידת מוצר טיפוסית, )Mock Up(מלא 

 .'ויטרינה וכו, דלת, טיפוסי חלון, קיר מסך, ויטרינה מזוגגת
יעשה בכמות ועל פי התכניות המאושרות , ייצור הדגמים והרכבתם .ג

 .י האדריכל והיועץ"לביצוע ע
במידה . לפני ייצור הסדרה כולה, ועל פי הנדרש בתכניות ובמפרט  .ד

יורכבו הדגמים , והדגמים יבוצעו לפני השלמת החזית הרלוונטית
 .במקום שיורה עליו המנהל

האדריכל סדר וכוון פתיחת כנפי הדלתות והויטרינות יאושר על ידי  .ה
אישור סופי יינתן בדיגום שיבוצע  .ג התכניות שיובאו לאישור"ויסומן ע
 . באתר

או השלמות בלתי /או עם תיקונים ו, במידה והדגם יאושר כמות שהוא .ו
 .יורשה הקבלן להשתמש בו כחלק מביצוע העבודה, מהותיים

  
  בדיקות .3

דרישות  פ"פ דרישות היועץ וע"המנהל רשאי להורות לקבלן לבצע בדיקות ע
על מנת להבטיח את טיב המוצרים והתאמתם לדרישות , התקנים וזאת

  .הפרוייקט
ל ועל הקבלן "כפופים לזכות הבדיקות כנ, כל החומרים ושלבי הייצור וההתקנה

ייבדקו במיוחד דגמים בגודל . לבדיקה כל פריט או מוצר כפי שיידרש להמציא
חדירת אויר ועמידות ל, לבדיקת אטימותם למים) באתר או במבדקה(מלא 

  .לכוחות אופקיים ואנכיים
או לכל פריט או מוצר /בדיקות באתר הבנייה של דגמים שיסופקו על ידי היצרן ו

  . תהיינה בדיקות לא הרסניות, אחר
דרישות , הבדיקות תבוצענה בהתאם לדרישות התקנים המפורטים והרלוונטיים

ופים המוסמכים המבצעים או הג/הוראות האדריכל והיועצים ו, המפרט הטכני
  .את הבדיקות

כולל ביצוע הארקת קיר המסך , הנו תקן מחייב, 1חלק - 1568י "יודגש כאן כי ת
, בהמטרה במזלף" האמריקאית" וכולל ביצוע בדיקת האטימות בשיטה

  .המפורטת בו
המוצרים והדגמים יימסרו לבדיקה במועד שלא ישבש את לוח הזמנים המתוכנן 

  .לביצוע הפרוייקט
בדיקות שתוצאותיהן תהיינה נמוכות . עלות הבדיקות תחול על הקבלן בלבד

את סדרת המוצרים שממנה , על חשבונו, תחייבנה את הקבלן להחליף, מהנדרש
  .נבנה הדגם או הופרשו הדוגמאות

בכל מפעל או , רשאים לבקר בכל עת, האדריכל והמנהל או מי מטעמם, היועץ
מפעל , מפעל המוצרים(ה בביצוע הפרוייקט בו מתבצעת פעולה הקשור, מקום
  ).'וכד, הגימור

  
  תקנים נדרשים 12.06.00
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פ דרישות התקנים "יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת וע, כל הפריטים ייוצרו
למסגרות אומן  12.00פ הוראות המפרט הכללי פרק "הרלוונטיים לכל פריט ופריט וכן ע

  ). אלומיניום(
  .1068התקן הישראלי פ "ע Eרמה  יניום בפרוייקט זה תהיהרמת בדיקות האלומ

  :1068י "בנוסף לת, להלן רשימת התקנים הנדרשים
  
  .לציפויים אנודיים 325תקן    .א
   .לרעידות אדמה 413תקן   .ב
  .לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה 414תקן    .ג
  .לזיגוג 938תקן    .ד
  .לציפוי מתכות ברזיליות 265תקן    .ה
  .לבטיחות מעקות 1142תקן    .ו
  .זיגוג לחלונות ודלתות בבניינים 1099תקן    .ז
  .לגלוון מתכות 918תקן   .ח
  .עמידות באש ו תקנים רלוונטיים למיגון אש 931, 921, 755תקן    .ט
  .לאקוסטיקה 1004תקן   .י
  .מדידת בידוד אקוסטי במבנים 5חלק  1034תקן   . יא
   קירות חיצוניים: אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים בדיקת 2חלק  1476תקן    .יב

   .ופתחים בקירות חיצוניים   
  .תריסים –על כל חלקיו  1509תקן   .יג  
  . קירות מסך – 1568תקן    .יד  
דלתות מזוגגות שאינן דלתות כניסה : דלתות אלומיניום – 1חלק  4001תקן   .טו  

  .ראשית  
חלונות ותריסים : ם מותקנים באתרחלונות ותריסי – 1חלק  4068תקן    .טז  

  .מאלומיניום  
  .גימור הפרופילים –פרופילי אלומיניום  – 2חלק  4402תקן    .יז  

  
אחר שיש לו  טבע וכל תקן ישראלי' וכן דרישות מיגון אש של מערך ההבטחה של חב

  .התייחסות לפריטים המרכיבים פרוייקט זה
, לו התקנים הזרים הרלוונטייםיחו, בהעדר תקנים ישראליים לפריטים מסוימים

  .אנגלים או גרמנים, אמריקאים
  

  הרכבה 12.07.00
ושאר התקנים  1568י "ת, 4068י "הרכבת פריטי האלומיניום תבוצע על פי דרישות ת

על ידי צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות אלומיניום מסוג , הרלוונטיים
  .העבודות נשוא בקשה זו

יהיו מצוידים בכל ציוד המדידה הנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי ואנכי צוותי ההרכבה 
  .מדויקים של העבודות

או לעבודתם של קבלנים /יהיה אחראי לתקן ליקויים שנגרמו לבנין ו, קבלן האלומיניום
  .פגיעה בחיפוי אבן ועוד, פגיעות בצבע, חציבה בבטון: כגון, במהלך עבודתו הוא, אחרים

יהיו באחריותו , לרבות בשלבים הראשוניים של ההרכבה, פריטיםחוזק ויציבות ה
  .הבלעדית של הקבלן

מערכות העזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפריטים בשלבי ההרכבה 
על מנת לאפשר ביצוע סדיר של עבודות , יפורקו עם תום העבודה בכל שלב ושלב, השונים
  .אחרות

  .למניעת פגיעה אפשרית בשלמותם של המוצרים, ימיםהקבלן יבטיח תנאי אחסון מתא
, בצורה נאותה, באחריות הקבלן להוביל את המוצרים והרכיבים השונים אל האתר

  .מוצר או חלק פגום ייפסל ויוחלף. מוגנים מפני פגיעות אפשריות, כאשר הם ארוזים
  .לא יתוקן מוצר או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתר

  
  יטומים וניקוזים בפריטי אלומיניום וזכוכיתא 12.08.00

הנה דרישת , אבק ומי גשמים, אטימה מושלמת של הפריטים נגד חדירת רוח .1
  .ביצוע בסיסית

במיוחד , במהדורתו האחרונה 1068דרישות המינימום הן עמידה בתקן ישראלי  .2
 .דרישות העמידות לחדירות אוויר ומים

 .הנה בלעדית של הקבלןהאחריות לאטימות המוחלטת של הפריטים  .3
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ל במפגשים שבין הרכיבים השונים של "מרכיבי הפריטים יעמדו בדרישות הנ .4
 .במפגשים שבינם לבין עצמם ובינם לבין שלד הבניין, הפריטים

כמו כן . הקבלן יביא לאישורו של המנהל שיטות ותהליכים לאיטום הפריטים .5
 .ניקוזם את החללים להשוואת לחצים ואופן, בפרטים יציג הקבלן

 Weather(יאטמו באמצעות אטמים רציפים , כל האלמנטים המתוכננים לתפעול .6
Strips( ,האטמים יהיו מותאמים בתוך חריצים . מהחומרים המעולים ביותר

 .ובשום מקרה לא בהדבקה, בפרופילים מתוכננים מראש
כל למלבן סמוי או , לקונסטרוקציית עזר, כל מפגש בין מוצרי האלומיניום לבנין .7

כל חומרי האיטום יאושרו . ייאטם בהתאם להנחיות היועץ, אביזר אחר לחיבור
, עיסת האיטום שתשמש את הקבלן למטרה זו. י היועץ לפני השימוש בהם"ע

 DOW CORNINGכגון , תהיה מסוג סיליקון ניאוטראלי מדגם ותוצרת מאושרת
DC 917  מסוג ותוצרת מאושרת ) מסטיק(או עיסה פוליאורטנית

איטום בין פריטי האלומיניום למלבן . SIKA' של חב SIKAFLEX 11FCוןכג
יבוצע בסיליקון ניאוטראלי התואם את , EPDMסמוי שנאטם קודם לכן ביריעת 

פ הנחיות "ע, כמו כן.  SILIRUB EPDMאו  ARBOSEALכדוגמת , סוג היריעה
טם ישתמש הקבלן באיטום כל הפריטים בא,היועץ בשלב בדיקת תכניות הקבלן

זאת ללא תוספת , לפי דרישת היועץ ובהנחיתו,  ILLMODספוג מתנפח מסוג 
 .מחיר

חצי שנה חומרי האיטום שבשימוש הקבלן יהיו בעלי תאריך תפוגת תוקף של  .8
 .אחרי מועד הרכבת הפריט ואיטומו לפחות

כמפורט בהמשך יאטמו אל , המלבנים הסמויים לאחר מילויים בדייס צמנטי .9
 :באחד משני אופנים, חר החלקתהלא, תשתית הפתחים

  מסוג ותוצרת ) מסטיק(עיסה פוליאורטנית  -בקיר המחופה מבחוץ בטיח    9.1   
  .SIKA' של חב SIKAFLEX PRO 2ןמאושרת כגו    

יריעות  -וכן בכל אדני החלונות ' פחי אלומיניום וכד, בקיר המחופה אבן   9.2
אופן מלא שיודבקו באמצעות דבק משחתי ייעודי ב EPDMאיטום 
 .באופן זהה יאטמו גם כל קירות המסך הכלולים בפרוייקט. ורצוף

  :היריעות תהיינה באחת משתי החלופות שלהלן     
הדבק יהיה מסוג ). ספרד( GISCOSA' מתוצרת תב EPDM 1 mmדגם  9.2.1

KORATAN 1001 מתוצרת חב 'KOEMMERLING )ויישומו לאחר ) גרמניה
מסוג , תואמת מדבק) מריחת יסוד(חתה בפריימר ניקוי יסודי של התשתית ומרי

EL-0  09-7662220' מ טל"אלרם בדקים בע' חב(מתוצרת ספק היריעות והדבק .(
 OLIVEמלוא היקף הקצוות החיצוניים של היריעה יאטם במסטיק אטימה מסוג 

EPDM SEAL מתוצרת חב 'OLIVE )מאותו הספק, )ספרד.  
    

. TRELLOBORGתוצרת חברת מ ELASTOSEAL EPDM 1mmדגם  9.2.2
ויישומו יהיה  PARAMELTמתוצרת חברת  DYNOL N 1649 יהיה מסוג הדבק

, תואמת הדבק )פריימר(ומריחתה מריחת יסוד  החלקה לאחר ניקוי התשתית 
  . PARAMELT של חברת SO-Pכדוגמת 

   SILIRUB EPDMמסוג הקצוות החיצוניים של היריעה יאטמו במסטיק אטימה
  "מ "דבטק בע"הפריימר והדבק  ,ספק היריעות( SOUDAL' מתוצרת חב    

באישור מיוחד בכתב , יותר, במקרה של תשתית חלקה מאד ).03-9306694' טל 
הסרט יהיה . EPDM-במקום יריעת ה, השימוש בסרט בוטילי איכותי, של היועץ

הציפוי החיצוני המובנה של הסרט יהיה ברדיד  .מ"מ 1.5- יפחת מבעל עובי שלא 
לאחר מריחתה בפריימר , ומיניום ויישומו יהיה לתשתית נקייה לחלוטיןאל

' מתוצרת ואספקה של חב( PI BUTYL-1.5הסרט יהיה מדגם . תואם הסרט
 SCAPAמתוצרת  SC 316 או מדגם) 09-7662220' מ טל"אלרם דבקים בע

HODSTON )ע. או ש, )אנגליה.  
הקבלן מהתחייבותו ל משום שחרור "אין בהמלצה או באישור החומרים הנ .10

  .ואחריותו הבלעדית והמלאה לאטימות מוחלטת של כל פריט
העלולים להצטבר ) Weep System(, תכנון מוצרי האלומיניום יאפשר ניקוז מים .11

 .עיבוי- גשם ומי-כגון מי, הפנימיים של המוצרים בחלקים 
חלונות ודלתות במעטפת הבניין תעשה , בדיקת איטום ההרכבה של קירות המסך .12

 על ידי הקבלן 
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. הבדיקה תעשה בהתאם לתקנים למפרטי מכון התקנים הישראלי. ובאישור היועץ
ליקויים אופייניים . יתוקן האיטום וייבדק שנית, התגלתה בבדיקה חדירה של מים

  .יתוקנו בכל היחידות הדומות במעטפת
  

  בידוד אקוסטי של פריטי האלומיניום 12.09.00
את הזיגוג ואת אלמנטי האלומיניום והחיפוי של מעטפת רמת הבידוד האקוסטי תכלול 

לקראת , לפי דרישת המנהל, י הקבלן ויאושרו"פרטי הבידוד האקוסטי יתוכננו ע. המבנה
  .י יועץ האקוסטיקה של הפרוייקט"ע, הביצוע

  
  מוצרים ואביזרים, חומרים 12.10.00

  
   אלומיניום  . 1

  .גת מתאימה וכפי שיפורט בהמשךכל מוצרי האלומיניום יבוצעו בחומרים מסגסו
פ אחת מהשיטות "ע, קורוזיבית-כמו כן יעברו הפריטים תהליך להגנה אנטי  

  .שיפורטו בהמשך
  

  פרופילי אלומיניום 1.1
-T פרופילי האלומיניום החלולים יהיו מסגסוגת באיכות מעולה כדוגמת 1.1.1

אין . המתאימה לסוג הגימור הנדרש, 1068י "לפי דרישות ת ,6063
אלא אם כן אושר , בחומר גלם ממוחזר בכל שיעור שהואלהשתמש 

  .י המנהל"השימוש בכתב ע
, צביעה, הפרופילים יהיו חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור 1.1.2

  .'הובלה וכו
עובייה הסופי של דופן הפרופילים , כל הפרופילים יהיו סגורים בקצוות 1.1.3

 .י"פחות מהנדרש בתמהחישובים הסטטיים ולא  יהיה כמתחייב
 . או שווה ערך להן, פ מערכות שלהלן"הפרופילציה שבשימוש תהיה ע 1.1.4
   :הן, המערכות הנדרשות בפריטים השונים 1.1.5

דלתות ציריות מורכבות בקירות המסך או בפתחים בקירות    .א
     .ע.או ש 4900או קליל ) U12h )ROM 64HDאקסטל   הבטון

 MRG (MATRIX 50 R)אקסטל  נאלייםקירות מסך קונוונציו   .ב
   .ע. או ש R 8300או קליל ׂ

בקיר המסך יהיו ממערכת קיר , סמויים לחילוץ-חלונות ציריים   .ג
  .מעלות 90-המסך לפתיחה החוצה עם מגביל פתיחה ב

מורכבים בפתחים בקירות בטון , קיפ ודריי קיפ, חלונות ציריים   .ד
או  4750או קליל  )U11h )ROM 64HDאקסטל   המסך וקירות

     .ע.ש
או ) רומליין( N11אקסטל  חלונות קיפ בשירותים יהיה ממערכת   .ה

  .ע. או ש 5500קליל 
ט "רף מק-תריסים קבועים מפרופילי רפפות מאלומיניום רום   .ו

  .ע. אקסטל או ש 1517
          מ לפתיחה דריי קיפ"חלונות ממ   .ז

     .ע.או ש DK 4583קליל 
עים מאלומיניום עם כיפוף נוסף למניעת תריסי אוויר קבו  .ח

   .ע. רף או ש- מערכת קלילרף או רום חדירת גשם בהשפעת הרוח
' מתוצרת חבתהיה ) BALANCED DOOR" (מתאזנת ודלת"   .ט

ELLISON  מדגםNARROW STILE  )03 -דורטק :ספק-
 ELLISONפ נתוני היצרן "איפיון הדלת יהיה ע ).9348445

BRONZE .י הספק המורשה של "ורכב עות הדלת תסופק
יהיה עשוי אלומיניום   המשקוף העליון  .מ"דורטק בע' חב, היצרן
כל אביזרי הדלת ובכלל זה . מ לפי בחירת האדריכל"או פלב
 ונעילהפרופיל הסף מאלומיניום , מ"החשופים מפלב הצירים

הידיות . ממערכת הדלת שבשימוש יהיו, אלקטרונית ומכנית
מדגם שיאושר  BLUMCRAFT' ת חבמ מתוצר"תהיינה מפלב

  .י האדריכל"ע
פריטים הכוללים מערכות חשמליות ואלקטרוניות יורכבו בפתחים    1.1.6

כאשר האביזרים , האלומיניום' קבלן עב י "המיועדים להם ע
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ההכנות . אחרים  י "האלקטרוניים והחיווט יבוצע ע, החשמליים
  , האלומיניום' לן עבי קב"להרכבת האביזרים ולמעבר החיווט יבוצעו ע

  .בתאום עם קבלן מתח נמוך      
ירכיב הקבלן פרופיל , במפגשי קירות המסך ופריטי האלומיניום השונים   1.1.7

או שווה  TCR 0155דגם  SRS' כדוגמת מערכת של חב , ייעודי מתאם
, על חשבונו, יזמין הקבלן, הצורך במידת . י האדריכל"ערך שיאושר ע

   .והאדריכל בתאום עם היועץ , חדים לצורך זהפרופילים חדשים מיו
  

 פחי אלומיניום 1.2
-AlMg כדוגמת קבוצת הסגסוגת, כל הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים 

  .קורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש- עמידות אנטי בעלת, 3
חי שט. לא יווצר בשום מקרה מגע ישיר בין מוצרים מאלומיניום לבין מתכות אחרות

טפלון או , אוקולון, ניאופרן, p.v.c(המגע יופרדו על ידי חציצה מחומר פלסטי לא ספוגי 
  ).אחרים

הקונסטרוקציה הנושאת של פחי האלומיניום תבוצע מפלדה מגולוונת והיא כלולה 
  . בתכולת העבודה לביצוע חיפויי הפח

  
  פחים שטוחים 1.2.1

פחי האלומיניום . ע.או ש ALCAN-NOVELISאו  ELVALהפח השטוח יהיה מתוצרת 
במידת הצורך יוקשחו לוחות הפח בחיזוקים פנימיים . מ"מ 2השטוחים יהיו בעובי של 

תהליך כיפוף פח האלומיניום צבוע יהיה בפחים מוגמרים . ללא תוספת מחיר, סמויים
. ייחתכו ויכופפו לפני ביצוע האילגון, פחים המיועדים לאילגון יחוררו .מראש חרושתית

 2אלומיניום ייעודי בעובי ) פויל(י רדיד "ע, יכלול טיפול למניעת אפקט התיפוף, ל הפחכ
במקומות המפורטים ). ANTI DRUM(מיקרון שיבוצע על ידי יצרן הפח בצדם האחורי 

   .י האדריכל מבחינת הצורה והצפיפות"יהיה הפח מחורר בחירור שיוגדר ע, בהתאם
  

  וםפנלים של קומפוזיט אלומיני 1.2.2
לוחות הקומפוזיט שמותרים לשימוש בחלקים האטומים של קירות המסך 

)SPANDREL (מ לפחות"מ 4יהיו בעובי , של הפרוייקט במסגרת זיגוג בידודי אטום .
לא יותר השימוש . או שווה ערך, ALUTILEאו , ALUCOBOND הם יהיו מתוצרת

  . בפנלים של קומפוזיט אלומיניום בפריטים אחרים
  . באישור היועץ, AA5005יניום בקומפוזיט האלומיניום יהיה כדוגמת נתך האלומ

כולל אטימת הקצוות החשופים של הפנלים עם . 921י "הקומפוזיט יעמוד בדרישות ת
התיעוד לעמידת פנלי . לא יפלוט גזים רעילים מסוג כלשהו, תיעוד שבמקרה של שרפה
של הפרוייקט לפני תחילת  יוגש למנהל וליועץ הבטיחות, הקומפוזיט לדרישות אלה

  .התכנון המפורט של החיפויים
  
  )במסגרת עבודות האלומיניום בלבד( פלדה   .2

מיקומם וצורת , היועץ לעצם השימוש בחלקי פלדה/הקבלן נדרש לאישור המנהל 2.1
 .החיבור לרכיבי האלומיניום

יקבלו ) אביזרים ואמצעי חיבור, קונסטרוקציה נושאת(כל חלקי הפלדה במעטפת  2.2
 :גנה אנטיקורוזיבי כמפורט להלןה

בהתאם  )Hot-Deep Galvanizing(ר "מ/'גר 270טבילה חמה באבץ בשיעור של 
  .918י "לת

 הקידוח, לאחר כל פעולות החיתוך, חלקי הפלדה יגולוונו רק כמוצרים מושלמים
בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר באבץ בצביעה , חלקים שנפגעו באתר .וריתוך

  .בשתי שכבות
מ או לפי דרישות "מ 2ובי מינימלי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת יהיה ע

  .הגבוה מביניהם, החישובים הסטטיים
אלא אם כן צויין , י אחרים"אלמנטים של קונסטרוקציית פלדה ראשית יבוצעו ע   2.3

הקונסטרוקציה הנושאת . או תאור הפריטים/אחרת ברשימת האלומיניום ו
  .קבלן האלומיניום י"המשנית תבוצע כולה ע

  
  מ"פלב   .3

  .לא מגנטית) STAINLESS STEEL(מ יוגדר כפלדה בלתי מחלידה "פלב   3.1
  .AISI 316Lמ שבשימוש בפרוייקט יהיה מסוג "כל הפלב   3.2
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  זכוכית   .4

אשר תקפה למועד ביצוע , במהדורתם המעודכנת, 1068י "ת- ו 1099י "בנוסף לאמור בת
  :רישות המפורט בסעיפים דלהלןיחולו גם הד, העבודה האתר

בעלת תכונות , FLOATמיוצרת בשיטת , הזכוכית תהיה מאיכות מעולה 4.1
  . כמפורט בהמשך וברשימת האלומיניום, הנדרשות מכל סוג וסוג של זיגוג

 Glazing Pressure Dry System, כל חלקי הזכוכית יזוגגו בשיטה יבשה בלחיצה 4.2
 . ל פי התכנון המפורטעל פי מפרט והנחיות יצרן הזכוכית וע

, במהדורתו האחרונה, 1099י "אחריותו של הקבלן היא כי הזכוכית תתאים לת 4.3
בכל האמור לעובי וסוג הזכוכית באזור , במועד תחילת ביצוע העבודה התקפה
עובי הזיגוג יהיה תואם דרישות התקן ולא פחות מהמפורט ברשימת . סכנה

מ "מלבד חלונות הממ(מ "מ 6-מקרה מעובי הזיגוג לא יקטן בשום . האלומיניום
  ).בהם יהיה הזיגוג תואם דרישות פיקוד העורף

. עם פירוט מלא של נתוני השמשה, לכל לוח זכוכית תודבק מדבקת ספק הזכוכית 4.4
   .י הקבלן לקראת מסירה סופית של עבודות האלומיניום"המדבקות יוסרו ע

יה כל הזיגוג יה, או במפרט/אם לא נרשם אחרת ברשימת האלומיניום ו 4.5
 . מחוסם בחיסום מלא ברמה הגבוהה ביותר של התקן, בפרוייקט

שסימונו יוטבע בפינות כל לוחות הזכוכית , החיסום יתבצע במפעל בעל תו תקן
   .שבשימוש

לפני ביצוע , לוח הזכוכית ילוטש בכל פאותיו ובכל הקדחים והחיתוכים שבו
  .החיסום

ם להתנגשות של משתמשים בבניין המועדי, כל פריטי האלומיניום המזוגג 4.6
כנדרש בחוקי , יסומנו באופן בולט למניעת ההתנגשות, )'ויטרינות וכד, דלתות(

יבוצע , י המנהל"אם לא יידרש אחרת ע. תכנון ובניה והתקנים הרלוונטיים
של הזכוכית הבידודית # 3בשכבה ) ACCID(הסימון באמצעות צריבה כימית 

י "דוגמת הסימון תימסר ע. כוכית המונוליתיתשל הז# 2או בשכבה , והרבודה
מ מעל פני "ס 130-160מ וגובהו "מ 150גודל הסימון לא יקטן מקוטר . המנהל
 .הריצוף

התואם את , האיטום ההיקפי החיצוני של הזיגוג הבידודי יהיה בחומר סיליקוני 4.7
התיעוד על ההתאמה יוגש . הסיליקון הסטרוקטוראלי שבשימוש בפרוייקט

 .היועץ בשלב התכנון לביצועלאישור 
כל הזיגוג בקירות המסך יבוצע כאשר פני השכבה החיצונית מורכבים במישור  4.8

 .גם אם עובי השמשות הסמוכות אינו זהה, אחיד
יבוצעו בשיטת יחידת , ללא פרופילי אלומיניום, פינות של זיגוג בידודי חופשי 4.9

 6וכית הוא ברוחב כאשר התפר ביל לוחות הזכ) STEP UNIT(זכוכית מדורגת  
קטע שולי הזכוכית שמאחוריהן ". פלציב" מגובה  מ ממולא בסיליקון שחור"מ

  .ייצבע צבע קרמי שחור, מילוי הסיליקון
תטופל בנאנו גלס להקטנת הדבקות , כל השכבה החיצונית של הזיגוג בפרוייקט 4.10

  .ע.או ש) 04-6273737' מ טל"סיגנאפור בע' חב: ספק(האבק 
תהיה  LOW Eהמפורטת ברשימת האלומיניום כזיגוג , צוניתכל הזכוכית החי 4.11

  .ע. או ש PPG SOLARBAN Z-75 מסוג
תהיה ) מלבד הדלת המתאזנת(כל הזכוכית בויטריטנת הכניסה הראשית  4.12

כמפורט , מ"מ 8+12+8-ו 10+12+10בידודית שקופה ומחןסמת בעוביים של 
  .ברשימת האלומיניום

  .מ"מ 6+1.52+6יהיה רבוד מחוסם שקוף זיגוג הדלת המתאזנת בויטרינה זו 
 .מ"מ 4+1.52+4מ תהיה רבודה שקופה "הזכוכית בחלונות הממ 4.13
חלונות ציריים ודריי קיפ יזוגגו בזכוכית בידודית מחוסמת בעובי המפורט  4.14

  .מ"מ 8+12+8או  6+12+6בעובי , ברשימת האלומיניום
 .מ"מ 4+0.76+4חלונות קיפ בשירותים יזוגגו בזכוכית חלבית רבודה בעובי  4.15

  
  )משקופים עיוורים, מסגרות עזר(מלבנים סמויים    .5

פרט אם צויין אחרת ברשימת , בכל הפתחים המיועדים למסגרות אלומיניום 5.1
אשר , תורכב מסגרת האלומיניום בתוך מלבנים סמויים, האלומיניום או במפרט
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כופף המלבנים הסמויים יהיו עשויים פח פלדה מ. יורכבו בפתח הבניה הקיים
 .מגולוון

או הנחיות /או תכניות האדריכל ו/ו באם לא נדרש אחרת ברשימת האלומיניום 5.2
יורכבו המלבנים הסמויים במישור הטיח הפנימי של הקיר או חיפוי הגבס , היועץ
בכל . בחדרים המחופים קרמיקה תהיה ההרכבה במישור פני החיפוי. הפנימי

  .לביצוע הפריטמקרה יתאים מיקום ההרכבה לתכניות שאושרו 
מ "מ 2עובי דופן מלבן סמוי יהיה ,אם לא נרשם אחרת ברשימות האלומיניום 5.3

פ התקן שלא יקטן בשום "בעובי הנדרש ע) יגולוון(והוא יצופה אבץ , לפחות
יהיו , פ הנחיות יועץ האלומיניום"אם לא נדרש אחרת ע. מיקרון 20 -מקרה מ

מ "מ 60קת יריעת איטום של מלבני החלונות בעלי כיפוף המאפשר רוחב להדב
 .לפחות

גילוון שייפגם . החיתוך והריתוך יושלמו לפני ביצוע הגילוון, כל פעולות הכיפוף 5.4
בצד פנים , יתוקן על ידי צביעה בצבע עתיר אבץ, בגין ריתוך או עיבודים אחרים

  .ובצד חוץ של המסגרת
או בעוגני  הוא יהיה מעוגן בברגים. המלבן יוצב בתוך הפתח בקפידה לפי פלס 5.5

הברגים יהיו חדורים בתוך הבטון עד לעומק של . פלדה מבוטנים בתוך הקירות
לחיזוק המלבן ) אקדח מסמרים(ייאסר לחלוטין שימוש ביריות . מ לפחות"מ 40

  .הסמוי
מ "מ 2פלדה שטוח בעובי ) פלח(מפס  ,4068י "פ דרישות ת"ע, העוגנים יבוצעו 5.6

לדפנות המלבן הסמוי כאשר המרחק בין  הם ירותכו. מ לפחות"מ 30 וברוחב של
המרחק שבין העוגן הקיצוני לקצה המסגרת לא . מ"מ 500 העוגנים לא יעלה על

 .מ"מ 200יעלה על 
על ידי , ימולאו החללים הפנימיים שלו, בתום הצבה וקיבוע המלבן הסמוי

) גראוט(בדייס צמנטי , דרך פתחים מלבניים שיושארו בדפנותיו לשם כך, אחרים
זאת על מנת למנוע , הכולל בתוכו דבק מתאים ותוסף מפצה התכווצות, תפלסמ

מרווח בין הדופן למילוי הדייס עם התייבשותו והתגבשותו וכן לשיפור הדבקות 
כדוגמת , יועדף דייס בעל תערובת מוכנה באריזות מקוריות. המלבן לקיר

' ת חבמתוצר" VGM"או  SIKA' מתוצרת חב) SIKA GROUT" (גראוט- סיקה"
  .ע.או ש, "כרמית"

לא ייחשף שום חלק מן , בתום הרכבת פריטי האלומיניום במלבנים הסמויים
  .המלבן הסמוי כאשר הדלת או החלון פתוחים או סגורים

המלבנים הסמויים בדלתות יותקנו כך שתחתיתם תעוגן באופן יציב ברצפה  5.7
בתוך הריצוף חלק המשקוף הנמצא . מ לפחות מתחת לפני הריצוף"ס 6-ותגיע ל

למניעת , י יועץ האיטום של הפרוייקט והמנהל"יימרח בחומר שיאושר ע
 .קורוזיה

  
  פרזול   .6

אם לא נרשם אחרת , כמו כן. HEAVY DUTYכל פריטי הפרזול יתאימו להגדרת    6.1 
, י יצרני מערכת הפרופילים"יהיו כל פריטי הפרזול מדגם המומלץ ע, במפרט

, פריטי הפרזול יהיו מאלומיניום. והאדריכל ועץמאושרת לביצוע על ידי הי
, סאטן- מ בגמור מט"או מפלב, בגימור דומה לזה של מוצרי האלומיניום בבניין

באישור מוקדם של , שאינו מזיק לאלומיניום ואינו נפגע על ידו, או מחומר אחר
 . האדריכל והיועץ

באישור ,לוןבמקרים מיוחדים יורשה השימוש בחומרים פלסטיים כדוגמת אוקו
   .מוקדם של היועץ

. גוון אביזרי הפרזול הנראים לעין יהיה אחיד ויוצג לבחירת האדריכל ואישורו   6.2 
  .לא תהיה תוספת למחיר הפריט בגלל גוון הפרזול המבוקש

אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח של מוצר    6.3
  . ג"ק 4לה על ובכוח שאיננו עו  האלומיניום

בברגים או תפסים , כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניום באופן סמוי מן העין   6.4
  .מתאימים

או חלק ממנו מתוך הבניין /או תיקון של כל אביזר ו/החיבור יאפשר החלפה ו
  .ובטיחותית בצורה נוחה

או חומרים , כגון אוקולון, יהיו מחומר בלתי מחליד', מסבים וכו, גלגלונים 6.5
  .קורוזיה שיקבלו טיפול נגד
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יפורטו בתאור , מערכות פריטי הפרזול של כל קבוצת פריטי האלומיניום 6.6
  .הפריטים בהמשך

כלל פריטי הפרזול יוצגו לאישורם המוקדם של האדריכל והיועץ בשלב התכנון  6.7
 .לביצוע

 :פירוט הפרזול בפריטים יהיה כדלהלן 6.8
 לפתיחה החוצה) לא דלתות מילוט(דלתות ציריות  6.8.1

 3. חלקים 3-בנויים מ SAVIO MECHANICAצירים כדוגמת  .1
  לכנף לפי הנחיות ' יח 4או 

הפרופילים האנכיים של הכנף והמשקוף יכללו ביטנת . היועץ  
  .מ לחיזוק הפרופילים באזור הצירים"מ 3אלומיניום בעובי 

, אינדיקטיבי, רב בריחי, ממונע, מכני-מנעול אלקטרו .2
MULTILOCK MTLEFF 519 . 

 MASTER KEYלינדר תואם מאותה תוצרת במערכת צי .3
 .מתואמת עם המנהל

מ באורך השווה "מ 35-42צינור בקוטר , מ דו צדדית"ידית פלב .4
לאישור מוקדם של האדריכל , .מ"מ  120לגובה הכנף פחות 

 .והיועץ
או  GEZE TS 5000מגיף כנף עליון אחד לכל כנף מדגם  .5

DORMA TS 93 .יועץ בשלב עוצמת ההגפה  תתואם עם ה
  המחזיר יכלול עצר פנימי בזווית של. התכנון המפורט

  .מעלות ומגביל פתיחה מובנה 90-105    
 לפתיחה פנימה) לא דלתות מילוט(דלתות ציריות  6.8.2

 3. חלקים 3-בנויים מ SAVIO MECHANICAצירים כדוגמת  .1
הפרופילים האנכיים של הכנף . לכנף לפי הנחיות היועץ' יח 4או 

מ לחיזוק "מ 3ביטנת אלומיניום בעובי  והמשקוף יכללו
 .הפרופילים באזור הצירים

, אינדיקטיבי, רב בריחי, ממונע, מכני-מנעול אלקטרו .2
MULTILOCK MTLEFF 519 . 

 MASTER KEYצילינדר תואם מאותה תוצרת במערכת   . 3
 .מתואמת עם המנהל

מ באורך השווה "מ 35-42צינור בקוטר , מ דו צדדית"ידית פלב  . 4
  ובה הכנף פחות לג

  .לאישור מוקדם של האדריכל והיועץ, .מ"מ 120  
או  GEZE TS 5000מגיף כנף עליון אחד לכל כנף מדגם   . 5

DORMA TS 93 . עוצמת ההגפה תתואם עם היועץ בשלב
  המחזיר יכלול עצר פנימי בזווית של. התכנון המפורט

גם  בדלת דו כנפית יכלל. מעלות ומגביל פתיחה מובנה 90-105    
  .מתוצרת זהה למחזיר) קואורדינטור( מתאם הגפה    

בתחתית כנפי הדלתות במעטפת הבניין יותקן סף סגר פנימי  .6
 .ע. או ש ATHMERסמוי מתוצרת )  סף אקטיבי(קפיצי 

  
 מילוט –דלתות ציריות  6.8.3

 3. חלקים 3-בנויים מ SAVIO MECHANICAצירים כדוגמת    .1
פילים האנכיים של הכנף הפרו. לכנף לפי הנחיות היועץ' יח 4או 

מ לחיזוק "מ 3והמשקוף יכללו ביטנת אלומיניום בעובי 
  .הפרופילים באזור הצירים

מ עם ניטרול "בגימור פלב SAVIO BERNINIידיות בהלה מדגם    .2
  . חיצוני בצילינדר עם רוזטה וניטרול פנימי מובנה בידית

ווה מ באורך הש"מ 35-42צינור בקוטר , מ חיצונית"ידית פלב  . 3
לאישור מוקדם של האדריכל , .מ"מ 120לגובה הכנף פחות  

  .והיועץ
או  GEZE TS 5000מגיף כנף עליון אחד לכל כנף מדגם   . 5

DORMA TS 93 . עוצמת ההגפה 
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המחזיר יכלול עצר פנימי . תתואם עם היועץ בשלב התכנון המפורט 
ת יכלל גם בדלת דו כנפי. מעלות ומגביל פתיחה מובנה 90-105  בזווית של

 .מתוצרת זהה למחזיר) קואורדינטור(   מתאם הגפה
 חלונות דריי קיפ 6.8.4

' י יצרן החלון מתוצרת חב"מערכת דריי קיפ סמוי מומלצת ע   .1
 .מותאמת למשקל כבד, איטליה-סביו בלגיה או-סובינקו  

נקודות נעילה  4-6. נעילה לוגית עם מפתח מובנה בידית החלון   .2
 .כנון המפורטלפי הנחיות היועץ בשלב הת  

 .מ ומעלה"ס 100מ בכנפיים ברוחב "מספרי עזר מפלב   .3
 חלונות קיפ 6.8.5

 .מ תואמים משקל הכנף"צירי פלב   .1
 .מעביר תנועה     .2
נעילה לפי הנחיות היועץ  נקודות 4-6-ידית צדדית עם נעילה ב    .3

 .בשלב התכנון המפורט    
מ שניתנים לשחרור ידני ללא שימוש "מגבילי פתיחה מפלב     .4

 .לצורך ניקוי, בכלים  
 חלונות ציריים לחילוץ בקירות מסך 6.8.6

 .מ תואמים משקל הכנף"צירי פלב     .1
נעילה לפי הנחיות היועץ  נקודות 4-6-ידית צדדית עם נעילה ב  .2

  .בשלב התכנון המפורט
 .מ"מגבילי פתיחה מפלב  .3

  
  גימור מוצרים 12.11.00 

  
  גימור מוצרי האלומיניום   .1

ויים כלפי חוץ יהיו מוגנים מפני השפעות קורוזיביות כל מוצרי האלומיניום הגל
כל . או המפרט/או אילגון בהתאם לרשימות האלומיניום ו, על ידי צביעה

או טיפול שטח לפני /הפרופילים והפחים יעברו תהליך של פסיבציה ו
  .האילגון/הצביעה

. י האדריכל בשלב של הדיגום"יבחרו ע, צביעה או אילגון, אחת משתי החלופות
  .לא תהיה תוספת מחיר בגין בחירת אחת משתי החלופות

כימיות , מוגנים מפני פגיעות מכניות, כל מוצרי האלומיניום יובאו לאתר ארוזים
כיסוי המגן יישאר על גבי המוצרים עד מועד מסירתם אך לא יותר . U.Vוקרינת 

  .מהנדרש לפי הוראות ספק חומר הגלם
  

  גוונים .1.1
פ "או לחילופין ע RALפ קטלוג "ע, י האדריכל"ייקבעו ע ניוםהגוונים של האלומי

  .קטלוג יצרן הצבע או האילגון שיוצג בפני האדריכלים
לפרופילים . על הקבלן לדאוג לקבל מהאדריכל את אישור הגוון לביצוע הדיגום

מ "ס 50באורך , על גבי פרופיל אלומיניום זהה לפרופיל כנף החלון או הדלת
בחירת הגוון הסופי . מ לפחות"ס 60X60ג לוח פח במידות של "לפחים ע. לפחות

כאשר האישור יתבצע בחתימת האדריכל על גבי , תעשה לאחר אישור הדוגמא
  .הדוגמא עצמה

  
  גימור פרופילי אלומיניום בצבע .1.2

המפעל יהיה תקני . י מנהל הפרוייקט"הצביעה תעשה במפעל מתמחה שיאושר ע
, תהליכים וחומרים מוכרים, עת אלומיניום בשיטותומאושר לביצוע עבודות צבי

היא . כולל שיטות בקרת איכות, העומדים בכל דרישות התקנים הרלוונטיים
העומד . ע. או ש INTERPON D-2000 מדגם, באבקת פוליאסטר משופר תבוצע

 - עובייה הכולל של שכבת הצבע לא יפחת מ. שנים 5-ל FLORIDA TESTבבדיקת 
הקבלן יציג למנהל תיעוד ספק האבקה . מיקרון 100עלה על מיקרון ולא י 60

המאשר הספקת אבקת הצבע הנדרשת למצבעה ופיקוח הספק על תהליך 
  . הצביעה

, נקיים משריטות, בתום תהליך הצביעה יהיו פני האלומיניום חלקים לחלוטין
הגוון יהיה אחיד בכל פריט בפני עצמו ובין . כתמים או פגמים אחרים, קווים
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. הוא יהיה זהה בפריטים של פח ובפרופילי האלומיניום כאחד. פריטים השוניםה
שנים  15-תינתן בכתב ל, לצבע פרופילי האלומיניום, אחריות הקבלן ויצרן הצבע

או שינוי , FLORIDA TESTפ מבחן "לרבות עמידות מלאה לדהייה ע, לפחות
  .כלשהו בתכונות כימיות או פיזיות של החומר

  
  אלומיניום בצביעה גימור פחי  .1.3

 PVDFבצבע נוזלי מסוג , ידי יצרן הפח- ייצבעו חרושתית על, פחי האלומיניום
)POLIVINYL DEN FLUORID ( המכילKYNAR  4-ב, לפחות 80%בשיעור של 

גב  ).כולל שכבת לקה שקופה חיצונית(מיקרון לפחות  32שכבות שעוביין הכולל 
אחריות הקבלן . מיקרון לפחות 5של בעובי , ייצבע שכבה אחת של צבע מגן, הפח

   לרבות ,שנים לפחות 10 - תינתן בכתב ל, לצבע פחי האלומיניום, ויצרן הצבע
או שינוי כלשהו בתכונות , FLORIDA TESTפ מבחן "דהייה ע, עמידות מלאה

  .כימיות או פיזיות של החומר
  

  גימור פרופילים ופחי אלומיניום באילגון  .1.4
ום יבוצע במפעל תיקני ומאושר לביצוע עבודות אילגון אילגון פרופילי האלומיני

האילגון יתבצע במפעל . י מנהל הפרוייקט"שיאושר ע, )ציפוי אנודי(אלומיניום 
ושאר  325י "העומדים בכל דרישות ת, תהליכים וחומרים מוכרים, בשיטות

-כ עובי האילגון לא יפחת מ"סה. כולל שיטות בקרת איכות, התקנים הרלוונטיים
, חלקים לחלוטיןבתום תהליך האילגון יהיו פני האלומיניום . מיקרון 30-25

הגוון יהיה אחיד בכל פריט . כתמים או פגמים אחרים, קוים, נקיים משריטות
  .בפני עצמו ובין הפריטים השונים

  
  גווני האילגון. 1.5

 גוון האילגון והגדרת הליטוש שלו יהיו לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג גוונים
עם או בלי ליטוש מתוצרת " גווני עשן"ובכלל זה גוונים מסדרת , של היצרן

תעשה , בחירת מערכת הגוונים הסופית לפרוייקט. ע. או ש) אור ברקן(איי .סי.אמ
. לאחר הרכבת דוגמא מושלמת באתר ולאחר בדיקתה ואישורה על ידי האדריכל

ל הקבלן לדאוג לקבל ע. שינוי הגוון בשלב זה ייעשה ללא שינוי מחיר היחידה
כדי לא לגרום עיכובים , זאת, במועד מהאדריכל את רשימת הגוונים הנבחרים

כיפוף וחירור , פחי האלומיניום יאולגנו לאחר גמר חיתוך. בהזמנת החומר
  .שלהם

  
   מ"גימור פלב .1.6  

מ "יהיה גימור פריטי הפלב, אם לא צויין אחרת במפרט או רשימת האלומיניום
הליטוש יהיה חלק . סאטן- ליטוש מט', וכד, ידיות, יד של המעקות כגון מאחזי

פגיעות , או סימני שריטות, או חיבור, ואחיד ולא יהיו על פניו שום סימני ריתוך
  .מכניים או כימיים, ופגמים אחרים

החיפויים " עכבישי"כגון , מ בליטוש מבריק"במקומות בהם נדרש גימור הפלב
יהיה הליטוש בעל רמת ברק גבוהה מאד , טוןשל זכוכית רבודה בקירות ב

  ).מראה(
  

  )הכלולים במסגרת מכרז עבודות האלומיניום בלבד(גימור מוצרי פלדה    .2
   

  צביעת פריטי פלדה מגולוונת .2.1
על הקבלן לצבוע את פרופילי הפלדה המגולוונת בהתאם למערכת הצביעה 

  :המפורטת להלן
  

  :הכנת שטח
התזת דטרגנט חם או באמצעות ממיס אורגני  י"הסרת שומנים ולכלוך ע 2.1.1

 ).סולבנט(
 20%- ו GLמסוג  GRIT (ANGULAR  ,80%(התזת תערובת גרגרי פלדה  2.1.2

 SA 2.5להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה , מ"מ 0.5-1.0בגודל   GHמסוג 
  .לפי התקן השוודי

 . ניקוי שאריות גרגרים ואבק באמצעות אויר דחוס   2.1.3
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  :מערכת הצביעה
או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית  TRIBO (FRITION) יבוק בשיטהא   2.1.4

כדוגמת . מיקרון לפחות 60בסיס פוליאסטר בעובי   של אבקה על  
  האדריכל י"ע  בגוון שיבחר, 7000מסדרה  אוניברקול  

, דקות לפחות 15למשך  (C)מעלות  200קלייה בתנור בטמפרטורה של    2.1.5
  .בהתאם לסוג האבקה

  .דקות 10מעלות למשך  185- המתכת לא תפחת מטמפרטורת   
  

  צביעת פריטי פלדה שחורה בשתי שכבות   .2.2
על הקבלן לצבוע את פרופילי הפלדה המגולוונת בהתאם למערכת הצביעה 

  :המפורטת להלן
  

  :הכנת שטח
הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או לחילופין , במידת הצורך   2.2.1

  .בהתזה באמצעות דטרגנט חם
 20%-ו GLמסוג  GRIT (ANGULAR)  ,80%התזת תערובת גרגרי פלדה    2.2.2

 SA 2.5להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה , מ"מ 0.5-1.0  בגודל GHמסוג 
  .לפי התקן השוודי

  .ניקוי שאריות גרגרים ואבק באמצעות אויר דחוס   2.2.3
  

  :צביעת שכבה ראשונה
לופין בשיטה אלקטרוסטטית או לחי TRIBO (FRITION) איבוק בשיטה   2.2.4

  . מיקרון לפחות 60בסיס פוליאסטר בעובי   של אבקה על
  .דקות 7מעלות למשך  180קלייה חלקית בטמפרטורת מתכת של    2.2.5

  
  : צביעת שכבה שניה

, איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור   2.2.6
 60י האדריכל בעובי "עבגוון שיבחר , 7000מסדרה  כדוגמת אוניברקול

  .מיקרון לפחות
 Cמעלות  140-150קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית שבין    2.2.7

   .דקות 10למשך 
  .דקות נוספות 20מעלות למשך  180-220לאחר מכן בטמפרטורה שבין   

  .דקות לפחות 10מעלות למשך  185- טמפרטורת המתכת לא תפחת מ
אין לבצע כל פעולה על . רטורה המאפשרת מגע ידקירור הדרגתי לטמפ   2.2.8 

  .מעלות לפחות 35-40הטמפרטורה לרמה של  גבי המוצר בטרם ירדה
  

  ניקוזים ואיטומים, חיבורים למיניהם 12.12.00
יבצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטה סמויה  חיבורים מכניים .1

 .אחרת
  . AISI-316מ "הברגים יהיו עשויים פלב  
יאטמו על ידי טבילה או מריחה , או בין הברגים לתבריג /החיבורים המכנים וכל   
יש להסיר מיד את שיירי החומר מבלי לפגוע ". רטובה"בחומר אטימה בשיטה   
 .בגימור המוצרים  

או חשופים /לא יעשה שימוש בברגים גלויים לעין כלפי חוץ ו .שימוש בברגים .2
רק במידה ואין חלופה , יים בתוך הבנייןיותר השימוש בברגים גלו. לאקלים בחוץ

  .המוקדם של היועץ והאדריכל בלבדאחרת ובאישורו
מ דרך שרוול "יבוצעו באמצעות ברגי פלב חיבורים בין אלומיניום ומתכות אחרות .3

דורשים , כולל פרט החיבור, חיבורים אלה. אוקולון ואומים עם דסקיות אוקולון
  .אישורו המוקדם של היועץ והאדריכל

 חיבורי אלומיניום בריתוך .4
. ניתן לבצע בריתוך, חיבורי פינות של פחי אלומיניום ופרופילי אלומיניום

הם יהיו מותרים רק במקומות סמויים ). או דומה(הריתוכים יבוצעו בגז ארגון 
לאחר הריתוך ובתנאי , במקומות גלויים לעין מעין ובתנאי שלא יופיעו כתמים

  .חילופין ללא פגיעה בצביעה קיימתאו ל, שיבוצעו לפני הצביעה
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 חיבורי פינות .5
באמצעים מכניים סמויים או , בנוסף בהדבקת אפוקסי, חיבורי הפינות יעשו 

הפינה תהיה מחוברת , בכל מקרה. על ידי אביזרי פינה או בלעדיהם, בריתוך
שיטת החיבור תבטיח כי האיטום . חיבור אטום ומהודק לאורך קווי ההשקה

בכל . שמרו ולא יפגעו בשל התרופפות הברגים או מכל סיבה אחרתיי, וההידוק
ללא , פינות הדלתות יחוזקו בנוסף לכך בריתוך שיבוצע במקום סמוי לעין, מקרה

  .פגיעה בגימור האלומיניום
  חיבורים לשלד הבניין .6

יאפשרו כוונון נוח מתוך , כל החיבורים של מוצרי האלומיניום אל שלד הבניין
  .הבניין
  .הדרושים להרכבת הפריטים, יספק ויתקין את אביזרי החיבור מפלדה הקבלן

, לרבות פלטות, כנדרש במפרט זה, האביזרים יהיו מגולוונים בטבילה חמה
  .'ברגים וכד

  התקנת זיגוג .7
, לציר המרכז הממוקמים סימטרית) שימסים(הזכוכית תוצב על גבי מייצבים 

ר "מ לכל מ"מ 30 –יצבים אורך המי. במרחק של רבע מאורך הפאה מהפינה
  עובי המייצבים. זכוכית

  .מ לפחות"מ 3.0יהיה 
יאפשרו התפשטות תרמית של , המרווחים שבין קצה הזכוכית לחלקי המתכת

  .הזכוכית וימנעו מגע בין הזכוכית למתכת
  ניקוזים .8

ינוקבו חריצי , על מנת למנוע הצטברות ממושכת של רטיבות בתעלות הזיגוג
  .אות ספק מערכת הפרופיליםעל פי הור, ניקוז

  אטמים .9
, עמידים לאורך שנים, אטמי הזיגוג יהיו מטיב מעולה ומתאימים לתפקוד הנדרש

 EPDMהם יהיו עשויים  ..U.Vבתנאי מזג אוויר קיצוניים וקרינת , שנה לפחות 20
  .או ניאופרן וצבעם יהיה שחור

טן בשום לא יק, מעבר לקטע המיועד לאחיזת האטם במקומו, עובי האטמים
  .מ"מ 3-מקרה מ

  
  מסך קירות 12.13.00

על שנאמר  ולהוסיף ובא להשלים מתייחס להנחיות הקשורות לביצוע קירות מסך זה פרק
  .והמפרט הטכני המיוחד לפרוייקט זה בתנאי המפרט הכללי לעבודת אלומיניום

 ,האירופים ,התקנים הרלוונטיםו 1568י "התקן ת קירות המסך יחול ביצוע על
  .מסך קירות החלים על ,והישראלים ריקאיםהאמ

  
    שיטות   .1

 MRG (MATRIXבמערכת פרופילים מדגם אקסטל  המסך יבוצעו קירות .1
50 R) ׂ או קלילR 8300 ע. או ש . 

 הגדרות פי עליבוצעו , של קיר המסךוהאטומים השקופים  החלקים .2
  .האדריכלי התכנון

הדרישות  פ"מסוג זה יהיה ע) MULIONS(עומק עמודי קיר המסך  .3
עומק קורות קיר . מ"מ 160-ההנדסיות אך לא יקטן בשום מקרה מ

 3- יהיה זהה לעומק העמודים בהפחתה של כ) TRANSOMS(המסך 
 . מ"מ

הם . יהיו אנכיים ואופקיים) מכסי קיר המסך החיצוניים(הקליפונים  .4
לפי בחירת , פתוח כלפי חוץ Uיהיו בעלי עיצוב מלבני שטוח או בעיצוב 

מיקום חיבורי ההמשך של הקליפונים יתוכנן בשלב הגשת . האדריכל
לא יאושר מיקום . תוך תאום עם היועץ והאדריכל, התכניות לאישור

  .מיקרי או לא סדור של חיבורי הקליפונים
  

  המסךקיר  מבנה   .2
ובחלוקה  שנבחרהקיר המסך תוצב על הבניין על פי השיטה  רשת .1

בתכניותיו וברשימת  להמודולרית כפי שנדרשה על ידי האדריכ
או תאור /אם לא צויין אחרת ברשימת האלומיניום ו .האלומיניום
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תבוצע קונסטרוקציית הפלדה התומכת , הפריטים במפרט הטכני
 .י אחרים ומחירה אינו כלול במפרט זה"ע, חיצונית לקיר המסך

תחתית הקורה התחתונה של , אם לא צויין אחרת בפרטי האדריכלות .2
המרווח ייסגר בפרופיל . מ מפני הרצפה"מ 30- רחק כקירות המסך תו
צידי העמודים . מ בתוך החריץ"מ 10- שקוע כ, אלומיניום שטוח

מ "מ 15-הקיצוניים וקו עליון הקורה העליונה של קירה המסך יורחקו כ
-שקוע כ, המרווח ייסגר בפרופיל אלומיניום שטוח. מקצה הקיר הסמוך

  מ"מ 10
 לביצוע הדרושיםם את כל המרכיבים קיר המסך יכללו בתוכ חלקי .3

רשימת , בתכניות האדריכלמפורט ה כפיומלא של קיר המסך  מושלם
  :תאור הפריטים וכמפורט להלן, האלומיניום

  
      של קיר המסך VISION -שקופים  חלקים  .א  

חלונות וכן  קבועהשקופים יכללו בתוכם חלקים של זיגוג  החלקים  .1
 בתכניות האדריכל ורשימת האלומיניום כמוגדרלפתיחה מסוג   ודלתות 

  .והתואם את שיטת קיר המסך
  .השיטה יצרןבחלונות יקבע במסגרות הכנף על פי הוראות  הזיגוג   .2
  .ורשימת האלומיניום פ המפרט"יבוצעו בזיגוג עהמסך קירות    .3
פ הנחיות "ע החלוןהחלונות יהיה מהסוג המתאים לפתיחת  פירזול   .4

ובהתאם למפורט בתאור  החלון ולמשקלו מדי לממותאם , היצרן
  .הפריטים במפרט

המיועד למאמץ רב יהיה מהסוג  דלתות במעטפת הבנייןה פירזול   .5
)HEAVY DUTY ( מותאם , פ הנחיות היצרן"דלת עהלפתיחת  המתאים

  .במפרט  ה ובהתאם לתאור הפריטיםולמשקל כנףלממדי ה
בתכניות  יםמפורטהועובי  מסוג בזכוכית מחוסמתהזיגוג יהיה  כל   .6

עובי הזכוכית  .ותאור הפריטים במפרט רשימת האלומיניום, האדריכל
מהמפורט ברשימות , פ התקנים"לא יקטן בשום מקרה מהנדרש ע

 .מ העובי הגדול שביניהם"מ 6האלומיניום או 
  

  SPANDREL -אטומים  חלקים  .ב  
, מעליהן ומתחתיהן ,הבנייןקיר המסך הנמצאים מול מישור פני רצפות  חלקי

יבוצעו , התכנון האדריכלי פי על ות בנוייםירקמול ו מול חללי תקרות מונמכות
בשיטת קופסת צל המפורטת להלן מצד ) SPANDREL( כחלקים אטומים למראה

  :כלפי חוץ, הפנים של קיר המסך
המורכבים לצורך הקשחת , מ לפחות"מ 12.5בעובי " ירוק"לוחות גבס  .1

  . דגב מזרוני הבידו
 ה באופן שימלאו בצורה מוחלטת את משבצותהלוחות יורכבו   

SPANDREL . לוחות הגבס יקבעו למקומם על גבי תשתית שתבוצע
תחום ב ,בחלקו הפנימי של קיר המסך ,זווית מאלומיניום יפרופילמ

  .הקיר עצמו
המפרט המיוחד  הגדרתעל פי  ,שחור גווןסיבי זכוכית במבידוד  מזרני   .2

רדיד בהמזרונים יהיו מצופים . ק"למ ג"ק 38 חבי של ובמשקל מר
 .ובגיזה  שחורה בצדם החיצוני תוך הבניין אלומיניום בצדם הפונה אל

ביחידה שלמה אחת בתוך כל משבצת של קיר באזור ה  יהיו המזרונים
SPANDREL  המסך קירשל . 

 בידודי הכולל זכוכית חיצונית זהה למודולים השקופים של הזיגוג יהיה .4
בגוון  PVDFמ צבוע צבע "מ 4קיר המסך וצד פנימי קומפוזיט אלומיניום 

 .דוגמאות שיוגשו לאישורו המוקדם 4-6י האדריכל מתוך "שיבחר ע
  
   המסך איטום קירות   .3

  .קירות המסך ייאטמו במלוא היקפם אל התשתית האטומה של קירות המבנה   .א  
שיודבקו באמצעות דבק משחתי  EPDMהאיטום יבוצע באמצעות יריעות איטום    .ב

  .באופן מלא ורצוף ייעודי 
   .לעיל ובשיטת יישום המפורטת 9סעיף  12.08.00כמפורט בפרק  היריעות תהיינה   .ג
פ התכנון המקורי של "תאפשר ניקוז המים מתוכו ע, שיטת איטום קיר המסך   .ד

  .מערכת קיר המסך והנחיות יצרן המערכת
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  מסךקיר ה תפקוד דרישות   .4

 הרלוונטיםמשמש כמעטפת חיצונית לבנין וכל כללי התכנון  ,ככלל ,המסך קיר .א
לרבות עמידות קיר המסך בכוחות , על קיר המסך גם חליםחוץ בבניינים  לקירות 
   .הפועלים על הבניין רוח ועומסיהמושפעים מרעידות אדמה   ,אופקיים

כוונים של קיר המסך וכל  3תזוזות ב  יאפשרקיר המסך אל פני הבניין  חיבור  . ב
 חיצוניתבתפקוד ועמידות מערכת קיר המסך כמעטפת  לכשליםלגרום  זאת מבלי

  .לבנין
 414 י"תעל פי  יתבצע ל"עמידות זקופות קיר המסך לכוחות אופקיים כנ תכנון  .ג

) MULLION(מידת עומק פרופיל הזקופה  .מכך המשתמעכל   על, 1568י "ות  
  .מ"מ 160-מ  קטןלא י) TRANSOM(והקורה   

ולזיגוג יתאים הניצבים ) MULLIONS(קיר המסך  עמודיל המותר הכפף  .ד
  . 1568י "לדרישות ת  

 ,מאלומיניום זקופות קיר המסך לבנין יתבצע באמצעות אביזרי תליה חיבור   .ה
או באביזרי פלדה שעברו  ,על ידי יצרן השיטה ומיוצריםלמטרה זו  המיועדים 

 של במקרה .918 י"ועל פי ת ר"ממ /'רג 275 של בעובי  גלוון בחם של תהליך
יופרד המגע בין חלקי האלומיניום וחלקי  , ל"שימוש באביזרי חיבור מפלדה כנ

 10X10 ובשטח מגע של לפחות  מ"מ 2 בעובי P.V.C.לוחיות באמצעות  הפלדה
  .מ"ס

 יאפשרוהתלייה יאפשרו איזון אופקי ואנכי נוחים של קיר המסך וכן  אביזרי   .ו
  .המפורט לבנין התכנוןהתפשטות הזקופות על פי  בתנאי המסך תזוזות קיר 

. M 14אביזרי התלייה לבנין יעשה באמצעות מיתדי פלדה וברגים מסוג  חיבור   .ז  
  .מ"מ 75של המיתד לא יפחת מ  חדירההו קידוחהעומק     
 .M 12 סוגמ 316 מ"הזקופות לאביזר החיבור יעשה באמצעות בורג פלב חיבור   .ח

יוחדר הבורג לזקופת , ההתפשטות חיבורבאזור , אביזר התלייה לזקופה  בחיבור
ובאורך של  הבורגבקוטר שיתאים למעבר , 316 מ"פלב שרוול  קיר המסך עם

 ל"כנ. P.V.C.ועובי לוחיות (התלייה  אביזר דפנות עובי + מידת רוחב הזקופה 
מוחלט של בורג  הידוק למנועעל מנת  וזאת  מ"מ 2) + לאביזר תליה מפלדה

 הידוק .בתנאי התפשטות לאפשר תזוזה אנכית של הזקופה  מנתהחיבור ועל 
    למניעת NYLOCK ואום 316 מ"יעשה באמצעות דסקיות פלב הבורג

  .שחרור האום
יעשה )MULLIONS(אל הזקופות ) TRANSOMS(הפרופילים האופקיים  חיבור  .ט

  .הנבחרת שיטת קיר המסך יצרןעל פי הוראות 
מקטעי הזקופות יבוצעו אל מול קצה רצפת הקומות או מול קורת התמיכה   .י

 10 -  8באזור מקטעי הזקופות יוותר מרווח של . באופן שלא ייראה מתוך הבניין
  .מ שיאפשר התפשטות אנכית של הזקופות"מ

, )SLEEVE( הקיטוע של הזקופות יוחדר פרופיל שרוול חפיפה פנימיבאזור  
יחובר מכנית רק  השרוול. אחיד של הזקופות מנת להבטיח רצף על , יוםמאלומינ

מנת  ה יהיה חופשי עליחדירת השרוול לזקופה השני אל אחת הזקופות ואילו 
מ "ס 30 שרוול החפיפה יוחדר. הזקופות לאפשר את התזוזות האנכיות של 

) הפרופילחוץ מחזית (צדדים   3 -יהיה עטוף מ,מרווח ההתפשטות. צד לפחות לכל
וזאת , י היועץ"ע שיאושר  ,ע"או ש SCAPA TAPE עם סרט איטום בוטילי מסוג

  .על מנת למנוע חדירת מים באזור תפר ההתפשטות
הקבלן יעטוף ויגן על מסגרות האלומיניום בפני זיהום של חומרי בניה ופגיעה של   .יא

רתן עד למסי, בכל תקופת אחסונן ולאחר הרכבתן, עובדי הבניין וכליהם
  לאחריות המזמין

  
  אש ועשן לחסימת מערכת   .5
  

  מחסומי אש   5.1
מקומה אחת וכן כל היחידות  יותרהחולפות על פני  ,יחידות המעטפת כל  

תקנות  פ"יטופלו כמפורט להלן וע ,מסך קירזה כיחידות  במפרט  המוגדרות
  .ונטיםוהרל הישראליים התקניםודרישות  וכללי הרשויות הנוגעות לדבר 

לחסימת מעבר לאש בין הקומות יותקנו בתחתית תקרת  ינריםס .א
  ולהשלמת  הקומות
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מפני הריצוף בקומה שמעל לקומה שבה יבוצע סינר  מ"ס 90 גובה של  
  .החסימה לאש

  .הקומהחסימת האש יהיה תלוי ויורד כלפי מטה מתחתית תקרת  סינר  .ב
 עובי" ח"חתך הסינר יהיה מורכב ממסגרות בפרופיל פח מגולוון ב מבנה  . ג

  .מ"ס X 50 50של  דותיובמ   מ"מ 2דופן של 
שכבות של לוחות  2יצופו משני הצדדים ובתחתיתם ב  המתכת מסגרות   .ד

  .כל לוח מ"מ 16של  בעובי "TYPE X" מסוג" אדום"גבס 
 150במשקל מרחבי של  ,דחוססלעים  בצמרימולא  המתכתמסגרות  חלל   .ה

  .ק"מ/ ג"ק
  .מ"מ 114=  מ"מ 32+  50+  32היה הסינר י עובי כ"סה   

  מחסומי אש ועשן כלולים בשלמותם בתכולת עבודתו של קבלן ה   .ו    
    .אלומיניום      

  
  מחסומי עשן   5.2

פ הפירוט והשלבים "יבוצעו ע ,בין הקומות עשןלחסימת מעבר  "פקקים"ה  
  :כדלהלן  
, ליד מפגש תקרת הבטון עם גב קיר המסך ,ההקומתחתית תקרת  אל .א

   .מ לפחות"מ 3תקן זווית מפח מגולוון בעובי תו
מ ורוחבה כרוחב המרווח שבין גב קיר "מ 50-גובה הזווית לא יקטן מ

החופפים את הקצה , מ נוספים"מ 100ועוד  המסך לתקרת הבטון 
  .התחתית תקרת הבטון
) דיבלים(באמצעות מיתדים  M8בברגי פלדה מסוג  הזווית תחובר לתקרה

הצלע האנכי של הזווית  .מ"ס 40 טון במרווחים שלהשקועים בב, ממתכת
  .אך לא יחובר אליו פיזית בשום צורה, יהיה צמוד אל גב קיר המסך

צמר , יידחס במרווח שבין גב קיר המסך לרצפת הבטון, מעל הזווית .ב
בשכבות אנכיות שגובהן הכולל , ק"ג למ"ק 150סלעים דחוס במשקל של 

וימלא באופן , ידחס בלחץ למקומוצמר הסלעים י. מ"מ 100-לא יפחת מ
  .מוחלט את המרווח שבגב קיר המסך

או  FS 900מעל שכבת צמר הסלעים תבוצע שכבת טיט עמיד אש מסוג  .ג
עובי . ע. או ש ASTM E 814או  ASTM E 119 פ תקן"מאושר ע. ע. ש

 .מ לפחות"מ 20השכבה יהיה 
, פת הבטוןבמישור פני רצ, המרווח שבין גב קיר המסך לרצפת הבטון  .ד

פני הצלע . מ לפחות"מ 3מפח מגולוון בעובי  ייסגר באמצעות זווית 
ממפלס פני הריצוף  מ "מ 10-5האנכית של הזווית יגיע למפלס הגבוה ב 

רוחב הזווית כרוחב המרווח שבין גב קיר המסך לתקרת . של הקומה
החופפים את הקצה התחתית תקרת , מ נוספים"מ 200ועוד  הבטון 
באמצעות מיתדים  M8בברגי פלדה מסוג   זווית תחובר לרצפהה .הבטון

הצלע  .מ"ס 40 השקועים בבטון במרווחים של , ממתכת) דיבלים(
אך לא תחובר אליו , האנכית של הזווית תהיה צמודה אל גב קיר המסך

יציקת בטון עד ) י אחרים"ע( מעל הזווית תבוצע. בשום צורה פיזית 
לאחר השלמת . תית ריצוף הקומהלתח מ מתחת "מ 5- מפלס של כ

הנחיות יועץ   פ"ע, הקומות יאטם לחלוטין מעבר המים בין, הריצוף
  .האיטום של הפרוייקט

  
  
 לשהבטיחות  יועץבכתב של בכפוף לאישור אך ורק  בוצעי 5בסעיף  זכרהנ כל
  .פרוייקטה

 
  חישוב סטטי לקירות המסך   .6

חשבון את כל הפרמטרים הנדרשים יביא ב, החישוב הסטטי שיוכן לכל קירות המסך
פ התקנים הישראליים "כמפורט בתאור הפריטים וכנדרש ע, בהנחיות התכנון

. י מהנדס הפרוייקט"י מהנדס קונסטרוקציה רשוי ויאושר ע"החישוב יוכן ע .הרלוונטיים
  :החישוב הסטטי יכיל

  .הגדרות ופרמטרים  . א
  .חישוב הכוחות ומצבי העמיסה  . ב  
  .מודי הקירחישוב ע  . ג  
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  .חישוב קורות הקיר  . ד  
  .חישוב הזיגוג  . ה  
  .אלמנטי הקיר לבניין בינם לבין עצמם ובין, חישוב המחברים בין אלמנטי הקיר  . ו  
    .תכנון התפרים בין חלקי הקיר  . ז  

 
  בשיטת תליה סמוייה פחי אלומיניוםמגשים של בקירות חיפוי  12.14.00

  חלקי המעטפת והחומרים   .1
פ רשימת האלומיניום "במקומות בהם תידרש ע, קונסטרוקציה ראשיתמערכת    .א

או תאור הפריטים במפרט הטכני ומערכת הקונסטרוקציה המשנית בכל /ו
פרופילי הראשית בנויה מ המערכת . מעטפת המבנה המחופה בפח אלומיניום

  י נושאת את לוחות החיפוי על פה ,בחתך על פי התכנון הנדרש, מגולוונתפלדה 
  ברגי התליה  .מפרופילי אלומיניוםתבוצע המשנית המערכת  .שיטת היצרן    
  .מ"פלבמיהיו והקיבוע     

  
ותקרות  לחיבור מערכת התליה לקירות ,זוויות ומחברים אחרים, מערכת עוגנים   .ב

 )עוגני חץ( ברגי העיגון יהיו ברגי מיתד .מפרופילים אלומיניום  תבוצע, המבנה
או  ,Fisher ,,Upat Hiltiחברות כגון   תמתוצר ,מ"מ 8 רי שלבקוטר מזע ,מ"מפלב

  מסוג ) מסטיק( יאטמו בעיסה פוליאורטנית, חיבורי כל העוגנים לקיר .ע"ש
יישום העיסה יהיה על . SIKA' של חב SIKAFLEX PRO-2ותוצרת מאושרת כגון

על ומ) ושני הצדדים כאשר התחתון ללא איטום  עליון(צדדים  3-מסביב לעוגן ב
לקידוחים בקירות  איטום זה נועד למנוע חלחול מים מבעד. ראש הבורג

  .המבנההאטומים של 
, במידות, פ הגדרות מפרט החומרים בהמשך"מערכת חיפויי האלומיניום ע   .ג

רשימות ובתאורים , י האדריכל בתכניות"שיקבעו ע  כפי, בצורות ובגיאומטריה
שהמישקים יהיו בכוון אחד  דגש כאן יו .הגרפיים הנספחים למפרט טכני זה

 כך מחלק . זאת ללא תוספת מחיר, אופקיים ובכוון השני ניצבים או אלכסוניים
כמפורט , חלק מהפחים יהיו מחוררים. מהמגשים יהיו מלבניים וחלקם מעויינים

  .לעיל 12.10.00בפרק 
 חיסוגי פ .2H4 בדרגת קושי AlMg 3ייוצרו מפח אלומיניום מסגסוגת  החיפויים  

הפחים יהיו . ים קודמים של המפרטמפורטים בפרק, שלהם והגימור  החיפוי
-ANTIהיצרן במערכת    מטופלים במפעל , שווה ערך או ELVALמתוצרת 

DRUM . מ"מ 2- השטוחים לא יפחת בשום מקרה מעובי מזערי לפחי החיפוי.  
דפס שם יצרן כשעליו מו ,פילם מגן פחי החיפוי יגיעו לאתר כשהם מוגנים ביריעת  . ד

   .וכוון יישום הפח הפחים
 ,הפחים על הבנייןכל לאחר התקנת  פ הוראות היצרן או"עשכבת המגן תוסר   

  .פגמים ושריטות, נזקים למניעת , המוקדם שביניהם
בתליה עם , מ שטוחים"מ 2מפחי אלומיניום ) קסטות(שיטת הרכבת מגשים   . ה

   ):הנראים לעין  ללא ברגים(חיבורים סמויים 
על גבי , התלויים על קירות או תקרות המבנה, שוליים מכופפים 4בעלי , מגשי פח  

המרווחים האופקיים . קונסטרוקציה מאלומיניום באמצעות מתלים סמויים
, המישקים האופקיים .מ"מ 20יהיו ברוחב של ) פוגות, מישקים(שבין המגשים 

  . מ"מ 20 והאלכסוניים שבין המגשים יהיו ברוחב אחיד של האנכיים
ספים עליונים ותחתונים באזור  וכן )וקופינגים פלשונגים(פחי גימור וסיומת    .ו

 .כמפורט לעילבפרטי האדריכלות הסכמטיים ו ר המפורט יהיו בגימו ,הפתחים
עשויים מפח אלומיניום  יש לציין שגם מעל חלק מקירות האבן יהיו הקופינגים 

  .מכופף
  

  )HOP DRAWINGSS(תכנון ותכניות עבודה    .2  
 .בלבד , חומר התכנון שיסופק לקבלן יהיה החומר המצורף למכרז זה   .א

להמחיש ולהסביר את המבנה , להנחות ב באות "המצ, תכניות האדריכל
אחר  הן אינן באות להכתיב סוג כזה או . בלבד, וההופעה של הפרוייקט

רלוונטי להכין את כל התכנון , באחריות הקבלן המבצע. של פרטי ביצוע
לרבות פריסת חזיתות , האלמנטים בפרוייקט בכל , לביצוע חיפוי הבניין

ביצוע   עליו לספק פרטי, כמו כן. שלהם בקנה מידה סביר ונוח לעיון
וזאת בצורה מסודרת ובאופן שיבהיר את כל הנוגע  1:2בקנה מידה 

  .מערכת החיפוי המוצעת לשיטת הביצוע וההתקנה של 
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ללו את פרטי ההתחברות של החיפוי אל פריטי פרטי הביצוע יכ   .ב
דלתות , חלונות, מסך כגון קירות , האלומיניום האחרים בבניין

גם אם אלה אינם מהווים חלק מחוזה ההתקשרות בגין מכרז , וויטרינות
 יעביר הקבלן סכימות וחישובים סטטיים לביצוע החיפוי  כמו כן. זה

. כולל מערכת העיגון שלה  ,ורשת המרישים של הקונסטרוקציה הנושאת
  י מהנדס בנין "הפרטים והחישובים יוגשו כאשר הם ערוכים וחתומים ע

  .המוסמך לכך, רשוי) קונסטרוקטור(      
, עם קבלני משנה האחרים, בשלבי התכנון, הקבלן מתחייב לשתף פעולה

ולספק לקבלנים האחרים את כל המידע   י המנהל"גם אם אלו יבחרו ע
  .לצורך ביצוע מושלם של מעטפת הבניין על חלקיה שיידרש על ידם

  
, האדריכל, יידרש לאישור היועץ, כפי שיבוצע על ידי הקבלן, התכנון   .ג

  .העבודה לפני תחילת ביצוע , המהנדס והמנהל
  

  ת החיפוי שלבי ביצוע עבוד   .3
  

  כללי   .א
יתקין הקבלן קטע חזית במידה שלא , קודם להתחלת ביצוע העבודה

לצורך הדגמת השיטה זאת , מכל סוג של חיפוי, ר"מ 5 -מ תפחת
 המגשים או הלוחות הגליים מפגשי, וההופעה של מערכת חיפוי הפחים

הדגמים יסופקו בגוונים כפי שנבחרו על ידי  .והחיפויים בקצוות
  . התהליך יערך עד לאישור הדוגמא .האדריכל

יוכל , והיועץ האדריכלבכתב של או אישור /וסופיות לאחר קבלת הערות 
  .פ לוח הזמנים שנקבע בהסכם"הקבלן להיערך לביצוע העבודה ע

  
  מדידות  .ב

בגלל  .הקבלן יבצע מדידות מלאות של כל חלקי המבנה שיטופלו על ידו
יבוצעו המדידות במערכת לייזר , הגיאומטריה ובגלל מורכבות המבנה

את רשת  לאישור האדריכלהקבלן אלו יגיש  על בסיס מדידות. דיגיטלית
והתכניות  תרשים הגרפיל בהתאםהחלוקה של מערכת החיפוי 

המופיעות בתכניות  מידותהאין להתבסס על  .המצורפות למכרז זה
  .לביצוע העבודה ,המצורפות למכרז

  
  יצור   .ג

 ,יצור מגשי האלומיניום ופחי החיפוי האחרים יבוצע במפעל הקבלן
וי מוגנים בשכבת הגנה כאשר במהלך כל תהליך הייצור יהיו פחי החיפ

למניעת תופעות של חריצים ופגיעות אחרות בפני המישור  ,מתאימה
החיצוניים של חלקי החיפוי בעת תהליך הייצור והשינוע של חלקי 

  .המעטפת
  

  הובלה לאתר  .ד
חלקי המעטפת יגיעו לאתר כשהם ארוזים בצורה מסודרת ומוגנים בפני 

שאר ושכבת המגן ת .יך השינועפגיעות מכניות ואחרות בעת כל משך תהל
באישור מנהל  ,על פני פחי החיפוי עד לאחר גמר ההרכבה ותוסר ממנו

אין להשאיר  .רק לאחר שתסתיים עבודת ההרכבה בקטעים, הפרוייקט
מעבר לזמן המומלץ על ידי . V..Uאת שכבת המגן חשופה לקרינת 

  .ספק הפחים/יצרן
  

  הרכבה   .ה
, אומטריית החיפוי החריגה בפרוייקטהקבלן יתייחס בעת הביצוע לגי

הרכבת החיפוי במבנה תעשה על . הדורשת מדידה וסימון מדוייקים מאד
עבודת ההרכבה תעשה ברמה מקצועית  .גבי שלדת המתכת כאמור לעיל

הרכבת  .על יד בעלי מלאכה מיומנים ובעלי ניסיון מוכח בהרכבה ,גבוהה
נכית ואופקית ובמישור כשהיא מפולסת א החיפוי על פני הבניין תעשה

  .מישוריםה 2 -הקבלן יקפיד על מישוריות פני החיפוי ב  .אחיד
לא יותקנו על הבניין חלקי חיפוי שנפגמו בעת תהליך העבודה והקבלן 

כל חלק חיפוי  ,נציגואו המנהל על פי הוראות , יידרש להסיר מיידית
זית ועל חות החומיקום העוגנים יקבע על ידי הגיאומטריה של ל .פגום
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קירות המבנה אינם  .ידי הדרישות הסטטיות של המערכת הנושאת
בהכרח הומוגניים ויש לקבוע את מיקום וסוג העוגנים במסגרת 

  .המגבלות שהוזכרו ועל פי סוג התשתית
  
  תכולת הצעת המחירים   .4

  :הקבלן יצרף להצעתו
  .המערכת פרוספקט היצרן   -
  .צעת על ידופרטים אופייניים לשיטת הביצוע המו   -
  .נתונים לגבי חומר הגלם   -
  .טבלת גוונים   -

  
  והרמההנפה פיגומים ואמצעי שינוע  12.15.00

כל הפיגומים ואמצעי  ה ותחזוקה שלהתקנ ,ההקבלן יהיה אחראי בלעדית לאספק
, במידת הצורך, כלולים בהם .הנחוצים לביצוע העבודה ,פיזורההרמה וה, ההנפה ,השינוע

 .קבלןה ל תהיה על חשבון"נההפיגומים ו אמצעי השינוע אספקת .לייםפיגומים חשמ גם
גבי ל םייקבלן אחראי לבטיחות הפיגומים והשגת כל האישורים הרלוונטהכמו כן יהיה 

  .והפעלתם של הפיגומים םיציבות
  

  מדידות 12.16.00
  , להמקובל ומאושר על ידי המנה, מטעם הקבלן מוסמךבאתר תלווה על ידי מודד  העבודה  

בהתאם לסיבולת , האנכי ומישוריות הרכבת המעטפת, האופקי הדיוק לצורך וידוא
בתאום עם , יקבע קבלן המעטפת, במאומה מאחריותו לגרוע מבלי .לעיל המצוינות 

שתשמשנה אותו ואת מערכת הפיקוח  ,למדידה ואנכיות אופקיות נקודות קבע , נהלהמ
שבין מרכיבי מערכת קירות  והיחס ותהקומ והיקף המעטפת בבדיקה ותאום אנכיות 

  .המסך וחלקי בנין ומעטפת אחרים
לאישור הקבלן אלו יגיש  על בסיס מדידות. המדידות יבוצעו במערכת לייזר דיגיטלית 

 בהתאם, החיפויקירות המסך ו, החלונותרשת החלוקה של מערכת  את  ,האדריכל
   .המצורפות למכרז זה תרשים הגרפי והתכניות ל
   .לביצוע העבודה ,המצורפותלמכרז המופיעות בתכניות מידותההתבסס על אין ל 

  
וכן  - 00 ופרק 12בפרק  מהאמורלגרוע  ומבלי כולל אך לא מוגבל( - מחירים תכולת 12.17.00

  )תמציתית כתזכורת 
לכלל פריטי האלומיניום ובכלל זה קירות המסך מחירי היחידה , ספק הסר למען

כל  את ולכלי, והצעת המחירים רשימת האלומיניום, ת הכמויותכמופיע ברשימ ,לסוגיהם
כל הרשום במפרטים וכן את ו מקצועי ומלא של העבודה, הנדרש לביצוע מושלם

  :הבאיםהמרכיבים 
  .מדידות מבנה   -  
החל על הקבלן מתוקף האמור , )תכניות פרטים ומסמכים טכניים(תכנון מפורט    -  

  . לרבות פיקוח עליון מצד מתכנני הקבלן, הכללי והמפרט המיוחד  במפרט  
  .משקופי עזר ומלבנים סמויים ואיטומם אל הבניין   -  
פרופילי , )ובכלל זה פרופילים חדשים שיידרשו במיוחד לפרוייקט זה(פרופילים    -

מיוחדים שיורכבו בין פרופילי מסגרות האלומיניום לחיפויי הגבס של  ניתוק 
פחי חיפוי ופחי גמר , )SAS' של חב TCA-0155פרופיל   תואם(הקירות 

  .'מאלומיניום וכד
זיגוג , LOW Eזיגוג , זכוכית רבדים, ובכלל זה זיגוג בידודי, זיגוג לסוגיו השונים   -

  . 'וכו) ACCID( צרוב 
  .פרזול לסוגיו השונים   -
לרבות , סרגלי זיגוג והלבשות מכל הסוגים והצורות שיידרשו, סרגלי גמר   -

  .בכל גודל שיידרש ת הלבשות זווי
  .פ המפרט"גימור מוצרי האלומיניום בצבע או אילגון ע   -
  .חומרי איטום ובדיקות אטימות, אטמים   -
  .מחסומי אש ומחסומי עשן, חומרי בידוד תרמי ואקוסטי   -
  .הכנת דוגמאות ודגמים מושלמים והרכבתם באתר   -
י "מטרה באתר שיבוצעו עכל סוגי בדיקות מעבדה לפריטים שיידרשו ובדיקות ה   -

  .י המנהל"ידי מכון בדיקות מוסמך במועדים שיידרשו ע הקבלן ועל 
  .כנדרש בכל שלבי העבודה והשלמתה, הובלה ואחסון   -
  .הנפה ופיזור המוצרים בבניין, הרמה   -
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לרבות אמצעי החיבור לשלד , במידת הצורך, קונסטרוקציה נושאת מפלדה   -
  .הבניין

  .פ דרישת היועץ"ע, וספר התחזוקה) AS MADE(דות הכנת תכניות ע   -
יכלול מחיר פריטי האלומיניום את כל החומרים והעבודות הדרושות , כמו כן   -

מושלמים ומתפקדים , כשהם מותקנים במקומם, הפריטים על פרטיהם  לקבלת
  .כהלכה

  .פחת ורווח, מיסים   -
  .אחריות ובדק בית לשנתיים לפחות, שירות   -
 לרבות יריעות איטום, במפגש קירות המסך עם קירות המבנהואיטום  יםחיפוי   -

המפורט במפרט על פי התכנון המפורט  מסוג בוטיליות יריעות או  EPDM מסוג
  .והנחיות היועץ

  .וקצהו התחתון) פלשונג, קופינג( בקצהו העליון של קיר המסך חיפוי   -
כולל קטעי תקרות , המסךאחרים של קיר הוחיפויים אחרים בחלקים  סגירות   -

כולל מפגש קיר המסך עם , )SOFIT(הצמודות בתחתית קיר המסך  אלומיניום 
  , חיפויי החוץ של הבניין

   .'חיפויי פח אלומיניום וכד: כגון  
  .או באלמנטים אחרים של הבניין המסך ותמשולבים בקיר חלונות   -
או באלמנטים אחרים  משולבות בקיר המסךאלומיניום מסוגים שונים ה דלתות   -

   .של הבניין
שישמשו לחיפוי , פ השיטה שנבחרה ואושרה"מגשי פח אלומיניום שטוח מכופף ע   -

  .הקירות
  .ומיתדים למיניהם עוגנים, ברגים   -

   
  מדידה אופני 12.18.00

או ברשימות האלומיניום /מדידת הפריטים לסוגיהם כמופיע בתכניות האדריכל ו
במפרט המיוחד , לפי סיווג היחידות כמפורט בכתב הכמויותוברשימת הכמויות תעשה 

 ).הספר הכחול(למפרט בכללי  12.00לביצוע עבודות האלומיניום ועל פי הוראות פרק 
או אי התאמה בין מסמכי המפרט השונים יודיע המנהל /בכל מקרה של סתירה ו .1

סדרי במקרה ואין העדפה למנהל הפרוייקט יהיו . לקבלן על סדרי העדיפויות
 :העדיפויות כדלהלן

  .המפרט הטכני המיוחד   .א  
  .כתב הכמויות   .ב  
  . או רשימות האלומיניום/תכניות האדריכל ו   .ג  
 .הוראות המפרט הכללי   .ד  

  :מדידת חיפויי קירות תהיה כדלהלן   .2
המדידה תהיה  .על פני כל שטח החזית שתורכב , החזיתות תימדדנה בשלמותן

 לא ימדדו .פתחיםהבהפחתה של  ,מקביל לקירהמשור  על של היטל שטח החיפוי
ובמקביל  כיפופים וחלקי חיפוי אחרים בניצב, או לוחות גליים שולי מגשים

  . למגשי החיפוי
 פחי סיומת אחרים כגוןקורות התמיכה ו, את העמודיםמחיר היחידה כולל גם 
שימדדו בנפרד  )גפלאשונ, קופינג(חיפוי עליון ותחתון  מלבד ,חיפוי שולי הפתחים

י הקבלן לאישור המנהל "חישוב שטח הפריסה יימסר ע. ר של פריסתם"לפי מ
  .לפני הגשת החשבון
הן בתכניות והן , בכל מקרה של סתירה מכל מין וסוג שהוא, למען הסר ספק

, יחולו ההוראות המיטיבות עם המזמין כמחייבות את הקבלן, במסמכים ובחוזה
ולקבלן לא תהיה כל זכות מכל סוג , לעדית של המנהלפי שיקול דעתו הב-הכל על

  .לערער על קביעת המנהל, ומין שהוא
  

  הוראות אחזקה, ניקוי סופי 12.19.00
את כל הפריטים שביצע בפרוייקט במועד , באופן יסודי, הקבלן יתחייב לנקות .1

, לרבות ניקוי הזיגוג והברקתו, שייקבע על ידי המנהל וסמוך למסירת הבניין
  .כהתחייבות בלתי נפרדת מהצעתו וזאת

וספר הוראות ) AS MADE(בסיום העבודה ימסור הקבלן למנהל תכניות עדות  .2
תוך דגש על תאור סוגי הסולבנטים האסורים , ניקיון ותחזוקה שוטפת לפריטים

כמו כן יכלול . בזיגוג ובאטמים, בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור
הפרזול , פריטי הזיגוג, הפרופילים שבשימוש פירוט מלא של מערכות, הספר

כתובת וטלפון , תוך ציון שם, והאביזרים הכלולים בפריטי האלומיניום השונים
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ללא תלות בקבלן  ’ברמה שתאפשר השגת כל פריט שתידרש החלפתו, של הספק
 . האלומיניום

  

 
  'נספח א

  
  

ללא צורך , שוא המפרטנספח זה מפרט את רשימת הקבלנים המאושרים לביצוע הפרוייקט נ
  . בקבלת אישורים נוספים להעסקתם בפרוייקט

אך במקרה זה יהיה , הקבלן רשאי להגיש מועמדות של קבלן אלומיניום שאיננו נכלל ברשימה זו
ולקבל אישור המנהל להעסקת , 2סעיף  12.02.00על הקבלן לעמוד בדרישות המפורטות בפרק 

  .הקבלן 
יחליט , ונים הנדרשים והגיש את המסמכים המעידים על כךבמידה והקבלן יעמוד בקריטרי

לא יהיה מקום לערעור על , במידה וישיב בשלילה לבקשה. המנהל באם להענות בחיוב לבקשה
  .החלטתו ואין המנהל חייב בנימוקים או הסברים להחלטתו זו

  :להלן הרשימה
  

  09-8992233                           עומרי  -      שפר                            .1

  03-9222545      עמית -          פררו .2

  050-5208023      משה -          אלום יפה .3

  054-5211500      מאיר -        אלומיניום. ש.מ .4

 054-6616833                 מאיר -          אלוטון .5
  09-8356622      דוד -          דבי דוד .6
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  עבודות אבן - 14פרק 
  

   חיפוי חזיתות האבן בשיטה הרטובה  14.01
  

  תאור העבודה  14.1.01
בשיטה  יחופו מבחוץ באבן, פ החזיתות"ע ,בניןהבטון בקירות   .א

 רשתות זיון, כלומר הצמדת האבן אל המבנה בעוגנים ,"רטובה"ה
  .יציקת בטון בתווךו
  .העבודה כוללת גם חיפוי המזוזות האנכיות של הפתחים  

 איטום קיר הרקע עבודות יבוצעו, על קירות החוץלפני עבודות החיפוי   .ב
  .לעיל 05כמפורט בפרק 

במפרט  14בצרוף הנחיות פרק , 378כ "י מפמ"כל עבודות האבן יבוצעו עפ  .ג
  .2378י "ובהתאם לת, יכללה

  .כ"כל ההנחיות המפורטות לעיל מדגישות נושאים המפורטים במפמ  
תעשה , והגנה) ליטוש הוגנה(גימור , אשפרה: בכל שאר הנושאים כגון  .ד

  .14ה לפי המפרט הכללי לעבודות אבן בפרק העבוד
  .אספקת האבן וביצוע החיפוי, העבודה כוללת תכנון מפורט  .ה

  
  הנחיות כלליות  14.1.02

  
  מהנדס אחראי  .א

חלק  2378י "כמוגדר בת" מהנדס אחראי"מהנדס רשוי של הקבלן יהיה   
  .13.10בסעיף  1
יצוע בהתאם הקבלן אחראי לתכנון יציבות החיפוי ולהשגחה על הב  

  .לתכנון ולמפרט המיוחד
  
  אחריות כוללת של הקבלן  .ב

המפרט . האחריות הבלעדית לאטימות ויציבות החיפוי חלה על הקבלן  
איטום  - 05לרבות המפרט המיוחד להכנת הרקע בפרק , המיוחד להלן

במידה והקבלן סבור שהמפרט אינו . הינם דרישת מינימום, צמנטי
עליו להודיע על כך למפקח , תוספות למפרט/יםמספק או שדרושים שינוי

  .בכתב ולקבל הוראותיו בכתב לבצוע העבודה
  
  מפרטים באתר  .ג

  :הקבלן יחזיק באתר עותק של המסמכים הבאים
  .1חלק  2378י "ת  .1
  ".חיפוי קירות באבן טבעית) "1994( 378כ "י מפמ"מפרט מת  .2
  .14מפרט כללי פרק   .3
  .המפרט המיוחד  .4

  
  קיר אבן טיפוס -מא דוג  .ד

לאחר אישור עקרוני של דוגמת אבן בודדת ולאחר שהוצגו   .1
יכין הקבלן קיר אב , תוצאות בדיקות בהתאם למפורט להלן

הדוגמא . 1חלק  2378י "בת 5.1.1.1טיפוס כמפורט בסעיף 
כוללת הכנת התשתית בשכבת הרבצה ואיטום צמנטי עד וכולל 

הדוגמא תבנה על קיר . עשית המישקים וקבלת אישור המפקח
. שיבנה הקבלן או על משרדי האתר אולם לא על המבנה עצמו

הדוגמא תכלול פינת בנין ושפת פתח אופקית ואנכית כולל 
  .EPDMהתקנת סינור 

  .הדוגמא תבוצע גם לחיפוי חוץ וגם לחיפוי פנים  
עוגנים לפני תחילת  3- לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל  .2

פ חישובי "ים יעמדו בכוח השליפה המתוכנן עהעוגנ. העבודה
  .4הקבלן עם מקדם בטחון 

אישור בדיקות שליפה לעוגנים , רק לאחר אישור הדוגמא  .3
יוכל , י הקבלן"ואישור החישובים ותכניות מפורטות שיוכנו ע

  .הקבלן להזמין את האבן
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  סימון, מדידת הרקע  .ה

ישקים עוברים לפי האבן מעוצת בשילוב מידות רוחב שונות וקוי מ
ידרש הקבלן לבצע את עבודת חיפויה , לפיכך. הפרוט בתכניות החזיתות

  .אבן בדייקנות גבוהה מהרגיל
קוים . ידרש לקבל קירות מיושרים לפי חוט למלוא גובהם ואורכם

התאמת רוחב , קוים עוברים מעל דלתות, עוברים מתחת ומעל לחלונות
מתחת ומעל לחלונות ואבנים פסי האבן כך שיתקבלו אבנים שלימות 

  .שלימות מעל הדלתות
על החזיתות את , י מודד מוסמך"ע, לפני תחילת החיפוי יסמן הקבלן

ימדוד את המבנה ויעביר למפקח את תכנית המצב , הצירים הראשיים
  .הקיים עם כל הסטיות בכל הכוונים

הסטיה המותרת . 02בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בפרק 
הסטיה באנכיות , מ"מ± 10רות לכל גובהם לא תעלה על ממישוריות הקי

. מ לכל גובה הבנין"מ± 10הפינות וקוי שפות הפתחים לא תעלה על 
יידרש הקבלן לתקן את פני הרקע , ל"במידה והסטיות עולות על הנ

  .בסיתות או תוספת בהתאם להוראות מפורטות שיתן המפקח
ורך בסיתות או במילוי את הצ, המפקח יקבע את מיקום מישור פני האבן

  .ואת מיקום קוי המישקים לצורך בליעת הסטיות
הקבלן יידרש להתאים מידות אבן שונות כדי להתגבר על סטיות השלד 
ולא לצבור את השגיאה לאורך או לגובה החזיתות אלא לחלקה בין קוי 

  .המישקים
אם תדרש לצורך כך הזמנת אבן בגדלים שונים והדבר יגרור תוספת 

  .תחול כל העלות הנוספת על הקבלן ,עלות
  
  י הקבלן"ע Shop Drawingsתכניות   .ו

  :בין היתר, תכניות הקבלן יכללו
ל "פ תכניות המדידה הנ"תכניות פרישה של חיפוי האבן ע  .1

ולאחר קביעת מיקום מישורי פני האבן בהתאם לסטיות בפועל 
  .של הבניה

דות האבן קטעי חזית מוגדים ופרטים שישמשו לקביעת מי  .2
לחיתוך ויאפשרו לקבלן להכין רשימת אבן להזמנה לפי מידות 

  .חיתוך ועיבוד סופיות
עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור , פרוט מיקום הקדחים לעוגנים  .3

  .סופי במפעל
  
  מיון, אחידות האבן  .ז

בכדי לקבל אחידות גוון מכסימלית בכל חית וחזית תסופק האבן חתוכה 
  .ם גושי אבןעבור כל חזית מאות

כפי שיצוין , בהתאם לכך יהיה סימון נוסף להתאמת האבן בכל החזית
  .בתכניות הקבלן וברשימות האבן

לפני תחילת החיפוי יפרוש הקבלן את האבנים ויבוצע מיון קפדני 
שיבטיח אחידות במראה לפי גוון וגיד ויקבל אישור המפקח למראה 

  .קח יורחקו מיד מהאתרי המפ"אבינם שיפלסו ע. החיצוני של האבנים
גם במקרה זה חייב . הקבלן רשאי לערוך מיון במקור אספקת האבן

הקבלן לפרוש את האבנים ולקבל אישור המפקח באתר לפני תחילת 
  .החיפוי

  
  בדיקות האבן  .ח

 1חלק  2378י "פ ת"בדיקות במעבדה של תכונות אבני החיפוי יבוצעו ע
  .'כמפורט שם בפרק ו
אישור אבן לא . דוגמאות אבן שהובאה לאתר ממש הבדיקות יבוצעו על

  .יתבסס על תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האבן בלבד
דרישה זו . תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפני תחילת החיפוי

מחייבת את הקבלן להביא את האבן לאתר במועד מוקדם כך שיהיה זמן 
דוגמאות מספיק לקבלת תוצאות מאבן שסופקה בפועל לאתר ולא מ

  .מוקדמות בלבד
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  סימון צנרת בקירות  .ט
יסומנו בצבע בולט , לאחר גמר האיטום ולפני תחילת הקידוח לעוגני

תואי צנרת ביוב וצנורות מי גשם בקירות שיחופו , בקוים מלאים) ספריי(
  .באבן

, מטרת הסימון למנוע קידוח לתוך הצנורות וגרימת נזק שתיקונו קשה
  .רייקר ולפעמים בלתי אפש

  .סימון הצנרת אינו נמדד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באבן
  
  עיגון פיגומים  .י

מותר שהפיגומים יעוגנו באביזרים שיעברו דרך המישקים שבין לוחות 
האבן כך שהחיפוי יבוצע ברצף ולא יושארו פתחים להשלמת חיפוי 

  ).2חלק  2378י "בת 2.2ראה דרישות סעיף . (מאוחרת
גון יהיו כאלו שיאפשרו פרוק בגמר העבודה שלא ישאיר חקי אביזרי העי

כל חלקי המתכת שישארו במקומם יהיו . מתכת בין לוחות האבן
  .316מנירוסטה 

  
  בדיקת אטימות  .יא

תבוצע בדיקת אטימות , לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקים
ו נזילות ורטיבות יתוקנ. י מעבדה מוסמכת"ע, 1476י "פ ת"ע, בהמטרה

אופן . י הקבלן ועל חשבונו לרבות פרוק החיפוי ועשיתו מחדש"ע
  .החומרים ושיטות היישום טעונים אישור מראש של המפקח,התיקון

  
   לוחות האבן  .יב

  .בהתאם לכתב הכמויות  :סוג האבן
  .בעיבוד בהתאם לכתב הכמויות ולתוכניות  :גמר

± 1סטיה מותרת . בהתאם לכתב הכמויות  :מידות הלוחות
  .מ"מ

מרווח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוון עלפני   :סטיה במישוריות
  .מ"מ 1לוח האבן לא יעלה על 

  .כמפורט בפרטים בתכנית  :עיבוד פינות
קידוחים לעוגנים יבוצע במפעל או בקו ייצור   :קידוחים

כך שיובטח דיוק , פ שבלונה באתר"מסודר וע
מ במיקום "מ± 1, מ בקוטר הקדח"מ± 0.5

  .מ בעומק הקדח"מ± 2-מרכז הקדח ו
  
  חישוב הנדסי  .יג

י הקבלן בהתאם לדרישות "חישוב הנדסי מפורט ייעשה ע  .1
  .106בסעיף ) 1994( 378כ "מפמ

כולל התחשבות מפורטת  414י "פ ת"עומסי הרוח יהיו ע  1.1
בתחומי יניקה מוגברת באזורי שפה כמפורט בסעיף 

  .1.2מקדם הבטחון לעומס רוח יהיה . שם 205.6
  .412י "פ ת"עומסי רעידת אדמה יהיו ע  1.2

י הקבלן "התכנון ע. הקבלן יגיש לאישור המפקח את החישובים  .2
חיזוק , מידות הקידוחים באבן, יכלול פרטי הרכבה וחיבור

אישור החישובים . 'פרטי קיבוע סביב פתחים וכו, בפינות
י המפקח הינו תנאי להזמנת האבן ולפיכך יוגשו "והתכניות ע

פ לוח הזמנים המאושר של "קבלן במועד מוקדם עי ה"ע
  .הפרויקט

החישוב יעודכן בשלב גמר הקמת השלד ויתאים למרווח   .3
פ הסטיות שנמדדו בפועל לפני "האמיתי שבין האבן לרקע ע

למרווח מוגדל יותאמו אביזרים המסוגלים . תחילת החיפוי
אישור החישוב המעודכן הינו תנאי . לשאת את העומס המוגדל

  .להתחלת בצוע החיפוי
פ תכונות החוזק של האבן כפי שנקבעו "החישוב יעודכן ע  .4

  .בבדיקות האבן שסופקה לאתר
  
  דיוק  .יד

  .מ"מ± 0.5הסטיה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 
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  .מ"מ± 1.0הסטיה ברוחב המישקים לא תעלה על 
  .מ"מ± 1.0הסטיה במיקום המישקים לא תעלה על 

מרווח מירבי בין תחתית הסרגל לבין פני (ת פניה חיפוי הסטיה במישוריו
  .בכל כוון' מ 3מ אורך סרגל של "מ± 2.0לא תעלה על ) המשטח

  
  איטום, הכנת שטחי החיפוי  .טו

  .לעיל 05ראה פרק   .1
  .ניתן להתחיל בעבודות הרכבת האבן, לאחר סיום האשפרה  .2

קב תוך מע, ימים לפחות 5-מודגש שתהליך האשפרה ימשך כ  
  .צמוד אחר מצב רטיבות הקיר

  
  חוטים  .טז

 4בקוטר  304קשירת האבנים אל גב הבטון תבוצע על ידי חוטי נירוסטה   
  .מ"מ 25מ שעומקם "מ 5מ לחורים קוטר "מ 20-מ שיוכנסו לעומק כ"מ

  
  הכנת האבן  .יז

יוספגו במים ולאחר מכן תבוצע על גבי , לוחות האבן המיועדים לחיפוי  
חלק , חלקים שומשומית נקיה 2ת מלט צמנט בהרכב גב הלוחות התז

למערכת זו תהיה תוספת של . מ"מ 3-בעובי של כ - חול וחלק צמנט 
  .סיקה לטקס

  .תתואם עם הספק, 1:1ע "ערב סיקה לטקס או שו/היחס מים  
  .ימים לפני הרכבתם 3לפחות , אשפרת האבנים לאחר התזה  

  
  קידוחים בתוך האבן  .יח

או ליד מקום העבודה בקו יצור מיוחד /בוצעו במפעל וקידוחים לעיגון י  
של החורים בקוטר ובגודל " נקי"אשר יבטיח ביצוע , לקידוחים
  .ללא שבר מיותר, המתוכנן

לא יורשה . לפני התחלת העבודה, מערכת זו תאושר על ידי המהנדס  
  .ללא בקורת, קידוח חורים על הפיגום

  
  בדיקות העוגנים  .יט

פ "לית האבן יעמדו בכוחה שליפה המתוכנן עכל העוגנים לת  .1
  .4חישובי הקבלן עם מקדם בטחון 

עוגנים לפני תחילת  3- לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל  .2
  ).ראה לעיל קיר נסיון(העבודה 

מהעוגנים בפיזור  2%-במהלך העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל  .3
 2חלק  2378י "ת 2דרישה זו חמורה מדרישות טבלה . (אקראי

  ).5.1.1.4, 5.1.1.3סעיפים 
  

  הרכבה בשיטת הבניה הרטובה  14.1.03
  
הבניה לא תתחיל לפני . הקבלן יציג את שיטת הביצוע לאישור המפקח  .א

מהווה  2378י "אישור הבדיקות הנדרשות לפי ת. הכנת דוגמא מאושרת
  .תנאי מוקדם להתחלת הביצוע

  
כאשר לאחר השלמת בנית , הבניה של האבנים תבוצע בשורות אופקיות  .ב

ימולא בגב האבן החלל , כולל ביצוע קשירות העוגנים לרשת, כל שורה
והיא , מ"ס 7- עובי שכבת הבטון כ. שנשאר עד לפני הקיר בבטון דליל

  .צמנט בתוספת מוספים אוטמי מים" שמנת"תכלול שכבת 
  
 יוכן, בתוספת ערב פולימרי 1:1מלט צמנט ביחס , תערובת קיבוע זו  .ג

מוסיפים מים עד לקבלת , לאחר השלמת הערבוב היבש. בערבוב מכני
  .התערובת בסמיכות הרצויה

  
  .באמצעות ערבל מכני תקין, כל הבטונים למלוי בגב האבן יוכנו באתר  .ד

שכבת הבטון תהיה דלילה כך . לא יורשה עירבוב הבטונים באופן ידני  
  .לדשתוכל להתפשט ולמלא את החלל שבין לוחות האבן לש
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תוך הבטחת , מילוי בגב האבן יעשה בגמר בניתה וקשירתה של כל שורה  .ה
  .חדירת הבטון ומלוי כל החלל

  
בטון של הפאה האנכית - תעשה תוך מילוי בטיט, בניית שורות האבן  .ו

  .והפאה התחתונה
  
עוגנים   2קשירת האבן תעשה עם שני עוגנים בפאה העליונה בתוספת   .ז

. מ בפאה הצדדית"מ 5יקים וכן הכנסת פין קוטר עוגנים מחז - תומכים 
  .מ בולטת הצידה"מ 40-מ ויתרת ה"מ 30הפין נכנס לתוך האבן רק 

וקושרים אותו , מסביב לפין זה מעבירים חוט שבו הוכנה לולאה מראש  
  .לרשת

על גבי הפין " מולבשת"ובתנועה הצידה , האבן הבאה מובאת למקומה  
מיקום העוגנים יהיה כזה . כמו קודם, הבולט מעבר לאבן הקודמת היתר

מ "ס 7כל עוגן ימצא . ששניים ישמשו כעיגון תומך וששניים כעגון נושא
  ).עוגנים 4כ "סה(מפינת יחידה 

  
  וכחולם) פוגות(מישקים   14.1.04

  
על פי הדוגמה , או הנחיות האדריכל/מישקים יבוצעו בהתאם לתכניות ו  .א

  .מ"מ 8ועומקם  מ"מ 15-6ת במידוהמאושרת רוחב המישקים יהיה 
, מ"מ 10/10/35מ יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחתך "מ 10עובי   

י "או בשיטה אחרת מאושרת ע, הניתנים לשימוש חוזר, שניים לכל אבן
  .המהנדס

  
כיחול המישקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החיפוי   .ב

ים והמיועדים לעבודות ולאחר שטיפה כללית על פני השטחים המחופ
  .הכיחול

  
י ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק "המישקים יוכנו לעבודה ע  .ג

  .כנדרש
  .אין לבצע ניקוי מישקים והכנתם לכיחול באמצעות משור דיסק  
ניקוי מישקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה   

  .זיוןוהפינים הקושרים את החיפוי לרשת ה
  :ויגיע לגוון שבדוגמא המאושרת, הרכב המלט לכיחול יהיה כדלהלן  .ד

  ).בתוספת למלט האפור( חלקים 1.5      מלט לבן  
  .חלקים 2    עדין -אבקת קוורץ   
  .חלק 1    בינוני -אבקת קוורץ   
  .י האדריכל ובכתב"במידה וידרש ע      פיגמנט צבע  
ע באישור "קס או שוכמו כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון סיקה לט  

  .לפי הוראות היצרן, מראש של המהנדס
י הוספה מבוקרת של "מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע  

ולאחר , כמות התערובת תספיק לביצוע עבודה במשך שעה אחת. מים
  .אלא להכין תערובת חדשה, מכן אין להשתמש בחומר

  
  :תהליך העבודה יהיה כדלהלן  .ה

  .שק יהיה נקי לחלוטין וישטף במיםמרווח המי  -
  .י מוט עגול"שכבה ראשונה של מלט תוחדר ותלחץ ע  -
  .יתאפשר ייבוש חלקי  -
שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר פני הכיחול   -

י שפשוף במוט עגול עם פיזור של מעט מלט "ויבוצע ע יהיה חלק
  .לבן לגוון

  .שטחים שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט  -
ולהחזיקם , יש לאשפר במים את פני החיפוי, בתום עבודות הכיחול  

  .במצב לח כשבוע ימים
  
  .378כ "יבוצעו לפי הנחיות המפמ -  מישקי הרפיה, מישקי התפשטות  .ו

  .מישקי התפשטות אופקיים יקבעו לאורך הזויתנים  
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יסתם במסטיק סיליקוני נאטרלי על גב ספוגי , מ"מ 10עובי המישק   
  .כ"הנחיות המפרטים והמפמהכל על פי , איםבחתך מת

  
  קיון שטחי אבן גמוריםישמירה ונ  14.1.05

להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבניה באמצעים   
  .בדוקים

לפני התקשות (יעשה מיידית וללא דיחוי ' נקוי החיפוי מנטפי מלט בטון וכד  
מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמצעות או לכלוך שיתגלו /כל כתם ו) החומרים

  .ב"מברשת פלדה קיטור וכיו
  .כל שטחי עבודות האבן תמסרנה למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין  
ושלא יהיה ניתן לנקותם יוחלפו לוחות האבן ' במקומות שיכלו לכלוך כתמים וכו  

  .לןכשבכל ההוצאות ישא רק הקב, באחרים לשביעות רצונו המלאה של האדריכל
  

  אופני מדידה  14.1.06
המדידה תהיה של . לאחר הורדת הפתחים, ר נטו"י מ"שטח החיפוי יחושב עפ  

, עמודים, אבן פינה, עיבוד פתחים, שטחים עם חיפוי אבן לרבות שטחים קטנים
  .'קורות וכד

הספים , )מעל הפתחים(המשקופים , ר כולל גם מדידת המזוזות"מחיר המ  
  .אלמנטים אלו לא ימדדו בנפרד - והקופינג על המעקות 

  
  :תכולת המחירים כדלהלן  
  :גם המחיר כולל בין היתר, בנוסף לאמור במפרט הכללי  
, טיטלרבות  378כ "ומפמ 2378י "את כל האמור במפרט הבינמשרדי בת  .א

, עוגנים ,15/15 מ כל"מ 6בקוטר  נתוורשת זיון מגול, שכבת חספוס
 ,ניםוויתנים מגולוזו, ניםווגנים מגולעו, חוטי נירוסטה, ברגים, מיתדים

מישקים , שקים גמישיםימ, יציקת בטון מקשר, ניקוי וסתימת פוגות
  .וחיפוי בקיבוע יבש יכלול את כל אביזרי העיגון וקיבועם, 'יבשים וכד

, לרבות הכנת רשימות אבן מפורטות להזמנה אספקת האבנים כנדרש  .ב
, התאמת גב האבן', שקים וכדמי, ביצוע חריצים, סיתות האבן ועיבודה

אספקת חומרי אטימה וחומרי , עיגון כל פרופילי הפלדה למיניהם
, עמודים, כולל קירות(ביצוע העבודה בכל סוג אלמנט , הדבקה נדרשים

  ).'חשפים וכד
עבודות כיחול וליטוש פני הקיר , ביצוע קידוחים וחורים כנדרש  .ג

בן עד מסירתן לרבות ניקוי הגנה על עבודת הא, באמצעות אבן קרבונדום
  .סופי

  .או הדבקת סרגל קצה" פלץ"חיתוך  -עיבוד וחיבור אבנים לפינות   .ד
  .חיתוך וגמר אלכסוני  .ה
חריצים ופינויים למעברי צנרת ואביזרים המבוטנים , עיבוד פתחים  .ו

  .בבנין
  .מעל לפתחים EPDMסינור   .ז
עבודה תאושר לביצוע ה. ר"מ 12כאמור לעיל בשטח של  ותביצוע דוגמא  .ח

  .ותרק לאחר אישור הדוגמא
באזור  2378י "הכנת כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאבן לפי ת  .ט

  .הפרויקט הנדון
  .חישוב הנדסי ותכנון מפורט  .י
  .ליטוש והגנה, ניקוי  .יא
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   מתקני מיזוג אויר - 15פרק 
  

  מפרט מיוחד לעבודות מזוג אויר   15.01
  

בבנין כיתות תב הכמויות להלן מתיחסים לעבודות מזוג אויר המפרט הטכני וכ    .א
  .ואודיטוריום בבנין פינת רחוב הרב קוק ורחוב הנביאים בירושלים  

  
  כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין  .ב

  מפרט, 1996מהדורה " מתקני מזוג אויר" 15פרק , משרדית ומשרד הבטחון  
ל "וכל הוראה אחרת המתיחסת לעבודות הנ 755 ,751 תקן, 1001י "ת ,מיוחד זה  
  .בתאריך תחילת העבודה, הנמצאת בתוקף  

  
") קבלן המערכות"או " קבלן מיזוג אויר" או" הקבלן" להלן(קבלן מיזוג האויר   .ג

אי ידיעת . ל"יקפיד לבצע כל עבודותיו במדויק ובהתאם למפרט וההוראות הנ
  .ל לא ישמשו עילה לאי בצוע נכון ובהתאם לנדרש"ות הנהכתוב במפרט ובהורא

  
שנויי צנרת או מהלכי , אסור לבצע שנויים מהתכנון לרבות שנויי ציוד, כמו כן  
או בתכניות /תעלות או פרטי ביצוען או פריטים אחרים אשר הוגדרו במפרט ו  
  .מהמתכנן, מבלי לקבל אישור לכך מראשאו בכתבי הכמויות /ו  

  
 יחולו על עבודה זו ההנחיות, ל"לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנבנוסף   .ד

  .בהמשך כמפורט  
  

  היקף העבודה וטיבה   15.02
  

  חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי/העבודה המתוארת במסגרת מפרט  .א
  :אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן, העבודות    

  
  .וכמפורט ביתיים, יליםאספקה והתקנה של מזגנים מפוצלים רג  .1
  
א מפוצלות "או מערכות מ/א מושלמת ו"אספקה והתקנה של מערכת מ  .2

צנרת גז , מאיידים/יחידות קצה, המבוססות על יחידת מדחס מרכזית
  .VRFקירור ותקשורת בין כל חלקי המערכת והכל בשיטת 

  
, תעלות פליטה, אויר חוזר, אספקה והתקנה של תעלות אספקת אויר  .3

  .בידוד התעלות וציוד עזר, רים ושבכותמפז
  

או כנדרש מכל , אספקה והתקנה של מפוחי אורור מחדרי שירותים  .4
  .תעלות פליטה תריסים או שבכות, מקום אחר  

  
לוחות , אספקה והתקנה של כל מערכות החשמל והפיקוד לרבות בקרים  .5

, ל"כל החיווט החשמלי למערכות הנ, טרמוסטטים, הפעלה מקומיים
כמו כן הארקה מושלמת של כל מערכות , כבלי תקשורת ויתר הנדרש

ובדיקות חברת ', הצנרת וכו, לרבות הציוד התעלות, א"האורור ומ
  .החשמל או בודק מוסמך

  
  אחריות, ניסוי ויסות והרצה, עבודות הגמר, שטיפה וניקוי המערכות  .6

  .הדרכת המזמין ותיקי מסירה, ושירות      
  

פיגומים ואמצעי , חומרים, קבלן יספק את כלי העבודההעיל בנוסף למפורט ל  .ב
חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם , את העבודה, עבודות חציבה ומעבר, הרמה  
לפעולה בטוחה , השלמת ביצוע המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר  
בכמויות או בתכניות אך , גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט, ואמינה  
 .ל"לעמידה בתנאים הנ נדרשים  
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  .מערכת מזוג אויר ותנאי פעולתה    15.03
  

  , מערכת מזוג האויר בבנין תספק בכל עונות השנה בכל שעות פעולת הבנין  .א
  אשר תתאים על מנת לשמור על תנאי פנים הבנין אשר ' אויר מסונן בטמפ    
  .יפורטו להלן    

  
אויר זה יכלול אויר חוץ .ן קבועכמויות אויר כמפורט בשרטוטים יסופקו באופ  .ב

  .בכמויות כפי שמפורט בשרטוטים  
מטר    2האזורים מהרצפות ועד גובה  האויר יפוזר בבנין באופן שהטמפרטורה בכל    
  . תהיה אחידה    

מדידת . 35NC- לא תיצור בשום מקרה רמת רעש העולה על , מערכת הפיזור
מטר מן  1.50ה של עצמתו של הרעש בתוך האזורים הממוזגים תעשה בגוב

   .מטר מן הקירות 1.50הרצפה במרחק של 
  

  מערכת פיקוד אוטומטית תשמור באזורים הממוזגים על טמפרטורת מדחום  .ג
  י שנוי הויסות של"אשר תשתנה בעונות השנה השונות ע, יבש קבועה מראש    

  מערכת הפיקוד האוטומטי לא תגרום בשום מקרה לזעזועים . הטרמוסטטים
  ים בטמפרטורה באזורים הממוזגים ותודא שההשתנות תהיה פתאומי    
  .הדרגתית עד כדי כך שאדם לא ירגיש בשנוי    

  
  הקבלן יהיה אחראי. חשובי המערכת מבוססים על התנאים המפורטים להלן  .ד

  לכך שהמתקן יספק את תפוקת הקרור או החמום הדרושים כדי לשמור על    
  .ץ הם כמפורטתנאי הפנים הנתונים בעת שתנאי החו    

  
  מדחם לח מדחם יבש תנאי חוץ  

  
  'פ 78.8 =)'צ 26(    'פ 96.8 =)'צ 36(     קיץ  

  
  'פ 32.0 =)'צ 0(    'פ 32 =)'צ 0(    חורף  

  
  תנאי פנים  

  
  'פ 59.5 =)'צ 15.3(    'פ 71.6 =)'צ 22(    קיץ  

  
  'פ 58.5 =)'צ 14.7(    ' פ 70 =)'צ 21.1(    חורף  

  
  
 

וכמויות  יחידות עבוי מרכזיות ,מזוג אויר על בסיס גז קירור אספקה והתקנה של מערכת   15.04
   )VRF(גז מישתנות 

  
הקבלן יספק יתקין ויפעיל באופן מושלם מערכות מזוג אויר על בסיס גז קירור   .א

, יחידת מדחס מרכזית או מספר יחידות מדחס מרכזיות, בהתפשטות ישירה
מערכת , גז קירור מערכת צנרת, מאיידים המותקנים בחללים הממוזגים

וכמויות גז קירור מישתנות , תקשורת אלקטרונית בין כל מרכיבי המערכת
)VRF ( בהתאם לדרישות הקירור או החימום של כל אחת מיחידות הקצה

  .והדרישה הכללית
    

  . ותפעל או לקירור או לחימום") משאבת חום("המערכת תהיה לקירור ולחימום   .ב
  

 לרבות כל מערכות צנרת(יים יהיו מוגנים לחלוטין כל מרכיבי המערכת החיצונ  
   .מפני השפעות מזג האויר) אביזרי החשמל והבקרה, הגז

   .צלעות המעבים תהיינה עם צפוי אפוקסי מיוחד    
  

שגם אם ינותק , המערכת החשמלית והבקרה של כל מרכיבי המערכת תהיה כזו  
וזה , ללא שום תקלה כל יתר המערכות ימשיכו לפעול, החשמל לאחד המאיידים

  . תנאי יסודי לאישור המערכת והציוד
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רמת הרעש של הציוד הפנימי בחללים הממוזגים והחיצוני לא תעלינה על נתוני   .ג

  .היצרנים המופיעים בקטלוג הטכני
  

לא . מלאים" אינוורטר"כל המדחסים יפעלו עם משני מהירות ויהיו מדחסי    .ד
  ".אינוורטר"ומדחסי " ON-OFF"י יאושר ציוד עם שילוב של מדחס   

  
  יהיה כנדרש בתקנותה " COP"ומקדם היעילות  A410גז הקירור יהיה ירוק   .ה

  י "לרבות ת 1.1.05עדכון מיום  1חלק  994י "הכל לפי ת, החוק העדכניות  
  .לציוד  

  
סיטי "סדרת " מיצובישי אלקטריק"חברת  תוצרת המערכת תהיה דוגמת  .ו

ובתנאי שהציוד , בלבד "דייקין" או" טושיבה" ר של חברתע מאוש"או ש, "מולטי
  .על כל דרישות מפרט זהיענה 

  
ביצוע המערכת מותנה בקבלת סיוע וגבוי הנדסי מלא ומקיף של נציג החברה   .ז

, נתונים הנדסיים, סכימות פיקוד, לרבות סכימות צנרת) ל"היצרן בחו(המקורית 
תן תעודת אחריות למערכת לתקופה ומ, על אופן הביצוע וההפעלה פיקוח שוטף

  .שנים לפחות 3של 
  

הקבלן המבצע יהיה בעל נסיון מוכח בהתקנה מושלמת של מערכות מסוג זה   .ח
והוא מתחייב לבצע את המערכת באופן , אשר פועלות בהצלחה וללא תקלות

  .נכון ומדויק על פי הנחיות היצרן ונציגו המוסמך, מקצועי
  
צנרת ראשית , לכל אורכה במוטות קשיחים" L"מנחושת צנרת גז הקירור תהיה   .ט

עם אביזרים מקוריים להלחמה ורק באישור מיוחד ובמידה  ומישנית ללא הבדל
במקום מרכזי תהיה צנרת הגז בין " מחלקים ראשיים"והמערכת תכלול 

  .בצנורות נחושת רכה, המחלקים למאיידים
  

כל חיבורי . B-280 ASTMן לפי תק" L"צנרת הגז תבוצע מצנרת נחושת דרג   .י
ללא ניקוי מוקדם , כסף 5%עם " סילפוס"י "הצנרת ואביזריה יבוצעו בהלחמה ע

יוודא , טרם ביצוע ההלחמות. או חמרים אחרים) FLUX(משחת הלחמה  וללא
במקרה של לכלוך או . הקבלן נקיון פנימי של הצנרת מכל הסיגים וגופים זרים

אשר , בעזרת פיסת בד כותנה יבשה ונקיההצנרת תנוקה , גופים זרים בצנרת
יוזרם חנקן נקי , במהלך כל הלחמת הצנרת). עם חוטר(תועבר בתוך הצנור 

דרך הצנרת באמצעות וסת לחץ וצינורית , PSI 6 (BAR 0.4(בלחץ נמוך  -99.95%
תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא מתנדף מיד מהקצה ממנו , גמישה

פתח יציאת החנקן . ייב לזרום בתוך הקטע המולחם בצנרתהחנקן ח. הוא מוזרק
בסיום תהליך . מהצנרת יהיה במרחק של לפחות מטר אחד מנקודת ההלחמה

הזרמת החנקן . יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה במים, ההלחמה
  .בצנרת תופסק רק לאחר קרור מלא של הקטע המולחם

  
למעט נקודות בהן , כת אטומיםבמהלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במער

  .או חיבור/מתבצעת עבודת הלחמה ו
    

   .זויות תהיינה מטיפוס רדיוס ארוך בלבד    
  ויצור עצמאי לא , מחלקים או מפצלי צנרת יהיו מקוריים של היצרן בלבד   

  .יתקבל בשום אופן
קטרי הצנרת ומידות המפצלים השונים יבוצעו על פי התכניות והמפרטים 

  .ספק הציוד באתרוהנחיות 
  

אנכיים או אופקיים לחלוטין או , הצנרת הקשיחה או הרכה תותקן בקוים ישרים
  .ולא תתקבל צנרת שלא תותקן בהתאם לכך, י היצרן"בשיפוע הנדרש ע

  
יהיו על פי הנחיות היצרן וסכימות ' אביזרי חיבור מיוחדים וכו, קטרי הצנרת

או /יוגשו לאישור המתכנן והצנרת אשר יגיש כחלק ממסמכי הביצוע ואשר 
   .המפקח
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לכל אורכה תהיה מבודדת בתרמילי גומי ספוגי תוצרת  הגז ונוזל הקירור צנרת  .אי

הבידוד יתאים לשימוש בטמפרטורות הגז הזורם דרך . באופן גלוי "ענביד"
  .הצנרת

עד  חשופים ללא בידודישארו ' מחלקים וכו, מפצלים, זויות, כל נקודות החיבור
  .כמפורט בהמשך גמר הבדיקות לאחר

יבודדו בבידוד מקורי של היצרן לאביזר  -מחלקים מפצלים ואביזרים מיוחדים 
  .זה

  
   לצנרת . מ"מ 19: ומעלה) 0.75(" 7/8"לצנרת בקטרים : להלן עובי הבידוד   
  .מ"מ 13): 0.5(" 5/8"בקטרים עד וכולל    

  
ניתן לבצע בדיקה . ודות הצנרתתעשה בסיום כל עב לצנרת גז הקירור בדיקת לחץ  .בי

או /י מחברי פלר ו"עם קצוות צנרת סגורים ע, עם יחידות מורכבות או לחילופין
י החדרת "והבדיקה תבוצע ע, PSI 400 (BAR 28(לחץ הבדיקה יהיה . מולחמים
בזמן שהצנרת . שעות 48הצנרת תושאר תחת לחץ זה לפחות . 99.95% -חנקן נקי 

  .זילות מכל חיבור והלחמה בצנרתתחת לחץ יבדוק הקבלן נ
  

או איכות /או איכותה ו/או אי ודאות לגבי שלמות הצנרת ו/בכל מקרה של ספק ו
או את כל הצנרת /שמורה למזמין הזכות לדרוש החלפת קטע ו, העבודה

  .בשלמותה
  

על סיום הליך בדיקת ) בהמשך לאישור נציג היצרן(לאחר קבלת אישור המזמין 
  . בלן את עבודות הבידודיסיים הק, הנזילות

  
תותקן  - בחללי תקרה מונמכתקירור וכן צנרת וחווט תקשורת הצנרת גז   .גי

לכל  ,מ לפחות"מ 60X100 אךורק בתעלות חשמל מגולבנות מסוג רשת במידות  
  .י קטרי הצנרת והבידוד"או כנדרש עפ מעגל גז  

  
נה בקוים תותק -צנרת גז הקירור וכן צנרת וחווט תקשורת במלוי הריצוף  
מ מכופף "מ 1.25ותקבל כסוי מגן מפח מגולבן בעובי , ישרים וקצרים  
כלפי (הצנרת תקבל הגנה חיצונית  -בקירות. מ"ס X 10 5במידות " אומגה"כ  
  .מעל לתעלה) עם רשת(והטיח יבוצע , ל"עם כסוי פח כנ) החלל  

  
 תמידן תותק, לאקלים חיצוני חיצונית גלויהצנרת גז קירור חשמל ותקשורת   
בצבע לבן מקורי ואין להתקין צנרת  מ"מ 1.0בעובי  מפח מגולבן בתוך תעלות  
  . גלויה  
חומר עמיד  עטיפה בשתי שכבות של תחבושות ומריחת כל הצנרת תקבל  
  ".סופר-אקרילפז"בקרינה מסוג   

    
  .ומתאימות למבנה ואופן ההתקנה, ישרות, כל התעלות תהיינה מפולסות  

   יש לתמוך התעלות על גבי הגבהות בטון מסוג, חצר ציודאו ב/על הגגות ו    
  .י המפקח והמתכנן או על מעקות הגג"שיאושר ע    

  
 או ,NYY XLP כבלי חשמל והתקשורת בין יחידות הפנים והחוץ יהיו מכבלי  .יד

בצנרת מריכף ועמידים בטמפרטורות מגע  שחליםמו ,י נציג היצרן"ע כנדרש
  .שמל לצינור גז חםגבוהות למקרי מגע בין כבל ח

  
כך שניתן יהיה  ,לא תתקבל צנרת חשמל או תקשורת אשר לא תושחל במתעלים

  .לשלוף את הכבלים ולהחליפם במידת הצורך
  .ר"ממ 0.75גידיים יהיו בחתך מינמלי של - כבלים דו  

  
המפסק יהיה . ליד כל יחידת מדחס חיצונית יותקן מנתק בטחון חשמלי מקומי  .טו

. במקום בו ניתן יהיה להפעילו בנוחיות ובבטחון IP 65של  אטום למים ברמה
  .בלבד" אנטיגרון"החשמל יהיו עם מחברי  חיבורי

    -שניידר "או " לגרן" "מילר –קלוקנר ", "אבב"המנתק יהיה תוצרת     
  . בלבד" אלקטריק    
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עם שכבות כפולות  י התכנון"או תמיכה עפכל יחידת מדחס תותקן על בסיס     .טז

  ".מייסון"תוצרת " פד-W-סופר"ל בולמי רעידות מסוג ש   
    

, טרמוסטט מקורי/תהיינה עם לוח הפעלה) המאיידים(כל היחידות הפנימיות    .יז
אחת או יותר  ומכשיר אחד יפקוד על יחידה, קבוע ומחובר באופן חוטי ליחידה

  .על פי התכנון
    
תכלולנה , )ועלותמת, יחידות סמויות() המאיידים(כל היחידות הפנימיות   
, וכנדרש מתנאי התכנון, י סטנדרט היצרן"עפ, מקוריותמשאבות ניקוז   
  .טבלאות הציוד ורשימת הכמויות  

        
,כל היחידות תכלולנה הגנות מפני שינוי מתח נפילות מתח או חוסר פאזה  
  הכל באחריותו הבלעדית של קבלן - כחלק אינטגרלי של היחידה או בנפרד   

  .ללא תוספת מחיר, ו הקבלן הראשיא/המערכות ו    
  

  נקי מאדי מים וכמיוצר, מאיכות מעולה C410גז הקירור יהיה ירוק   .חי
  חיבורי צנרת הקירור בין . י יצרן הציוד"ע כמומלץ ע"או ש, "פונט-דו"י "ע

  במדה וצנרת הגז , היחידות יהיו עם אביזרי פירוק מתאימים למטרה זו בלבד    
  .ם מלוי גזאינה מהסוג המסופק ע    

  
  במידה ובדיקות הלחץ ותיקון הדליפות יסתימו כנדרש ויתקבל אישור נציג   

  לחץ -יש לבצע שטיפה בחנקן וגז ולאחר מכן לבצע ריקון עד לתת, היצרן לכך    
  .שעות 24למשך  כספית מיקרון 500של     

  
  ניתן להשלים את הבידוד וכן למלא , ל"רק לאחר גמר ביצוע העבודות הנ  

  .ובכמות השמן הנדרשת, רת בגז יבש ונקיהצנ    
  .מומלץ להתקין מיבשים לנקוי נוסף וייבוש המערכת, כמו כן    

  
  מגשי הניקוז וצנורות הסניקה ממשאבות הניקוז של יחידות הפנים והחוץ    .יט  

  . יחוברו עם צנורות הניקוז המקוריים עד לצינור הניקוז הראשי ,ומכל הסוגים  
  .מבודד, היא תבוצע עם צנור שרשורי בלבד - או אם נדרשת הארכה    
    
  קבלן המערכות יתקין ויחבר בצורה נאה ומסודרת את יחידות האיוד   .כ

  הקבלן יספק ויתקין את . הפנימיות ויחידת העבוי החיצונית המפורטים לעיל    
את התעלות והמתעלים , צנרת הקירור והחיווט החשמלי בין כל היחידות  
וכן את כל יתר הציוד האביזרים החומרים  ,על הצנרתההגנות , למיניהם  
והעבודה הנוספים הדרושים או רצויים לפעולה תקינה ומשביעת רצון   
ולרבות , והתקנה מושלמת בין אם צוין הדבר במפורש ובין אם לא  
   .הטרמוסטטים והתקנתם  

     
  במסגרת עבודה זו יבצע קבלן המערכות את כל הקידוחים הנדרשים   .אכ

  מ להעביר דרכם את צנרת הגז "קירות חוץ או מחיצות ע, רצפות, תקרות רךד    
   הקידוחים יעשו במקדחי וידיה. לרבות השרוולים לחדרים המוגנים, והחשמל
   כל פתח אשר יבוצע גדול מהנדרש .ובקוטר הנחוץ בלבד, מתאימים

  .י קבלן המערכות על פי המצב הקיים או המתוכנן"יתוקן יטויח ויצבע ע
    
  .י נציג יצרן הציוד"פיקוח על הביצוע ע     .בכ

  
במהלך הביצוע יבוצע פיקוח של נציג היצרן בכל אחד משלבי ההתקנה      .1

 או אישור לקבלן המבצע ובמקביל /הערות ו, ח ביקור"לרבות הוצאת דו  
  .גם למזמין  

  
  :להלן רשימת השלבים המינימליים   .2
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תקשורת , נרת גז הקירורצ -שלב הכנת התשתיות למאיידים      .א
הצנרת  ,הצנרת הראשית חשמל וניקוזים לרבות שלב התקנת  
הצנרת ו, הצנרת המישנית, המחלקים, בקומות ,האנכית  
  . הצנרת החיצונית הגלויה ,הראשית על הגג  

  
 חיבורי הציוד וכל ההכנות, שלב התקנת הציוד הראשי והמשני  .ב    
   .לקראת ההפעלה      

  
פעולת , ל הבדיקות המקדימות לרבות התקשורתשלב ביצוע כ  .ג    
  בדיקת כל מאייד ומאייד לרבות , בקר השליטה והניהול      
בדיקת מגשי הניקוז ומשאבות , רמת רעש, מהירות, הפעלתו      
  סימולציה של , פעולת יחידות המרכזיות  בדיקת , הניקוז      
  .תקלות ויתר הנחיות היצרן      

  
  .שלב התיכנות ובדיקתו  .ד    

  
  על הקבלן , א להתקנת המערכת המושלמת"כחלק בלתי נפרד מעבודת קבלן מ  גכ

 באמצעות בקר , לבצע לקראת ההפעלה את תהליך התיכנות של המערכות    
  .הניהול והשליטה  
 שעות(כל המאיידים במבנה יחולקו לקבוצות עם משטרי הפעלה שונים   
הפעלתם יהיו על פי  מספר הקבוצות ומשטרי). 'ניתוקים יזומים וכו ,עבודה  
וחלק זה של העבודה כלול במחיר הכולל ויעשה , או נציגו/הנחיות המזמין ו  
  .חשבון הקבלן המבצע במלואו על  

  
 וכן לבודקן בתנאי, לאחר גמר ההתקנה יש לווסת את המערכות ולכוונן   .דכ

 כל   הכיסויים יותקנו ויושלמו, המסננים ינוקו. פעולה ממשיים לקירור וחימום  
  .מ לקבל מתקנים ומערכות שלמות ומושלמות"העבודות הנדרשות ע  

  
  .י המפרט והתכניות"כל הציוד יהיה חדש תקין מתאים למטרה אליה יועד עפ  הכ

בנוי בשלמותו , הציוד יהיה מסדרות יצור סטנדרטיות של היצרנים המאושרים  
  .וגבמפעל ואין לבצע באתר עבודות בניית ציוד או השלמת בנייתו מכל ס

  
לרבות , המחיר לבצוע המערכות יכלול את כל האמור לעיל וכן את כל יתר הנדרש  .וכ

) מאיידים(יחידות הפנים .י נציג יצרן הציוד וכמפורט בכתב הכמויות"הפיקוח ע
) יחידות המדחס(החיצוניות  היחידות תשולמנה על פי גודלן והסוג אשר יקבע

צנרת גז הקירור והתקשורת לכל . תשולמנה בנפרד כולל את כל הנדרש להתקנתן
כולל את כל , או לפי האורך כמפורט בכתבי הכמויות כמכלולמעגל תשולם 

ההגנה על הצנרת  ,הנדרש להתקנתה לרבות הרשתות בבנין והתעלות על הגג
, מלוי גז ושמן, הואקום, הבידוד, או מחוץ למבנה ,בתחום המלוי או בקירות

מס הקניה כלול במחירי הציוד ולא . אחריותהפעלה ויסות ו, שילוט לכל האורך
  .ישולם בנפרד

  
 המקוריים ת הפעל"ודוחוהקבלן ימציא תעודת בדיקה , בגמר העבודה וההפעלות  זכ

ולאחריות של , והפעלתה  של נציג יצרן הציוד לתקינות המערכת ואישור לביצועה
  .שנים מיום המסירה 3

  
כי תלית , הקבלן או נציג היצרן י מהנדס"כמו כן הקבלן ימציא אישור בכתב ע  

התנתקות ממוטות התליה של /ללא חשש של נפילה, בטוחה, המאיידים תקינה
המאיידים התלויים בחלל התקרה המונמכת או בשילב עם התקרה המונמכת 

  ").קסטה"כגון יחידות (
  

  .אישור זה מהווה חלק ממסמכי מסירת המתקן למזמין  
  

   פליטה ואורור צנטריפוגלייםאספקה והתקנה של מפוחי    15.05
  

בהתאם לפרוט שניתן  יתקין ויחבר למערכת התעלות את המפוחים, הקבלן יספק  .א
, המפוחים יהיו מושלמים מכל הבחינות לרבות בית מפוח. ברשימת הציוד בלבד

  .כמפורט בכתב כמוית,מאיץ 
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  שבהקבלן יח. לצרכי מכרז בלבדהעומד הסטטי הניתן ברשימת הציוד הינו   .ב

    את העומד, לפני הזמנת המפוחים, או המפקח/ויגיש לאישור המתכנן ו  
קיימים  שיתאים למערכת התעלות והציוד שיסופק על ידו כפי שהינם  המדויק  
  . בבנין  
  .רגל לדקה 1800המפוח יבחר למהירות יציאה שלא תעלה על   

  
 מצעי הרמהוכל יתר הנדרש לרבות א מחיר המפוח כולל את כל האמור לעיל   .ג

  .הגג או אל מקום ההתקנה וכל יתר הנדרש על   
  .וכן הכבל המסוכך, מחיר ווסתי מהירות כלולים במחיר המפוח    

 
  )פח מגולבן (ללחץ נמוך  מלבניות תעלות אויר   15.06

  
או המאווררים מערכות /הקבלן יספק ויתקין עבור כל האזורים הממוזגים ו  .א

כפי שהן , אויר צח ואויר פליטה, אויר חוזר ,מושלמות של תעלות אספקת אויר
על הקבלן לוודא . מתוארות באופן סכמטי בלבד בתכניות וכפי שיפורטו להלן

בכל מקרה . אפשרויות המעבר המעשיות בתוך הבנין ולהכין את תעלותיו בהתאם
שהתנאים המעשיים מחייבים שנוי ניכר מן המסומן בתכניות חייב הקבלן להכין 

  .או המפקח לפני בצוע/י ולקבל את אישור המתכנן ותכנית לשינו
  

  ביצוע התעלות לפני שנבדקו אפשרויות הביצוע והמידות המדויקות היא  
  או החלפת/ולא ישולם שום פצוי על שנויים ו, באחריותו הבלעדית של הקבלן  

  .תעלות בלתי מתאימות    
  

ועם , כניות והפרטיםהתעלות תהיינה עשויות מפח פלדה מגולבן בעובי המצוין בת  .ב
  .ר לפחות"מ/גרם 220צפוי אבץ במשקל של 

  וללא סמני תקיפה קורוזיבית מכל , נקי ושלם, הפח יהיה מתוצרת מעולה  
  ופחים אלה יפסלו גם אם שמשו לייצור , אבקת צינק/סוג לרבות משקעי צינק  
  פח זה יבדק לפי דרישות התקן הישראלי העדכני החלות על פחים. תעלות  
  צפוי האבץ בכל התעלות המותקנות בבנינים יהיה שלם". א"ולבנים מסוג מג  
  ג"משקעי צינק ע" (דהצינקיפיקציה""או , ללא כל סדקים או סמני התקלפות  
  תעלות הפח המגולבן תבנינה בהתאם). או אבקת צינק/הפחים ו  
  לגבי תעלות ASHRAE, SMACNA-לדרישות וההוראות העדכניות של ה  
  צורת חיזוק , לרבות עובי הפחים, י המקרה"או גבוה עפ, חץ נמוךהמיועדות לל  
  .האוגנים והמתלים למיניהם, עובי המגירות, והקשחה  

  
ורק , תקבלנה נקוי יסודי) 'משטחים שומנים וכו, חול, עם אבק(תעלות מזוהמות 

  .לאחר מכן תותקנה
אבק  ל והלכלוך ישאב עם שואב"תעלות מבודדות בבידוד אקוסטי תבדקנה כנ

  .במידה ולא ניתן לנקותו או יוחלף, תעשייתי
  

, הקבלן יפרק את כל התעלות ויחליפן בנקיות, במידה והנוהלים לעיל לא ישמרו
  .ז של הפרויקט"הכל על חשבונו ומבלי לפגוע בלו - או יבצע נקוי יסודי 

  
התעלות תקבענה אל תחתיות תקרות הבנין או לקירות או לרצפות באופן אשר   .ג

 פרופילים מקצועיים מגולבניםח את הקשיחות הדרושה וזאת באמצעות יבטי
מוטות וברגים , לרבות חשוקי מתכת, )לא תתקבלנה -תמיכות פח מכופף ( בלבד

או מתוצרת " פיליפס"אשר יחוברו אל הבטון באמצעות ברגי התרחבות מתוצרת 
לתלות בשום מקרה לא יחשוף הקבלן את זיון הבטונים על מנת . שוות ערך לה

  .התליה והתימוך יבוצעו לפי פרטי התכניות. עליו תעלות אויר
  

  הכל, ואלכסוני חיזוק" ח"תעלות אנכיות תקבענה לקירות באמצעות מסגרת   
  ואזורי ריתוך יצבעו , כל החומרים יהיו מגולבנים. לפי הפרטים בתכניות  
  .בגלבן קר בלבד  

  
" שלחן"ג "תתמך ע) אויר חוזר כגון תעלת(תעלה אנכית היורדת עד סמוך לרצפה   
  .ולא עם רגליים הקבועות לתעלה בברגים  
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  מסגרת מעץ מהוקצע, בכל מעבר קיר או מחיצה תותקן סביב התעלה ובידודה  
  .א.המסגרת תסופק על ידי קבלן מ. הטיח+ ברוחב הקיר , מ"ס 1.5-2בעובי   
 א"קבלן מי "האטימה בין התעלה למסגרת תהיה ע. י קבלן הבנין"ותבוטן ע  
  .כמפורט בהמשך  

  
  בכל המקומות המסומנים בתכניות יספק הקבלן ויתקין מדפי ויסות עם  .ד

  ".מטלפרס"או של " יעד"תוצרת , להבים בפעולה נגדית עם גלגלי שיניים מוגנים    
  .יבודדו בבידוד טרמי חיצוני, מדפי ויסות אשר מותקנים בתעלה מבודדת    

  
  הדוק, לתעלות יהיה בעזרת כיפוף כפול) זריםעבור מפ(חבורי הצוארונים   .ה

  יציאות. לא יתקבל) ניטים(חיבור במסמרות . ואטום למניעת דליפות אויר    
  .לפי הפרטים, עם מדף ויסות, לתעלות גמישות תהיינה קוניות    

  
מעל  2" כאשר הקוטר הגדול הוא, מוצא לתעלה גמישה מתעלה מלבנית יהיה קוני  .ו

והבידוד  ר יהיה עם הפשלה פנימית של הפח סביב הפתחהחיבו. לקוטר הגמיש
עם , ישר  המוצא יכלול קטע. באופן שימנע סחיפת סיבים) אם יש(האקוסטי 

עם ציר עובר    KEדגם , בלגיה ATCהווסת יהיה תוצרת . ווסת עגול ומנגנון ויסות
-03" (מ"בע לימור טכנולוגיות "י "כמשווק ע, ")תומך נגדי("לשני הצדדים 

  .ע מאושר בלבד"או ש) 0504257
  .יקבל בידוד טרמי לאויר ממוזג מוצא קוני  

  
 15 - עם רדיוס חיצוני לקשת הפנימית שלא יפחת מ" עגולות"הקשתות תהיינה   .ז

י "הן עפ –י הפרט הסטנדרטי "עפ, בכל קשת יותקנו כפות כוון עגולות .מ"ס
  .והן מספר כפות הכוון הנדרשות מרווחים

  
  .י הפרט הסטנדרטי"יותקנו כפות כוון כפולות עפ" תמרובע"בכל קשת   
דופן (תהיינה גם כפות הכוון אקוסטיות , כאשר התעלות הן עם בידוד אקוסטי  
  ).פנימית מחוררת ובידוד אקוסטי בתוך הכפות הכפולות  

  
  :איטום חיבורי תעלות אויר  .ח

  מחוץ בתוך המבנה או, כל חיבורי קטעי התעלות המבודדות והבלתי מבודדות  
  י שימוש בחומר אטימה"יאטמו ע' הסתעפויות וכו, בחיבורי צוארונים, לו  
  או, "יהודה יבוא ויצוא"י "כמשווק ע) DUCTMATEתוצרת " (סיל-פרו"מסוג   
גם עם  תבוצע עטיפת התפר". מטל -גוד "י "כמשווק ע." פ.דק קאסט מ"  
ומריחה לפני , המריחה השימוש בחומר יעשה רק לאחר נקוי מקום. תחבושות  
  .הנחת התחבושת ולאחריה  
  חומר . מחיר האטימה כלול במחיר התעלות ולא תשולם עבורו כל תוספת  
  .האיטום יהיה אפור לתעלות פנימיות ולבן לתעלות חיצוניות  

  
  כנדרש) בין התעלה למסגרת(מעברי התעלות דרך קירות ומחיצות יאטמו     
  סגירה מסביב, ק"ממ/ג"ק 150על פי הפרט כולל צמר זכוכית במשקל של     
  .הכל על פי המפרט, עם פרופילים וסרגלים    

  
  .תעלות גלויות תהיינה נקיות מכל סימון ולכלוך אחר  .ט

  חיבורי התעלות והמתלים יהיו עשויים בהקפדה תוך שמירה על קוים ישרים  
  צבעי גמר ויסוד של, אורך אחיד של מתלים ומוטות הברגה, ומקבילים  
  לא. חיתוך של פסי החיבור וכיפופים אשר יהיו ישרים לחלוטין ,הזויתנים  
   .בעזרת מוטות הברגה וזויתנים תחתונים שלאתותר כל תליה   

    
  ,מחיר התעלות כולל איטום. התעלות בבנין תשולמנה כמפורט בכתב הכמויות  .י  

בקשתות  כפות כוון, והתמיכות למיניהן את כל התליות, הקשחות, אוגנים  
  . וכן שילוט וסימון מפורטים כנדרש וכמפורט, ואביזרי תעלה אחרים ,עגולות

לא תשולם כל תוספת עבור נקוי התעלות מלכלוך וסימון , עבור תעלות גלויות  
  .והתקנה מסודרת ונאה  

    
  עבור קונוסים להסתעפות גמישים ישולם בנפרד כולל כל המפורט וכנדרש    
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  .בפרטים ובכמויות  
  

  ר הפח הגלוי "לות דרך גגות ישולמו לפי מסינורים במעברי תע  
  ,כפופים נסתרים, קיבוע לקיר, כולל את שילוב הסינור בתפר התעלה, בלבד  
  .וכל יתר הנדרש" קאסט-דק"איטום ב  

  
  :להלן אופני המדידה והמחירים לתעלות בעלות חתך מרובע  . אי  

  
  כולל מחברים גמישים ואביזרים אשר(האורך ימדד לאורך הציר   .1  
  ).אינם נמדדים בנפרד    
  .ההיקף ימדד בניצב לציר  .2  
  .ההיקף ימדד לפי המידה הגדולה -בקטע תעלה בעלת חתך מישתנה   .3  
  , ללא תוספת בעד פחת, השטח יקבע לפי מכפלת האורך בהיקף  .4  
  .'חיפויים וכו, שוליים    
  מטר לאורך הנמדד 1ומעלה יש להוסיף  450לקשת או כיפוף בזוית   .5  
  הזויות תמדדנה בין צירי התעלה בנקודת הסטייה . לאורך הציר    
  .ובכוון זרימת האויר    
  .מטר לאורך 0.5יש להוסיף  440-ל 150לקשת או כיפוף בזוית של בין   .6  
  , מטר לאורך הנמדד 1.5למעבר מחתך מרובע לעגול יש להוסיף   .7  
  .וההיקף יהיה לפי החתך המרובע    

תשולם רק תוספת , כוון כפולות ואקוסטיותלזוית ישרה עם כפות   .8
 1וללא תוספת (על פי שטח המישור בו הן מותקנות , למחירכפות הכוון

  ).לקשת מעוגלת מטר כמו
  ,מפוחים ויותר ביחידה לטיפול באויר 2לחיבור " מכנסיים"עבור   .9  
  ".רגל"עבור כל , מטר לאורך הנמדד 1יש להוסיף     
  מטר לאורך  0.5יש להוסיף ) ציאה למפזרלדוגמה בי" (נעל"עבור   .10  
    ".נעל"הותקנה ה) או בסופה(התעלה אשר בתחילתה     
  אטמים, כל האביזרים לחיבור, תעלות עם אוגנים תכלולנה את האוגנים  .11  
  .וכל הנדרש    

  
    תעלות גמישות למזוג אויר   15.07

        
  בור הציוד הדורש או המאווררים וע/הקבלן יספק ויתקין באזורים הממוזגים ו  .א

  .אורורלתעלות גמישות לאויר ממוזג או , זאת  
  
  בקוטר) HELIX(מבנה התעלות הגמישות יהיה מחוט פלדה במבנה בורגי   .ב

שכבות עבות  3ב , אלומיניוםשל יריעות  וחיצוני עם ציפוי פנימי, פנימי הנדרש  
  .ריעהאשר אינה ניתנת לק, ליצירת מעטפת פנים אטומה לחלוטין וקשיחות  

  
  כ"בד, הבידוד החיצוני יהיה מיריעות צמר זכוכית אמריקאי בעובי הנדרש  
  .לפחות 1"  
  עשוי, בלתי דליק, עמיד, ג הבידוד הטרמי יהיה מחסום אדים אינטגרלי"ע  
  .ג רשת סיבי זכוכית וציפוי אלסטומרי"פילם של פוליאסטר ואלומיניום ע  

  
  .יעהמחסום האדים יהיה בעל התנגדות גבוהה לקר  

  
 1רמה  U.L 181מערכת הבידוד והמעטה הפנימי יעמדו בדרישות העדכניות של   .ג

  דרגה 755י "ת, 1001י "כמו כן ת, NFPAשל  A 90ובדרישות סטנדרט   
  .3.3 .V.  

  
  רגל  2500התעלות הגמישות תתאמנה למהירות זרימת אויר מירבית של   .ד

  4.5-82(' מעלות פ 40-180 של. וטמפ, 2"ולחץ אויר פנימי חיובי של , לדקה  
  ).'מעלות צ  

  
התעלות תהיינה בקטרים המצוינים בתכניות ותותקנה באורכים אשר ימנעו  .ה

  ללא פיתולים או, תוך שמירה על קוים ישרים, שקיעה או מתיחת יתר  
  .כיפופים בהתאם להמלצות היצרן  
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  גליםבאופן שימנע שקיעות ו, מטר 0.5תמיכות לא יעלו על /מרחקי התליות  
  סרט תריס כאשר בינו לתעלה-באופן מוחלט כאשר התליה תהיה בעזרת בד  
  ואשר, מ"ס 7.5-אשר רוחבה לא יקטן מ 1"תותקן רצועת בידוד אקוסטי   
  .י הסרט"תקיף את כל חלק התעלה הנתמך ע  

  
  .והתעלה תרד באופן אנכי אל המפזר, מעל כל מפזר תקרה תותקן תמיד תליה  

  
  מישות לתעלות קשיחות או לפריטי ציוד יהיו בעזרת סרטחבורי התעלות הג  .ו

  עבור החלק - ם הניתן להידוק בעזרת מברג ומנגנון מתיחה "הידוק מפלב  
  .לבידוד מעל) אזיקון(וסרט פלסטי הדוק , הפנימי  

  
או דגם אחר ) ב"ארה" (ATCO"התעלות הגמישות תהיינה מתוצרת חברת או   .ז

  ,ערך מאושר בלבד מלווה בדוגמת התעלהאו שווה , העונה לדרישות לעיל  
  .755-ו 1001י "ות  

  
ג "תהיינה עם חיזוק סיבי זכוכית ע, תעלות גמישות עשויות אלומיניום בלבד  .ח

עם שלוש  ל"מהתוצרת הנ, מעלות צלסיוס 100עד ' לפעולה בטמפ, חוט הפלדה  
  .שכבות אלומיניום  

  
, טר הנדרש והאורך המותקןהקו, י הדגם והיעוד"תעלות גמישות תשולמנה עפ  .ט

  .חיבורים לתעלות ראשיות או פריטי ציוד, לרבות תליות ותמיכות  
  ,י האורך הישר של התעלה ללא כווץ או מתיחת יתר"אורך התעלה יקבע עפ  
  .י היצרן"ובמצב המומלץ ע  
  .לא תשולם כל תוספת עבור קשתות למיניהן או אביזר אחר הדרוש להתקנתן  

  
  ובידוד אקוסטי, ת מזוג אוירבדוד תעלו   15.08

  
  )פנימי(בידוד אקוסטי   

  
  ובכל המקומות , הקבלן יספק ויתקין בדוד אקוסטי פנימי בתעלות הפח  .א  
  .המפורטים בתכניות או בכל מקום אחר בו יידרש הדבר    
  חומר הבדוד יהיה שמיכות צמר זכוכית בעל דופן אחת קשיחה בלתי    

דגם " CERTAINTEED"י חברת "ע כמיוצר, עם גיזה אקרילית דליקה
"TOUGHGARD "מיוצר לפי סטנדרטים " מ"יהודה יצוא ויבוא בע"י "כמשווק ע

ASTM-C518 ,ASTM C177  למבנה החומר ותכונותיו הפיזיות והטרמיות
  .לתכונות האקוסטיות ASTM C423וסטנדרט 

   
" ISOCAM" תוצרת) כל התכונות לרבות הדפסה רציפה(או שווה ערך מלא בלבד     
  "מ"גולמט בע"י "כמשווק ע    
   
  :להלן תכונות חומר הבידוד  
  .)מ"מ 50( אינטש 2.0: עובי לתעלות חיצוניות  
  .)מ"מ 25( אינטש 1.0:  עובי לתעלות פנימיות    
  .ארוכים בלבד:       סיבים    
  הגיזה כוללת חומרים     
   - נוגדי גידול ביו מקרובי    
  .בקטריות ופטריות    
  .V.3.3 – 755:     י"החומר בעל ת    
 NFPA 90A ,NFPA 90B:   עמידה בתקן סיכון אש    
  ).150טיפוס (ק "ממ/ג"ק 24:     משקל סגולי    
  .K(   :W/MºC 0.038(מקדם מעבר חום     
  .R :(W/ M²ºC 0.70(מקדם התנגדות טרמית     
  :ספיגה/תכונות אקוסטיות ומקדמי בליעה    

  
  NRC 4000 2000 1000 500 250 125:   )הרץ(מרכז אוקטבה     
  0.14 0.29 0.55 0.77 0.94 0.94 0.65:       1"עובי     
  0.23 0.62 1.01 1.04 1.00 1.01 0.90:       2"עובי     
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ומריחתה בכל  י נקויה המושלם"התקנת החומר וחיבורו לדפנות התעלה תעשה ע  .ב

  .הבידוד י יצרן חומר"כמומלץ ע, ירוק, השטח בדבק בלתי דליק
תחתון  הכולל משטח" פין חיזוק מידבק מעצמו"הקבלן ב בנוסף לדבק ישתמש    
  .וטבעת לחיצה, פין אנכי, עם דבק    
התעלה  מ לרוחב"ס 30במרחקים מיזערים של כל , הפינים יודבקו לשטח התעלה    
  .מ לאורכה"ס 45-ו    
  .ויחוזקו בעזרת הפינים המידבקים, יהודקו, שמיכות הבידוד יוצמדו לתעלות    
תעלה  יותקן לכל אורך , פנימי בין קצוות השמיכה האקוסטיתבמקומות התפר ה    
  אשר , מ"מ 0.6מפח מגולבן בעובי , L, פס חיזוק - )לרבות קשתות(ואביזריה     
  ).ללא חיזוקי אמצע(יחוזק לקצוות התעלה בלבד     

  
, מ"מ 0.6 מפח מגולבן" מגירות"קצוות הבידוד במישור קצה התעלות יסגרו עם   

באופן שלא ישאר  עם אטם גומי ספוגי בכל היקף הסגירה, ישרות ומושלמות
  .מרווח בין סגירות הבידוד

  
 מבודד יש להדביק גומי ספוגי, בחיבור קטעי תעלות מבודדות בבידוד אקוסטי  

ליצור רצף של  על מנת , לאורך פסי החיזוק בכל היקף התעלה") ענביד"כגון (
  .בידוד טרמי פנימי ולמנוע גשרי קור

  
את שם  ויכלול, הבידוד ישא על גבי הדופן הקשיחה את הדפסת היצרןחומר   .ג

  .עובי הבידוד ומשקלו הסגולי, היצרן
  .י הקבלן"לא יתקבל ויוחלף ע –חומר בידוד ללא הדפסת זיהוי   

  
קצות  על הקבלן להקפיד בעת בצוע הדבקת הבידוד על סגירות פח מגולבן של  .ד

, למפזר או שבכה בכל מקום בו יש פתחוכן , הבדוד באזורי התפרים של התעלות
  .דוגמת התעלות פתחי בקורת בתעלות יבודדו. או פתח בקורת בתעלה

  
            אופני מדידה ומחירים  .2
  

תהיה שווה  בידוד אקוסטי ישולם וימדד דוגמת תעלות אויר כאשר מידת ההיקף  .א
  .והמחיר כולל את כל האמור לעיל וכנדרש, למידת היקף התעלה

  
  או פליטה ושבכות אויר חוזר, אספקהמפזרי    15.09

  
המפזרים  .או שבכות, תקרהמפזרי , הקבלן יספק ויתקין במקומות המסומנים  .א

    .מ"מ 10בתוך מסגרות עץ בעובי של  קירות יותקנוג "או השבכות ע  
  .י הקבלן הכללי"י הקבלן ותורכב בהתאם להוראותיו ע"המסגרת תסופק ע  
  .ר המידות של המסגרות ועבור דיוק הרכבתןהקבלן יהיה אחראי עבו  

  
   ."יעד"יהיו מתוצרת חברת  והשבכות כל המפזרים  .ב

    
 ,")יעד"לפי דגמי ( RTמטיפוס  תהיינה") רגילות("שבכות אויר חוזר או פליטה   .ג

 ושטח אפקטיבי של, מעלות 45להבים אופקיים מעוגלים קבועים בזויות של  עם
 .למניעת שקיעה ,תהיינה עם להבים מחוזקיםשבכות גדולות במיוחד . 70%

  .אובכמויות/שבכות אויר חוזר מסוג אחר תהיינה כמפורט בתכניות ו
, שבכות אויר חוזר או פליטה עם וסת כמויות יכללו ווסת בעלי להבים נגדיים  

לפי  RT\Rדגם , הניתנים לויסות דרך פני המפזר עם ידית פלסטית לשליפה
  ".יעד"

  
 להתקנה , RTFבלבד דגם " יעד"תהיינה תוצרת , וזר עם מסנןשבכות לאויר ח  

ותפסים סמויה של המסגרת כאשר החלק הפנימי מחוזק למסגרת עם צירים 
ובאופן המאפשר החלפת המסנן  )לא בורג" (קלים לפתיחה טיפוס מסתובב

  .שטח פתוח 70%שטח הפנים של השבכה יהיה עם  .וסגירת השבכה בקלות
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 5.0ובעובי , לרחיצה, 755 - ו 1001י "עם ת מחומר בלתי דליק המסנן עצמו יהיה  
יהיו  המסגרת והמסנן. מותקן במסגרת אלומיניום עם חיזוקי רוחב, מ לפחות"מ

  .לשליפה
  

  .שולי השבכה/הלהבים לא יבלטו מעבר למסגרת, בשום מקרה    
    
   צלחת .LVS דגם" דיסק", "TROX"שבכות יניקה עגולות תהיינה תוצרת     
  .משני צידי גשר החיבור, שבכה תקבע עם אום נגדי לאום הקייםה    

  
  SLTדוגמת דגמי ( .SLOT DIFFמסוג ) לינאריים" (חריץ קוויים"מפזרי   .ד

) או נציגו( פלינום מקוריים של היצרן/יסופקו תמיד עם קופסת פיזור") יעד"של   
ישות אשר הגמ כניסות עגולות לחבור תעלות האספקה, עם בידוד אקוסטי פנימי  
  .עם גישה לוויסות דרך פני המפזר) מחורר(בתוכן יורכב ווסת כמויות אינטגרלי   

  
תמיד   שבכה תסופק /עם המפזר, תקרות גבסב" קוויים"בהתקנת מפזרים   .ה

שבכה עם /מקורית אשר לתוכה יותקן המפזר) SUB FRAME" (מסגרת בסיס"
אשר " שיניים" המסגרת תתאים למידות המפזר ותהיה בעלת. קבוע סמוי

  .יאפשרו גמר מושלם בינה למשטח הגבס
  
  יהיו לפי הטיפוסים המצויינים, מיוחדים או מיצרן מסוים, מפזרים אחרים  .ו
  .בתכניות או בכמויות    

  
  מ"מ 1.8שבכות לאויר חוץ יהיו מאלומיניום משוך עם רשת חוטים מגולבנים   .ז

  20X20 דגם " טרוקס"רת השבכות תהיינה תוצ. במידות הנדרשות, מ"מAWG 
  ."יעד"של  או שווה ערך מלא מאושר בלבד

  
  והקבלן אחראי לודא נושא, י האדריכל לפני הזמנתם"צבע המפזרים יקבע ע  .ח

  ולבצע הצביעה בהתאם אצל יצרן, לקבל את סוג הצבע ומספר הגוון, הצבע    
  .בלבד בצבע אבקה אלקטרוסטטי, המפזרים    

  
או לפי  ר"מ 0.085מינימום  ר"או לפי מ, לפי יחידות המפזרים והשבכות ישולמו    .ט

  .כמצוין בכתב הכמויות -האורך  
  ,את המתאם לתעלה עגולה, צביעה, התקנה מושלמת, המחיר כולל אספקה    

וכל , מסגרות הבסיס, אמצעי הקיבוע הגלויים או הסמויים, את ווסתי הכמויות
הנדרשת להתקנה  או, דרישה אחרת המצוינת בתכניות או בכתב הכמויות

גם אם לא פורט וצוין , מושלמת והתאמה למטרת פיזור נכון ומושלם לפי המקרה
  .במפורש

  
   שטיפת מערכת מיזוג אויר ונקוי יסודי לפני ההפעלה, בדיקות לחץ   15.10

, מערכות הצנרת התעלות ויתר המערכות המשלימות, עם גמר התקנת המערכות המכניות
  :במסגרתן יבצע את הפעולות הבאותיערוך הקבלן בדיקות אשר 

  
  בדיקות לחץ  .1

  
  גז קירור עם "בדיקות לחץ לצנרת גז קירור עבור מערכות על בסיס   .א  
  תבוצענה כמפורט בפרק )" VRF(מרכזי וכמויות גז מישתנות  מעבה    
  .במפרט זה המיוחד    

          
  ודתםבמידה ותוך כדי הבדיקות נגרם נזק כלשהו לעבודת הקבלן או לעב  .ב  

  והם יהיו, ידאג הקבלן לתיקון מידי של כל הנזקים, של קבלנים אחרים      
  .תחת אחריותו הבלעדית      

  
הקבלן יספק את כל האמצעים מכשירים ציוד ואביזרים הדרושים   

            . הבדיקות לבצוע
      

  לא תשולם שום, עבור בדיקות לחץ ונקוי יסודי של המערכת  .ג  
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  לות במחיר הציוד והעבודה או במחירים תוספת ועבודות אלה כלו      
  .הכלליים      

  
  נקוי יסודי לפני ההפעלה  .2

  
  קבלן המערכות, בגמר בדיקות הלחץ השטיפות וכל יתר עבודות הגמר  .א  
  ,לוחות החשמל, הצנרת, התעלות, ינקה באופן יסודי את כל הציוד    
  ימגש, את החלל וחלקם הפנימי של כל פריטי הציוד, תעלות חשמל    
עבד והתקין ציוד צנרת או  חללי תקרה בו, , רשתות ושבכות, הניקוז    
חדרים וחללים , חצר הציוד,גגות עליהם עבד, מערכות אחרות כנדרש    
  ).'גם כמחסנים וכו(אחרים בהם השתמש לצרכיו השונים     

  
  ועבודה, עבודות הנקוי וסילוק הפסולת יעשו באופן מקצועי ויסודי  .ב  
  .קבלרשלנית לא תת    
  לוחות החשמל וכדומה יש להשתמש, לנקוי חללם הפנימי של היחידות    

  .ואמצעי נקוי אחרים מקובלים לביצוע יתר העבודה, בשואב אבק      
  

  עבודות הנקוי וסילוק הפסולת מהווים חלק בלתי נפרד משלבי גמר  .ג  
  ולא תשולם עבורם כלהם כלולות במחירי העבודה הכלליים , העבודות    

  .פתתוס      
 

   .א.מבחני פעולה והרצה למתקני מ, ויסות   15.11
  

  , או המפקח והמזמין/י המתכנן ו"עם סיום התקנת המערכות ולפני קבלתן ע  .א
י יצרני "לבצע את כל מבחני הפעולה והויסותים הנדרשים ע. א.חייב קבלן מ

 י"וכל כיוון ויסות ובדיקה נוספת אשר עשויים להדרש ע, י מפרט זה"הציוד וע
יבצע גם מבחנים נוספים . א.קבלן מ. או המפקח במשך העבודה/המתכנן ו
חברת חשמל , משרד העבודה, י מוסדות מוסמכים כגון מכון התקנים"שיידרשו ע

  .'וכו
מערכות האורור , מערכות פיזור האויר והמפזרים, כל יחידות מזוג האויר  .ב

, ש בתכניות ובמפרטיכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו לנדר ,ושבכות היניקה  
   .בטמפרטורה הנדרשת  
  הקבלן יוודא פיזור אויר נאות אשר ייצור חלוקת טמפרטורות נכונה כנדרש  

  .במפרט    
  נקודות. כל רמות הרעש) באמצעות מכשיר מדויק ומקצועי(כמו כן תמדדנה   

  או /המדידה תהיינה באזורים הממוזגים ובמקום אשר יקבע המתכנן ו    
  .המפקח    
  מערכות האיורור הפליטה והיניקה יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו  כל  .ג
  .לנדרש בתכניות ובמפרט    
  כל מפסיקי יתרת הזרם , כל המנועים החשמליים ייבדקו לצריכת הזרם  .ד

  . וההגנות יכוונו וייבדקו להפסקת פעולת המנועים בזרם הנדרש    
  והפיקוד האוטומטיים  כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הביקורת  .ה

  .ייבדקו לפעולה תקינה    
החיגורים ויתר מרכיבי  ,תבוצע סימולציה של קבלת סיגנל ממרכזת גלוי עשן

  .המערכת
  ,לאחר שקבלן המערכות יסיים את כל המבחנים והויסותים לשביעות רצונו  .ו

  הוא יערוך מבחן כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל המתקנים בתנאי   
  הקבלן יערוך בעת מבחן זה רישומים מפורטים. המפורטים במפרט זה הפעולה  
    כמויות וטמפרטורות, ומסודרים של זרם המנועים בהנעה ובפעולה שוטפת  
 אויר חוזר ואויר חוץ או, כמויות אויר לאספקה, האויר באזורים הממוזגים  
 וכל יתר האינפורמציה הדרושה לשם הוכחת קיום דרישות המפרט, ליטהלפ 
  .והתכניות 

  י"על קבלן המערכות להיות מוכן לבצע עפ, לאחר תום הויסותים ואישורם  .ז
  על מנת להביא, שינויים בויסות הכמויות לשם התאמת הטמפרטורות, דרישה  
  .את המתקן למצב פעולה תקין בהתאם לדרישות המפרט והתוכניות  
  לאחר מכן  .או המפקח/רשום תוצאות כל המבחנים יימסר למשרד המתכנן ו  
ובו יערך  ,המזמין והקבלן, או המפקח/י המתכנן ו"יקבע תאריך כמוסכם ע  
או /המתכנן ו, במידה ובעת המבחן עם המזמין. םמבחן ביקורת בנוכחות  
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או /המפקח ימצאו סטיות מהאינפורמציה הרשומה בתוצאות מבחני הקבלן ו  
רכות ידרש לשאת קבלן המע, וידרשו ויסותים נוספים, זו שנדרשה במפרט זה  
  .ל"בהוצאות המתכנן או נציגו עבור הופעה בכל מבחן נוסף כנ  

  על קבלן המערכות להריץ , או למפקח/לאחר מסירת המתקן למזמין למתכנן ו    
  תוך פרק . יום 14י החוזה אך לא פחות מאשר "את המתקן במשך פרק זמן עפ  
  המזמין בכל הנוגעאו נציג /זמן זה על קבלן המערכות להדריך את המפקח ו  
  .להפעלתו ולאחזקתו של המתקן  

 
  שילוט וסימון   15.12

  
 -ובכל מקום נדרש   על הגגות ובבנין , באזורי הציוד הקבלן יספק ויתקין בחצר  .א

שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים כגון מיספור יחידות טיפול 
אביזרי ,דפים מכל סוגמ מנועי, רגשים, יחידות עבוי, מפוחי הפליטה ,באויר

  .'פיקוד ובקרה מכל סוג וכו
בגודל , חרוטים בפנטוגרף, שכבתי -יהיו מפלסטיק רב הפנימיים בלבד השלטים  

, אלומיניום/ג פח"השלטים החיצוניים יהיו שלטים צבועים ע .האותיות המצוין
  .בידי עושה שלטים מקצועי

  
אלא אם צוין , מ"ס 10X20 השלטים עבור פריטי ציוד יהיו בגודל מינימלי של  .ב

אחרת בפרקי המפרט וכל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא 
בגודל אותיות מיזערי של , מופיעה בסכמות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה

  .מ"מ 10
  

  נוסח השלטים ושיטת מיספור הציוד יסוכמו עם מנהל האחזקה של המתקן  
  .לא יתקבלו ל"ופקו שלא בהתאם לנשלטים אשר יס .או נציג המזמין    

  
באופן ברור  תשולטנה, פליטה ואורור, לאספקה ,בחללי תקרות ,התעלות בבנין  .ג

, מפוח אליהם הן מחוברות/מספר היטא, מקור האויר ויעודו, לרבות כוון הזרימה
האזור אותו הן משרתות ואליו הן /מספר החדר, לאספקה או חזרה או ליניקה

  .'הם מגיעות וכומיועדות או ממנו 
  ).מטר 3במרחקים שלא יעלו על ( גם מעל תקרות מונמכותהשילוט יעשה   
  ,המדבקות תהיינה באיכות מעולה ותהיינה עמידות בפני חום ותנאי המקום  
  .ללא קילוף  

  
  .השילוט והסימון כלולים במחירי הציוד והצנרת ולא תשולם עבורם כל תוספת  .ד

 
   תכניות עדות   15.13

למסירת , כאחד מתנאי היסוד לסיום עבודותיו, הקבלן לבצע במסגרת עבודתועל   .א
, ")כפי שבוצע", או" (תכניות עדות"מערכת  -העבודה ותחילת תקופת האחריות 

  .כמתואר בהמשך
  
  תכניות העדות תכלולנה באופן ברור ומדויק את כל המידע לגבי המערכות   .ב

את המהלכים המדויקים של  ,אשר הותקנו לרבות את גודל הציוד ומיקומו
סכימות , סכימות הציוד, כל התעלות לכל המערכות, הצנרת למערכות השונות

י "סכימות פיקוד וכל יתר המערכות המכניות והחשמליות אשר בוצעו ע, צנרת
  .וכן המיספור ושילוט הציוד, הקבלן

  
  "דאוטוק"בתוכנת , י הקבלן בשרטוט ממוחשב"תבוצענה ע" תכניות העדות"  .ג

  וברמה שלא תרד, באופן מקצועי ועל פי כללי המקצוע וכללי השרטוט , 2000  
  .מרמת תכניות המכרז אשר הוציא המזמין  
  יחד עם התכניות יספק הקבלן למזמין דיסקטים צרובים עם כל השרטוטים  
  .והוראות הפתיחה והשימוש בהם  

  
  וטים לא ישקפובמידה והתכניות והשרט. תוכניות העדות תבדקנה ותאושרנה  .ד

  .הקבלן יבצע תיקונים כנדרש, את המצב האמיתי  
  

  עותקים של התכניות והשרטוטים 3הקבלן יספק , לאחר אישור התכניות  
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  .יחד עם כל יתר הוראות ההפעלה והאחזקה כנדרש במסמכי החוזה  
  
  הוא חלק בלתי נפרד מכלל עבודת " תכנית העדות"מודגש בזאת כי ביצוע   .ה

  ישולם לקבלן בנפרד עבור ביצוען ועלות חלק זה של העבודהלא , הקבלן  
  .כלול במחירים הכלליים  

  
  ביצוע חלק זה של העבודה באופן מושלם , כמו כן כמצוין בראשית פרק זה  
  .הוא תנאי לסיום עבודת הקבלן ותשלום חשבונותיו הסופיים  

  
  ות לבצעההמזמין שומר לעצמו הזכ, י הקבלן"במידה ועבודה זו לא תבוצע ע  
  ,המהנדסים, השרטטים, לרבות המודדים(ולקזז את עלות הביצוע , י אחרים"ע  
  .או לתובעם בנפרד, מחשבונות הקבלן) עבודת המחשב וכל הנדרש  
   

   אחריות ושירות למתקני מזוג אויר   15.14
  

  חודש מיום הקבלה הסופית 36תקופת האחריות והשירות למתקן תהיה של   .א
  ).גם אם הופעלה המערכת קודם לכן(מזמין י ה"של המתקן ע  

  
  הקבלה הסופית תהיה רק לאחר שהקבלן יסיים את כל עבודותיו כנדרש  .ב

  .י הערות המתכנן"ועפ, במפרטים ובתוכניות  
  
  סטים מושלמים של תוכניות 3הקבלן יספק למזמין , כחלק מהמסירה הסופית  .ג

  במתכונת תכניות התכנוןתוכניות העדות תעשינה . עדות מדויקות ומפורטות  
  כמן כן יספק הקבלן למזמין דיסקט עם". 2000 - אוטוקד "בתוכנת , במחשב  
  ").תכניות עדות"ראה פרק (השרטוטים עם הוראות הפתיחה והשימוש   

  
  )י ההסכם עם הקבלן הראשי או ישירות עם המזמין"עפ(בגמר תקופת העבודה   .ד

  יפעיל את מערכת מזוג האויר  הקבלן, י המזמין"ולקראת איכלוס המקום ע  
  . מ לאפשר תנאי עבודה נאותים"על כל חלקיה ע  
  ותחילת תקופת השירות, המערכת תופעל גם אם טרם התקבלה סופית  
  .והאחריות תהיה כמצוין לעיל  
  עד למסירה הסופית יבצע הקבלן את כל התיקונים והשרות הנדרשים   
  .למערכת  

  
  .יהיה כמפורט במפרט זההשירות למתקני מיזוג האויר   .ה
  
  כלולים במחירי, תכניות העדות ועבודות השירות השונות, תקופת האחריות  .ו

  .ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם, המערכות  
 

  תחזוקת מתקני מיזוג אויר   15.15
  

  )אחריות(י המזמין תחל תקופת הבדק "לאחר הקבלה הסופית של המתקן ע  .א
  קבלן את פעולותיו לאחזקת המתקן והטיפולוהשרות אשר במהלכה יבצע ה  
  .בו  

  
  מפרט זה ישמש בעתיד גם כנספח לחוזה השירות והאחריות אשר המזמין   .ב

  לתקופה, לאחר תום מועד תקופת הבדק והשרות) הקבלן(יחתום עם החברה   
  .נוספת של שנה עם אופציה להארכה לשנה נוספת  

  
  .תחזוקה בהמשךעבודות השירות תתבצענה על פי טבלאות ה  .ג
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  מאיידים - VRFמערכות גז קירור על בסיס  טופס תחזוקה ובדיקת

  
  
  

  
  מספר
 פעולה

  
   

  תאור העבודה 

 *
יחידה 

   1' מס
  :דגם

 *
יחידה 

   2' מס
  :דגם

 *
יחידה 

   3' מס
  :דגם

 *
יחידה 

 4' מס
  :דגם

  
תדירות 
 הטיפול

  
  

  הערות

, נקיון: בקורת כללית למאיידים  1
שלמות , סגרים, דלתות גישה

מכסי מתכת ללוחות חשמל 
, אינטגרליים על היחידה

טיפול יסודי , ברגים, אטמים
  .במוקדי חלודה

כל         
שלושה 
  חודשים

  

בדוק שלמות בידוד כבלי חשמל   2
ותקשורת המזינים כל יחידת 

  מאייד

כל         
שלושה 
  חודשים

  

בדוק שלמות בידוד טרמי לצנרת   3
 בידוד. וגמישותו, גז קירור

או חסר יש /קשיח או מתפורר ו
או להשלים כולל /להחליף ו
  .עטיפה

כל         
שלושה 
  חודשים

  

הפעל את כל יחידות האיוד   4
ולאחר , דקות 4הפנימיות למשך 

  :מכן בדוק
  שאין דיווח בפנל ההפעלה  .א
  .לתקלה 
  .שאין רעש חריג מהיחידה .ב
שזרימת האויר חופשית  .ג

  .ותקינה
  שאין רעש משסתום  .ד
  .ההתפשטות 
שיש זרימה חופשית של מי  .ה

  עבוי 
  .ונקה לפי הצורך, בצנור השקוף 
שאין רעד ביחידה בזמן  .ו

  .פעולה
  שאין סמני הזעה על גוף  .ז
  .היחידה 
   

כל         
שלושה 
  חודשים

  

נקה המסננים באמצעות שואב   5
או מתפורר /מסנן פגום ו. אבק

  .להחליף

כל         
  /חודש

 חודשיים

באחריות 
  משתמשה

  
  

  _________________נציג המזמין  ____________ אישור בקרת איכות נציג חברת האחזקה
  

  :הערה
בדיקת לוחות "הטיפול במערכת החשמל של היחידה יתבצע בכפוף להנחיות המצורפות בטופס 

  "חשמל
  
את מיקום התקנתן ואת האזור , מלא וציין את מספרי היחידות את הדגמים המדויקים •

  .משרתות  הן אותו 
  .באחריות המשתמש, או החלפת מסננים/נקוי ו •
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  טופס בדיקה ותחזוקת מפוחי אורור
  
  

  מספר
 פעולה

  
  תאור העבודה 

 מפוח* 
  1' מס

  מפוח* 
  2' מס

מפוח * 
  3' מס

תדירות 
  הטיפול

  
  הערות

הפעל יחידה באמצעות לוח הפעלה   1
  :ובדוק תקינות הפעולות הבאות

  בכל  מפסק הפעלה בלוח החשמל .א
  .המצבים 
  מנתק (מפסק הפעלה סמוך ליחידה  .ב
  ).ביטחון 
  מהמנוע , רעש חריג מהמפוח .ג
  .מהמיסבים 

כל שלושה       
  חודשים

  

  :בדוק תקינות רצועות  2
  .רצועות רפויות מתח כנדרש .א
  דאג לרצועות (רצועות בלווית החלף  .ב
  ).רזרביות 

  כל      
  חצי שנה

  

וודא דלתות  .נקה את המפוח פנים וחוץ  3
השלם סגרים . ופתחי גישה במקומם
בדוק שטחים . וברגים על פי הצורך
נקה מוקדי קורוזיה , מתכתיים חלודים

  .וצבע בצבע יסוד וצבע זהה למקור

כל שלושה       
  חודשים

  

בדוק שלמות חיבורים גמישים   4
וודא קיום הארקה בין , ואטימותם

  .המפוח לתעלות הפח

  כל      
  חצי שנה

  

, חיזוק כבלים, ק מערכת החשמלבדו  5
הגנות במערכת , מפסקים, מוליכים

מדוד צריכת . פיקוד וחיבורי הארקה
  .חשמל והשווה לנתוני תכנון

כל שלושה       
  חודשים

  

, בדוק כמויות אויר והשווה לנתוני תכנון  6
  .בדוק כיוון סיבוב המאיץ

כל שלושה       
  חודשים

  

כת במפוחי שחרור עשן וודא חיבור למער  7
, הפעל הפעלה ניסיונית. גילוי אש בלוח

 .לרבות הפעלה דרך אספקת חשמל חרום

כל שלושה       
  חודשים

  

  
  
  
  

 :אישור נציג המזמין ______________: אישור בקרת איכות נציג חברת האחזקה
________________  

  
  
  
  
  
  .תאו האזור המשור/או יעודן ו/או מיקומן ו/מלא וציין את מספרי היחידות ו *
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  גמישים ותריסים, טופס בדיקה ותחזוקת תעלות אויר

  
  

 מספר
 פעולה

  
  תאור העבודה* 

 אזור * 
 1' מס 

  אזור* 
  2' מס

אזור * 
  3' מס

תדירות 
  הטיפול

  
  הערות

  
1  

  
  .ניקיון חיצוני מאבק, ביקורת כללית

  כל      
  חצי שנה

  

בדוק שלמות בידוד טרמי על התעלות   2
  .סרט כסף לפי הצורך הדבק עם

  /כל חודש      
  חודשיים

  

בריחות אויר בחיבורי , בדוק רעשים  3
  .אטום על פי הצורך, תעלות

  /כל חודש      
  חודשיים

  

, בדוק פעולת מדפי ויסות ומדפי אש  4
לרבות קבלת סיגול במצב , מנועי מדפים

  ".מדף אש סגור"

  כל      
  חצי שנה

  

יניקת אויר שטוף /פרק תריסי אספקת  5
  .בון והחזר למקומםעם מים וס

  /כל חודש      
  חודשיים

  

  
6  

  
  .חיזוק להבי מפזרים ולהבי מדפי ויסות

  כל      
  חצי שנה

  

בדוק ספיקות אויר דרך כל תריסי   7
פ "ע. אספקה והשווה לתוכניות/יניקה

הצורך ווסת כמויות אויר כך שיתאימו 
  .לתכנון

  כל      
  שנה

  

  
  
  

 :אישור נציג המזמין ______________: אישור בקרת איכות נציג חברת האחזקה
________________  

  
  

בדיקת "הטיפול בלוח החשמל של היחידה יתבצע בכפוף להנחיות המצורפות בטופס : הערה
  "לוחות חשמל

  
  
  
  
  

  .דגם והאזור המשורת, תוצרת, מלא וציין את מספרי היחידות תפוקתן •
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   מתקני מעליות - 17פרק 
  

  הקדמה  1.1
ספקה התקנה באתר והפעלה של מערכות מתקנים כמפורט א, יצורמפרט זה מתייחס לי

  .להלן
  

  תאור המבנה
  :כמפורט MRLמעליות  3במבנה חדש במכללת הדסה יותקנו 

  
  

  הגדרות  1.2
  . גוף עמו יחתום הקבלן על החוזה -     המזמין     
   .קבלן המבצע את הקמת המבנה -   קבלן ראשי    
  .והקבלן הראשי נשוא מפרט זהקבלן המבצע את המתקנים  -     הקבלן    
  . המהנדס או היועץ הפועל מטעם המזמין -    המפקח    
        .מ"הולץ מהנדסים בע. ש -     היועץ  
  .כל המערכות שעל הקבלן לספק לפי מפרט זה -   המתקנים  

  
  תקנים וחוקים  1.3

  . י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים"הקבלן בעל תו תקן מאושר ע
  בתקן  מרים והחלקים אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו לכל האמורהחו, כל העבודה 

  . בהתאם 2481-2או  2481-1 ישראלי
  לחוק חשמל  עבודות החשמל יתאימו. לכל תקן אחר יש לקבל את אישור המפקח בכתב

  . במהדורתו האחרונה
  :התקנים הנוספים לפיהם תבוצע עבודתו הם

  .לגבי רעש ממעליות - 1004י .ת   -
  .חוקי תכנון ובניה המתייחסים למעליות -
  ).אם ישנן(הנחיות יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה  -
  .תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומיים -
  ). 1970(פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש  -
   2279, 1918, 70חלק  2481. י.דרישות נגישות לנכים לפי ת -

  .מה במפרט זהבכל מקרה של סתירה עדיפה כל דרישה הרשו
  עומד לחול  על הקבלן להעביר למפקח כל שינוי בתקנים או תקנות רלוונטיות שיחול או 

  .במשך ביצוע הפרויקט
  

  המפרט הכללי   1.4
 המפרט "   תבוצע עבודת נשוא מפרט זה בכפיפות לתנאי , אם לא צויין במפורש אחרת

בכל פרק . ם במפרטשל הועדה הבינמשרדית והפרקים למתקנים המתוארי" הכללי
  .קהכוונה למהדורה אחרונה של אותו הפר

  
  תקנות   1.5

ידי - הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה ממשלתיות שנקבעו על
כל עבודות הייצור וההרכבה יבוצעו בהתאם . השלטונות בקשר להקמת המתקנים

יהן קיימות דרישות אשר לגב כל העבודות. ל"לתוכניות מאושרות ובכפיפות לתקנות הנ
תבוצענה לפי אותן ) כגון חברת חשמל עירייה או מכבי אש(או תקנות של רשות מוסמכת 

תקנות תכנון "ו" פקודת בטיחות בעבודה"כל המתקנים יעמדו בדרישות  .הדרישות
  . במהדורותיהן האחרונות -" ובניה

  
  מסירה זמנית    1.6

לקבלן "למסור  ות בחשמל זמני וגםשמורה בידי המזמין האפשרות להפעיל את המעלי
על הקבלן הראשי יהיה להגן על קירות רצפה ותקרת התא . לצורך עבודותיו באתר" ראשי

ההגנה תאושר (מ עובי מעל שכבת קלקר מותאם במדוייק למידות התא "מ 3בעץ לבוד 
י המחירים המופיעים בכתב "בתקופה זו ישולמו לקבלן דמי שרות עפ). י היועץ"ע

יתבצע במעליות סקר ") קבלן ראשי"י "ע(בתום תקופת השימוש במעליות . תהכמויו
על הקבלן יהיה לתקן את כל הליקויים שנתגלו . נציג המזמין, היועץ, בהשתתפות הקבלן

נזקים . האחריות י המזמין ותתחיל תקופת "בסקר ורק לאחר מכן תתקבלנה המעליות ע
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יתר התיקונים שנובעים . ידו שולמו על י" הקבלן הראשי"י "מכניים וחבלות שיגרמו ע
  .הבניה יתבצעו במסגרת הסכם שירות מפעולת המעלית לצורך עבודה שוטפת באתר 

  
  התאמה למפרטים ולתוכניות  1.7

כל שינוי בתוכנית . כל המתקנים יבוצעו בהתאמה גמורה לתוכניות ולשאר מסמכי החוזה
ידי הקבלן ובין שנדרש -ינוי הוצע עלשל המפקח וזאת בין שהש חייב לקבל אישורו בכתב

לאינפורמציה , התוכניות אשר יקבל הקבלן לשם הגשת ההצעה הן כלליות. על ידי המפקח
  . בלבד

  
בשעת ) אם ישנן(על הקבלן לבדוק היטב את תכניות ומפרט המכרז ולהעיר הערותיו 

  . ח הקבלן"תבוצע ע) אם אפשרי(לאחר מכן כל דרישה לשינוי . הגשת הצעתו
  

  האתר לקבלן הכרת   1.8
כל העבודות אשר בוצעו או  לרבות, לפני הגשת ההצעה על הקבלן ללמוד את האתר ותנאיו

האחסון וההרמה של , עליו להכיר את דרכי הגישה .עומדות להתבצע בו בעתיד הקרוב
   .יינתן שום סיוע נוסף מעל המפורט במפרט זה לא. ציודו

  
   תוכניות הקבלן   1.9

המפקח מערכת תוכניות  על הקבלן להגיש לאישור, ת מיום קבלת העבודהשבועו 4תוך 
  :שתכלול

  . תוכניות בניה מפורטות -
  . תוכניות הרכבה מפורטות -
  ). לפי דרישות האדריכל(תוכניות פרטים ארכיטקטוניים  -
  . תוכניות אביזרי איתות ופיקוד -
  . תוכניות חשמל מפורטות -
  . ר יועץ אקוסטילאישו –פרטי בידוד הציוד  -

עותקים  -5התוכניות תוגשנה ב. וכן כל תוכנית נוספת שתידרש לצורך ביצוע העבודה
הן תוגשנה , במידה והתוכניות לא אושרו. ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים

אישור התוכניות אינו פוטר את הקבלן . לאחר ביצוע התיקונים עד קבלת אישור סופי
הקבלן יבסס . חוקים ותקנות של הרשויות, התאמה לתקנים, םמאחריותו לטיב החלקי

במידה . את תוכניותיו על תוכניות המכרז ולא יכניס בהם שינויים ללא אישור המפקח
כל שינוי שידרוש , כבר בוצע לפי תוכניות המכרז) הנוגע לעבודת הקבלן(וחלק מהמבנה 

הקבלן לבדוק את נתוני הבניין לפני הכנת תוכניותיו יהיה על . הקבלן יבוצע על חשבונו
על כל . ולבדוק את הפרטים והמידות המתייחסים לעבודתו, והתוכניות הנמסרות לו

לא תתקבל כל . סטייה או טעות שימצא הקבלן בתוכניות אלה עליו להודיע למפקח בכתב
סתירות או טעויות בתוכניות , תביעה מצד הקבלן על סמך טענתו שלא הרגיש בסטיות

בהתאם , על הקבלן לבדוק את המידות הדרושות במקום .וכניות המתקןהמבנה ות
על הקבלן להודיע למזמין ולידעו על . למדידות ולא להסתמך על תוכניות בבנין בלבד

, ל בזמן"י הקבלן תוכניות הדרושות לעבודות בניה הנ"לא הוגשו ע. סטיות באם תהיינה
י הקבלן ועל "תעשה עבודה זו ע - שינויים וחציבות, ובגין זאת יהיה צורך בהריסות

  .חשבונו
  

  עבודות הקבלן הראשי     1.10
  ). כולל חורים בראש הפיר(לפי תוכניות קבלן המעליות הקמת פיר     -
  ). טיח אם הפיר בנוי עם בלוקים(סיור הפיר    -
   )אם נדרש(הרכבת פיגום בפיר     -
  . סימון גובה ריצוף בכניסות    -
  . לפיר ישירות מפס השוואת פוטנציאליםהשתלת כבל הארקה    -
  . ביטון משקופים והשלמת יציקת ספים    -
  .מראש הפיר למודיעיןצנרת וחיווט לתקשורת     -
  .מחסן מתאים לתקופת עבודות של הקבלן   -
  .קו טלפון ללוח פיקוד המעלית   -
  ).לפי תוכנית קבלן המעלית(הכנת פתחים בראש הפיר    -
  .רפפות+ הפיר פתח איורור בראש    -
  .ווי הרמת ציוד בתקרת הפיר   -
  .תאורה במבואות מעליות כולל תאורת חרום מעל לוח הפיקוד   -
  . לוקס 50 –תאורת חרום . לוקס 200 –עוצמת תאורה הרגילה מעל לוח פיקוד    -
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  הזנת חשמל למעליות   1.11
אפס וקו חד פאזי הרץ וכן הארקה  50, וולט  400קבלן ראשי יספק קו חשמל תלת פאזי   

, למפלס קומה בה מותקן לוח הפיקוד ודרך מפסקי ביניים יגיע לוח פיקוד המעלית 230
  . 'מ 3.0עם עודף כבל 

י קבלן המעליות בהתאם "יבוצעו ע, ל"כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ
  .לתקן ולדרישות חברת חשמל

בהעדר אספקת חשמל של , ליותבאם ידרש יספק קבלן ראשי גנרטור חרום להזנת המע
קבלן החשמל . על הקבלן להגיש דרישותיו לאיכות קו ההזנה מגנרטור חרום. חברת חשמל

  .יעביר זוג גידים מהגנרטור אל כל אחד מחדרי המכונות לחיווי פעולת גנרטור
  

  חשמלית אינסטלציה   1.12
י "תבוצע ע, יניםכולל לוחות ב, מלוח הראשי עד לוח פקוד של המעלית כל האינסטלציה
  .הקבלן חשמל

יבוצע על ידי   -כמו כן אם נדרש חווט בין חדר המכונות למודיעין עבור מערכת תקשורת 
  . קבלן התקשורת

  
   חשמל זמני של חיבור 1.12.1

 הקבלן. הקבלן הראשי יעמיד לרשות הקבלן מקור זרם זמני למשך תקופת ההרכבה
ממקור , וי ההזנה והמכשירים הדרושים לויתקין על חשבונו הוא את הלוח ואת כל קו

  . הדרוש לו למשך תקופת ההרכבה, ל וזאת לשם הספקת זרם זמני"הזרם הנ
  

  שילוט   1.13
שלט , שלט עומס מותר, ובקומות, בתאים, הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים

דרישתו , החוק והתקן הוראותלפי  -כל השלטים  .שלט הוראות חילוץ, הוראות שימוש
במידה וידרש שילוט בשפה זרה הוא יסופק ללא . של המפקח וקביעתו של האדריכל

      .תוספת במחיר
  

   החומרים    1.14
ומכשירי  עבודה  כלי, חומרי עזר, האביזרים, הציוד, הקבלן יספק את כל החומרים  

מטיב , כל החומרים והציוד יהיו חדשים. הדרושים לביצוע מושלם של המתקן, הרמה
כל החומרים והציוד . ויתאימו מכל הבחינות לדרישות כללי המקצוע והתקניםמעולה 

  . יהיו עמידים בכל מזג אויר
    
  . הקבלן מתחייב להתאים התכנון והציוד לתנאים האקלימיים של האזור בו יותקן הציוד  

  הרשות בידי המזמין לדרוש מהקבלן בדיקות לטיב ואישורים מתאימים כי 
כל הוצאות הבדיקות והאישורים יחולו על . נים לדרישות התקןהחומרים והציוד עו  

או דרישות  המפקח רשאי לפסול כל חומר או ציוד אשר אינו תואם את המפרט. הקבלן
  . התקן והמקצוע

  
י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית "אישור או הסכמה אשר יינתנו ע

  . לטיב המתקן
  

כלי עבודה , המכשירים, כי כל החומרים הציוד, ומצהיר עם הגשת ההצעה מתחייב הקבלן
הדרושים לשם ביצוע מושלם של המתקן נמצאים ברשותו או שהוא יכול , וחומרי עזר

  . להשיגם ולהביאם למקום ובמועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן ובהתאם לחוזה
  

   ביצוע   1.15
, וסים בעבודות מסוג זהי עובדים מיומנים ומנ"כל העבודות תבוצענה אך ורק ע   -

 .י המפקח"ותוך שימוש חומרים שאושרו ע מומחה בהשגחתו המתמדת של
אחסנת האלמנטים והמוצרים תבוצע . החומרים יהיו מהמין המשובח ביותר

הציוד יונח במחסן . ידאג לנעילתו ואבטחתו של מחסן זה הקבלן. במחסן מתאים
  . ג הגבהות ויכוסה בצורה נאותה"ע

  
   דרגה בעלי, יעסיק בכל העבודות עובדים מקצועייםהקבלן    -

ובהתאם  העבודה בקצב נאות במספר מספק לשם התקדמות, מקצועית גבוהה  
האחראי , בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם הקבלן. ז שבחוזה"ללו  
  . כל הוראה שתימסר למנהל עבודה תחייב את הקבלן. על העבודה  
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וות על הרחקתו של מנהל עבודה או כל עובד של המפקח יהיה רשאי לצ   -
הקבלן 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    -  

בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ידי הקבלן ישולמו על ידו ושום דבר - על
הקבלן יבטח את . ומעביד בין המזמין לקבלן או בין המזמין לעובדי הקבלן

  . עובדיו כנגד כל הסיכונים
  
הקבלן מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי    -

הזהירות והבטיחות ולנהוג בהתאם להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת 
ודה וכל חוק ותקנה אחרים העוסקים בהעסקת עובדים בטיחות בעב
  .ובטיחותם

  
הדרושים   הקבלן חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הזהירות והבטיחות   -

העבודות  נזק לרכוש או אדם ולהבטחת אופן ביצוע , למניעת כל סכנות
  . במתקן זה

  
של  הבלעדית האחריות עבור ביצוע העבודות ואופן ביצוען תהיה באחריותו    -

שהיא  ובכל מקרה יהיה עליו לפצות את המזמין עבור כל תביעה , הקבלן
י "שייגרם ע הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל נזק . שתוגש נגדו בקשר לכך

או לגופו של  לרכושו , עבודות במתקן זה ובהתאם לחוזה או כתוצאה מהן
דרישת המזמין  י לפ. את פועליו וכל צד שלישי, לבטח את הציוד, כל אדם

   .עליו להציג כל אחת מפוליסות הביטוח לעיל
  
העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק   -

, בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, או שאישר את העבודה שבוצעה, מהמתקן
במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים . לא משחררת את הקבלן מאחריותו

או בטיב העבודה תוך , בפעולה תקינה של המתקן בכללו, בציוד, בחומר
ראשי המפקח לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה , תקופת אחריות

על הקבלן לבצע את , או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים/ו
י הקבלן ועל "החלפה זו תבוצע ע/ תיקון . או להחליף ציוד/התיקונים ו

לאחר ביצוע עבודות . שתיקבע על ידי המפקח, חשבונו תוך תקופה סבירה
לכל חלק שהוחלף במתקן . תיערך קבלה נוספת, י הקבלן"ל ע"התיקון הנ

זהה לתקופה  –תינתן תקופת אחריות חדשה ) או אחריה(בתקופת האחריות 
  .המקורית

  
על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק למבנים ולמתקנים   -

י הקבלן ועל "יתוקן ע, כל נזק שייגרם. בשטח העבודה כלשהם הנמצאים
  .חשבונו הוא

  
י רתך מוסמך ויסומן בקוד "כל ריתוך שיבצע רתך של הקבלן בשטח יבוצע ע  -

 .מתאים של אותו רתך
  

   אחריות   1.16
הקבלן יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו במשך כל תקופת העבודה עד למסירה    -

אבדה או , קלקול, ל ההוצאות הכספיות בשל כל נזקיישא בכ, הסופית של המתקן
לכל נזק שייגרם על ידי  כמו כן יהיה הקבלן אחראי . גניבה שייעשו בתקופה זו

   .עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח
, לטיב העבודה, לטיב החומרים והציוד חודשים 12הקבלן יהיה אחראי במשך    -

הנוגעות לתנאי אקלים ולפעולה תקינה  הדרישות למילוי כל, לשמירת גבול הרעש
כמות התקלות במתקן תהיה בגבול המותר  .של המתקנים שיסופקו על ידו

, לתנאי ההסכםם בהתא, הקבלן יפקיד בידי המזמין ערבות .במסגרת תו התקן
   .ולתקופת האחריות למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה לתקופת ההתקנה

 - י הדיירים "שים מתחילת שמוש במעלית עחוד 12של השרות השוטף בתקופת   
  . יות/במחיר המעלית כלול

תקופת האחריות תתחיל מתאריך התחלת השימוש היומיומי בכל מתקן וקבלה    -
   . ולא מתאריך אישור מכון התקנים -) המאוחר ביניהם(סופית של היועץ 
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, ושלםמ המתקנים במצב פעולה  בתקופת האחריות והאחזקה יחזיק הקבלן את    -
החומר או  ויחליף ללא תשלום כל חלק אשר התקלקל בגלל ליקויים בטיב 

כדי , בכמות מספקת לקבלן יהיו סידורי אחזקה נאותים וחלקי חילוף . המלאכה 
  . שעות 24שיוכל לתקן או להחליף כל חלק לקוי תוך 

, במתקן בו ירשמו כל העבודות המבוצעות " ספר שרות"הקבלן יחזיק במקום   
  . ר ייחתם מפעם לפעם על ידי נציג המזמין או הדייריםהספ

מורידה ממנו  לא , העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות   -
הקבלן בלבד אחראי עבור . את האחריות עבור פעולתם התקינה של כל המתקנים

  . שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן, כל תקלה הנובעת משגיאות בתוכניות
  

  מסירה    1.17
  

  לאחר סיום הרכבת המתקנים יזמין הקבלן על חשבונו את הבדיקות הבאות    1.17.1  
  . לתקינות המתקניםוימסור למפקח תעודות על בצוע הבדיקות כהוכחה     

  
  .מטעם חברת החשמל  . א    
  .או בודק מוסמך באישור מכון התקנים, מטעם מכון התקנים  . ב    
      

  .י היועץ"ע הוא יקבע ע"בודק מבמידה ומוזמן : הערה
  

  י הרשויות לצורך מתן אישור להפעלתם "וכן כל בדיקה נוספת אשר תדרש ע
  . של המתקנים  
על , פגם או דרישה לתקון או השלמה, במידה ובבדיקה כלשהיא תגלה ליקוי  

  ). עבודתו  עד כמה שהן בתחום בצוע (ל מידית "הקבלן למלא אחר הדרישות הנ
  

עותקים   3 - את המסמכים הבאים ב ימסור הקבלן, ר ביצוע הבדיקותלאח   1.17.2
   .למזמין

  . 1.17.1תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף   . א  
 , תוכניות חשמל, הכוללות תוכניות מכניות" AS MADE"עדות  תכניות   .ב

תעודות  -  ).אם נדרש CD(+  תוכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה
  .האחריות אשר הם לתקופה שמעבר לתקופת אחריות של יצרנים כ

  
 , ל תיערך מסירת המתקנים בהשתתפות המפקח"לאחר הגשת המסמכים הנ   1.17.3

הקבלן יעמיד  .שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני, ונציג המזמין, היועץ
 .לביצוע הבדיקות לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים 

לאחר התיקון תערך  .מידית יתקנם הקבלן -ליקויים או , יתגלו אי התאמות
  .מסירה סופית של המתקן

  
  הדרכה    1.18

עזרה " ובמתן   בהן במסגרת המסירה ידריך הקבלן את משתמשי המעליות בשמוש
. של קלקולים ואחרים ופעולות חילוץ במקרה של הפסקת זרם או במקרה " ראשונה

  .תמסרנה המעליות לשימוש, מוסמך דק בתום ההדרכה ומיד לאחר ביצוע בדיקת בו
  

   שרות שוטף     1.19
עם מסירת מעלית לשימוש הדיירים יחתום המזמין או הדיירים על חוזה שרות עם 

  . התשלום בגין השרות יתחיל כאמור במפרט זה. הקבלן
כולל מתן שרות , הקבלן יהיה חייב לספק את כל השירותים המופיעים בחוזה השרות

הקבלן מצהיר כי ברשותו מלאי חלקי חלוף מקוריים למתקן . מונע חודשישוטף וטיפול 
כל , ל חייב הקבלן לבצע בשעות העבודה הרגילות"חוץ מהעבודות הנ. בכמות סבירה

 -  )לאחר תקופת אחריות( עבור החלפת חלקים שנפגמו. תיקון או טיפול ללא תשלום נוסף
, עבור ביצוע כל טיפול. בל בשוקישלם המזמין רק את מחיר החלק בהתאם למחיר המקו

עבור . אחרת העבודה לא תוכר, יש להחתים אחראי מטעם המזמין, תיקון או החלפה
בתנאי שקיבל את , רשאי הקבלן לדרוש תשלום נוסף, עבודה מחוץ לשעות עבודה רגילות

עבור תיקונים או . הסכמת המזמין לעבוד בשעות אלה או המצב הבטיחותי דורש זאת
  לאחר קביעת , ישולם בנפרד -הנובעים מתקנות חדשות של רשויות מוסכמות שינויים 

הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקת הבודק . ביצוע העבודה לפניהמחיר עוד 
הקבלן מתחייב להופיע : במסגרת השרות. המוסמך אשר יוזמן על ידי המזמין ועל חשבונו
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שעות  4ו הפרעה לפעולה תקינה של המתקן תוך תקלות א סילוק , ולבצע כל פעולת תיקון
תקלה  ). 17:00 - 08:00(במשך שעות העבודה הרגילות  וזאת, ההודעה הטלפונית מקבלת 

את המתקן לא יאוחר  מתחייבת החברה להופיע ולתקן , 17:00שיודיעו עליה לאחר שעה 
  . למחרת 09:00משעה 

  
   זמן ההספקה   1.20

חודשים מיום הזמנת המתקן ובתנאי שחלקי המבנה  9 היהזמן הספקה והפעלת המתקן י  
. ל"חודשים לפני תום התקופה הנ 3הדרושים להרכבת המתקן ימסרו לרשות הקבלן 

אך זמן ההרכבה , יתארך זמן ההספקה בהתאם, במידה ומסירת חלקי המבנה תתאחר
  . יישאר כנזכר לעיל

  
  נתונים כלליים  17.02

  
  1- 2' מעליות מס

  
  זוג מעליות נוסעים -      מתקןסוג ה   2.1

  
  נוסעים 13 -       עומס נומינלי    2.2

   
  1.6 -   )ש/מ(מהירות נסיעה    2.3

  
  0.5 -   )±' סמ(דיוק עצירה    2.4

  
  ~35 -   )'מ(מהלך הנסיעה    2.5

  
  10 -     מספר חניות    2.6

  
  10 -    מספר דלתות    2.7

  
  MRLמ /ללא ח  -   מיקום חדר מכונות    2.8

  
  X 2.10 2.10 -    )'מ(מידות פנים הפיר    2.9

  
  X 1.40 1.60 -    )'מ(מידות פנים התא    2.10

  
  X 0.90 2.10 -  )'מ(מידות הדלתות נטו    2.11

  
  פתיחה מרכזית  -     סוג הדלתות   2.12

  
  GEARLESS -    הנע המתקן   2.13 

  
  240 -   התנעות לשעה     2.14 

  
  סך משותף מלאמא -     סוג הפיקוד    2.15 

  
  X 62 X 89 16  - ) מ"מ( חתך כוונות לתא   2.16

  
  X 70 X 70 9 - )מ"מ( חתך כוונות למשקל נגדי   2.17 

  
2.18       1  :2 

  
   

  נתונים כלליים
  

  3' מעלית מס
  

  מעלית חניון -    סוג המתקן   2.1
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  נוסעים 8 -    עומס נומינלי    2.2

   
  1.0 -   )ש/מ(מהירות נסיעה    2.3

  
  0.5 -   )±' סמ(דיוק עצירה    2.4

  
  8.43 -   )'מ(מהלך הנסיעה    2.5

  
  3 -     מספר חניות    2.6

  
  3 -    מספר דלתות    2.7

  
  MRLמ /ללא ח  -   מיקום חדר מכונות    2.8

  
  X 1.70 1.85 -    )'מ(מידות פנים הפיר    2.9

  
  X 1.10 1.40 -    )'מ(מידות פנים התא    2.10

  
  X 0.90 2.10 -  )'מ(הדלתות נטו מידות    2.11

  
  טלסקופיות  -     סוג הדלתות   2.12

  
  GEARLESS -    הנע המתקן   2.13 

  
  180 -   התנעות לשעה     2.14 

  
  מאסף מלא -     סוג הפיקוד    2.15 

  
  X 50 X 62 16  - ) מ"מ( חתך כוונות לתא   2.16

  
  X 70 X 70 9 - )מ"מ( חתך כוונות למשקל נגדי   2.17 

  
2.18       1  :2 

  
  מפרט טכני מיוחד  17.03

  יחידת הנע    3.1
מבוקר תדר עם כבלים או רצועות בהתאם לתקן  GEARLESSיחידת הנע מורכבת ממנוע 

למבנה הפיר  או מחוברת . נ.היחידה שקטה ביותר נשענת על מסילות התא והמ . 2481
שחילוץ מהמעלית ניתן באחריות הקבלן לוודא   .באמצעות קורות הנשענות ומבודדות

י ובמידה ולא על הקבלן להתחייב להגיע לביצוע חילוץ "מת י הדיירים באישור "לבצע ע
   .שעות היממה דקות בכל  30תוך 

  
  חילוץ אוטומטי  3.1.1

. לתחנה תצוייד במערכת חילוץ אוטומטי כולל פתיחת דלתות בהגעה  MRLכל מעלית 
)UPS לפי דרישת מכון התקנים: הערה . חשמל שיפעל בשעת הפסקת) או מצבר נטען ,

יש לדאוג , )והלוח נמצא קומה מתחתה(דירה  במעלית שהגישה לתחנה עליונה היא מתוך 
  . כלפי מטה) חשמלי ומכני(לבצע חילוץ  ליחידת חילוץ שמסוגלת 

  
  מערכת בקרת מהירות  3.1.2

 . העצירה תעשה חשמלית והבלם ישמש רק להחזקת התא לאחר עצירותו  -  
  : המערכת תצוייד בבטחונות לעצירת חירום במקרה של  
  . אי התאמה בין המהירות המעשית למתוכננת  .א  
  . נסיעת המעלית בכיוון נגדי למתוכנן  . ב  
  ).' ~מ 1.0(חסר תאוטה בקרבת תחנות קיצוניות   .ג   
  . דינמו-שבוש או תקלה במערכת טכו  . ד  
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  וב מטכו גנרטור אשר יותקן על המערכת תעבוד בחוג סגור באמצעות מש  -  
גישת המעלית לתחנה , ציר המנוע וביצועיה לא יהיו תלויים בעומס המעלית  
  . APPROACH DIRECTישירה וללא מהירות זחילה   

  
  גלגל הטיה   3.2

הגלגלים יצוידו במסבי . מקוטר כבלי התילוי 40קוטר גלגלי ההטיה יהיה לפחות פי   
גלגלי ההטיה שיותקנו . דינמי כל גלגל ייבדק לאיזון. םכדורים עם סידורי סיכה נוחי

מהמבנה בגומיות מייסון למניעת העברת  יבודדובראש הפיר על גבי קונסטרוקצית פלדה 
   ).הגלגלים לקורות או יותקן בידוד בין (רעידות למבנה 

  
  כבלי הרמה   3.3

מספר הכבלים . או רצועות מיוחדות "SEALE"תא המעלית תלוי על כבלי הרמה במבנה 
כולל אביזרי  ,בהתאם לעומס ומשקל התא ובעלי מקדם ביטחון בהתאם לתקן וקוטרם

כבל "רצועות יצויידו במתקן להשוואת מתיחות ומפסק חשמלי / כבלים . תילוי שלהם
י "קיצור ראשון של כבלי הרמה יעשה ע. שנים 5לכבלי תליה תנתן אחריות של ". רפוי

  . ותקבלן המעליות במסגרת האחרי
  

  המשקל הנגדי   3.4
 .כנדרש וימולא בלוחות מתכת  המשקל הנגדי יבנה ממסגרת מסיבית של פרופילי פלדה

חומר פלסטי מ נעלי החלקה  4המשקל מובל על ידי . יציבה למסגרת המילוי יחוזק בצורה
  . להחלפה בקלות המילוי הפלסטי ניתן. מבנה מתכתי הנתון בתוך

  . נונים ומשמנותלכוו הנעלים כוללות קפיצים
  .יותקנו קוביות שיוסרו עם התארכות כבלי הרמה) או תחת פגוש(תחת המשקל הנגדי 

  
  כוונות   3.5

המובילים . 2התא והמשקל הנגדי יהיו בעלי חתך לפי האמור הנחיה שבפרק כוונות 
המובילים יחוברו . הצדדים הפעילים ומעובדים בשלושת Tבעלי חתך , מיוחדים למעליות

עיגון המובילים לקירות יעשה על ידי ברגי ". זכר נקבה"בעזרת אנך בשיטת  ביניהם
, לאחר החיבור המובילים יהיו חלקים, )חיזוקים לפחות 2לכל קטע מוביל ( "פיליפס"

המובילים יעוגנו לתחתית הבור ויצוידו במיכל לאיסוף שמן . ישרים וללא רווחים
מידות  .התאם לחוק הארקות יסודמסוג את המובילים יש להאריק ב .בתחתית הבור
על הקבלן לחשב באופן מדויק את חתך הפסים הנדרש , הן הנחיה בלבד 2הפסים בפרק 

  .ולהגיש ליועץ את החישובים הנדרשים
  

  נעלי התא והמשקל הנגדי   3.6
וסיכה  בית עם קפיצים . ניתנות לויסות ולפעולה שקטה, נעלי החלקה עם ציפוי מתאים

   ).נעליים אחר דרוש אישור היעוץ מראשלסוג . (אוטומטית
  .יהיו מגלגלים. נ.במעליות הנעות בפיר שקוף כל נעלי התא ומ: הערה

  
  קונסטרוקציות והגנות   3.7

יציב וירכיב את כל קונסטרוקציות הפלדה הדרושות לו להרכבת המתקנים , הקבלן יספק
, תאורה בפיר, דהרשתות הפר, מסגרות, חיזוקים, קורות הפרדה, כגון קורות תמיכה

כמו כן הוא יספק את כל הכיסויים הדרושים . 'וכו, )כנדרש בתקן(סולמות ירידה לבורות 
ל יהיו מחומרים "כל העבודות הנ. סף הדלתות או כיסוי החלק העליון של התא, לסף התא
הרשתות והכיסויים , ממדי הקורות. ישרים וצבועים לפחות פעמיים בצבע יסוד, חדשים

  . במהדורתו האחרונה 2481. י.רישות התקן תיתאימו לד
  

  תאורת פיר    3.8
   .יתקין הקבלן תאורה בפיר כולל מפסקים בראש הפיר ובבור 2481. י.כנדרש בת

  
  שרשראות איזון    3.9

בין התא למשקל  F.Wגובה הרמה יותקנו שרשראות איזון מדגם ' מ 25ת מעל ובמעלי
   .הנגדי לאיזון משקלם של כבלי הרמה

  . רשרת תסופק עם גלגל מוביל בצד משקל נגדיהש
  

   MRLהנחיות לטיפולים אקוסטיים במעליות מטיפוס    3.10
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בידוד אקוסטי בבנינים ( 3חלק  1004י "השתקת רעש המעליות נדרש על פי ת  . א
תקן זה מחייב את קבלן הבנין וקבלן המעליות על פי ). רעש ממעליות, מגורים

   .חוק התכנון והבניה
  
 שקטים  GEARLESSהמעליות אשר תותקנה בפרויקט כוללות שימוש במנועי   .ב

ועצירה  כבלים המספקות תנועה / המחוברים אל מערך הנע באמצעות רצועות 
   .חלקה ופרוגרסיבית

  
פיר  בתוך  55מפלס הרעש המירבי אשר יופק על ידי מנוע המעלית לא יעלה על   . ג

  . המעלית
  
  . מ לפחות"ס 20יבוצעו כקירות יצוקים בעובי של קירות פירי המעליות   . ד
  
המנגנון  כאשר כל , י היצרן"המסופק ע, המנועים מותקנים על גבי מערך בולמים  . 1ה

  . או פסי התא/מחובר אל חלקם העליון של פסי המשקל הנגדי ו
  
 קירות יש לבודד . בנוסף לבידוד של יצרן , מנועים המותקנים על גבי קורות פלדה  . 2ה

   . MASONשכבות גומיות  3י "הפיר ע
  
היות ולא ניתן לנקוט באמצעים אקוסטיים נוספים לטיפול במנגנוני המעליות   . ו

לא תעלה עוצמתו  2חלק  VDI 2566ל ועל בסיס ההנחיות המפורטות במסמך "הנ
  : הערכים הבאים של מצלול הגוף בתחום הפיר הצמוד למנועי המעלית על 

   
500  250  125  63  HZ  

 
85  85  90  90  ]² S / M б – 10 [ db MAX L  

  
  

 יתמך על ידי , לוח הפיקוד הממוקם בחלקו העליון של הפיר או בחזית התחנה   .ז 
ג צידו הפנימי של לוח "ע . ע"או ש MASONשל חברת  WICבולמי רעידות מסוג 

י פעולת "מפלס הרעש אשר יופק ע . מ"מ 3פיקוד ימרח חומר בידוד בעובי של 
 1במרחק של מטר  A  (db 45  =Leq( : רכיבים בתוך לוח הפיקוד לא יעלה עלה

   .מהלוח
  
 S על גבי פתחי שחרור העשן מפיר המעלית יותקנו תריסים אקוסטיים מטיפוס   . ח

– 33 – AL ע"או ש. א.נ.של חברת ח .  
   

  התא   3.11
המסגרת וגג על . התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא

, נעלי התא מיציקת ברזל עם מילוי פלסטי, התא יורכבו מתקן לתילוי כבלי ההרמה
תחת התא יותקן כיסוי תקני . מנוע להפעלת הדלתות, התקן ביטחון, משמנות לנעלי התא

  . התא בשלמותו יהיה מוארק. רצפת התא מבודדת מהמסגרת. נגד פגיעות
  

  קירות התא
, שכבות צבע יסוד ויצופו - 2מ ויצבעו ב"מ 1.5בעובי הקירות יבנו מפח דקופירט 

ע לפי בחירת ואישור המזמין או "או חומר ש רוקעתנירוסטה מ, שטיח, בפורמייקה
. צידם החיצוני של קירות התא יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה. האדריכל

ניסה וחזית משקוף הכ. החלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל נירוסטה נגד פגיעות
על קירות התא . כל הקיר האחורי מראה מהרצפה עד לתקרה על. התא יבנו מנירוסטה

  . מאחז יד מצינור נירוסטה עגול או פרופיל אחר לפי בחירת האדריכל
  

  רצפת התא
להנחת שייש  הקבלן יכין שקע ברצפה . עשויה מפח מלא, הרצפה על מסבך קונסטרוקטיבי

  . הקבלן הראשיי "ע
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  התאתקרת 
בתוך התקרה תאורה אוטומטית . תקרת התא עשויה מפח פלדה צבוע בצבע לבן

תאורת חירום עם , בעוצמה נאותה) המזמין לפי בחירת( L.P ופלורסנטית או ספוטים של
על הגג יותקן מפוח  .הלחצנים והכניסה בצורה ברורה מצבר ומטען שמאירה את לוח

   ).מפוחים 2 –נוסעים  8בתאים מעל ( מהתקרה שקט לחלוטין ומבודד
ע "ם מחורר או ש"כל אביזרי התאורה והאוורור יוסתרו על ידי ציפוי דקורטיבי מפח פלב  

  . תקני ומסיבי המאפשר טיפול קל ונוח בתאורה ובמאוורר
  . גובה התא נטו לפי הרשום בתוכנית

רמת הרעש  . כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני שריפה
  מרבית שתימדד בתא בפעולת המפוחים במהירות גבוהה לא ה

  . כאשר התא והדלתות במנוחה db 55תעלה על 
  

  . על הקבלן להגיש עם הצעתו קטלוג של היצרן וסימון התאים והכניסות המוצעים
  

  . כל עיצוב התא והחומרים והגוונים טעונים אישור האדריכל בכתב
  

  אמנגנון פתיחת הדלתות ודלת הת   3.12
כל כנף מוסעת על גבי מסילות . נגררת על ידי מנוע מיוחד, התא יצויד בדלת אוטומטית

  . מעובדות בעזרת גלגלי פלסטיק או מתכת ממוסבים
  

החלק התחתון . מהירות הפתיחה והסגירה של הדלתות ניתנת לכוונון לאורך כל מהלכן
המובילים  .מובילים -2של כל כנף מוסע בתוך מסילת אלומיניום מיוחדת ומצויד לפחות ב

  . מחומר בעל שחיקה נמוכה ולא מושפע מרטיבות
  

ומספר רב של )  DUTY HEAVY(  המנוע וכל מנגנון הדלת מתאים לפעולה מאומצת
  . התנעות

  
  . פועל בזרם חילופין עם בקרת תדרמנוע הדלת 

  
וחילוץ עצמי (העקומה הנעה שעל הדלת מספיק ארוכה כדי לאפשר פתיחה מוקדמת 

   ).מקרה של מעלית הידראוליתב
  

שני הצדדים . צד מ לכל"מ 1.5בעובי  דופן כפולהכנפי הדלת עשויות מפח דקופירט בעל 
יד לפי החלטת 'יצבעו פעמיים בצבע יסוד והצד הגלוי יצופה נירוסטה מלוטשת או ריג

   .מ"מ 0.8 בגוון טבעי ובעובי של, המזמין
  

  . הבמעליות משא סף הדלת מפלדת אל חלד מלא
  

   .ג או חיתוך דטקטור"ק 15הדלת צריכה להיפתח חזרה בהיתקלה בהתנגדות של 
  

  . קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות נגד דפיקות
  

. בדטקטור אלקטרוני בעל טור תאים פוטואלקטריים מדגם מאושרכל דלת תא תצויד 
ריע במקרה ונוסע עומד זמן ממושך ומפ. חיתוך טור תאים מקצר את השהיית הדלתות

היא תתחיל להסגר במהירות מוקטנת עם השמעת זמזום והדלקת שלט , לסגירת הדלת
או מגביל כח תבטל פעולה זו ותפתח " פתח דלת"רק לחיצה על לחצן ". דלת מוטרדת"

או ביטול מגביל כח מחדשים מיד פעולת " פתח דלת"עזיבת לחצן . הדלת במהירות רגילה
   ".דלת מוטרדת"

ניתן לפתוח את הדלת ידנית מהתא ללא מאמץ  -קלקול המנגנון  בזמן הפסקת חשמל או
  . בדלת פתיחה מרכזית תעשה מגרעת בכל כנף להקלת הפתיחה. מיוחד

מכנית  -אלקטרו תנעל דלת התא בנעילה  -במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר 
  .י הקבלן ועל חשבונו"או שחזית הפיר תצופה בפח ע

ובגוון שיבחר , י פח צבוע בצורה אסתטית"לויים יוסתרו עמנגנוני הדלתות והתי
  . האדריכל

חוסר נעילה אלקטרומכנית או כל (פעמים והמעלית לא נסעה  3במידה והדלתות נסגרו 
  . תושבת המעלית עם דלת פתוחה עד תיקונה -) תקלה אחרת
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  דלתות הפיר   3.13

הן . מתאימים ופן עם חיזוקים בעלות ד, מ"מ 1.5דלתות הפיר יבנו מפח דקופירט בעובי 
סף . מעוגנת לפיר מסבי כדורים על גבי מסילה מלוטשת  תוסענה על ידי גלגלים עם

מנגנון הפתיחה של . הקבלן  פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי הדלתות ישען על גבי
ה צידן הפנימי של כנפי הדלתות יצופ .לפתיחתה גורם לשחרור מנעול דלת הפיר  דלת התא

כל כנף . כפי שיתואר להלן, מכני-כל דלת תצויד במנעול אלקטרו  .בחומר מבודד אקוסטי
  כל דלת ניתנת לפתיחת חירום ידנית . או אמצעי דומה לסגירה עצמית משקולת תצויד 

 שכבות  - 2כנפי הדלתות יעברו לאחר ייצורם ניקוי כימי ויצבעו ב .על ידי ידית מיוחדת 
הצד הנסתר . האדריכל מ מרוקע בגוון טבעי לפי בחירת "בפח פלבכ יצופו "צבע יסוד ואח

הקבלן . הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות נגד פגיעה בנירוסטה . יצופה בחומר מבודד
. הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות יספק את כל 

  בעלות פתיחה  דלתות. 2481 – 1 .י.כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת נעילת 
  .מנעולים 2מרכזית ינעלו עם  

  
  משקופי הכניסה   3.14

ומתאים ( בערך  מ"מ X 100 100במידות )  BOX(מרובע סביב כל דלת יורכב משקוף 
או אבן לפי בחירת  מנירוסטה מלוטשת והמזמין יחפה את הכניסה בשייש ) לעמידות אש

  לפי בחירת  –ג המשקוף "השייש או ע ג"אביזרי האיתות יותאמו להרכבה ע . האדריכל
   .האדריכל  

  
  מ"חומרי פלב   3.15

טקסטורה  ם עם "הכוונה לפלב, RIGIDם מרוקע או "בכל המקומות בהם מוזכר פלב
המבנה יהיה  ע "או ש FSCאו  POLIGRATאו תוצרת  RIGIDמתוצרת  בגוון טבעי

) מלוטש    ם "או פלב( ם דקורטיבי"מ מצופה פח פלב"מ 1.5פח פלדה  -  דלתות :כלהלן
  . מ לפחות"מ 0.8בעובי 
במקרה . לפחות  מ "מ 0.8ם דקורטיבי בעובי "מ מצופה פח פלב"מ 1.5פח פלדה  -  תאים
   .מ עובי"מ    2.0ם "קירות התא יהיו מפלב, ם מלא"של פלב

  
  לוח פיקוד    3.16

  ). רשאם נד  או תחנה מתחתיה(לוח הפיקוד יותקן בחזית הפיר בתחנה עליונה   
מגעי (מהפיר ומהתא  אליו יחוברו כל הכניסות ) מעבד(לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור 

  ).'לחצני קריאה וכו, גובלים, מפסקים, דלתות
הניתנת (לפיקוד המעליות  פ תכנה המותאמת "על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע

ראשיים לסגירת דלת למגעני הדלת ולמגענים ה יתן המיקרו פרוססור פקודות ) לשנוי
  .'אינדיקציות למראה הקומות חיצי הכיוון וכו ונסיעת המעלית וכן

  . י האדריכל מתוך קטלוג היצרן"חזית הלוח תבחר ע  
   .ופיר כולל ממסר פחת לתאורת תא , לוח הפיקוד יכלול מפסקים ראשיים  

  
י לא יפגע גבוה וקצר חיצונ כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה 

  .כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד . בפעולתו התקינה של הלוח
  

ולהחלפה מידית ללא שימוש  הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה 
מתאים  מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו  . בכלי עבודה

יהיו ). 'גובלים וכו, מנעולים מגעי , מגעי דלתות(ת כניסות מעגלי הבטיחו. למחבר
קו . יוכל להווצר קצר אקראי על מעגל הבטחונות מרוחקים אחד מהשני כך שלא 

הבטחונות  מעגל הבטחונות יהיה מוארק כך שקצר לגוף של אחד מרכיבי קו  של " האפס"
ח הפיקוד במקום בולט בלו . הנתיך המתאים" שריפת"ימנע נסיעת מעלית ויגרום ל

אשר תנחינה את המטפל בלוח על מצב . LEDמטיפוס  ) נוריות(יותקנו דיודות מאירות 
מראה  יותקן בלוח הפיקוד , כ"כ. בפיר ותאפשרנה איתור תקלות מידי המפסיקים 

מערכת  עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר יסופק לוח פיקוד   . קומות דיגיטלי
השנאים  . 'קריאות חוץ ותא וכו מתן , גיים של הפיקודאנליזה שתנתח את המצבים הלו

  .אפשרויות כיון בצד ראשוני ומשני מאומצת עם  היו מחושבים ובנויים לעבודה תמידיתי
  .תוך התחשבות באיוורורו, יד  מוגנים בפני מגע שבלוח יהיו בתחתית הלוחהשנאים    
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בלוח . בעת ההתנעה השהיית מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם 
או חוסר , של פאזות הפוכות המעלית במקרה יהיה מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת 

  .באחת הפאזות
כח , הזנה ראשי מהדקים או ברגי מתח . המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים
, סודרהחיווט שבלוח יהיה מ. פיקוד ואיתות ומאור יהיו נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי 

  .נאה ומקצועי
התא לחילופין סלקטור  י פחיות ואינדוקטור על גג "הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע

  .המונה פולסים או מגע אינפרא אדום , י סרט"המופעל ע
בלוחות זיהוי קבועים  כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים 

, תוכניות הרכבה מכנית של המכשירים בלוח .הפיקוד וסימונם יהיה זהה לזה שבתכנית 
  . פיקוד חשמלית תהיינה מצורפות ותוכניות 

פתיחת דלתות וכן  בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול  
" מטה"לחצן השרות ". רגיל"לפיקוד " שרות" טבלת שרות הכוללת מתג מעבר בין פיקוד 

פגוש  מגע , יעקוף גובל תחתון" מעלה"וש לחצן פיקוד שרות ומגע פג , יעקוף גובל עליון
   . בלוח הפיקודפיקוד שרות  הפעלת פיקוד שרות על גג התא תבטל .ומגע התקן בטחון

לשלוף את ) תצוגה   י מערכות"ע(לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כך שניתן יהיה 
 ת גם לאחר הפסקת מתחהתקלות ישארו רשומו(  האינפורמציה לגבי תקלות היסטוריות 

  ).ללוח הפיקוד
  

תקלה וחיבור יבש לחיווי  בלוח מגע . 2481 במעלית יותקן בלוח סידור להפעלת חרום לפי  
  . אש וגנרטור חרום/ למערכת גילוי עשן 

בנוסף לחילוץ . בטיחות יועץ / לוח הפיקוד יכלול מערכת פקוד כבאים לפי דרישות התקן   
  . חשמלי ומכני ואינדיקציה להגעה לתחנה חילוץ  אוטומטי תותקן בלוח מערכת

      
  -:אינסטלציה חשמלית    3.17

ומוחזקות היטב כדי שלא  , צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות  
ההסתעפות או המעבר או חיבורים שבאינסטלציה  קופסאות . תשתחררנה עקב זעזועים

לפתיחה מהירה  סגורות היטב ומותאמות , להיות מחוזקות בנפרד באופן עצמאי חייבות
  יהיו במהדקי חיבורים ומצויינים, ל"חיבורים בקופסאות הנ . בעת השרות או הבדיקה

 70% -מ או התעלות שבאינסטלציה יותר , אין להעמיס בחלל הצנרת . בתכנית הסימון   
 חיבורי . באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים . חוטים מהחלל הפנימי  
יציבים בצנורות מתאימים  יהיו  -מנעולים או כל מכשיר אחר , צנרת למפסיקי בטחון  
  הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו מחוברים המכשירים . מוגנים בפני פגיעה  
לחצני , כל מערכת האינסטלציה . בצנור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים וכיוון סופי  

הבנויים ממתכת , מפסיקי בטחונות בפיר, ההסתעפות קופסאות , מראה קומות, קומות
האינסטלציה ממסגרת  מעברי , אינסטלצית התא תהיה מוגנת. להיות מאורקים חייבים 
יש . מכבל המאור או האיתות כבל הפיקוד יהיה נפרד. לגוף התא תהיה גמישה, התא

בקופסאות או  חוטים ה. אפשרות חדירה ואיסוף מים מערכת האינסטלציה ללא לבנות 
יהיו על . 'ור וכוב מפסק עצור או מפסיק  - :מפסקי הבטיחות כגון. בזויות לא יהיו סבוכים

 הבטיחות יהיה כזה שיאפשר  למגעי החיווט. בטיחותיים חיוביים בסיס עם מגעים 
מגעי ווסת , הפגוש מגעי , גובל תחתון, גובל עליון(שונים ה אבחנה בין מגעי הבטיחות

 .אליו נוחה י מפסק שהגישה "המאור שמעל התא יהיה יציב וניתן להפעלה ע ). תמהירו
  . לפחות 0.75תהיה בקוטר של  כל האינסטלציה בחשמל של מעלית פיר וכבל כפיף 

מערכת . מאורקים וכל חלקי המתכת יהיו , המשקופים, התא. מפסיק הבור מוגן
  .חברת חשמלודרישות  האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 

  
  כבל כפיף   3.17.1

הכבל יחוזק בצורה . מיוחד למעליות - הכבל הכפיף מוגן בעל גמישות גבוהה 
בשעת תילוי לא יועבר העומס לחוטי . יציבה לתחתית התא ולאמצע הפיר

אך לא פחות  -חוטים מעל הנדרש לפי המפרט  20%הכבל יכלול לפחות . החשמל
כגון תקשורת (הפונקציות הנדרשות בתא  הכבל הכפיף יתאים לכל.חוטים -3מ

   ).'מערכת כריזה וכו, מוסיקה, טורית
  

  אביזרי פיקוד   3.18
  

  פיקוד ואיתות בתא   3.18.1
  :לוח לחצנים בתא כולל
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  . מוארים - לחצני קריאה לקומות    -  
  . עם מגע יבש נוסף - מואר בהפסקת חשמל  -" אזעקה"לחצן    -  
  ". פתח דלת"לחצן    -  
  ".סגור דלת"צן לח   -  
  . מואר - מפסק מאוורר    -  
   .מואר -מפתח כבאים    -  
   ".עומס יתר"נורית עם זמזם    -  
  . חרוט בלוח - . ע.מספר סידורי של מ   -  
  ). לעיוורים(או חרוט  מספור קומות בולט   -  
קו טלפון (חייגן אוטומטי למרכז שרות מופעל באמצעות לחצן האזעקה    -  

   ).שעות  3 –ולל גיבוי ל י המזמין כ"חוץ ע
  ).מ"ס 5.0גודל אות (מראה קומות דיגיטלי    -  
  . חיצי כיוון נסיעה   -  
  .צליל אקוסטי בהגעה לתחנה   -  

  
  פיקוד ואיתות בכניסות 3.18.2

  .בכל הקומות -לחצנים מוארים לקריאת המעלית    -
   - . מפתח כבאים בכניסה ראשית   -
  .בכל התחנות –) מ"ס 5.0גודל אות (מראה קומות דיגיטלי   -
   .בכל התחנות) מהבהבים בנסיעה(חיצי כיוון נסיעה    -  

  . מ לפחות"מ 3כל המכסים יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי    א  
 - אנטי  מהלך מטיפוס-כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו  . ב  
בזרם ומתח   יש להפעיל את הלחצנים. ונדלי מתוצרת מאושרת    
  . י היצרן"הנקובים ע    
 המכסים והגוונים טעון אישור האדריכל, כל עיצוב האביזרים   .ג  
  . והמפקח בכתב    
  יוחלף עד הזמנה סופיתחלק מהלחצנים , אם יבחר המזמין  .ד  
  .לרישום ללא תוספת במחיר תאורה במפתחות עם    
  . שקועים N.Lהמכסים בלי ברגים נראים או ברגי    .ה  
   .מ יספק המזמין/טלפון לח חיווט לאינטרקום וקו   .ו  

  מעלית חניון
  

  פיקוד המעלית   3.19
  )סימפלקס(פיקוד מאסף מלא בשני כיווני הנסיעה 

מוארים לקריאת המעלית בכוון ) לחצן בודד בקומות קיצוניות(לחצנים  2בכל מבואה 
כל לחצן נדלק מיד עם הלחצו וכבה עם . בתוך הלחצן חץ המצביע על כיוון הנסיעה. הרצוי

, )לפי דרישת המזמין -עם או בלי גונג (חצים , או לידי כל דלת, מעל. יצוע הקריאהב
 - המעלית תענה לקריאות פנים וחוץ . המוארים בהתאם להמשך כיוון הנסיעה של התא

תחנה המעלית בקומה בה , בגמר השרות. ובהתאם לכיוון נסיעתה, לפי סדר הקומות
  . ותהחניה עם דלתות סגור .סיימה את עבודתה

  
  . הפיקוד בעל השהייה מתאימה ונצירה מוקדמת

  
  . תסגרנה הדלתות מיד - במקרה של כניסת נוסע ולחיצה על אחד מלחצני הקומות 

  
י מגע יבש מחדר "או ע/עם הפעלה מקומה ראשית ו, הפיקוד כולל פיקוד כבאים לפי התקן

   .עשן/ מכונות לגילוי אש 
  

הדלת נשארת פתוחה והמעלית עונה לקריאות , עם הפעלתו - " העמסה"אם קיים מפתח 
מ לסגור את "ע". ON"אין אפשרות להוציא המפתח במצב . פנים בלבד עד הוצאת מפתח

הרפית ". סגור"הדלתות לנסיעה יש צורך בלחיצה מתמדת על לחצן התחנה או לחצן 
לחיצה על לחצן קומה אחרת תבטל את הקריאה . הלחיצה תפתח חזרה את הדלתות

   .הקודמת
  

. והגנה תרמית) לכל מהירות בנפרד(בלוח הפקוד תותקן הגנת מנועים ליתרת זרם 
בהפעלת הגנה תרמית תמשיך המעלית לתחנה הקרובה ותפסיק את פעולתה לאחר פינוי 

  . הנוסעים
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ופילוס מחדש " עומס מלא", עם זמזם ונורית תא" עומס יתר"המעלית תצויד במתקן 

)RELEVELING.(  
  

כולל מערכת דלת , )OPENING PRE(התא והפיר תהיה הפעלה מוקדמת הפעלת דלתות 
  . עם זמזם) NUGGING(מוטרדת 

  
  

  מעליות בנין
  

  פיקוד המעליות   3.20
  דופלקס  - פיקוד מאסף מלא 

לחצנים לקריאת המעלית  2הדלתות לוח הכולל  2בכל כניסה בקומות הביניים יימצא בין 
הלחצנים מוארים מיד עם . ת לחצן אחד בלבדבקומות קיצוניו, לנסיעה מעלה או מטה

ליד או מעל כל . הלחצן המתאים כבה עם ביצוע הקריאה. הלחצם לסימון רישום הקריאה
, החץ המתאים נדלק לפי הגיע המעלית לתחנה. דלת יימצאו חצים מוארים עם גונג

ונה המעלית בנסיעה ע. הגונג יופעל רק מקריאות חוץ. ומראה את המשך כיוון הנסיעה
  . חוץ המתאימות לכיוון נסיעתה/לקריאות פנים

עומס וכוון המעליות , פנים, הפיקוד המשותף בעל מחשב מרכזי המנתח קריאות חוץ
  . ודואג לשיגור המעליות לקריאות בצורה אופטימלית

   .לא יותקן בפקוד משותף מעבד מרכזי העלול להשבית הענות לקריאות חוץ 
  

חת בקומה ראשית והמעלית השניה תישאר בקומה בה בגמר השירות תחנה מעלית א
  .החניה עם דלתות סגורות. סיימה את עבודתה

  
וכן , "עומס מלא"מתקן , עם זמזם ותאורה בתא” עומס יתר"פיקוד המעליות כולל מתקן 

" תאי עומס  4שקילת העומס תבוצע באמצעות ). (RELEVELINGמתקן פילוס מחדש 
CELL LOAD "ב "הפועלים עפינות התא  4 -בGAUGE STRAIN " במדידה רציפה

  ).ע"או ש I.L LARIT.9כדוגמת (
  

על אחד  אך עם כניסת נוסע ולחיצה, הפיקוד בעל השהיה מתאימה לדלתות פתוחות
הדלתות בעלות פיקוד דלת מוטרדת . תסגרנה הדלתות מיד - מלחצני הקומות 

)NUGGING ( ופתיחה מוקדמת)OPENING - PRE.(  
  

  : מעליות מושבתת בתחנה מאחת הסיבות דלהלןכאשר אחת ה
  . הפסקת מתח -
  . על הגג" שרות"פיקוד  -
  ". שמש"פיקוד  -
  . נתק באחד ממעגלי הביטחון של המעלית -
  . שניות 45בקומה " תקועה"מעלית  -

  
  . ניתן יהיה לקרוא למעלית השניה לאותה התחנה

  
י מגע יבש "או ע/מקומה ראשית ועם הפעלה  -לפי התקן " פיקוד כבאים"הפיקוד כולל 

הפיקוד כולל הכנה להפעלת המעליות עם דיזל גנרטור  .עשן/ מחדר מכונות לגילוי אש 
פינוי מעלית אחת לקומה ראשית והפעלת מעלית . (המעליות בו זמנית 2המונע נסיעת 

. מעליות שונות תמשיך לפעול המעלית הגדולה 2במקרה של  ).שניה בפיקוד סימפלקס
  . במעלית זו יפעיל דיזל גנרטור את המעלית הקטנה עד סילוק התקלה ה של תקלהבמקר

  
. והגנה תרמית) לכל מהירות בנפרד(בלוח הפקוד תותקן הגנת מנועים ליתרת זרם 

בהפעלת הגנה תרמית תמשיך המעלית לתחנה הקרובה ותפסיק את פעולתה לאחר פינוי 
   .הנוסעים

  
שארת פתוחה והמעלית עונה לקריאות פנים בלבד הדלת נ -" העמסה"עם הפעלת מפתח 
מ לסגור את הדלתות "ע". ON"אין אפשרות להוציא המפתח במצב  .עד הוצאת מפתח

הרפית הלחיצה ". סגור"לנסיעה יש צורך בלחיצה מתמדת על לחצן התחנה או לחצן 
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 .לחיצה על לחצן קומה אחרת תבטל את הקריאה הקודמת. תפתח חזרה את הדלתות
  . מעליות ממשיכות בתפקוד רגיליתר ה

  
תגיע לתחנה , תסיים המעלית לבצע את כל קריאות התא -" השתקה"עם הפעלת מפתח 

נשאר " פתח דלת. "הראשית תפתח דלתות ולאחר השהיה תשאר עם דלתות סגורות
   .פעיל

  
מתאים  עם שילוט" צומת"פיקוד שבת יותקן באחת המעליות בהתאם לאישור מכון 

   ).דקות 5ורזולוציה של לפחות (התחלות לפחות  10ול שעון שבת עם בקומות ויכל
  

 
  מתקני בטחון   3.21

  
  ווסת מהירות

הירידה של התא עולה מעל המהירות  יפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירותהווסת   
  .הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו. הרגילה בהתאם למהירות המעלית והתקן  
   .2481ת תקן הווסת יתאים לדרישו  
   .קפיץ הוסת יכוון במפעל וינעל עם חותם  
  . הוסת מצויד במפסק מתקן המתיחה של. מ לפחות”מ 6כבל וסת המהירות בעל קוטר   

  
  התקן בטחון

פעל במקרה שמהירות הירידה ימתקן התפיסה . יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא
  . את מעגל הפיקוד פסיק גםיל "המתקן הנ. לה מעל המותר לפי האמור בתקןתע

     . 2481התקן הבטחון יתאים לדרישות תקן 
  . מתקן התפיסה מדגם הדרגתי בהתאם למהירות המעלית והתקן

  
  גובל סופי

הזרם ייפסק על ידי . מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או התחתונה
למעצור ינותק בשני שהזרם למנוע ו או, הפאזות 3בכל , מפסיק זרם סופי מקו ההזנה

  . 2481 - כמפורט ב , מגעונים בטור
  

  מערכת אזעקה
זרם להפעלת . אזעקהבמעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן 

הלחצן . 2481 כאמור בתקן, הפעמון יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינה אוטומטית
   .חתיתויפעיל גם את החייגן האוטומטי ויותקן גם על גג התא ובת

  
  

  פיקוד אחזקה     3.22
מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג התא של המעלית ובבור 

, ”עצור“בנוסף לכך יותקן על גג התא פיקוד אחזקה לאנשי שירות הכולל לחצן . הפיר  
הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה . ותאורה” מטה“לחצן , ”מעלה“לחצן , "משותף"לחצן   
  .דת ובו זמנית על שני לחצנים בהתאמהמתמ  

  .’מ 1.8הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר 
  .ש/מ 0.63מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על 

  
  הפגושות   3.23

  .הקבלן ירכיב את הפגושות בבור הפיר על בסיסים מתאימים לעומק הבור  
הידראוליים יצוידו במד שמן  תפגושו. בהתאם למהירות הנסיעה והתקןסוג הפגושות   
  . ומפסק בטחון  

  
  .הרמה מתחת למשקל הנגדי יותקנו הגבהות שניתן להוציאם בשעה התארכות כבלי   

  
  מנעולי דלתות הפיר   3.24

קונסטרוקציה המבטיחה בנויים מכניים בעלי נצירה מוקדמת -המנעולים האלקטרו
אך ניתנים , טב כנגד לכלוך ואבקהימוגנים  המגעים. הלשונות מפלדה. בטחון מקסימאלי
   .לבדיקה ויזאולית

  
  . רק דלת שמאחוריה חונה התא ניתנת לפתיחה
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בשעת  לפתיחה  כל דלת ניתנת . המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה

  . חירום על ידי מפתח מיוחד
  

  .במקרה של דלתות בעלות פתיחה מרכזית יורכב מנעול לכל אגף  
  

   התקני בטחון  3.25
 CLOSED( כל מתקני הבטחון יהיו עם מגעים מכניים מאולצים פוזיטיביים 

NORMALY ( 2481. י.מספר ומקום התקנת המגעים בהתאם לדרישות ת.   
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  פירוט התוצרת -  17.05
  

  MRLש /מ 1.0   -  מהירות        נוסעים 8  -  עומס

   

הצעה . ה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרניםהקבלן מתבקש למלא את הטבל

על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגבי . שתוגש ללא מילוי מדויק של הטבלה עלולה להפסל

  . התוצרת דלהלן לפני קבלת העבודה

  

   ארץ היצור    מקור היצור    טיפוס החלק       סעיף 

  )המפעל( ונתוניו 

   

  מכונת הרמה 

   

  נה והספקומנוע המכו

  

   מערכת בקרת תדר 

  וסת מהירות 

   

  התקן תפיסה 

   

   ) NO  ,Ø(כבלי הרמה 

   

  לוח הפיקוד 

   

  מפעיל הדלתות 

   

  דטקטור 

   

  תא ודלתות 

   

  מראי קומות 

   

  לוחות לחצנים 

   

  מאוורר

   

  חתך מסילות תא

   

  .נ.חתך מסילות מ
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  מנגנוני שקילה 

   

  אינטרקום 

   

  

  

  חתימת הקבלן                   תאריך
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  וט התוצרתפיר

    MRLש /מ 1.6 -  מהירות        נוסעים 13  -  עומס
   

הצעה . הקבלן מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים

על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגבי . שתוגש ללא מילוי מדויק של הטבלה עלולה להפסל

  . ן לפני קבלת העבודההתוצרת דלהל

  

   ארץ היצור    מקור היצור    טיפוס החלק       סעיף 

  )המפעל( ונתוניו 

   

  מכונת הרמה 

   

  מנוע המכונה והספקו

  

   מערכת בקרת תדר 

  וסת מהירות 

   

  התקן תפיסה 

   

   ) NO  ,Ø(כבלי הרמה 

   

  לוח הפיקוד 

   

  מפעיל הדלתות 

   

  דטקטור 

   

  תא ודלתות 

   

  ראי קומות מ

   

  לוחות לחצנים 

   

  מאוורר

   

  חתך מסילות תא

   

  .נ.חתך מסילות מ
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  מנגנוני שקילה 

   

  אינטרקום 

   

  

   

  חתימת הקבלן                   תאריך
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  מסגרות חרש - 19פרק 
  

  יים מחייביםרשימת מסמכים טכנ  19.01
  

  .19פרק  - הכללי   העבודה תבוצע בהתאם למפרט  19.01.1
  

התקנים הנוספים המחייבים במסגרת , בנוסף לתקנים המפורטים במפרט הכללי  19.01.2
  :מכרז זה

  .לקביעת הפלדות ISO-630-1980התקן הבינלאומי   .1
  .הברגים תעיקבל 1-1878/150-898 ימואהתקן הבינל  .2
   .לקביעת האומים 2-1980/150-898ומי אן הבינלקהת  .3
  .ותלנושא גלוון פלד ISOהתקן הבינלאומי   .4

  
  י הקבלן"ע) DWG WORKSHOP.(הכנת תוכניות עבודה מפורטת   02.19
  

ורק , על הקבלן לבדוק תחילה את כל המידות בתכניות ולהתאימן למציאות  19.02.1
  .יוכל להתחיל בביצוע העבודה, לאחר אימות כל המידות ובאישור המפקח

  
במפרט  19003עיף בהתאם לס) DRAWINGS SHOP(הקבלן יכין תכניות עבודה   19.02.2

  .הכללי
  

  :בנוסף לאמור במפרט הכללי תוכניות הייצור יכללו גם  19.02.3
  .1:20מ "תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ  )1
  .1:5מ "ל בקנ"פרטי חיבור לנ  )2
  .1:5מ "פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ  )3
  .הובלה והרכבה, פרטי ייצור  )4
  .1:100או  1:50מ "תכניות הרכבה בקנ  )5

  
לחיפוי הגג וסיכוך תכניות בית מלאכה יספק הקבלן , ל"בנוסף לתוכניות הנ  19.02.4

  :הקירות הכוללות
  .1:50מ "תכנית הרכבה בקנ  )1
  .1:50מ "חתכים לרוחב ולאורך בקנ  )2
  .1:20מ "תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ  )3
  .1:5מ "ל בקנ"פרטי חיבור לנ  )4
  .1:5מ "יבור הקונסטרוקציה למבנה בקנפרטי ח  )5
  .הובלה והרכבה, מפרט ייצור  )6
חישובים סטטיים מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הזמנים   )7

  .הנובעים מההרכבה
 

 1225י "ת -י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים "התכנון המפורט שיבוצע ע  19.02.5
  .'לעומסים וכו 412י "ת, למבני פלדה

אולם גם , לקבלן רי המתכנן הראשי ועל כך יימס"יבים מסוימים יתוכננו ערכ  
  .ההרכבה ופרטי החיבור כנדרש, לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל תכניות הייצור

  
לפני שהושלמו תכניות ועבודות הסיכוך והחיפוי לא יוחל בביצוע הקונסטרוקציה   19.02.6

רק בתוכניות עבודה , מוש בביצועיותר לקבלן שי .י המהנדס"אושרו עוהעבודה 
  .שהוכנו על ידו ויאושרו על ידי המהנדס כנדרש לעיל

  
במידה וימצא זאת לנכון בעת , הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים  19.02.7

באם ניתן להשתמש  - המהנדס יהיה הקובע היחיד  .הכנת תוכניותיו המפורטות
  .בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לאו

  
והקבלן לא יהיה זכאי י היחידה כלולות במחיר, עלות הכנת תוכניות עבודה אלו  19.02.8

  .לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת
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  לילכ - היצור והרכבי  19.03
  

קבלן ועל חשבונו אשר יוודא את הד מטעם דבצע בלווי מותל מהלך העבודה יכ  19.03.1
  .המיקום המצוין ואת אנכיות ההרכבה

  
והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות  םרגיבה, רתךהחומרי , פלדותל הכ  19.03.2

  .ינלאומיתבת וכרמ, תימוגנות במערכת תקינה מקועהמ תדרוומס קספ
של ספק הפלדה ישלח הקבלן את ר וצהמורת יקב תובלת תעודיד עם קמ  

  .סדנההתעודות לביקורת המ
  

, והתעודות הנדרשותהמסמכים , עהמיד לת כא ןיספק הקבל םריחומ נייתני קפל  19.03.3
ור המנהל שאי תל אבולק, דה והעזרים אמורים להיקנותלפהבדבר המקור ממנו 

  .לכך
  

טים שפורקו מנאלר חיבו, ןגואביזרים כ בבית המלאכה ורק וכנוי מנטיםלאהל כ  19.03.4
מסגרים  ןבלק הקיעסי רתן באהו הכאלמההן בבית  .לצורכי הובלה ייעשו באתר

  .סוקםיי עמבעלי תעודות מתאימות לתחו םייועצמק יםתכור
  .ג הקבלן תעודות אלו במידה ויידרשייצ, דרישות המפקחל  

  
 יםיכהלי ת"עפ, יבוה בתהליכי ביקורת טולתקבלן הל מהלך עבודתו של כ  19.03.5

וע ציב ךלהמבתעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח , י המהנדס"ע רוושיאש
  .דהובעה

  
המהנדס , י המזמין"במפעל המייצר עביקורים ו עבציתים נטמאלור המהלך ייצב  19.03.6

  .והמפקח
ל ופירת הטוצ ,תהליכי ביקורת הטיב שלה, קו מקורות הפלדהדביקורים אלו ייבב  

  .ב"אחסנה ארגון להובלה וכיו, בקרת טיב המפעל, במפעל
, ל"ונטיים לנולרם היכמסמה לכקראת ביקורים אלו את לעל הקבלן להכין   

וחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את כו לבאי אשר למזמין לאפ
  .קורותיומה ודהפל צוריכל המידע וההסברים בקשר לי

  
 תולטי הח"פע ן או יוחלףקול דעת המפקח יתוקישי לפ, יוקלל אלמנט כ  19.03.7

  .בלעדיתה
  

קרי , וצרמה טיבלוגע נב מפקחה י"ע ריבתית יתעורר חשש סומידה ובבדיקה חזב  19.03.8
הוצאה הנדרשת לבדיקה  בכל ישא הקבלן' וכד וף האלמנטג, יםברג, וךיתר

  .'על קולית וכד תיקודב - י רק, התמעמיקה של התופעה שנתגל
  

י משרד העבודה ולנקוט "ם עלי בטיחות הנדרשיד לפי כל כלוקבלן מתחייב לעבה  19.03.9
 יוכ, עבודתומה תוצאי כשילשצד  וא וידבועבכל האמצעים הנדרשים להגן על 

  .רדפנבלא ישולם עליהם דה ולים במחירי היחיל מוכ"הנן והבטח ימצעא
ולמות ס, תשתור, רזעבלן על חשבונו פיגומי קן הייתק, צורכי בטיחות עבודתול  

  .חריםא אום ובדיבעה מניעת פגיעוכל הנדרש ל
  

  ינפרט טכמ  19.04
  

ג "ם עיתוכילא יותרו ר .ו בברגים בלבדיהיבין האלמנטים  הל החיבורים במבנכ  19.04.1
  .סדנד המבנה אלא באישור המהלש

  
ן צמבער חמ, שורמ, גליוטינה: ןוגכים תואנ םיעצבאמ היתוך הפלדה תיעשח  19.04.2

יהיו ישרים חלקים ונקיים בלא תוך משטחי החי .או מבער פלסמה ןאצטיל
  .םשה לפגמים ולקויים כ

רגים המיועדים להתחבר בב םירד מחביל חמצן אצטילן סור לחתוך במבערא  
  .זקחוירי עתם דרוכי

  
ם חורי בילהרח רוסא ןכופלדה במבער חמצן אצטילן בסור לבצע חורים א  19.04.3

  .י זהעמצבא
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  .כריכות של בורג 3ות חלפ יחוץ לאום החיצונאיר משלהש יהברגים  כלב  19.04.4
  

  :אחת מהשיטות הבאותבריתוכים יבוצעו ה  19.04.5
  .מצופה הדולקטרבא תוך יד בקשרית  .1
  .שת בתיל מילוי ואבקת מגןקריתוך אוטומטי ב  .2
  .אלשת בתיל מילוי ממוקריתוך אוטומטי ב  .3
  .גזבמוגנת  תומטי למחצה בקשטאו וך אוטומטי אורית  .4
  .ם דקיםיריתוך בלהבה לפח  .5

  
אשר יובאו מתאימות  תאזופוך תו בדם יהיו אחידים ויעוביל ריתוכי האלמנטכ  19.04.6

   .קבלןניות בית מלאכה של הכתביטוי ב יליד
  

 יבוע אללא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט למומר הרתך צריך לח  19.04.7
  .ותיאו נקבוב, ותמוג, סרח

  
 -חת לר כאשר הטמפרטורה מתתאבוהן  הכאך הן בבית המלוא יתבצע שום ריתל  19.04.8

  .ל מתכת חשופה לגשם ורוחלא ירתכו ע ןוכ, לסיוסות צמעל -5
  .ריתוכה ילחמם לפנ שי מ"מ 20 לעמ היבלדה שעופ  

  
' ג הפלדה מסוס לגבי םינובאו לאתר כאשר הם מסומיל אלמנטי הפלדה כ  19.04.9

' כפי שיתאים לתעודות בדיקת היציקות ומס, היציקה של יצרן הפרופילים
  .הבכרה יהאלמנט לצורכ

  
  :ת קורוזיהיצור הרכיבים בסביבה נטול  19.05

  
תנאי בסיסי ליצור רכיבי הפלדה היא ההנחיה לבצע את הריתוכים בבית מלאכה   19.05.1

על כן הקבלן יעבוד על גבי פרופילים , על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה גסה
   .על כן הקבלן יעבוד בפרופילים חדשים בלבד, נקיים מקורוזיה גסה

  
יהיה על  פטינה דקה ועדינההיה מעבר לרמת במידה והחלודה על הפרופילים ת  19.05.2

לפני , לפי התקן השוודי 2.5הקבלן לנקות את הפרופיל בניקוי אברזיבי לרמת 
   .ל יגולוון"גם כשבהמשך הנ, עיבוד הפרופיל

  
  גלוון  19.06

  
הגלוון יבוצע בטבילה באבץ חם  .כל קונסטרוקציות הפלדה יהיו מגולוונים  19.06.1

  .פרט הכלליבמ 1904בהתאם לסעיף 
  

  תיקוני גלוון   19.06.2
   ISO 1461תיקוני גלוון מותרים רק לפי המפורט בתקן   .א
תיקונים יעשו לאחר ניקוי הפגם למתכת לבנה וצביעה בצבע עשיר אבץ   .ב

מיקרומטר  80עובי השכבה יהיה  .אבץ בשכבה יבשה 80 %המכיל 
  .לפחות

  
  ברגים אומים ודסקיות  19.06.3

ודסקיות לקונסטרוקציה מגולוונת יהיו מגולוונים באבץ  אומים, ברגים  .א
   .ISO 1046חם לפי תקן 

  .ברגים ואומים יסופקו כאשר האומים מורכבים על הברגים  .ב
מופנית תשומת לב הקבלן לזמן אספקה הארוך של ברגים מגולוונים   .ג

   .בחם
אומים ודסקיות לקונסטרוקציה צבועה יהיו בציפוי אבץ , ברגים  .ד

  .מיקרומטר 12טרוליטי בעובי אלק
  

  בדיקות   19.06.4
  .במפעל המצפה, ככל האפשר, ביקורת איכות ובדיקות יעשו  .א
  .הבדיקות תעשינה בהתאם לתקנים המתאימים  .ב



236 
 

בנין רב תחומי –מכללת הדסה   
 

המפעל המצפה יקיים מערכת בקרת איכות עם תעוד בהתאם לדרישות   .ג
9000 ISO.  

  
  שינוע   19.06.5

ה ואחסנה של הפריטים הצבועים באופן פריק, הובלה, הקבלן ידאג להעמסה  
  .שימנע פגיעה בגלוון

  
   אחריות  19.06.6

, ההובלה והאחסון של קבלני המשנה, הקבלן יהיה אחראי על כל עבודות הציפוי  
  .כולל תיקונים

  .לא תתקבלנה טענות של פגיעה על ידי גורמים אחרים  
  

  בטיחות ובטיחות אש  19.07
  

אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים נוספים על הקבלן לנקוט בכל   19.07.1
נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי מבנים , למניעת נזקי גוף -בזמן עבודתו 

  .סמוכים ותכולתם
  .הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו  

  
 ינקטו, פקח לבצען באתרי המ"שאושר ע, בעבודות הריתוך ההכרחיות במבנה  19.07.2

  :האמצעים הבאים לפחות
  .עבודות ריתוך ייעשו לאחר אישור המפקח במקום  .1
שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת , אזור הריתוך יבודד  .2

  .התלקחות
מים  זרנוקאדם שיעמוד עם מטף כיבוי ו ,על חשבונו ,הקבלן יעמיד  .3

  )צופה אש( .ריתוך והסביבהה, מחובר לברז פעיל וישגיח על הרתך
עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות   .4

התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת , נפולת חמה, גצים
  .התלקחות כלשהי

  
בשטח המבנה  - לחיתוך או לריתוך , חל איסור על שימוש בלהבה לחימום  19.07.3

  .וסביבתו
  

   של פלדה הגנה נגד אש  19.08
  

 .נגד אש כנדרש תבוצע הגנה, פ יועץ הבטיחות"על פרופילי הפלדה אשר יידרשו ע  19.08.1
או /צביעה ו, יג קורות סמויים תבוצע בהתזת חומר בידוד מינראל"ההגנה ע

ג פרופילים "ע .י יועץ הבטיחות"אושר עי הקבלן ות"שיטה אחרת שתוצא ע
  .הגלויים לעין תבוצע צביעה בצבע נגד אש

  
י היצרנים וקבלת אישור "לרבות כל הנדרש ע, פ הוראות היצרן"ע, אופן הביצוע  19.08.2

  .מכון התקנים
  

  צביעת הפלדה  19.09
  

  .יצבעו, אשר לא יקבלו הגנה נגד אש, פרופילי פלדה הגלויים לעין  19.09.1
של  11054וסעיף  1905הצביעה במערכת מיוחדת תבוצע לפי הוראות סעיף   

  .על כל שכבותיו, פ פרטי ומפרטי היצרן"הצביעה ע .יהמפרט הכלל
  

 .לפני הבאת המערכת לאתר, מודגש בזאת שכל עבודות הצביעה יבוצעו במסגריה  19.09.2
  .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד

מ שלא יפגע הצבע במהלך ההתקנה "על הקבלן להגן על הקונסטרוקציה ע  
  .והעבודות באתר

  
  תיקונים בצבע  19.09.3

את כל פני השטח הצבוע ולאתר ולקבוע את , לאחר ההובלה, לבדוק היטב יש  
את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל  .מקומות הפגיעה בצבע
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אחיד , עד קבלת משטח מתכתי מבריק, או באופן מכני אחר, חשמלית מסתובבת
  .יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל, רק אז .ונקי

  .י המפקח"גיעה תעשה עקביעת מקומות הפ  
  .לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה, כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע  
  .אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה  

  
  "ONDULIT"בפחי סיכוך גגות   10.19

  
פ פרטי ומפרטי היצרן לרבות כל השכבות כנדרש לקבלת גג "הסיכוך יבוצע ע  19.10.1

  .מושלם אטום ואקוסטי
  :מצבים של הגג 3- יובחנו ב  
 0.6בעובי " ONDULIT"מתוצרת  כיסוי הכולל כיסוי עליון פח רב שכבתי  .א

לוחות גבס וביניהם אומגות מגולוונות ומזרוני צמר זכוכית  4, מ"מ
קסטות מפח כיסוי תחתון ב, ק"מ/ג"ק 16ובמשקל מרחבי " 2בעובי 

עם מזרוני צמר זכוכית בעובי , מגולוון, מ"מ 1בעובי  SP105/345מחורר 
 .בהתאם לגל הפח, עטופים בסיבמין, ק"מ/ג"ק 24ובמשקל מרחבי " 2
  .)ראה פרט עקרוני להלן(

 0.6בעובי " ONDULIT"מתוצרת  כיסוי הכולל כיסוי עליון פח רב שכבתי  .ב
 SP105/345קסטות מפח מחורר כיסוי תחתון ב, אומגות מגולוונות, מ"מ

ובמשקל מרחבי " 2עם מזרוני צמר זכוכית בעובי , ןמגולוו, מ"מ 1בעובי 
   .בהתאם לגל הפח, עטופים בסיבמין, ק"מ/ג"ק 24

 0.6בעובי " ONDULIT"מתוצרת  כיסוי הכולל כיסוי עליון פח רב שכבתי  .ג
  .ואומגות מגולוונות מחוברות לקונסטרוקצית המבנה

  
ונגים מפח אלומיניום כל הפלש ."DROM -ANTI"הפח מטופל אקוסטית מטיפוס   19.10.2

  .מרוקע וצבוע בתנור בגוון הפח, מ"מ 1בעובי 
  

  איטומים  19.10.3
י יריעות "הסגירה ע .הגג יהיה סגור בכל שטחו ובכל הקפו למניעת כניסת רוחות  

M.D.P.E ג משחה עבה כגון "עPHOENIX או " פישמן טכנולוגיות"י "המשווק ע
ים לתשתית ולחוצים למקומם ע וספוגי פלציב צורני מודבק"או ש" דבטק"

  .בחוזקה
תימסר תעודת אטימות וגמר הביצוע תעשה המטרה על ידי מכון התקנים ב  

  .מוחלטת של הגג
  

מושלמות המתארות את כל פרטי  SHOP DRAWINGתוכניות הקבלן יגיש   19.10.4
 לאישור האדריכל הפרויקטמידות וחיבורים של כל , חומרים, הביצוע

  .)לעיל 19.02ם סעיף ראה ג( .והמתכננים
  

  הובלה לאתר עבודה ואחסון לפני ביצוע  19.10.5
  .י המפקח"אחסון יקבע עהאתר  .הובלה ואחסון בהתאם לדרישות יצרן  
עטופים ביריעות פוליאתילן , יהיו מכוסים היטב מהשפעות מים והפחים הפנלים  

    .ומורמים מעל פני הקרקע הכל לפי דרישות יצרן
  

  יםחגודל הפ  19.10.6
תפרים רוחביים  מספר מינימלי ששיידריהיה בהתאם למידות גג כך  חיםגודל הפ  

   .אלמנט אחד של הכיסוי עבור
  

  פחיםפסילת   19.10.7
כדוגמא כיפוף (ים פגומים חפ .לפני ואחרי הרכבתם,י המפקח"יאשרו ע חיםכל הפ  

רוחב , סטיות בעובי, עקימות ופיתול פנלים, צבע ושריטותקילוף , מקומי של הפח
ויוחלפו  משטח האתר למקום מאושריסולקו ויפסלו  )'רטיבות בידוד וכו, ואורך

ל עבור "כנ, יסולקו ויוחלפו בחדשים, ים שנפגעו בזמן הרכבה יפורקוחפ .לחדשים
  .)סוג הצבע, גוון, עובי של צבע(ים עם פגימות צבע חפ

  
  מזחלה  19.11
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המחיר כולל יצירת  .וצבוע בתנור מגולוון, מ"מ 2מזחלה אופקית תבוצע מפח בעובי   
י הלחמה מלאה בין לוחות פח ובין "כיווניים למרזבי מי גשם וחיבורם ע- שיפועים דו

, התחברות לצינורות מי גשם אנכיים, עיבד פתחים, חיזוקים כנדרש, המזחלה למרזב
  .ברדסים וקולטי עלים מפח מגולוון

  .נשפך למקום שיתריע על בעיה) FLOW OVER(הקבלן יתכנן ויבצע צינורות גלישה   
המפקח לפני התחלת /על הקבלן להגיש דוגמאות של אלמנטים אלה לאישור המהנדס  

  .הביצוע
  

  אופני מדידה מיוחדים  19.12
  :של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן 19בנוסף לנאמר בפרק   

  
  קונסטרוקצית הפלדה  .א

לרבות פלטקות החיבור  ת באתרמורכב, בשלמותה, את הקונסטרוקציה  .1
 פחת יהפסד, אלקטרודות הריתוך, הריתוך, הברגים, ופלטקות הקצה

  .'וכו
  .'ריתוך וכו, חיתוך , או קידוח החורים לברגים/ניקוב ו, הווים, הברגים  .2

לרבות , נים ומחירם כלול בהצעת הקבלןווהברגים יהיו ברגים מגול  
  .ים בלבד נמדדים בנפרדברגים כימי .ברגים דרוכים בחוזק גבוה

   .כמפורט לעיל הקונסטרוקציהגלוון   .3
  .כולל חיזוק סביב החורים לבצעביצוע חורים בקורות שבהן נדרש   .4

  !מודגש בזאת שמחירי היחידה יהיו זהים לכל סוגי המסגרות בפרויקט
  

י "המחיר כולל את כל המפורט לעיל וכל הנדרש ע .הגנה נגד אש ימדד בנפרד  .ב
כולל קבלת אישור מכון , ים לרבות כל השכבות כנדרש וגמר צבע עליוןהיצרנ

  .התקנים
יופחת ממחיר , במידה והאלמנטים המיועדים להגנה נגד אש לא יהיו מגולוונים  

  .העדכני" דקל"הפלדה עלות הגלוון בהתאם למחירון 
על הקבלן לקבל הנחיות מפורטות מיועץ הבטיחות על האלמנטים הנדרשים   

התשלום לקבלן יהיה אך ורק עבור אלמנטים שנדרשו מיועץ  .גנהלקבל ה
  .הבטיחות בכתב לפני הביצוע

  
  סיכוך וחיפוי  .ג

גם אם לא פורט (י היצרן "כל המפורט במפרטים לעיל וכל הנדרש ע  .1
  .)לעיל

', סיליקון וכד, פינות, סינרים, פחי סיום, קופינגים, כל הפלשונגים  .2
איטום , פחים וסינרים למניעת חדירות מים ,מדרוניים-רוכבים חד ודו

י הוראות "עפ' ספוגי פלציב צורני וכו, M.D.P.Eיריעות , בין הפחים
  .האדריכל והיצרן, המפקח

ברגי חיבור בין הפחים לקורות הנושאות ובינם לבין עצמם בהתאם   .3
  .להוראות היצרן

ים פריצת פתחים לאוורור ולצנרות חשמל בגגות ואטימת כל הפתח  .4
  .י יצרן הפחים"לאחר התקנתם בחומר שיאושר ע

בצד החיצוני של המישור המחופה , הפחים נמדדים בשטח נטו ללא חפיותמערכת   
כל , הקושרות, הפחים הפנימיים, ומכיל במחירו כל ההלבשות הנדרשות

פחים וסינרים למניעת ', סיליקון וכד, פינות, סינרים, פחי סיום, הפלשונגים
הלבשות בהיקף , חיבורים, את כל האטמים, איטום בין הפחים, חדירות מים

פריצת פתחים בקירות ואטימת , מעבר בין חיפויים שונים, פתחי אוורור, פתחים
כל , יישום במעוגל ובקשתות', כל הפתחים בקירות לאחר העברת צנרות וכדו

וכל המפורט ) גם אם לא פורט לעיל(י היצרן "כל הנדרש ע, הנדרש קומפלט
  .פרט לעילבמ

  
  .מחיר מזחלת ניקוז כולל את כל המפורט במפרט לעיל  .ד
  
הכנת ו ,השלמת פרטי תכנון שרותי מודד וכמו כן, מחירי היחידה כוללים בתוכם  .ה

כפי שמבואר במפרט המיוחד ולא  SHOP DRAWINGSתכניות בית מלאכה 
  .תשולם בגין שרותים אלו כל תוספת
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  ןאלמנטים מתועשים בבני - 22 פרק
  

  וציפויים מחיצות  22.01
  

  כללי  22.01.1
לוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט בביצוע עבודות   

, משרד שיכון -בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי " מדריך למחיצות גבס" במפרט
פ פרטי "ע, והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה אגף תכנון

  .במהדורה המעודכנת ,"נדאורבו" ומפרטי חברת
  .יש להקפיד על האיטומים הנדרשים  

  
  גבס וציפויי מחיצות  22.01.2

  
  חומרים  .א

חסיני (ורודים או /ו) עמידי מים(או ירוקים /לבנים ו גבס לוחות  )1
  .מ"מ 12.5בעובי  )עמידי מים וחסיני אש(או ירקרקים /ו )אש

כנדרש  וחבבר מורכבת מפרופילים מגולוונים הקונסטרוקציה  )2
בכל מקרה לא  .י מהנדס הקבלן"עם ניצבים במרחק שיקבע ע

  .מ"ס 40יעלה המרחק בין הניצבים על 
לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת  הקונסטרוקציה  

, מ"ס 2-3מגולוונים בעובי " אומגה"או פרופילי /המחיצות ו
  .בהתאם לתוכניות וקביעת המפקח באתר

שני לוחות בכל (קרומיות -דו או/ומיות וחד קר יהיו המחיצות  )3
  .תוכניותבהתאם ל, )צד

 100ויהיו ברוחב  לאמור במפרט הכללי בהתאםיבוצעו  זקיפיםה  )4
  .מ לפחות"מ 0.8מ ובעובי "מ

יהיה באחריות מהנדס ) ניצבים, מסילות(השלד  פרופילי עובי  )5
  .הקבלן

מרחבי  משקלוב מ"מ 50צמר סלעים בעובי  מילויהפנימי  בחלל  )6
משקל וב מ"מ 50בעובי  זכוכיתצמר  מילויאו /ו ק"מ/ג"ק 80

כבה  פוליאטילןשקיות המילוי כולל ציפוי , ק"מ/ג"ק 24מרחבי 
  .מאליו

למניעת " אורבונד"' י אביזר מיוחד של חב"המזרונים יחוזקו ע  
  .גלישת מזרוני הבידוד ממקומם

ולוון בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מג  )7
י סנדלי ייצוב  "מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"מ 2בעובי 

יבצע , באם ירצה הקבלן, לחילופין ."אורבונד"' פ פרטי חב"ע
מגולוונים בפתח במקום הזקף המשקוף  .R.H.Sפרופילי 
  .על חשבונו וללא תשלום מיוחד, המיוחד

  
  ביצוע הנחיות  .ב

 EPDMפסי איטום  האופקיים יותקנו למסלוליםומתחת  מעל  )1
האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה  .או קומפריבנד/ו

  .באמצעות מרק אקרילי יבוצע
מ לרבות סתימה "ס 1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה   

  .במסטיק המתאים לפי הנחיות יצרן הגבס
עבור המעברים  .תגענה עד לתקרת הבטון הגבסולוחות  השלד  )2

, ותקשורת חשמלות מיזוג אויר תעלות של מערכות כגון תעל
יש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי  .ב"צנרות שונות וכיו

רק לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות  .לפתחים מסביבשלד 
בהתאם לפרטים  יבוצעפרטי איטום מסביב למעברים  .הגבס

  .המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי
יורכבו בעזרת ברצפה ובתקרת הבטון  המורכבות המסילות  )3

 י"הברגים יקבע ע מספר .7/35ומיתד פלסטי  5/35ברגים למיתד 
  .הקונסטרוקציה של המבנה מהנדס
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מפח מגולוון  וניתפינת מגן חיצ י"הגנה ע תבוצעפינה אנכית  בכל  )4
 PROTEKTOR  מסוג, גבסלרבות קצוות אנכיות של מחיצות 

1018/2162.   
הרצפה ועד התקרה יש לבצע את המחיצות באופן רציף מ  )5

יש לבצע , מבחינת סדר העבודה, כלומר .הקונסטרוקטיבית
  .קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות

ת הגבס לוחוהקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין   )6
  .לאחר התקנת הצינורות, לבין הצינורות

ך גב אל גב בתו' מפסקים וכד, יש להימנע מהתקנת שקעים  )7
כדי למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות  .מחיצת הגבס

 .מ לפחות זו מזו"ס 60החשמל השונות יש להתקינן במרחק של 
  .באופן כזה ימנעו גשרי קול בין החדרים

 .יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת  )8
לשם כך יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של 

אחר התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום של ל .הקיר
המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק 

  .אלסטומרי
בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת   )9

   .משטח מוחלק מוכן לצבע
  .יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג  )10
פ הנחיות יועץ "ש יבוצע עאיטום המחיצות כנגד מעבר א  )11

  .הבטיחות
  

  קונסטרוקצית חיזוק  .ג
מטעם הקבלן , י מהנדס הקבלן"תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע  )1

   .י המפקח לפני היישום"ויאושר ע, ועל חשבונו
תבוצע קונסטרוקצית חיזוק  ,)מ"ס 330מעל (גבוהות  במחיצות  )2

 .R.H.Sפרופילי , הגדלת עובי הפח, לרבות ציפוף הניצבים
קוצים +קרה לרבות פלטקותמגולוונים אשר יעוגנו לרצפה ולת

  .מרותכים וכדומה
, לרבות תכנונם, מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים  )3

  .כלול במחיר היחידה
  

  בהדבקה גבס בלוחות חיפוי  22.01.3
  .החיפוי יבוצע כשכבת גמר במקום טיח  
 -חת חומר ההדבקה שלא יפחת מהלוחות יודבקו לקירות ולתקרות בשטח מרי  

  ."אורבונד"תוצרת " קנאוף/פרלפיקס"סוג הדבק  .משטח הלוח 50%
 600(ס "מגפ 0.3יהיה ) ממוצע של הבדיקות(כח ההרס הממוצע בבדיקת שליפה   

  .)ניוטון 300(ס "מגפ 0.15 - כח ההרס באף בדיקה לא יפחת מ .)ניוטון
  

  עבודות גבס במרחבים מוגנים  22.01.5
קירות בלוחות גבס ומחיצות גבס במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן  חיפוי  

מיולי , מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים - 5075ישראלי 
2006.  

  
  או תותב/תקרות אקוסטיות ו  22.02

  
  דרישות כלליות   22.02.1

  
ת ולתקן רעידו) 2005אוקטובר (החדש  5103י "כל התקרות יעמדו בת  .א

  .ומסומנות בתו התקן, 921י "אדמה וכן בדרישות עמידות אש לפי ת
  
סיון ומוניטין בהרכבת תקרות יקבלן יהיה קבלן מאושר בעל נה  .ב

   .י המפקח"מאושר ע, אקוסטיות
  
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת   .ג

מיזוג אויר , העיגון והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, התליה
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על הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה  .ומערכות אחרות
שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי  .בכל שלב ושלב

  .מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו-המערכות האלקטרו
  
התקרה ולקבל את אישור  תלתלייתוכניות , על חשבונו, על הקבלן להגיש  .ד

התוכניות יאושרו  .שוב סטטי לאישור המפקחהקבלן יגיש חי .המפקח
  .גם במכון התקנים

  
חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור   .ה

  .של שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן
  
הקורות והעמודים שעימם באה , מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות  .ו

  .י המפקח"ועי ויאושר עהסימון יעשה בציוד מקצ .התקרה במגע
  
כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות   .ז

  .אדמה
  
  .פ דרישות פיקוד העורף"במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע  .ח

  
  אטומיםאו /ו מחוררים ,פחם ממגשיאריחים ותקרות אקוסטיות עשויות   22.02.2

  
, בבנין בהתאם לתכניותעל הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים   .א

מחוררים , מגלווניםמגשי פח אריחים ותקרות אקוסטיות עשויות 
מ "מ 40בגובה " כתף"לכל מגש תהיה  .או אטומים/ו )אקוסטיים(

   .מ לצורך חיזוק המגש"מ 10עם כיפוף פנימי של , לפחות
  
החירור יהיה  .26%מגשים המחוררים יהיה אריחים ובאחוז החירור ב  .ב

  .מ"מ 2ס בקוטר מיקרו פלו
  
הצביעה של  .משני הצדדים) PRE-PAINT(צבוע בצבע מוכן  ההפח יהי  .ג

פוס סיליקון פוליאסטר יהצבע החיצוני יהיה מט .הפח תיעשה בתנור
הצד הפנימי של  .מפקחלפי בחירת ה RALבגוון  ,מיקרון 80בעובי 

  .הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים .ייצבע בצבע להגנהפחים ה
  
ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה ם מגשיה  .ד

  .מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה
  
  .מטר 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על   .ה

ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי הלוחות   
  .שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו

מגשי  .מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותמיקום הכיוון ו  
  .הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור  לוחותהחיבורים בין ה  
  .צמודים אחד לשני לוחותאו אמצעים אחרים כש

  
-מפחיתת רעשים ליריעה תודבק התקרות האקוסטיות המחוררות בתוך   .ו

0.75 NRC.  
מעבר עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי   .ז

   .וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר', וכד סינרים, מחיצות, לאורך קירות
התואם את התקרה  RALבצבע קלוי בתנור בגוון הקונסטרוקציה תהיה   

ותים של הפרופילים יש להקפיד על חיבורים נא .או בצבע שחור/ו עצמה
   .מדויקים בהחלט) גרונג(וכן על חיתוכי זויות ) אחד למשנהו(

  
 כל .חורים ואלמנטים אחרים כנדרש, התקרות תכלולנה חיתוך פתחים  .ח

  .לא יותר לבצע חיתוכים באתר, החיתוכים יבוצעו במפעל
  



242 
 

בנין רב תחומי –מכללת הדסה   
 

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה   .ט
קוים מנחים ופרטי קצה , חלוקת המגשים .ה לחלל שמעל לתקרהנוח

  .יבוצעו לפי הנחיות המפקח
  
 מ"מ 25צמר סלעים בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני   .י

 מ"מ 25 בעובי זכוכיתצמר  מילויאו /ו ק"מ/ג"ק 60משקל מרחבי וב
 ליוכבה מא פוליאטילןשקיות כולל ציפוי , ק"מ/ג"ק 24משקל מרחבי וב

  .מיקרון 30בעובי 
  
במרחב ) מאריחים או מגשים(כל התקרות התותבות פריקות מודולריות   .יא

   -  2010מאוקטובר  4חלק  - 5103המוגן יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 
כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים : תקרות תותבות פריקות

   .מוגנים
התקנת תפסי אחיזה בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן ל  

ל כלול במחיר "כל הנ .בין האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים
  .היחידה

  
  ותתקרות מינרלי  22.02.3

  
צמר (יהיו מלוחות מינרליים  וציפויים אקוסטיים תקרות אקוסטיות  .א

ובהתאם למפורט , מפקחי ה"מאושרים עאו פיברגלס /ו) זכוכית דחוס
  .בתוכניות ובכתב הכמויות

  
לרבות  )סילקוני( "AKUTEXT"מסוג  האריחים יהיו מטופלים בצבע  .ב

החלק הגלוי של  .השוליים יהיו מוקשים בסיליקון .החלק העליון
כל האריחים לאחר עיבוד ליד  .הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק

  .קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים
  
וקטיבית באמצעות קונסטרוקציה ייתלו מהתקרה הקונסטרם יהאריח  .ג

  .מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה
  
  .מטר 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על   .ד

ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי הלוחות   
  .שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו

מגשי  .מפקחולפי הוראות ה ייקבע לפי התכנית לוחותכיוון ומיקום ה  
  .הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור  לוחותהחיבורים בין ה  
  .צמודים אחד לשני לוחותאו אמצעים אחרים כש

  
עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר   .ה

הפרופילים  .וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר', חיצות וכדמ, לאורך קירות
)Z  +L ( ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון  המפקחחייבים באישור מוקדם של

RAL יש להקפיד על חיבורים נאותים של  .התואם את התקרה עצמה
 .מדויקים בהחלט) גרונג(וכן על חיתוכי זויות ) אחד למשנהו(הפרופילים 
  .מ"מ 2היו בעובי של י) L+Z(הפרופילים 

  
  .חורים ואלמנטים אחרים כנדרש, התקרות תכלולנה חיתוך פתחים  .ו
  

  מלוחות גבסוסינורים תקרות   22.02.4
  
, או מחוררים/הלוחות יהיו אטומים ו .מ"מ 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי   .א

  .בהתאם לתוכניות
מ "מ 0.2הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי   

  .המודבקת ללוחות NRC 0.85 – 0.8ספיגה של  ברמת
לא תשולם כל תוספת בגין , סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל  

  .או בקוטר משתנה/חירור לא רגולרי ו
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מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי  י"עיקבע  השלד  .ב
  .הקונסטרוקטיביתהתליה והחיבור לתקרה 

  .F-47ית של אורבונד מסוג רטרוקציה מקויש להשתמש בקונס  
  .מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימיםה בקרניזים  
  .פ פרטי ומפרטי היצרן"השלד לתקרות המחוררות יהיו ע  

  
, ספרינקלרים, כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה יעשוהגבס  בתקרות  .ג

  .ב"וכיוגרילים למיזוג אויר , גלאים
יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס  םידקורטיבי בקרניזים  

  .ואנכיתנת בפינה אופקית וופלדה מגול
  
חיזוקים סמויים , י הקבלן ועל חשבונו"יתוכנן ויבוצע ע, במידת הצורך  .ד

י האדריכל "פרט החיזוק יאושר ע .לקרניזי תאורה לצורך נשיאת הגופים
  .וכלול במחירי היחידה

  
 .עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבעות יהיה בשפכטל גמר כל התקר  .ה

להנחיות למפורט וכן מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם 
  .האדריכל

  
פ הנחיות "ע, ברולר קצר בלבד, צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר  .ו

  .בגוון לבחירת האדריכל, היצרן
  
 מ"מ 50צמר סלעים בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני   .ז

 מ"מ 50 בעובי זכוכיתצמר  מילויאו /ו ק"מ/ג"ק 60משקל מרחבי וב
 כבה מאליו פוליאטילןשקיות כולל ציפוי , ק"מ/ג"ק 24משקל מרחבי וב

  .מיקרון 30בעובי 
  
 5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי   .ח

 .2010מאוקטובר  3,2,1חלק 
  

  דוגמאות  22.03
  

, 'רצפה וכו, תקרה, ציפוי, מחיצהל הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של ע  22.03.1
 .עליו יורה המפקח מותבמקו םולקבוע אות, במסגרת עבודותיו יםהמורכב

הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את 
  .תעלות התאורה

  
את דרישות : במדויקקפנה הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותש  22.03.2

את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי , המפקח
  .המפקח

  
הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על   22.03.3

  .כפי שידרשו, ידי המפקח והכללת השינויים
  

  .ל ידי המפקחגווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו ע  22.03.4
  

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל   22.03.5
סרגלי : בעת ביצוע התקרות, האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם

  .'וכו ,אביזרי אקוסטיקה, פחים, ברגים, גמר
  

  ותשלום מיוחדים מדידה אופני  22.04
  

  )'סינורים וכו, תקרות, מחיצות( גבס אלמנטי  22.04.1
  :מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן, בנוסף לאמור במפרט הכללי

במידת (ואישור מכון התקנים  קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם  .א
  .)הצורך
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קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות   .ב
  ..R.H.Sפרופילי כולל  תכנונם

  .עיבוד פתחים כנדרש  .ג
לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר  למיניהם האיטומיםאת כל   .ד

  .מרק לפי פרט אקוסטיקה+ זכוכית 
, דיאגונלייםחיזוקים , ת העזריקונסטרוקצ, כל החיזוקים והחיבורים  .ה

חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה , ידות אדמהעחיזוקים לר
  .מושלמת

עברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות כנגד מ למיניהם האיטומיםאת כל   .ו
מרק לפי פרט + ואיטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית 

  .אקוסטיקה
כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד  .ז

  .האדריכלאו /המפקח ו י"או האדריכל ועד אישור סופי ע/המפקח ו
ל ההוצאות הכרוכות בהן כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכ  .ח

הוצאות תיקון כל ליקוי , בדיקת אקוסטיות לרבות, והנובעות מהן
  .דרשיישיתגלה בהן וכל שינוי ש

  .עיבוד במעוגל ובשיפוע  .ט
  .פרופילי פינות  .י
  .שפכטל  .אי
  .בכל גודל שהוא, הפתחים למיניהם כלר נטו בניכוי "המדידה תהיה במ  
מ מעל תקרות "ס 10בפרישה עד לגובה מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה   

  .אקוסטיות
  

  תקרות אקוסטיות  22.04.2
  :מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן, בנוסף לאמור במפרט הכללי  
 .ואישור מכון התקנים קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם  .א
ולמערכות אחרות  ב"גלאי עשן וכיו, הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר  .ב

  .שכנדר
  .חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה  .ג
גמר ומעבר וכל כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי   .ד

  .החיזוקים כמפורט לעיל
מושלם של העבודה  לביצועכנגד רעידת אדמה הכל עד תקרות חיזוק ה  .ה

  .או האדריכל/כפוף לדרישת התכניות וב
כפי שידרוש  ובמידותהדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים גמאות וכל הד  .ו

  .האדריכלאו /המפקח ו י"או האדריכל ועד אישור סופי ע/המפקח ו
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן   .ז

הוצאות תיקון כל ליקוי , בדיקת אקוסטיות לרבות, והנובעות מהן
  .דרשיישיתגלה בהן וכל שינוי ש

או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה /כל עבודה אשר המפרט ו  .ח
  .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות

בכל גודל , הפתחים למיניהם כלר נטו בניכוי "המדידה של תקרות תהיה במ  
  .שהוא

  
י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים "ע הנדרשמודגש בזאת שכל   22.04.3

  .ולא ימדד בסעיפים נפרדים כלול במחירי היחידה
  

) 'ציפויים שונים וכו, תקרות, מחיצות(מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה   22.04.4
לרבות ' גילוי אש וכו, גופי תאורה, פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר כוללים

  .תאום הפתחים
  

  קונסטרוקצית נשיאה  22.04.5
, תקרות, מחיצות(בפרק זה מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים   

  'ציפויים וכו
הקבלן יכין על  .ן וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאהוכוללים תכנ) מכל סוג שהוא

, חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי
כל  .קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן .לאישור המפקח

  .בלעדי של הקבלןל על חשבונו ה"הנ
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  )י'רג(עבודות יומיות  - 29פרק 
  

   אופני מדידה  29.01
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה   

  .י המפקח"ושיאושרו מראש ובכתב ע
ותוגשנה , שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים  

  :הרשימה תכלול את הפרטים הבאים. ום לאישור המפקחבאותו י
  .שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק, שעות עבודה, תאריך  
  .עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות  
  .התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו  
  .יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום ,י המפקח"י חתום ע'ח לעבודות רג"דו  

  
  כוח אדם   29.02

מנהלי העבודה לא . בפועלהפועלים רק את השעות שבהן עבדו ביומן העבודה יש לרשום   
  .יירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן

  
  ציוד מכני   29.03

התאם למחירים תשולם תמורתו ב, אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני  
  . ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות

" דקל"או " חשב"י מחירון "יהיה המחיר עפ, אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות  
  ).הנמוך מבניהם. (העדכני

  
  חומרים   29.04

כתב טעונות אישורו ב, ב"הובלה וכיו, לרבות פחת, כמויות החומרים שהושקעו בעבודה  
  .י הספקים"יספק הקבלן קבלות חתומות ע, אם יידרש. של המפקח

  
  פיגומים ודרכים   29.05

אלא אם , ב"אמצעי עזר וכיו, דרכים, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים  
ואושרו בהתאם ובכתב , כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית

  .י המפקח"ע
  

  )עבודות יומיות(י 'ולת מחירים לעבודות כוח אדם ברגתכ   29.06
  :המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את  

  
תוספת , תוספת משפחה, תוספת ותק: שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון  .א

  .יוקר
  
  .הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות, המסים, כל ההיטלים  .ב
  
  .ממנוהסעת עובדים לשטח העבודה ו  .ג
  
  ).לעבודה ומהעבודה(זמני הנסיעה   .ד
  
לרבות הובלת הכלים למקום (לרבות ציוד הקבלן , דמי שימוש בכלי עבודה  .ה

  ).העבודה וממנו
  
  .הרישום והאחסנה, הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה  .ו
  
  . הן הישירות והן העקיפות של הקבלן, הוצאות כלליות  .ז
  
  . רווח הקבלן  .ח

  
  תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני   29.07

  :בין השאר את, המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים  
  שמן וחשמל, דלק, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, אחזקת הציוד, שכר מפעיל הכלי  

, ביטוח פחת ובלאי: כגון, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, הנדרשים להפעלת הציוד
  .לליות של הקבלן ורווחיוהוצאות כ
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  מערכת גילוי וכיבוי אש  – 34פרק 
  
  תנאים כלליים  .א

המערכות  מפרט זה והתכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי  
הקבלן יחוייב לעמוד בכל הדרישות הטכניות . והמתקן אשר על הקבלן לספק ולהתקין
  .דרישות הנובעות מתנאי כלשהו הכלול בהםהכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל ה

  
  היקף המפרט  .ב

עבודה   לפיכך אין זה מן ההכרח שכל. המפרט המובא להלן מהווה השלמה לתכניות  
  .המתוארת בתכניות תימצא ביטויה במפרט זה

  
  עדיפות בין מסמכים  .ג

ים שבמסמכ אי התאמה או רב משמעות בין התיאורים והדרישות, בכל מקרה של סתירה  
הגשת ההצעה או  לפני ,או המפקח/על הקבלן להסב תשומת ליבו של המתכנן ו, השונים

  המפקח או/ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות המתכנן ו
  

המיסמכים  מבחינת הדרישות הטכניות או אופני המדידה והתשלום תהיה עדיפות   
  :כדלקמן

  .פירוט בכתב הכמויות עדיף על המפרט המיוחד  
  

  .וט במפרט המיוחד עדיף על המפרט הכלליפיר  
  

עדיף הפרטוהתכניות על , "לפי תכנית"או " לפי פרט"בכל מקרה בו נדרש ביצוע פריט   
אלא , הצמודים למפרט זה"בתכניות הסטנדרטיות"האמור בכתב הכמויות או המתואר 

  .אם צויין אחרת במפורש
  
  בדיקת התכניות והמקום  .ד

כניות הבניין ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודה שיקבל על הקבלן מתחייב לבדוק את ת  
עליו להכיר את שלבי יתר העבודות המבוצעות בשטח הבנייה ולקחת בחשבון . עצמו לבצע

  .את מצבן הקיים של אותן עבודות במועד בו יבצע אתעבודותיו הוא
או /ו רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר וזכותו להודיע למתכנן, עם הגשת ההצעה  

, על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום, יום מיום חתימת החוזה 14למפקח תוך 
או המפקח /ולקבל את הנחיות המתכנן ו', אפשרויות גישה וכו, לרבות מידות הפתחים

  .בנדון
לרבות לגבי   ,תחול עליו כל האחריות לגבי פרטי הביצוע - ל "לא הודיע הקבלן במועד הנ  

למידות הפתחים , ם להיות בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנהשינויים שעלולי
  . או לאפשרות גישה

                
  תנאי המבנה  .ה

ויהיה ניתן לתיקון  אינו מדויק, כמצויין בתכניות' הצינורות וכו, האביזרים, מיקום הציוד  
  .בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצועהעבודה

מיזוג , הבנין   ב עם תכניות"המפלסים וכיו, התוואי, להתאים את המיקוםעל הקבלן יהיה   
המציאותיים שנוצרו עקב  תוך התחשבות עם התנאים, החשמל ומקצועות אחרים, האויר

  .מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע וישא באחריות, שינויים או סטיות מהתכניות האלה
  
  תיאום, לוח זמנים  .ו

לוח זמנים מפורט לביצוע , יום מחתימת החוזה 30תוך , פקחהקבלן יגיש לאישור המ  
לוח הזמנים יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח . העבודות הכלולות במפרט זה ובתכניות
  .י המפקח"הזמנים של הקבלן הכללי כפי שיאושר ע

  
בנוסף לכך מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך שילוב ותיאום מלא עם התקדמות הבנין   

עבודות הבנין ומבלי לפגוע  י לגרום להפרעות כלשהן במהלך התקין של יתרוזאת מבל
  .פגיעה כלשהי באותן עבודות

  
לא יקנה לקבלן זכות לתבוע שינויים בלוח , פיגור בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים  
  .או פיצוי אחר, או תשלומים נוספים עבור התיקרויות/הזמנים ו  
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  חציבות ותיקונים  .ז
במידה ויהיה צורך בהם למטרת ביצוע , ב"תקרות וכיו, רצפות, ציבות דרך קירותכל הח  

התקנת הציוד והצנרת על כל סוגיה וכן התיקונים לעבודות הבנין , המתקנים המכניים
  יבוצעו על ידי קבלן , הכרוכים באותן חציבות

  . המפקח ובאישורו, תוך תיאום עם הקבלן הכללי, הספרינקלרים
  ', חריצי צנרת וכו, סביב השרוולים, קלרים יסתום את הפתחיםקבלן הספרינ  
כל האמור לעיל כלול במחירי . 'סיד וכו, צבע, והקבלן הכללי יבצע את תיקוני הטיח  

  .הצנרת והציוד
י הקבלן הכללי רק במדה וצוין הדבר במפורש "הבניה והתיקון יבוצעו ע, עבודות החציבה  

  .בהיקף העבודה והתיאור הטכני
    
קבלן .בקיר מאגר המים יתקין הקבלן את השרוולים השונים לפני ביצוע יציקת הקיר  

 המתכנן י"הספרינקלרים יגיש תוכנית שרוולים למאגר לאישור מראש ע
  .הקבלן ימקם אותם בקיר המאגר לפני יציקת הקיר. והקונסטרוקטור

פלטת העיגון   לרבות (השרוולים יהיו עקרונית לפי הפרט המאושר ובקטרים המתאימים   
שרוול היניקה של המשאבה   תשומת לב מיוחדת יתן הקבלן למיקומו של ). במרכז הקיר

כך שיווצר קו ישר של , החשמלית שתיבחר מהמאגר אשר יותאם לגובה הצבת המשאבה 
הקבלן יגיש לאישור המתכנןתוכנית . הצנרת בין היציאה מהמאגר לכניסה למשאבה

  .לרבות כל הצנרות והציודים השונים 1:20. מ.קהמשאבות ב עבודה מפורטת לחדר
  

י קבלן הספרינקלרים לשם התקנת "קדיחות וחציבות למעברי צנרת יבוצעו ע, חורים
  . השרוולים

במבנה  ובמיקום אשר יתואם מראש ומבלי לפגוע, המעברים יבוצעו במקדח יהלום
  .התקרות והקירות

  
  שרוולים  .ח

) יתקבלו שרוולי פח לא(קין את כל שרוולי הפלדה ימקם וית, קבלן הספרינקלרים יספק  
בקוטר מתאים אשר  השרוולים יהיו. עבור כל הצנרת העוברת דרך הרצפות והקירות

שרוולים . הצינור על בידודו מ לפחות בין פנים השרוול להיקף"מ 6יבטיח מירווח של 
  .מ לפחות מעל פני הריצוף"מ 30ברצפה יבלטו 

  
קירות או  די הקמת הקירות והתקרות או יוספו בכל מקרה שלהשרוולים יותקנו תוך כ  

  . תקרות קיימות
  
  תקנות ותקנים, חוקים  .ט

, הצנרת למיניה וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות לחוקים, כל הציוד  
כל החוקים הוראות ותקנות מטעם רשויות . הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות

  .י נפרד של המפרט הזהאלה ייחשבו כחלק בלת
  

  וכן, כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים  
  .מפרטי מכון התקנים וכל הוראה מחייבת אחרת, ההוראות למתקני תברואה  

  
יביא , במפרט זה נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות  

המפקח יחליט על אופן ביצוע . המפקח לפני תחילת העבודההקבלן את הענין לידיעת 
  .העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת

  
  בטיחות  .י

כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות   
  .העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב השימוש בהם

    
על מנת ,ן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים על גבי כל החלקים הנעיםכמו כן יספק הקבל  

אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם לדרישות . להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד
  .הבטיחות העדכניות של כל רשות שענינים אלה הם בגדר סמכותה הרשמית

  
  חומרים וביצוע  .יא

אשר יסופקו על ידי ' האביזרים וכו, ניההצנרת למי, המוצרים המוכנים, כל החומרים  
יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים , הקבלן
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הם יתאימו לדוגמאות אשר נבדקו על ידי המפקח ונמצאו על ידו , כמו כן. העדכניים
  . כשרים ליעודם

לקו ממקום העבודה על ידי יסו - ל "אשר לא יתאימו לנ' אביזרים וכו, מוצרים, חומרים  
  .המתאימים לדרישות ולדוגמאותכאמור יובאו במקומם -ואחרים , הקבלן ועל חשבונו

  
בכפיפות  , למפרטים ובאורח מקצועי נכון, כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות  

אשר הפיקוח על  ,ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת"לדרישות התקנים הנ
המפקח . סמכותה הרשמית  הוא במסגרת, ת נושא לעבודות מכרז זההעבודות המשמשו

, הוראות, התאמת העבודות לדרישות  רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על 
  .והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש, ב של אותה רשות"תקנות וכיו

  
  דוגמאות  .יב

אביזרי , חלקי מלאכה ואביזרים, םהקבלן יספק לפי דרישת המפקח דוגמאות של חומרי  
בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע ', וכו  צנרת למיניה , אביזרי ניקוז, מים

  . המלאכות באתר או בבית המלאכה
  

יום לפני התחלת  -30מ דוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות  
                .הביצוע

  
קח עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו להשוואה הדוגמאות יישמרו במשרד המפ  

כל הדוגמאות יהיו רכוש המזמין אלא . לחומרים ומוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת
  .אם הורה המפקח אחרת

על מנת לודא התאמת החומרים , לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות  
בדה מוסמכת וההוצאות יחולו הבדיקות יבוצעו במע, חוקים ותקנים, והציוד להתקנות

  .מערך חשבונו הסופי 0.3%על הקבלן בסכום שלא יעלה על 
  .בכל מקרה של תוצאה שלילית יחוייב הקבלן במלוא ההוצאות  

  
  אישור חומרים וציוד  .יג

מיד . יהיו חדשים ובעלי איכות גבוהה, כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה  
ימציאהקבלן לאישורו של , וז חומרים או ציוד כלשהםעם חתימת החוזה ולפני ריכ

  . המפקח רשימה מלאה של החומרים והציוד הדרוש
נוספים  תכיל גם את שמות היצרנים ופרטים , העתקים -3שיש להמציאה ב, רשימה זו  

יידרש מסיבה כלשהי   ובמידה והדבר , מספרו הקטלוגי, השם המסחרי של כל פריט: כגון
  נתוני פעולה , טכניים של היצרנים תכניות ומפרטים -
המידע אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול בין . ב"דוגמאות וכיו, המחייבים את היצרנים  

צבעים , מישחות סיכה, היתר גם הוראות שימוש ואחזקה ובכלל זה פירוט של שמני סיכה
  .'וכו

כל ציוד ואביזרים . ורק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יובא לבנין ויותקן ב  
, יחד עם זאת. אשר יובאו לבנין ללא אישור יסולקו מן המקום וציוד מאושר יובא תחתיו

, תכנונו, אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה לבחירה נכונה של הציוד
  .התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל המערכת בשלמותה, בנייתו

  
  השגת חומרים  .יד

החומרים  כי כל, הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה מהווה התחייבות מצד הקבלן הגשת  
או שהוא יכול להשיגם  הכלים והציוד הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו

  ולהביאם למקום להתקנה במועד המתאים להשלמת
  

שום  לא תתקבל .לפי התקנות הקיימות בזמן הגשת הצעתו וחתימת החוזה, עבודתו בזמן  
במידה והכלים או הציוד לא  טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר

  .מיוחד או שיידרש לייבאם במשלוח, יהיו ברי השגה
                     

  תחליפים  .טו
רשאי  "שווה ערך: "רק במקומות שלגביהם צויינו בגופו של הסעיף המתאים המלים  

שהתחליף הינו  היה מוכן לאשרם בתנאי המפקח י. הקבלן להציע תחליפים מתאימים
  או שיש /ו, או בעל איכות שווה לפריט המפורט" שווה"באמת 

התנאים  כל זאת בתנאי שיתמלאו כל , הצדקה לכך מבחינת המחיר או מבחינות אחרות  
  :הבאים
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  .הרלוונטיים ולעקרונותיהם NFPAהתאמה מלאה לתקני  -  
  .FM\ULאישור  -  
  .פור המערכתהשינוי מיועד לשי -  
  ).המתכנן  י "אם ידרש חישוב כזה ע(חישוב הידראולי להוכחת התאמת השינוי  -  
  .אישור המתכנן והסכמתו בכתב -  

  
את כל  יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין בהצעתו, במסרו הצעת תחליף  

  .ב"מקורה וכיו, הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת
  

או אם לא הוצע תחליף על ידו אף אם , ע תחליף כאמורלא ניתנה לקבלן אפשרות להצי  
    .יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר הנדרש כפי שמפורט, הותר הדבר

  .המתכנן יהיה הפוסק היחיד בענין זה והקבלן יקבל החלטתו ללא עוררין  
  
  ניקוי וצביעה, הגנה  .טז

המתקן או כל  צנרת אוה, האביזרים, במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על הציוד  
י הקבלן "חלק ממנו בפני פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה ע

  על הקבלן חלה באותה. או גורמים אחרים/עצמו ו
  .להגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה, מידה האחריות  
סיד או ,ע כתמי טיחבין היתר תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי מתאים על מנת למנו  

כן לנזקים אחרים  אחריות הקבלן מתיחסת כמו. י אחרים"צבע עקב עבודות המבוצעות ע
  .או אחרות כימיות, טרמיות, כלשהם לציודו לרבות השפעות מכניות

  
, י עובדיהקבלן"ע(כמו כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו   

  .י אחרים"ע לעבודות שבוצעו, )ומרים שסופקו על ידוציוד או ח, קבלני המשנה שלו
  

על , הקבלן ישמור על נקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מידי יום ביומו  
י "לו עפ או מחוצה , לכלוך וכדומה אל המקום המיועד לכך באתר, כל פסולת, חשבונו  
  .הוראות המפקח  

  
בתנאים חיצוניים מתאימים , יןשכבת הצבע הסופית תיצבע אך ורק בגמר עבודות הבנ  

  .ובאויר יבש וחופשי מאבק
  

, המפקח  או/עם סיום העבודה יימסרו המתקנים והמערכות על כל חלקיהם למתכנן ו  
  .מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות, כאשר הם במצב נקי

  
  .הגנה בפני חלודה  .יז

. בפני חלודה  הציודהקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל חלקי   
כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם . למטרה זו יש להפריד בין המתכות השונות

ינוקו באופן יסודי , הדבר אפשרי רטיבות יהיו מגולבנים ואלה מהם שלגביהם אין
מיד בגמר הניקוי יצבעו . 'קליפה וכו, חלודה מכל) י מברשת"גירוד ע(באמצעים מכניים 
ולבסוף , או שווה ערך מאושר, "טמבור"של  13HB-כגון  מגן נגד חלודהבשתי שכבות צבע 
או /י המתכנן ו"וזאת בגוונים אשר יקבעו ע) אמאיל(צבע מגן עליון  יצבעו בשתי שכבות

  השטחים הגלויים לעין של חלקי ברזל או פלדה יצבעו אף הם פעמיים בצבע .המפקח
כל חלקי המתקן המורכבים . ופים קדמיוםכל ברגי הציוד יהיו מצ. אמאיל סינטטי כאמור   

רצונו המלאה של   מחוץ למבנים יוגנו בפני השפעות אקלימיות בלתי רצויות לשביעות   
  .המפקח  

  
חלקי   הבסיסים וכל יתר, התמיכות, תליות המתכת, כל צינורות הפלדה השחורה  

כבות צבע המתכת של המתקן שאינם מגולבנים ינוקו מחלודה בניקוי חול ויצבעובשתי ש
בסעיפי הצנרת אשר במפרט  הכל כמפורט, או שווה ערך, "טמבור"של " 9EA-"כגון 

  .המיוחד
  

צינורות לא מבודדים יצבעו בנוסף גם בשתי שכבות של צבע אמאיל סינטטיבגווני הזיהוי   
  .י הנחיות המפקח"לפי התקן או עפ

  
בשתי שכבות   ומעליו" רטמבו"י "תיצבע בפרימר מתאים כמומלץ ע, צנרת מגולבנת גלויה  

  ".אברות"דוגמת תוצרת   או שתסופק צבועה מראש במפעל , צבע עליון כמפורט לעיל
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  מניעת רעש ורעידות  .יח

ולרעידות  או יותקן במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש/הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק ו  
קבלן בכל אמצעי ה   בנוסף לכך ינקוט. בלתי סבירים במבנה כולו לרבות בחדרי המכונות

על מנת ). 'משתיקים וכו  ,בידוד אקוסטי, גמישים, חיבורים, בולמי רעידות(הדרוש 
אל המבנה והחללים שמחוץ לחדרי  למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישים

י "המכונות והאזורים הטכניים במטרה לשמור על רמת רעש שאינה עולה על המותר עפ
  .במפרט "רמת רעש"המוגדר בסעיף 

  
למנוע מעבר   במטרה ) להלן" יסודות"כמפורט בסעיף (י הקבלן "היסודות לציוד יתוכננו ע  

בין אם (היסודות והתמיכות   בנוסף לכך יפקח הקבלן על ביצוע . רעש ורעידות מן המבנה
  .שיתאימו ליעודם כשמטרה זו לנגד עיניו על מנת להבטיח ) י אחרים"יבוצע על ידו או ע

  
  . ים תותקן בצורה גמישה ותחובר לבנין באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנהצנרת המ  

  
יתקין , אם לדעת המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את הנדרש או המקובל

משתיקים , בידוד אקוסטי, חיבורים גמישים, הקבלן לפי דרישת המפקח בולמי רעידות
  .והרעידות לרמה בהתאם לנדרשנוספים על מנת להוריד את רמת הרעש ' וכו

  
  יסודות  .יט

הבטון  הקבלן יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות  
קבלן הבנין יתקין . הדרושים לציוד בהתאם להמלצות יצרני הציוד ובאישורו של המפקח

ואחריותו של קבלן המערכות  את היסודות בהתאם לשרטוטים אלה תחת השגחתו 
    .את עבודות הבטון שתידרשנה לאחר התקנתו הסופית של הציוד וישלים

     
  פתחי גישה  .כ

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

להבטיח פתחי גישה בגודל  י על מנתהקבלן ישתף פעולה עם הקבלן הכלל. מתאימים
אך בכל מקרה לא יחרגו מהגבולות   ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות

  .י קבלן הספרינקלרים"כל פתחי הגישה יסופקו ויותקנו ע. הארכיטקטוניות של האזור
  
  פיגומים ודרכים  .כא

, ב"סולמות וכיו , ורמיםמעברים מ, דרכים, מערכות תימוך, הקבלן יספק וירכיב פיגומים  
מתקנים ארעיים אלה יהיו .הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות במסגרת החוזה

, יש להרכיבם, יציבים וקשיחים במידה מספקת לשם קבלת העומסים אשר להם נועדו
תוך התחשבות עם דרישות הבטיחות בעבודה , להחליפם לתקנם או, לחדשם, להחזיקם

הקבלן ישא באחריות . צווים או תקנות בני תוקף, הכלולות בחוקים תושמירה על ההוראו
  ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן יתקן את , ובלעדית ליציבותם מלאה

לכלול במחירי "התשלום עבור פיגומים ודרכים הנ. הן הישירים והן העקיפים, הנזקים  
  .העבודות והציוד

  
  מפרטי ציוד ותכניות עבודה  .כב

לאחר . עותקים - 3לן יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותכניות עבודה בהקב  
בכל . שיבדוק יחזיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה

  :מקרה יכללו המפרטים והתכניות את המסמכים הבאים
  

  רבות שםתכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים ל  .א  
או קטלוגים /ג צילומים ו"הכל ע - תפוקות והספקים , מסחרי ומספר קטלוגי  

  .מקוריים
  

בבחינת  תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד שאינם   .ב
את השם המסחרי  הפירוט הטכני יכלול בין השאר. מוצר מוכן ושיש צורך ליצרם

תפוקות והספקים עבור  ים במכלול וכןומספרי הקטלוג של הפרטים השונ
  .המכלול כולו

  
  של הציוד שאושר ואשר  משאבות והצבהתכנית עבודה מפורטת בחדרי ה  .ג  

  .יסופק למעשה  
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   השרטוט יהיה בקנה מידה מתאים ויכלול את כל הפרטים הדרושים    
  .ציוד וחשמל, להרכבה לרבות מהלכי צנרת    
    
החיווט  , בתכניות העבודה של הציוד או הצנרתתכניות מפורטות של כל שינוי   .ד

  .או המפקח/י המתכנן ו"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"אשר הוצעו ע' וכו
  

   .השונים בקירותושרוולים  תכניות פתחים  .ה  
  

  תכנית יסודות לציוד שאושר ולרבות חתכים ופרטים הדרושים לחישוב   .ו  
  .היסוד והרצפה הנושאת אותו    

  
  פירוט הציוד המותקן ותכנית, מל ופיקוד לרבות סכימות חיווטתכניות חש  .ז  
  .מראה כללי של לוח החשמל בציון מידות, הרכבתו בלוח החשמל    

  
  מלוח גילוי אש אל כל פרטי' הפעלות וכו, התראות, פיקוד, תוכניות חשמל  .ח  
  .הציוד הקשורים אליו    

  
, בלבד קורי או צילום המקורציוד לאישורו יוגש למתכנן עם דף הקטלוג המ/כל פריט  

כל התכניות  ).למעט פריטים חריגים(מסומן במספר הסעיף המתאים בכתב הכמויות 
ובמהדורה בה שורטטו  "אוטוקד"בתכנת , השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב

י המפקח לא ישחרר "אישור תכנית העבודה ע .או לפי דרישת המזמין/תכניות המתכנן ו
הרכבה והתקנה באורח , להבטיח תכנון נאות וכן יצור ם אופן מחובתו את הקבלן בשו
או חלק של עבודה אשר המפקח ימצא , ישנה ויחליף כל פריט, יתקן הקבלן . מקצועי נכון
  וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא , בעל איכות ירודה או מתחת לתקן הנדרש , אותו פגום

  .שנקבע ע או כדי לפגוע בלוח הזמנים יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הביצו  
  

  .והבטחתם, הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד, כמו כן  
  
  מנהל עבודה ומהנדס ביצוע  .כג

בעל נסיון  לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה באתר  
בשטח וישמש בא כוחו  העבודות  מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל. וידע מקצועי

  כל הוראה הן בעל פה והן בכתב. הרשמי של הקבלן
התחייבויותיו לפי  שתימסר למנהל העבודה תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת  
  .מפרט זה  

  
ומנהל  יום מחתימת החוזה את שמות המהנדס האחראי  14תוך , הקבלן יודיע למפקח  

החלפת המהנדס    .שור המזמין להעסקתם בפרויקט זהלשם קבלת אי, העבודה באתר
  .או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור/האחראי ו

באם יתברר  , או מנהל העבודה מטעם הקבלן/המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו  
כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות 

לקבל דרישה זו ולהחליפם  על הקבלן . או המפקח/של המתכנן ותפקידיו לשביעות רצונו 
  .באנשים מתאימים אחרים

  
  עובדים וקבלני משנה  .כד

עובדים וקבלני משנה בעלי ידע מקצועי ונסיון , לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים  
צוות העובדים ימנה מספרמספיק של פועלים לשמירה . מלא בסוג העבודה שהם מבצעים

  .קצב עבודות נאות בהתאם ללוח הזמניםעל 
  

לפחות , המלאכה ובין באתר- בין בבית, הקבלן יודיע למפקח את שמו של כל קבלן משנה  
   .יום לפני שקבלן המשנה יתחיל בעבודתו מטעמו 30

  
פועל או קבלן משנה משטח העבודה , המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של כל עובד  

    .אחר דרישה כזו והקבלן מתחייב למלא מיד
  .עלול להגיש הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו  

  
  פיקוח וביקורת העבודה  .כה
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או למפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע /הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו  
המפקח את כלי או /הקבלן יעמיד לרשות המתכנן ו.בידיו לבקר את העבודות המבוצעות

  .שידרשו לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים העבודה וכח העבודה 
  
  ותקופת האחריות, מסירת העבודות והמתקנים  .כו
  

  קבלה מוקדמת  .1  
, הפעיל את המערכות והמתקנים, לאחר שגמר קבלן המערכות את עבודותיו  

כמפורט  י המפקח ומכון התקנים"בדק והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע, וויסת
יבקש המפקח לזמן ועדת קבלה מוקדמת של העבודות , במפרט המיוחד

  .נציג המזמין והמפקח, בועדה ישתתפו המתכננים. והמתקנים
  

  , יערוך הקבלן רישום מדויק של כמויות זרימת המים, לקראת בדיקה זו    
  תנאי הפעולה וכל רישום אחר הדרוש להוכחת השלמת המתקן , הלחצים    
  .כנדרש    

  
הערותיו  ח מסכם עם "דו, לאחר הבדיקה יעביר המתכנן למשתתפים בבדיקה  

החלפת ציוד  או, או השלמת העבודות והתקנים, לקבלן על תיקון פגמי ביצוע
י "והמתקנים עפ פגום או כל עבודה אחרת הנדרשת לדעתו להשלמת העבודות

  .התכניות וכנדרש, המפרט
  וקביעת תאריך , ום העבודותיסוכם עם הקבלן מועד סי, בתום הבדיקה  

  .לקבלה סופית של המתקנים    
  

  קבלה סופית  .2  
  תערך ועדת , י הקבלן והמכון"ל ע"עם תום השלמת העבודות והתיקונים כנ  

הבדיקה  ח "בוצעו התיקונים הרשומים בדו/במידה ולא הושלמו. קבלה סופית
/ שלמותאו במידה ויתגלו פגמים ודרישה נוספת לתיקונים  ה, הראשונית

בבדיקה זו תערך הפעלה  כללית של כל . ח הערות חדש"והחלפות ירשם דו
  .תכניות/ועמידתם בתנאי  המפרט, מערכות ותיבדק אופן פעולתם/המתקנים

  
לרבות  , בקבלה זו יגיש הקבלן רשום סופי ומדויק של תנאי פעולת המתקנים  

וכל נתון , ת הזרםכוון מגיני יתר, רשום צריכת הכוח של מנועי החשמל השונים
  .הנדסי אחר הדורש רישום

  
  תיקונים לקראת קבלה סופית זו יתיר למזמין לעכב/אי ביצוע ההשלמות    
  תשלומים לקבלן ובמדת הצורך להתיר למזמין לבצע התיקונים וההשלמות    
  .על חשבון הקבלן    

  
  השלמות ידחה מועד תחילת תקופת האחריות של/אי השלמת התיקונים    
  ,עם זאת. עד למסירה הסופית, על המתקנים והמערכות אשר סיפקהקבלן     
  מ לא להסב"ולו גם באופן חלקי ע, יפעיל הקבלן את המתקנים והמערכות    
  למזמין נזקים והפסדים וזאת באחריות הקבלן למרות שמועד תקופת    
             .האחריות לא החלה    

  
  א אחרי כל הערותוימל, תכניות/במדה ויעמוד הקבלן בכל דרישות המפרט    

כקבלה  תראה קבלה זו  - ולא יתגלו לקויים נוספים , ח הבדיקה הראשוני"דו  
, ח מתאים המאשר עבודה זו"וירשם דו, סופית ומסירת המתקנים למזמין
  . ותחילת מועד תקופת האחריות

    
  מסירה /יקבע מועד נוסף לקבלה, לא ימלא הקבלן אחר כל האמור לעיל    
  /יכסה הקבלן את כל הוצאות המתכנן בגין הקבלה במקרה זה. סופית    
  .קבלות נוספות ועד למסירה הסופית    

  
  הדרכה והרצה  .3  

והרצה  על הקבלן לבצע הפעלה וויסות, עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין  
ותוך שיתוף  וכן להדריך באופן מפורט, של כל המתקנים והציוד אשר סיפק

אופן התפעול , הכרתם ,פעלת המתקנים והציודאת נציג המזמין בה, פעולה מלא
יחשב , הקבלן האמור לעיל  לא יבצע. יום 14וזאת משך תקופה של , והטיפול
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מתקנים /מסר סופית המערכות הדבר כאילו לא מלא את התחייבויותיו ולא
  .למזמין

  
  הוראות וקטלוגים, תכניות סופיות  .כז

עקרוני  מסמכים הכוללת באופן לפני מסירת המתקן מערכת , הקבלן יספק למפקח  
ניסוי ואחזקה ודפים , הכולל הוראות הפעלה" ספר אחזקה"מערכת תכניות סופיות ו

  .קטלוגיים עבור כל פריטי ואביזרי הציוד
  

  :מערכת תכניות  
  

  עותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים של המערכת  -5הקבלן יספק ב
הקבלן לאחר סיום כל עבודותיו במתקן ויכללו י "אשר ישורטטו ויעודכנו ע" כפי שבוצע"

  את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתכנית 
  מערכת , שרטוטים אלה יכללו במפורט את תכניות חדרי המכונות. המקורית
אביזרי עזר וחיווט , שסתום, יופיעו בהם כל צינור', הפיקוד וכו, מערכת החשמל, הצנרת

  .בבנין בסיום ביצוע המתקן והפעלתוחשמלי אשר יהיו קיימים 
  

י "או המפקח לפני קבלתם הסופית ע/שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המתכנן ו
  .המזמין

  
  " בתכנת אוטוקד תהיינה משורטטות במחשב , כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן  
  .לפי הגרסה בה שורטטו תכניות המכרז  
    
כונות או במקום שיקבע המזמין בתוךמסגרות קשיחות כמו כן יתלה הקבלן בחדרי המ  

, תרשים מערכת הצנרת, מצופות זכוכית בצורה נאה את הוראות ההפעלה של המתקן
בשרטוטים אלה יופיעו בצורה ברורה ומפורטת . ותרשים המערכות האוטומטיות, החשמל

כל . כתהמצויים למעשה במער' אביזר פיקוד וכו, שסתום ,ברז, כל פריט ציוד מנוע
  .יסומנו לפי שיטה ברורה והגיונית ל"הפריטים הנ

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

אל הפריט הנדון במקומו   אשר תהיה צמודה באופן בטו, תגית פלסטית או ממתכת
  "). שילוט וסימון"כמפורט בסעיף (במערכת 

  
  :ספר אחזקה  
במעטפה קשה  הספר יהיה כרוך. בשפה העברית" ספר אחזקה"עותקים  -5יספק בהקבלן   

  :יכלול בין השאר ספר האחזקה. עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם
  

  .המערכות מרכיביו העיקריים ויתר מאפייני, עקרונות פעולתו, תיאור המתקן  .א  
  

  .כמפורט לעיל" כפי שבוצע"מערכת תכניות   .ב  
                        
מערך מיוחד המתאר את סדר ההפעלה הרגילה : הוראות הפעלה ואחזקה לרבות  .ג

ואופן הטיפול בהן לרבות כל  טבלת תקלות שכיחות, היומיומית של המתקן
, הבנת הפעולות אשר על איש האחזקה לבצע דיאגרמה או שרטוט הדרושים לשם

לרבות , ודי יצרני הצי"ולאחזקה כפי שנמסר לקבלן ע הוראות לטיפול מונע
הכוללים כל פעולה אשר על ', וכו" חודשי", "שבועי", "יומי" מערכי טיפול

 הבנין לבצע במועד הנכון על מנת לשמור על המתקן במצב תחזוקה מתחזקי
  .NFPA-25כולל כל הדרישות לפי , מעולה במשך כל תקופת קיומו

  
מספרו  צדבה צויין מספרו הקטלוגי של כל פריט ב, רשימת הציוד המותקן  .ד

הפעלה , התקנה הסידורי במערכת ולרבות קטלוגים של הציוד כולל מפרטי
  .ואחזקה

  
שם וכתובת    ,כולל מספרים קטלוגיים, י הקבלן"רשימת חלקי חילוף מומלצים ע  .ה

ומשחות הסיכה  כמו כן יכללו ברשימה זו סוג השמנים. יצרני החלקים
ל אשר על איש "החומרים הנ   הסטנדרטיים המומלצים לשימוש במתקן וכמויות

  .האחזקה להחזיק במחסנו
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  תקופת הבדק והשרות  .כח

, או יותר חודשים 24הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של   
י המפקח כמתואר "ע מיום קבלת המתקן הסופית, במידה וצוין במפרט המיוחד בהמשך

שבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה הקבלן מתחייב לתקן על ח. לעיל. בסעיף כו
בניגוד להוראות ההפעלה , שימוש בלתי נכון אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב , זו

שעות  - 24כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יאוחר מ. והאחזקה שנמסרו על ידו
והסדירה של  ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה

  לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד הנדרש רשאי המפקח להורות על ביצוע . המתקן
באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את , לרבות רכישת חלקים, התיקונים

  .הקבלן בכל ההוצאות
  

פריט שלם אשר  תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או
למשך תקופה מלאה נוספת  על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות. כלקוינגלה 

  .מיום החלפתם
             

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

ישא , זה או דרישות מפרט/י התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ובמידה של חריגה או א
חשבונו במשך  ליקויים ותקלות שיתגלו ויתקנם על, הקבלן באחריות מלאה לפגמים
  .תקופת האחריות כמפורט לעיל

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

הליקויים  תיקון, אחד לחודש) והבקרהובאופן מיוחד מערכת הפיקוד (בדיקת ציוד 
, כל האטמים בדיקה וחיזוק של , בדיקה ומילוי שמן למשאבות, ורישום הממצאים

כמפורט במפרט הכללי ובמפרט , טיפול בטפטוף ונזילות', האומים וכו, הברגים, האוגנים
  .NFPA-25-וכל יתר הנדרש לתחזוקה וטיפול נכונים כנדרש ב, המיוחד

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

על הקבלן להודיע בכתב .פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה וידרש
המתקן בעת בדיקת המפקח במצב שאינו  במידה ונמצא. למפקח על כוונתו למסור המתקן

ר המתקן למפקח לשביעות האחריות עד למועד בו ימס ידחה מועד גמר , כשר למסירה
  .רצונו המלאה

  
  היקף העבודה וטיבה  .כט

אמצעי הלואי  ,המוצרים, החומרים, העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד  
כמתואר באופן דיאגרמטי  והעזר וכל הדברים הדרושים להתקנת המתקנים המכניים

בוצענה על ידי גורמים העבודות אשר ת למעט, בתכניות המצורפות וכפי שמפורט להלן
תוך , המתקן על כל חלקיו יבוצע באורח מקצועי נכון  .בכפיפות לנאמר בהמשך, אחרים

  .לאיכות מעולה הקפדה על הדרישות
  

בהתאם  העבודה מתוארת באופן דיאגרמטי בלבד והיא עלולה להשתנות בפרטים   
נרת והציוד עבודותצ. י הקבלן"לתנאים הקיימים בבנינים ובהתאם לציוד המוצע ע

כל . הקיימים למעשה על מנת שיתאימו לתנאים, ישתנו במיקומם ובמצבם, )לדוגמא(
לשיטות תכנון חדישות ומבלי  השינויים והסטיות מן התכנון המקורי יעשו בהתאם

  .להוריד בשום צורה ואופן מטיב התקן
  .ביצוע ני יוגשו לאישור המפקח לפ, כל שינוי וסטייה מן המקור בלבד שינויים זעירים  

  
  .מכל סוג או שנויים בכמויות לא יהוו עילה לתוספות כספיות/כל השנויים והסטיות ו  

  
 -50%ל  המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את היקף העבודה בסכום כלשהו עד  

  .של המתקנים המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות מהערך הכולל
 -100%עד ל בכל סעיףין את היקף העבודה כמו כן שומר המזמין לעצמו את הזכות להקט

מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן יהיה . מהיקפו - 300%או להגדיל עד ל/מהיקפו ו
ידרשו במסגרת תקופת הביצוע של  ל אשר"בתוקף עבור כל הגדלות והקטנות כנ
 .המתקנים בהתאם לחוזה המקורי
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  ברואהמפרט מיוחד לעבודות מערכת ספרינקלרים ות   34.01

  
  המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתיחסים לעבודות אספקת מים למערכות  . א

ולמערכות התברואה , כבוי אש אוטומטיות במבנים הקיימים ומחוץ להם    
  .למיניהן  

  
כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין    . ב

וכן הוראות למתקני  , "אהמתקני תברו" 07פרק , משרדית ומשרד הביטחון
 תקן, על כל חלקיו 1205תקן ישראלי מס , 1990עדכון  1970) ת"הל(תברואה 
, ל והנמצאת בתוקף"וכל הוראה אחרת המתיחסת לעבודות הנ 1596/1ישראלי 

  .בתאריך תחילת העבודה
  
קבלן המערכות יקפיד לבצע כל עבודותיו בדיוק ובהתאם למפרט וההוראות    . ג

ל לא ישמשו עילה לאי ביצוע  נכון "ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ אי. ל "הנ
  .ובהתאם לנדרש

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

  .בהמשך
  

  .היקף העבודה וטיבה   34.02
, חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי העבודות/העבודה המתוארת במסגרת מפרט  . א

  : ספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמןא
  

מאחורי מונה המים ) עבור מילוי מאגר המים(חיבור אספקת מים   . 1   
  . הראשי  

  
  .מערכת אספקת המים מחדר המשאבות אל נקודת החיבור לקו מים  . 2  

  
  

מלוי מאגר וכן כל האביזרים , הצנרת, מערכות השאיבה הדיחוס  . 3
להשלמת המערכת אגירת ,והחשמליים הנדרשיםהמכניים , המיוחדים  
  .המים ואספקת  מים בכמות ובלחץ הנדרשים למערכות הספרינקלרים  

  
כל מערכות החשמל והפיקוד המהווים חלק ממערכות הכיבוי   . 4

והנדרשים להשלמתם לרבות כל החיווט החשמלי  ,האוטומטיות
, דק מוסמךאו בו, ובדיקות חברת החשמל, ל ויתר  הנדרש"למערכות הנ

  .ובדיקת מכון התקנים
  
  אחריות , ניסוי ויסות והרצה, עבודות הגמר, שטיפת וניקוי המערכות  . 5 

  .הדרכת המזמין ותיקי מסירה, ושירות
  
  .'בטיחות וכו, הוצאות ביטוח, המסים וההיטלים על הציוד והעבודה  . 6

  
  גומים ואמצעי פי, חומרים, בנוסף למפורט לעיל הקבלן יספק את כלי העבודה  . ב

  חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם , את העבודה, עבודות חציבה ומעבר, הרמה 
  לפעולה בטוחה , השלמת ביצוע המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר 
  בכמויות או בתכניות אך , גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט, ואמינה 
  .ל"נדרשים לעמידה בתנאים הנ 

                       
  (AUTOMATIC SPRINKLER   SYSTEMS)מערכת כבוי אש אוטומטית עם מתזים    03.34
  

  , הקבלן יספק יתקין ויחבר מערכת מושלמת לאגירה ואספקת מים לכבוי אש  .א
  .על כל חלקיה והאביזריה, בחדר המשאבות, במים    

  
  :המערכת תכלול באופן כללי את המרכיבים העיקריים כדלקמן  .ב  

  
  .נרת למאגר מים פתוח על אביזריוצההתחברות מ  .1  
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  .וכל אביזריה, משאבת כבוי אש ראשית עם מנוע חשמלי  .2  
  .וכל אביזריה) JOCKEY PUMP(משאבת דיחוס   .3  
  .צנרת יניקת המים למשאבות ואביזריהן  .4  
  .לרבות אביזרי צנרת תמיכות ותליות צנרת אספקה  .5  
  .צנרת הסנקה מכבאית בחצר  .6  
  .הבדיקות והניסוי, ה והאזעקה בעת הפעלת המשאבותמערכת ההתרא  .7  
  .ההפעלה הבקרה וההתראות, מערכות החשמל לכח ופיקוד  .8  
  כנדרש , כל יתר הנדרש להשלמת המערכת ופעולתה האוטומטית  .9  
  .ויתר התקנים והתקנות הנדרשים לענין זה, -NFPA 13בסטנדרט     

  
  י"י האוטומטיות תבוצענה עפכל העבודות הקשורות לפרק זה ומערכות הכבו  .ג
  :במהדורתם האחרונה, המפרטים והתקנים המפורטים להלן    

  
  .57, 07, 00פרקים , המפרט הכללי לעבודות בנין  .1  
  2.  NFPA – 13 STANDARD FOR THE INSTALLATION OF 

  SPRINKLER SYSTEMS  (2010).   
  3.   20 –NFPA 22. עבור המשאבות - NFPA  - ומרכיביו עבור מאגר המים.  
  .המפרט המיוחד וכתבי הכמויות  .4  
  .תכניות המכרז  .5  
  .תכניות העבודה המאושרות  .6  
  מבוסס על –תקן להתקנת מערכות התזה ( 1חלק  1596תקן ישראלי   .7  
    13 – NFPA.(  

  
  ,י תכניות המכרז"עפ י הקבלן"תכניות עבודה מפורטות תבוצענה ע  .ד

חשמל(תוך תיאום עם יתר המערכות , נהתכניות המב, מפרט זה ודרישותיו  
  ).'תברואה וכו, .א.אורור ומ  
  סוג הצנרת , קטרים, התכניות תכלולנה את פירוט קוי המים ומהלכם  
  ,פרטי המחברים המתלים והחיזוקים, מרחקים ומידות הרכבה, והאביזרים  
  לוחות חשמל, בסיסים לציוד, כמו כן. NFPA-וכל דרישה אחרת המפורטת ב  
, התכניות תוגשנה לאישור המתכנן וכן יתר הציוד הנדרש .רה וכל הנדרשובק  
  .ציוד ודוגמאות מאושרים, והביצוע יעשה עלבסיס תכניות מאושרות בלבד  

  
לפני עבודות הרכבת הצנרת על הקבלן לבדוק שנית את תוואי הצנרת ולוודא   
  .הרכבהשאין הפרעות למהלך קווי הצנרת ורק לאחר מכן להתחיל בעבודות ה  
  לא תשולם כל תמורה נוספת בגין עבודות נוספות ותיקונים כתוצאה מכך   
  על . שהקבלן לא בדק אם תוואי הצנרת פנוי ואין הפרעות מכל סוג שהוא  

  
  הקבלן לקחת בחשבון במחירי היחידה שינקוב את כל העבודות שהוזכרו לעיל  
  .ומהווים חלק ממחיר המתקן  
  הסטנדרט וכל הכרוך בכך כלולים במחירי  לימוד, עלות הכנת התכניות  
בגמר העבודה יכין הקבלן .ולא תשולם עבורם כל תוספת, המערכות והציוד  
  .תכניות עדות מפורטות  

  
  .המיומנות הקבלן והתקנה לדוגמ  .ה  

קבלן המשנה למערכות חייב להוכיח את מיומנותו ונסיונו בהתקנת מערכות 
  .צע בידי קבלן משנה שזו התמחותואו שהעבודה תבו, ספרינקלרים כנדרש

  . הקבלן יבצע התקנה לדוגמה של צנור ראשי והסתעפויות    
  

  ,צנרת מישנית, אביזרי החיבור המהירים, הדוגמה תכלול את הצנרת הראשית    
  י תכניות העבודה והפרטים "הכל עפ, תמיכות ותליות, הסתעפויות, אביזריהם    
  .אשר יאושרו לביצוע    

  
  ,מ להתאים הצנרת למבנה"שינויים והתאמות בשטח לדוגמה ע הקבלן יבצע    
  לתאורה למערכות החשמל המים הביוב והאורור וכל יתר הנדרש עד לקבלת    
  .אישור המתכנן והאדריכל לדוגמה    

  
  עבור ביצוע ההתקנה לדוגמה ההתאמות והשינויים לא תשולם לקבלן כל     
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  .י כתב הכמויות"למו עפתוספת מעבר למחירי היחידה אשר ימדדו וישו    
  

  החומר אינו, במידה ויתברר כי קבלן המערכות אינו בקי בסוג זה של עבודה  
  המזמין שומר לעצמו הזכות לבטל ולהוציא חלק זה, מוכר וידוע לו על בוריו    
  ולמסרה לפי שיקול דעתו לכל קבלן, כ היקף עבודות הקבלן"של העבודה מסה    
  .אחר שזו עבודתו    
  ולשתף , קבלן המערכות מתחייב מראש לקבל פסיקת המזמין, הבמקרה ז    
  .פעולה באופן מלא עם הקבלן האחר    

  
  דוגמאות אשר ביצע והוא/הקבלן לא יהיה זכאי לשום תמורה עבור העבודות  

  .יפרקם ויוציאם מהאתר על חשבונו    
  

  ודקטלוגים ופרטים של כל הצי, בנוסף לתכניות עדות מפורטות, בגמר העבודה  .ו
  :יספק הקבלן למזמין את המסמכים כדלקמן  
    
  ).בעברית(הוראות הפעלה ואחזקה מפורטות של מערכות הכבוי   .1  
המלצות לנוהלי בדיקה נסוי ותחזוקה של מערכות" A 13 NFPAמסמך   .2  
    

  .1928י "הוראות תחזוקה לפי ת, )1987הוצאה , באנגלית" (ספרינקלרים   
  .קההדרכה מלאה לצוות התחזו  .3  

  . י"י מת"ח חומרים התקנה ובדיקה של מערכת המתזים ע"דו  .4   
    
  .יצרנים/תעודות אחריות מספקים  .5  
  .ופרטי הספקים' אביזרים וכו, מכשירים, רשימת ציוד  .6  

  
  משאבות  .ז

  הקבלן יספק ירכיב ויחבר באופן מושלם את משאבות המים הנדרשות  .1  
  .מויותרשימת הציוד וכתב הכ, י התכניות"עפ    
  20NFPA–בנויות לפי תקני , המשאבות תהיינה מהתוצרת הנדרשת בלבד    
  .UL /FMי "מאושרות ע) ב"ארה(    

  
גוש , בסיס המתכת, מחיר כל משאבה כולל את כל חלקיה ואביזריה  .2

חיבורים למים ולחשמל וכל , אוגנים נגדיים, בטון עליו תותקן המשאבה
ולאספקת המים בכמויות , תעבודה נוספת הנדרשת לפעולתן המושלמ

י הקבלן כיחידה אחת "המנוע והמשאבה יסופקו ע .והלחצים הנדרשים
  .קומפלט

  על הקבלן לבצע את כל החיבורים החשמליים הנדרשים לצורך הפעלת     
  .המנוע במצב של אספקת חשמל משת ומגנרטור חירום    

      
, גליתצנטריפו, "פטרסון"משאבות ראשיות תהיינה בדוגמת תוצרת   .3

, אנכית חד דרגתית או שווה ערך מאושר בלבד  5x3x11VIPכדוגמת 
עם גיבוי , כאשר למשווק בארץ יש תשתית ומערך שווק מלא ומקיף

  .ל"הנדסי מקומי ושל היצרן בחו
דגם אנכי עם מנוע חשמלי  PSI 110ועומד  GPM 300ספיקת המשאבה   

אושר מנוע החשמל להפעלת המשאבה יהיה מותאם ומ ).הרץ 50(
הוא יהיה בנוי בהתאם לתקן . אש-להפעלת משאבות מים לכיבוי

20NFPA-.י "המנוע יהיה מאושר עFM מרכיבי , ויכלול את כל האביזרים
מנוע "פרק  -20NFPAכפי שמפורט בתקן ', חיווט וכו, פיקוד ומדידה

  ".חשמלי
  :כמו כן כוללת המשאבה במחירה בין השאר  

  .שולשמ –לוח מותאם לחיבור כוכב  -    
  . התנעה אלקטרונית רכה -    
  .מעבר אקצנטרי ביניקה -    
  .מעבר קונצנטרי בסניקה -    
  .מדי לחץ ביניקה ובסניקה מתאימים לעומד -    
  .ברז שחרור אויר אוטומטי -    
  .שסתום פורק לחץ עם הפעלה ידנית ומחובר לצנור שחרור מים -    
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  ית וידנית כדוגמת משולב לעבודה אוטומט FM\ULלוח חשמל מאושר  -      
  :לרבות FTA 1100דגם " פיירטרול"תוצרת        
, לחץ נמוך(פנל התראה מקורי לריכוז תקלות ואינדיקציות    .1       

  . משאבה בעבודה, חוסר פאזה, הפעלה מרחוק, מקומית הפעלה       
  

שעה (שעון להפעלת בדיקה שבועית ניתן לתכנות לזמן הפעלה   . 2       
  .לה וכן לחצן להפעלת נסיוןומשך ההפע) ויום      

  
  אשר יותקן בחדר הבקרה  FTA-200-Bפנל התראה מרחוק דגם   . 3       
  לרבות החיווט החשמלי בין שני ) י המפקח"במקום שיקבע ע(         
  .הלוחות         
  .לרבות מתנע אלקטרוני רך והתנעה לגנרטור חירום) T.S(לוח מעבר  -      
  . GPM300 4"מד ספיקה וונטורי  -      

  
" LOWARA"תהיה תוצרת ) JOCKEY PUMP(משאבת דיחוס   .4

דרגתית בלבד מיועדת לשמור על לחץ במערכת ואשר  - אנכית רב
כולל לוח חשמל יעודי  PSI 120בלחץ של  GPM 4.0תספק 

פנל התראה , FTA   500" פיירטרול"כדוגמת  FM\ULמאושר 
FTA-200 ,מנומטרים וחיבור לניקוז 2, שסתום פורק לחץ. 

המנוע . לחץ של המשאבה תהיה שטוחה/קומת הספיקהע
  .ד"סל 2950-380V/50HZ החשמלי יהיה 

  
  צנרת  .ח

  תהיה , בתחום חדר המשאבות, כל הצנרת ואביזריה של מתקן הכבוי  .1  
  :כדלקמן    

  
   A-53פלדה שחורה ללא תפר  40סקדיול  – 6"בקטרים עד   .א  

  ASTN /אפ-וויקק"עם מחברים מהירים תקניים  593. י.ת ."
  .אדום כמפורט הצנרת תיצבע בצבע  

  
עם ציפוי , ל"מגולבנת כנ 40קרקעית תהיה סקדיול - צנרת תת  .ב  

צנרת "כמפורט בפרק ) ללא צפוי פנימי(חיצוני בלבד  מגן   
  ".אספקת מים  

שיטת , לרבות העוביים, יש להקפיד על טיב ביצוע הצנרת    
, וכל יתר הנדרש ההתקנה בקרקע, תיקוני הציפויים , הריתוך  
י שרות השדה של יצרן הציפויים וקבלת "וכן בדיקת הציפויים ע  
    .אישורם לתקינות הציפוי  

  
      .להלן 2ראה סעיף :  1"- 1.5"צנרת   .ג  

  
תהיה המבנה של  מחדר המשאבות ועד לשטחים המוגניםכל הצנרת   .2  

  :כדלקמן  
  

י לפ 40.מפלדה שחורה ללא תפר סק – 1.25"בקטרים עד   .א
, .)3.1.1.1( NFPA- -13כמצוין ב) ב"ארה( A ASTM 53סטנדרט 
האביזרים . צבוע חרושתי אדום 40סקדיול , 593י "וכן לפי ת
  .נחוברים בהברגה דוגמת הצנרת 40. יהיו סק

      
לחיבורים  ROLL GROOVINGעבור : 1.5"– 6"בקטרים עד   .ב    
צבוע , לבןמגו 10מגולבנים בעובי דופן לפי סקדיול  –מהירים       
  ).RALL 3000(  חרושתית אדום      

  
   40סקדיול  – 4"צנרת סניקה מכבאית חיצונית בקטרים עד   .ג    
כל האביזרים יהיו סקדיול . ל"עם צפוי מגן חיצוני כנ מגולבנת      
  .מגולבניםדוגמת הצנרת 40      

  



259 
 

בנין רב תחומי –מכללת הדסה   
 

  חיבורי צנרת  .ט
  :הצנרת מחוץ לחדר המשאבות תהיינה עם חיבורים כדלקמן    
  

לרבות , תקניות, בהברגות עשויות במכונה): כולל( 1.25"בקטרים עד   .א
האיטום יעשה בסרטי  .'הסתעפויות וכו, אביזרים בהברגה כגון קשתות
. י התקן"יהיה עפ אורך ההברגות . טפלון וצבע יסודי צינקכרומטי

  ".צינקוט"הברגות חשופות תיצבענה בצבע עשיר אבץ 
  

  כאשר יש לנקות באופן , ו משור שולחניהחיתוך יעשה במכונת חיתוך א    
  .מושלם את שיירי החיתוך מחלקו הפנימי והחיצוני של הצינור      

  
  יהיו חיבורי הצנרת אך ורק בעזרת מחברים, ומעלה 1.50"בקטרים   .ב  
או  VICTAULICמתוצרת " GROOVE COUPLING"מהירים מסוג     

תי מאושר לא ציוד בל). U.L )FMנושאי אישור , שווה ערך  מאושר  
  .יתקבל ואין לספקו לאתר  
  לחיבורי , המחברים יכללו את כל הסוגים הנדרשים לחיבור בין צינורות  

  .אוגנים וקצוות, מעברים, להסתעפויות, קשתות והסתעפות      
  .בלבד ל "המחברים יחוברו בעזרת אטמים ומשחת סיכה מאושרים כנ      

  
  יהיה ) יטה או בעירגולבחר(חיתוך הצינורות לפני עיבוד התושבת     
  .כמפורט לעיל עבור צנרת בהברגות    

  
  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  .1  
  :כדלקמן      
   13.8בלחץ בדיקה של  –צנרת היניקה עד למשאבות   . א       
  .שעות 8למשך  אטמוספרות         

  
צנרת מילוי המים למאגר וכל רשת צנרת הכבוי מהמשאבות וכל   . ב

אטמוספירות למשך  13.8בלחץ בדיקה של  –רשת  צנרת הכיבוי 
  .שעות 8

  
  הן תתוקנה ותערך  –במדה ויתגלו נפילות לחץ במשך זמן הבדיקה   .2  
  .ל"בדיקה מחודשת כנ   

  
  שטיפת הצנרת תעשה באופן יסודי עד להוצאת כל הלכלוך ושיירי   .3  
  בשום מקרה אין להתחיל בדיקת לחץ בצנרת לפני . החיתוך וההרכבה     

  .שטיפתה      
  

שניה /כמויות השטיפה תהיינה כאלה שמהירות המים בצנרת תהיה מטר      
  .NFPA – 13של  1.11.1וכמצוין בסעיף , לפחות      

  
וכן ניקוז , ת האחריות לחיבורי המים לצרכי שטיפהעל הקבלן מוטל    

המים אל מחוץ לאזור ההתקנה באופן שיתנקזו באופן טבעי למערכות   
  .מגרשים שכנים בניה או , ולא אל אזורי חפירה, ניקוז הכבישים בסביבה  

  
  פסיבי או  –המשאבות וכל חלק במערכת , הצנרת ואביזריה, המאגר  . 4

  בדיקות לחץ ושטיפות "כמפורט בפרק , יסודי אקטיבי יעברו חיטוי      
  .כחלק מהעבודה וללא תשלום נוסף, "מערכת התברואה    

    
  כאשר כושר הנשיאה  NFPA – 13של  2.6תליות הצנרת תהיינה לפי פרק   .יא

  .ג"ק 115פעמים משקל הצנרת והמים ועוד  5של כל תמיכה יהיה    
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  טות הברגה אומים דיסקיות התמיכות והמתלים יהיו מגולבנים לרבות מו  
  .חומר קטן אחר    
                        

, המערכת הקבלן יגיש לאישור המתכנן את התליות המוצעות לכל אחד מחלקי  
  .כמפורט וכנדרש, מצב הצינור, י מקום ההתקנה"עפ  

  
  .מ"ס 30במרחק של עד , תותקן תליה) מכל סוג(משני צידי כל מחבר צנרת     

  
  צנרת ראשית או משנית לא יעלו, נרת הספרינקלריםהמרחקים בין התליות לצ  

  :על המצוין להלן על פי קטרי הצנרת    
  

  'מ 2.5  -  0.75" -  1"-  
  'מ 3.5  -    1.25"   
  'מ 4   -  1.5" - 2"   
  'מ 5    -     3" - 8"   
  יגיש הקבלן לאישור, במקומות בהם נדרשים קונזולות לתמיכת מספר צינורות  

  עבור צינור' מ 3.65בין הקונזלור לא יעלו על  המרחקים. את פרטי הקונזול    
  .ומעלה 2"עבור צינור בקוטר ' מ 4.5 -ו 1.5"בקוטר עד     

  
  מקצה . מכל צד' מ 1.5משני צידי תפנית בצנרת תותקן תמיכה במרחק של   

  .'מ 1.0צינור תותקן תמיכה במרחק של     
  

  יכה בין כלוכן תותקן תמ, מ תתמך"ס 40הסתעפות למתז באורך העולה על     
  .שתי הסתעפויות    

  באופן, תמיכה לצנרת עם מתזים תהיה מסוג חבק עם מוט הברגה ניתן לכוון  
  .שהצנרת לא תתרומם בעת הפעלת המתז    

  
  יהיו אך ורק דרך שרוולים בקוטר', מעברי צנרת דרך קירות תקרות רצפות וכו  .יב

  ידי המעבר באורךהשרוולים יבלטו משני צ. אחד גדול מקוטר הצינור העובר    
הקבלן יסמן בתוכניות הקונסטרוקציה את . מ והצינור יותקן במרכזם"ס 2.5של 

במידה ולא . יכניס השרוולים לפני היציקות ויוודא את ביצועם, מיקום המעברים
הכין הקבלן את המעברים כמפורט יחולו עליו כל הוצאות חציבת ותיקנים 

, השרוולים  השרוולים וביטון , תחיםסימון הפ. המעברים לאחר ביצוע היציקות
  .תיקוני בטון ויתר הנדרש כלולים במחירי הצנרת ולא תשולם עבורם תוספת

  
לפי   הינו עקרוני ועשוי להשתנות  ובקומות השונים תוואי הצנרת בחדר המכונות  .יג

). 'מערכות אחרות וכו, אפשרויות מעבר, גובה תקרות(תנאי המקום ואילוציו 
אישור   ל ויקבל מהם "אש תוכניות עבודה לשינוי התוואי הנהקבלן יכין מר

  .מהמתכנן
תוספות  רואים את הקבלן שלקח . לא תשולם כל תוספת עקב שינויי תוואי אלה  

ברורשהצנרת תימדד ). 'אביזרים מחברים וכו, תוספת קשתות(אלה בתוך מחיריו 
  .בתוואי החדש המאושר

  
  צביעה וסימון צנרת  .יד

  
  , ")פריימר-ווש("לבנת למערכות ספרינקלרים תיצבע בצבע יסוד צנרת מגו  .1  
  לפי הנחיות, "טמבור"של " איתן"ובשתי שכבות צבע עליון של צבע אדום     
  .ותסומן כמפורט בהמשך, "טמבור"' חב    

  
בפוליאסטר  במפעל  חרושתיתתהיה צבועה  השוניםהצנרת באזורי האספקה   .2

  .כדוגמת תוצרת אברות )RAL 3000(מקרון  60אדום בעובי 
  

  .צנרת ללא סדרת הצבע המפורטת לעיל תסולק מהאתר    
  

ותיצבע   SA 2.5ואביזריה תנוקה בנקוי חול עד דרגת נקוי של " שחורה"צנרת   .3
אביזרים (י הנחיות הייצרן "עפ" טמבור"תוצרת  9EAבשכבת צבע ראשונה של 

  לא יתקבלו והם ינוקו, עם צפוי מגן שחור או דומה
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  ).ל"ויצבעו כנ    
י המפקח "ויבדקו ע" אברות"או " חצם"הניקוי והצביעה יעשו במפעל מוכר כגון   

  .טרם הובלתם לאתר
  

  בשכבה נוספת של" שחורה"תיצבע צנרת , לאחר ההתקנה ובדיקות הלחץ    
    9EA בגוון שונה מגוון השכבה הראשונה.  

  
  "טמבור"של  "איתן"יהיו אמאיל סינטטי " שחורה"הצבע העליון לצנרת     
  .י המתכנן בשלב יותר מאוחר"בשתי שכבות ובגוון שייקבע ע    

  
  .המתלים ואביזרים אחרים ישארו נקיים. הצביעה תהיה אך ורק לצנרת    
      
  חיבורי הברגה לצנרת מגולבנת ינוקו משיירי סרטי האיטום באופן מושלם  .4  
  ".טמבור"של " צינקוט"והברגות חשופות תצבענה אך ורק בצבע     

  
באופן  תסומן) לעמדות כבוי וספרינקלרים, אספקת מים(הצנרת בכל המערכות   .5

הזרימה ובצבע  י סרטי סימון עם חיצים המורים על כיוון"מושלם לכל אורכה ע
  .אשר ייקבע

  .מטר 4מטר ושלטי זהוי כל  2סרטי סימון עם חיצים יותקנו כל     
  

  ".צנרת אספקת מים" אופני המדידה והמחירים יהיו כמפורט בפרק  .6  
  
  מתזים  .טו
  

  כ יהיו המתזים"בד. NFPA-13של  3-11י פרק "המתזים יהיו באופן כללי עפ  .1  
  .או פנדנט) SIDEWALL(או צידי ) UPRIGHT(בעבודה זו מסוג אנכי עומד     
  .FM/ULכל המתזים יהיו בעלי אישור     

  
   TY-FRB"גם ד" TYCO"המתזים בחדר משאבות וחדר גנרטור יהיו תוצרת   .2

 5.6של  Kמקדם זרימה , NPT 1/2"ובהברגה  1/2"עם נחיר בקוטר , תגובה מהירה
או ") טמפרטורה גבוהה"סיווג (מעלות צלסיוס  141עם טמפרטורת פתיחה של 

וטמפרטורת  ULנושאי אישור מוטבע של , מתוצרת שוות ערך מאושר מראש
  .פתיחה

 
  ,RECESSED PENDENT Q.R "1/2 המתזים בתקרות המונמכות בקומות יהיו  .3 
    "1/2 ,5.6 cº68 . הרוזטות כלולות במחיר המתז(ועם רוזטות לשילובם בתקרה (

  .ל"כנ TY-FRBכדוגמת   
  

  .ל"כנ TY-FBRכדוגמת  QR, המתזים בחניונים יהיו אפרייט או סיידול  .4  
  

, Q.R "1/2,"1/2המתזים מעל התקרות הכפולות וליד מגשי החשמל יהיו אפרייט   .5
5.6 cº68  כדוגמתRY-FEB ל"כנ.  

  
  הקבלן יספק למזמין ארגז פח מקורי עם כמות , עם המתקן המושלם  .6  
  וכן מפתח מיוחד 3.11.7סעיף  NFPAרזרבית של ראשי מתזים לפי הוראות     
  .להתקנת מתזים    

  
  שרוולי צנרת למאגר  .טז

  
להתקין  רת אשר ישהקבלן ייצר יגלבן ויספק לקבלן הראשי את כל שרוולי הצנ  .1

  .'בדיקה וכו, בקירות מאגר המים עבור יניקה
  

ישרים  ,הקבלן יהיה אחראי לכך שהקבלן הראשי ימקם את השרוולים במקומם  .2  
  .ומפולסים    

  
  , י הפרטים בתכניות עם אוגן מרכזי לעיגון בקיר"השרוולים יהיו עפ  .3  
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  .וקצוות עם אוגנים או הברגה כנדרש    
    

. מאושר לים יבדקו ויאושרו הם ישלחו לגלבון באבץ חם במפעללאחר שהשרוו  
את הציפוי לאחר  יקבלו) 'ציפוי פנימי של בטון וכו(שרוולים עם ציפויים אחרים 

  .ל"הייצור והגלבון הנ
  

  .כמצוין בכתב הכמויות השרוולים ישולמו בנפרד  .4  
  
  ברזים ואביזרי צנרת  .יז
  

  לשם  ואביזרי הצנרת השונים הנדרשים הקבלן יספק וירכיב את כל הברזים  .1  
  .וויסותם וכל דרישה אחרת, בקרת המערכות    

  
  של  3-9לפי הנחיות פרק , FM/ULכל הציוד יהיה מאושר ונושא תו אישור  .2  
    13NFPA- , בר לפחות 12.1ויתאימו ללחץ עבודה של.  

  
   מסוג, )INDICATING(הברזים יהיו תמיד עם סימון זהוי למצב הפתיחה     
  אשר FM/ULעם מתג התראה מאושר , ואפשרות נעילה, Y&OSאו " פרפר"    
  .יותקן על כל מגוף ויחובר ללוח הבקרה של המערכת    
  .ל"מאושרים כנ, חוזר יהיו להתקנה אנכית או אופקית-ברזי אל    

  
לברזי  ,או שווי ערך מאושרים בלבד" קנדי"הברזים והאביזרים יהיו תוצרת   .3

וכן כל יתר האביזרים הנדרשים להשלמת מערכות , ם והתראהאל חוזרי, סגירה
  .אזעקה והתראה

  
  מערכות אזעקה והתראה  .יח
  

  הקבלן יספק ירכיב ויחבר באופן מושלם את כל מערכות האזעקה   .1  
  ,מכניים או חשמליים למתן סיגנל שמיעתי או חזותי או שניהם, וההתראה    
  כל זאת בנוסף לדרישות . -13NFPAשל  3-12וכל יתר הנדרש בפרק     
  .הבטיחות של יועץ הבטיחות לפרוייקט זה וכן דרישות רשויות הכבאות    

  
ההנחיות  י"י הקבלן עפ"יתוכננו ע' מספרם וכו, מיקום האזעקות וההתראות  .2

  .ובתיאום עם המתכנן, לרבות דרישות יצרני הציוד, ל"הנ
  

 )מערכת שליטה קומתית( באופן כללי תותקן מערכת שליטה ואזעקה לכל אזור  .3
  .דקות מפתיחתו 5תישמע תוך /אשר תופעל במדה ויפתח מתז אחד ותגיב

  , ל"י ההנחיות הנ"ליד כל אמצעי אזעקה יותקן שלט בגודל ובנוסח עפ    
  ).מחיר השילוט כלול במחיר המערכת(    

  
  ,מפסק זרימה חשמלי: המערכת תכלול את המרכיבים העיקריים כדלקמן    

, מדי לחץ, עם מפסק חשמלי להתראה למערכת הבקרה" פרפר"ף מגו,אל חוזר  
וכן שלט בגודל , על פי הפרט המאושר, מערכת ניקוז ובדיקה וכל יתר הנדרש

  .י ההנחיות"ונוסח עפ
  

  ברז אזעקה  - תחנת ההפעלה למערכת הספרינקלרים כוללת: ברז אזעקה   .4
, ברז ואחד אחריושני שעונים שמותקנים אחד לפני ה, תא בילום, 4"בקוטר   

  ל "כל הנ. 2"וברז ניקוז , פעמון עם מנוע מים שמותקן מחוץ לבנין
תחנת ההפעלה . כלול במחיר המערכת -לרבות כל יתרת הציוד המופעים בפרט     

  .FM/ULתהייה מאושרת   
  

  בקרה ראשי/יש להתקין ולחווט עד ללוח ההתראה, התראות חשמליות  .5  
  INכולל כרטיסי כתובות , החשמל והאדריכל בתיאום עם מתכנן, של הבנין    
  התקנים מסוג פוסקי לחץ ופוסקי זרימה ופעולן במערכת ההתראה  .OUT-ו    
  התקנים מסוג פוסקי גבול למגופי שער ומגופי פרפר ". אזעקה"חיווי ברמת     
  ".תקלה"יפעלו במערכת ההתראות חיווי ברמת     
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  כל הנדרש לרבות החיווטמחיר מערכות ההתראה והאזעקה כולל את   .6  
  .המושלם וכמפורט לעיל    

  
  את כל הנדרש בתקן התראות מחדר המשאבות ללוח ההתראות יכללו   .7  
    NFPA-20  לרבות את הרשימה  
  .הבאה    

  
  .אש הראשית-בעת הפעלת משאבת כיבוי  .א    
  .משאבה לא פועלת  .ב    
  .בורר משאבת הכיבוי אינו במצב אוטומטי  .ג    
  ".גוקי"עבור משאבת ה ל אך"כנ  .ד    
  .בעת פעולת רגש זרימה  .ה    
  .ברז שליטה כלשהוא במצב סגור  .ו    
  . חוסר מים במאגר  .ז    
  ").גלישה"מצב . (עודף מים במאגר  .ח    
  .תקלה במשאבת גוקי  .ט    
  .ברז שער בכניסה למשאבה במצב סגור  .י    
  .מגוף מילוי סגור  .יא    

  
  נוספים בחדר המשאבות תתקבל תוספת של התראות ופיקוד מאביזרים    
  .או המזמין/בשלבי הביצוע לפי שיקול המתכנן ו    
        

  לוחות חשמל ופיקוד וחיווט חשמלי וציוד חשמלי  .יט
  

  הקבלן יספק ירכיב ויחבר לוחות החשמל עבור המשאבות ומערכות   .1  
  .ההתראה החשמליות    

  
תו   ושרים ונושאימא, -NFPA-20כל מערכות ואביזרי החשמל יהיו כנדרש ב  .2

  .מפרט זה חוק החשמל ודרישות, של המפרט הכללי 08י פרק "וכן עפ, אישור
  

בתיאום  וכן) בעדיפות ראשונה(י הדרישות לעיל "פירוט הציוד בלוחות יהיה עפ  .3
וסטנדרטיזציה של הציוד  מ לשמור על אחידות"ע, עם מתכנן החשמל של הבנין

  .ככל האפשר
  

פעולה  ל מתקני ההפעלה והפיקוד הדרושים לשם הפעלת כל לוח יכלול את כ  .4
פני כל לוח יכלול  .אוטומטית מלאה של הציוד ולשם בקורת המערכת ובטיחותה

המופעל ממנו ומנורות  מפסיק סיבובי לכל מנוע, באופן עקרוני מפסיק ראשי
. כמתואר בתכניות וכנדרש מוני שעות פעולה ויתר הציוד, סימון לאותו מנוע

אדומות תותקנה עבור כל   מנורות, "אוטומטי-מופסק-יד"ים יהיו המפסק
, חוסר לחץ, חוסר מים, תקלה  .'יתרת זרם וכו, מפסקי זרימה, אמצעי הבטחון

. נפילות מתח וכל יתר הנדרש ,חוסר זרם או פאזה, חיבורי חשמל תקינים
ם ולחצני, אזעקה הכוללת גם פעמון המנורות האדומות תהיינה קשורות למערכת

, המנורות האדומות למיניהן. האזעקה האזעקה והפסקת , לנסוי הנורות
תפעיל , תקלה חדשה. התקלה בגללה הן דלוקות תדלוקנה כל עוד לא הוסרה

  .מחדש את האזעקה
  .לתחום הפעולה המתאים) גדול(עבור כל מנוע יותקן אמפרמטר   

  
  לרבות סימון ,בחזית הלוח יסומן כל אביזר בשלט זהוי חרוט על לוח שחור    
  הקבלן יכין בכל לוח חבור נוסף. המגעים ויתר האביזרים בתוך הלוח    
  עבור העברת התראות ואותות פיקוד בין) פס תקלות(להתראה במקביל     
  .ובין הלוחות ליחידת בקרה מרכזית, הלוחות    

  
  ,קבלן המשנה לחשמל יספק את קוי הזנה הראשיים עד ללוחות כבוי אש  .5  
  ערכות יחבר הקוים למפסק הראשי בתיאום ובנוכחות קבלן וקבלן המ    
  .החשמל     
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קבלן המערכות יתקין ויספק את כל המוליכים והחיווט החשמליים הדרושים 
ומהם וכן מלוח הכבוי ללוח גלוי , למתקני ההתראה והאזעקה, מלוחות כבוי אש

  .אש ראשי של הבנין
  

  :ן כללי כדלקמןכל מערכת האינסטלציה החשמלית תהיה באופ  .6  
  

  ..N.Y.Yכל המעגלים יהיו בכבלים     
  

, שריפה כבה מעצמו בזמן). מרירון(דגם כבד . סי.וי.כל הצנרת לכבלים תהיה מפי    
  .כמו כן כל הקופסאות והאביזרים    

  
  .כל המפסקים יהיו משורינים ומוגני מים    

  
אביזרי  עם. סי.וי.החבור הסופי לציוד יהיה בעזרת צנור גמיש משורין מצופה פי    
  .מ לפחות"ס 50אורך הצנור יהיה . מקורייםקצה     

  
יהיו  כל המוליכים לקוי החשמל התת קרקעיים או אלה שמתחת לפני הרצפה  

  .מותקנים בתוך צנורות ברזל מגולבנים או בצנור פלסטי קשהעם הגנת בטון
  

שים המג יהיו, במדה ואספקת החשמל למנועים השונים תהיה ממגשים עליונים  
תמיכות מפרופילי , מ"מ 1.5בעובי פח של , עשויים פח מגולבן מחורץ עם דפנות

  .י מוטות הברגה מגולבנים וכל הנדרש"התמיכה ע
  

י "ע כמשווק, כאלטרנטיבה רשאי הקבלן להשתמש במגשים מחוטים מגולבנים  
  ".אתקה"

  
בודה ע י כללי"ירידות כבלים תעשה באופן יציב עם חזוק לכבל היורד הכל עפ  

  .י החוק והתקנים"כל מערכת הצנרת תוארק עפ .נכונה ודרישות המזמין
  
  

כל  מחיר עבודות האינסטלציה החשמלית יכלול את כל המפורט לעיל ויתר  .7
י "ע  י תכנית עבודה שיכין הקבלן אשר תבדק ותאושר"ויבוצע עפ, הנדרש

  .המתכנן לפני הביצוע
  

   והטיפול בהזמנת, חברת החשמל כולל המחיר הוצאות בדיקה של, כמו כן    
  .הבדיקה על כל שלביה    
  .מחיר ההארקה כלול במחיר עבודות האינסטלציה    
    

  שילוט וסימון  .כ
  

אביזרי  הקבלן יספק ויתקין בחדרי המכונות ובבנין שלטים ברורים עבור כל  .1
מערכות חשמל וכל ,אביזרי צנרת אחרים, ברזים, הציוד הראשיים כגון משאבות

  .-13NFPAי "ש עפהנדר
  

שלט ישא  או כנדרש בתקנות וכל, מ"ס 10X20השלטים יהיו בגודל מינימלי של   .2
רהפרטים  את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכמות ושא

אזעקה תקלה  או את הפעולות אשר יש לבצע במקרה, העיקריים של היחידה
  .'וכו

    
  והצנרת ולא תשולם עבורם כל השילוט והסימון כלולים במחירי הציוד   .3  
  .תוספת    

  
  .י מכון התקנים"בדיקה ומעקב על התקנת המערכת ע  .כא

  
מתחילת הביצוע , מכון התקנים יבצע בדיקה ומעקב צמוד על התקנת המערכות  .1

  .לרבות הבדיקה הסופית ואישור המערכת, ועד סיומו
  לפני, הקבלן יציג למפקח העתק כתב ההזמנה לגוף הבודק והמפקח    
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  .תחילת העבודה    
  

המעבדה  י"קבלן המערכת יקח בחשבון מחיריו את התשלומים אשר יידרשו ע  .2  
  .הסופיים המוסמכת לביצוע עבודות הפיקוח הבדיקות והאישורים     

  
  י הגוף"הקבלן מתחייב לבצע את כל השינויים והתיקונים אשר יידרשו ע  .3  
  .סיבה ומכל סוג או, הבודק ללא כל תוספת כספית    

  
  ובדיקתה  הספרינקלריםבדיקות לחץ ושטיפת מערכת    34.04

יערוך הקבלן בדיקות , מערכות הצנרת ויתר העבודות, עם גמר התקנת מערכות השאיבה
  .אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן כחלק מעבודתו וללא תוספת תשלום

  
  בדיקות לחץ לצנרת אספקת מים  .א
  

  לסניקה וספרינקלרים וכל צנרת אחרת , צנרת המים למלוי מאגר  .1  
  . שעות 8אטמוספירות למשך  13.8תיבדק בלחץ הידרוסטטי של  ,במתקן    

  
  .עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצאת שיירי ליכלוך  .2  

  
  .ופרקי המפרט המיוחד, י המפרט הכללי"כל יתר הדרישות יהיו עפ  .3  

  
  יהשטיפה וחיטוי מערכת אספקת מים הראויים לשת  .ב
  

  הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מערכת אספקת המים אשר ישמשו   .1  
        .לאגירה או לשימוש מכל סוג    

  
  מאגר , מערכות המים הנכללות בהגדרה לעיל הן מערכות אספקת המים  .2  
ומערכת השאיבה של מים ) למערכת הספרינקלרים(המים לכבוי אש     
  .והצנרת הקשורה אליה אלה     

  
  י מלוי כל המערכות והמאגרים למיניהם "החיטוי תעשה עפעולת   .3  
 3של כלור פעיל למשך ) PPM50(חלקים למיליון  50המכילה  בתמיסה     
  .ריקון המים מהמערכת והכנסתה לשימוש לפני, שעות    

  
  ת ודרישות הרשות "כל עבודות החיטוי ומניעת הזיהום יעשו לפי הל  .4  
  .לההמקומית והמחלקה לאספקת המים ש    

  
  כי כל הבדיקות והשטיפות יעשו כחלק בלתי נפרד , מודגש בזאת ופעם נוספת  .ד

  .של העבודות והמלאכות ולא תשולם עבורן כל תוספת תשלום  
     

  
  רשימת התכניות    34.05

  ומהווים , מערכת התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה הינם למכרז בלבד  .א
  . במבנה אינדיקציה ותיאור כללי של המערכות  

  
יקבעו ',  הציוד הראשי והמשני וכו, כבלי פיקוד, התואי הסופי של מהלכי הצנרת  .ב

  .על פי האפשרויות וההתקנה ומגבלות המבנה בעת הביצוע
  
, עקיפת מכשולים, לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי תואי  . ג

  . ע המערכותאלא במסגרת מחירי היחידה לביצו', תוספת אביזרים וכו
  
  אביזרי צנרת או אביזרים , שינויים בכמויות של צנרת או ציוד ראשי או משני  .ד

  .לא יהוו עילה לדרישה כספית כלשהי, אחרים
  
  להוסיף, המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מן התכניות באחרות  .ה

  ם ינתנוהוראות ושינויי. ומתן הוראות ביצוע באתר, סקיצות ופרטים, תכניות  
  פ איננה מחייבת את המתכנן או "אך ורק בכתב והסתמכות על אמירה בע  
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  .המזמין  
  
  .הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות אשר אושרו במפורש לביצוע  .ו
  

  
            .תכניות עדות   34.06

  
  כאחד מתנאי היסוד לסיום עבודותיו מסירת , על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו  . א

  , ")כפי שבוצע"או " (תכניות עדות"מערכת  -חילת תקופת האחריות העבודה ות
  .כמתואר בהמשך

  
  תכניות העדות תכלולנה באופן מפורט את המהלכים המדויקים של הצנרת   . ב

  מיקום , קטרים ותואי מדויקים, הפנימית והחיצונית מיקום ברזי ניתוק
  , י הקבלן"ע המתזים וכל יתר המערכות המכניות והחשמליות אשר בוצעו

  .וכן המיספור ושילוט הציוד
  
  " אוטוקד"בתוכנת , י הקבלן בשרטוט ממוחשב"תבוצענה ע" תכניות העדות"  . ג

  באופן מיקצועי ועל פי כללי המקצוע וכללי , בגרסה שבה תוכנן הפרוייקט
  .וברמה שלא תרד מרמת תכניות המכרז אשר הוציא המזמין, השרטוט  

  
  במידה והתכניות והשרטוטים לא ישקפו . נה ותאושרנהתכניות העדות תבדק   .ד

  .הקבלן יבצע תיקונים כנדרש, את המצב האמיתי 
  

  עותקים של התכניות והשרטוטים יחד  5הקבלן יספק , לאחר אישור התכניות  
  .עם כל יתר הוראות ההפעלה והאחזקה כנדרש במסמכי החוזה

  
  ק בלתי נפרד מכלל עבודות הוא חל" תכניות עדות"מודגש בזאת כי ביצוע   . ה

  לא ישולם לקבל בנפרד עבור ביצוען ועלות חלק זה של העבודה כלול , הקבלן
  .במחירים הכלליים

  
  ביצוע חלק זה של העבודה באופן מושלם הוא , כמו כן כמצוין בראשית פרק זה  
  .תנאי לסיום עבודת הקבלן ותשלום חשבונותיו הסופיים 

  
  המזמין שומר לעצמו הזכות לבצעה , י הקבלן"ע עבמידה ועבודה זו לא תבוצ  
  , המהנדסים, השרטטים, לרבות המודדים(ולקזז את עלות הביצוע , י אחרים"ע

  .או לתובעם בנפרד, מחשבונות הקבלן) עבודת המחשב וכל הנדרש
  

  
  אחריות ושירות למתקני ספרינקלרים   34.07

  
  ש מיום הקבלה הסופית חוד 24תקופת האחריות והשירות למתקן תהיה של   .א

  .י המזמין ואישור מכון התקנים"של המתקן ע  
  
  הקבלה הסופית תהיה רק לאחר שהקבלן יסיים את כל עבודותיו כנדרש   . ב

  .והבדיקה, י הערות המתכנן"ועפ, במפרטים ובתכניות  
  
  כלולים במחירי , תכניות העדות ועבודות השירות השונות, תקופת האחריות  . ג

  .ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם ,המערכות  
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  ת התוכניותרשימ - 'ג נספח
  )חוזה/המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז(

  
  

  אדריכלות
   

  ופיתוח עתידי  0.00±תוכנית מפלס   1398-02-1
  +4.42תוכנית מפלס   1398-02-2
  +10.97תוכנית מפלס   1398-02-3
  +14.41תוכנית מפלס   1398-02-4
  +17.85 תוכנית מפלס  1398-02-5
  +21.29תוכנית מפלס   1398-02-6
  +24.73תוכנית גגות במפלס   1398-02-7
    תוכנית גג עליון   1398-02-8

  
  -3.11במפלס  -1תוכנית קומת חניון   1398-02-50
  -7.53במפלס  -2תוכנית קומת חניון   1398-02-51
  -10.53במפלס  -3תוכנית קומת חניון   1398-02-52

  
  שנאים תוכנית חדר  1398-02-60

  
  1-1חתך   1398-03-01
  2-2חתך   1398-03-02
  3-3חתך   1398-03-03
  13-13, 12-12חתכים מקומיים   1398-03-05

  
  חזית מזרחית   1398-04-1
  4-4חזית מערבית וחתך   1398-04-2
  חזית צפונית  1398-04-3
  חזית דרומית   1398-04-4

  
  0.00±תוכנית תקרות מונמכות במפלס   1398-05-1
  +4.42תוכנית תקרות מונמכות במפלס   1398-05-2
  + 10.97תוכנית תקרות מונמכות במפלס   1398-05-3
  +14.41תוכנית תקרות מונמכות במפלס   1398-05-4
  +17.85תוכנית תקרות מונמכות במפלס    1398-05-5
  +21.29תוכנית תקרות מונמכות במפלס   1398-05-6
  +24.73תוכנית תקרות מונמכות במפלס   1398-05-7
  -  3.11, -1תוכנית תקרות מונמכות במפלס חנייה   1398-05-8
   -7.53, -2תוכנית תקרות מונמכות במפלס חנייה   1398-05-9

  -10.53 -3תוכנית תקרות מונמכות במפלס חנייה   1398-05-10
  

  0.00±תוכנית ריצוף במפלס   1398-05-11
  +4.42תוכנית ריצוף במפלס   1398-05-12
  +17.85,+10.97וף במפלס תוכנית ריצ  1398-05-13
  +  21.29, +14.41תוכנית ריצוף במפלס   1398-05-14
  +24.73תוכנית ריצוף במפלס   1398-05-15
  - 3.11, -1תוכנית ריצוף במפלס חנייה   1398-05-16
  -7.53, -2תוכנית ריצוף במפלס חנייה   1398-05-17
  - 10.53 -3תוכנית ריצוף במפלס חנייה   1398-05-18

  
  0.00±במפלס העמדת ריהוט וציוד תוכנית   1398-05-19
  +4.42במפלס העמדת ריהוט וציוד תוכנית   1398-05-20
  +17.85, +10.97במפלס העמדת ריהוט וציוד תוכנית   1398-05-21
  +21.29, +14.41במפלס העמדת ריהוט וציוד תוכנית   1398-05-22
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  SA -1תוכנית חדר מדרגות טיפוס   1398-06-1
  SA -1ת חדר מדרגות טיפוס תוכני  1398-06-2
  SA -2תוכנית חדר מדרגות טיפוס   1398-06-3
  SA -2תוכנית חדר מדרגות טיפוס   1398-06-4
  SM-1תוכנית חדר מדרגות טיפוס   1398-06-6

  
  פריסת שירותים  1398-07-1
  פריסת שירותים  1398-07-2

  
1R-1398-02   0.00±תוכנית רשימות במפלס  
2R-1398-02  4.42לס תוכנית רשימות במפ+  
3R-1398-02   10.97תוכנית רשימות במפלס+  
4R-1398-02   14.41תוכנית רשימות במפלס+  
5R-1398-02   17.85תוכנית רשימות במפלס+  
6R-1398-02   21.29תוכנית רשימות במפלס+  
7R-1398-02   24.73במפלס גגות תוכנית רשימות+  
8R-1398-02   גג עליוןתוכנית רשימת   
R -50 -1398-02  3.11במפלס  -1קומת חניון ית רשימות תוכנ-  
R -51 -1398-02   7.53במפלס  -1קומת חניון תוכנית רשימות-  
R -52 -1398-02   10.53במפלס  -1קומת חניון תוכנית רשימות -  
  

600U1398   פרטי בנין  
M-1398     רשימת מסגרות  
A -1398     רשימת אלומיניום  
N -1398      רשימת נגרות  
  
  

  קונסטרוקציה 
  
  וכנית ופרטי ממקיםת  0- ק
  -12.10/- 10.58/-9.98תוכנית יסודות ורצפת מרתף מפלס    1- ק
  פרטי יסודות ופרטי רפסודה  1A-ק
 תוכנית פירים  1B-ק
 תוכנית דיפון וחפירה  1C-ק
 פרטים וחתכים לדיפון וחפירה  1D-ק
 תוכנית עמודים  1E-ק
  חדרי מדרגות  F1-ק
  -8.51/-7.53/-6.55תוכנית תקרה מפלס   2-ק
  -8.51/-7.53/- 6.55תוכנית זיון תחתון תקרה מפלס   A2-ק
  - 8.51/-7.53/-6.55תוכנית זיון עליון תקרה מפלס   2B-ק
  -3.11תוכנית תקרה מפלס   3- ק
  - 3.11תוכנית זיון תחתון תקרה מפלס   A3-ק
  -3.11תוכנית זיון עליון תקרה מפלס   B3-ק
  - 3.11תוכנית חתכים ופרטים מפלס  C3-ק
  נאיםתוכנית חדר ש  D3-ק
  -0.12תוכנית תקרה מפלס   4- ק
  - 0.12תוכנית זיון תחתון תקרה מפלס   A4-ק
  -0.12תוכנית זיון עליון תקרה מפלס   B4-ק
  0.12-תוכנית חתכים ןפרטים   C4-ק
  +4.37תוכנית תקרה מפלס   5- ק
  +4.37תוכנית חתכים ופרטים מפלס  A5-ק
  +10.92תוכנית תקרה מפלס   6-ק
  +10.92רה מפלס תוכנית זיון תחתון תק  A6-ק
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  +10.92תוכנית זיון עליון תקרה מפלס   B6-ק
  +10.92 תוכנית חתכים ופרטים מפלס  C6-ק
  +14.36תוכנית תקרה מפלס   7- ק
  +14.36תוכנית זיון תחתון תקרה מפלס   7A-ק
  +14.36תוכנית זיון עליון תקרה מפלס   B7-ק
  +17.80תוכנית תקרה מפלס   8- ק
  +17.80מפלס תוכנית זיון תחתון תקרה   A8-ק
  +17.80תוכנית זיון עליון תקרה מפלס   B8-ק
  +21.24תוכנית תקרה מפלס   9- ק
  +21.24תוכנית זיון תחתון תקרה מפלס   A9-ק
  +21.24תוכנית זיון עליון תקרה מפלס   B9-ק
  +24.67תוכנית תקרה מפלס   10- ק
  +24.67תוכנית זיון תחתון תקרה מפלס   A10-ק
  +24.67רה מפלס תוכנית זיון עליון תק  B10-ק
  +28.16תוכנית תקרה מפלס   11- ק
  +28.16תוכנית זיון תחתון תקרה מפלס   A11-ק
  +28.16תוכנית זיון עליון תקרה מפלס   11B-ק
  
  

  איטום 
  2פרטי איטום רצפת מרתף גיליון    a1-אט
  1פרטי איטום רצפת מרתף גיליון    b1-אט
  רמפה וחדרי מכונות , חדרי אשפהפרטי איטום    2-אט
  תקרת מרתףפרטי איטום    3-אט
  גג עליוןפרטי איטום    4- אט
  מרפסת פרטי איטום    5-אט
  גג טכניפרטי איטום    6- אט
  מזנון הגשה+ חדרים רטובים פרטי איטום    7-אט
  חצר גנרטורפרטי איטום    8-אט
  מאגר מיםפרטי איטום    9-אט
  מעבר צינורות פרטי איטום    10-אט

  
  

  חשמל
  

    -10.53מפלס  - 3חניון  –רקת יסודות תכנית הא  -  1774/1
  -7.53מפלס  - 2חניון  –תכנית הארקת יסודות     - 2/1774

  -3.11מפלס  - 3חניון  –תכנית הארקת יסודות   -  1774/3
  -10.53מפלס  -3חניון  –א "מ+ מאור + תכנית חשמל כח   -   1774/4
  -17.53מפלס  -2חניון  –א "מ+ מאור + תכנית חשמל כח              -  1774/5
  -3.11מפלס  -1חניון  –א "מ+ מאור + תכנית חשמל כח              -  1774/6
  0.00קומת כניסה מפלס  –מאור + תכנית חשמל כח              -  1774/7
  +4.42קומת אודיטוריום מפלס  –מאור + תכנית חשמל כח   -  1774/8
  +10.97 מפלס –מאור + תכנית  חשמל כח              -  1774/9

  +14.41מפלס  –מאור + תכנית חשמל כח            - 1774/10
  +17.84מפלס  –מאור + תכנית חשמל כח            - 1774/11
  +21.29מפלס  –מאור + תכנית חשמל כח            - 1774/12
  +24.72קומת קפטריה מפלס  –מאור + כח  תכנית חשמל  - 1774/13
  +28.16גג עליון מפלס   - מאור  + חשמל כח תכנית             -1774/14

  
   10לוח חדר תקשורת מספר +  1תכנית לוח חשמל ראשי כללי מספר            - 1774/21

  11ולוח חרום מספר   
  2תכנית לוח חשמל קומתי מספר            - 1774/22
  3תכנית לוח חשמל קומתי מספר            - 1774/23
  4, 6מל קומתי מספר תכנית לוח חש  - 1774/24
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    5, 7תכנית לוח חשמל קומתי מספר             -1774/25
  81ולוח קפטריה מספר  8תכנית  לוח חשמל קומתי מספר            - 1774/26
  9תכנית  לוח חשמל קומתי מספר            - 1774/27
  תכנית סכמה אנכית לחשמל           - 1774/28

             
  0.00קומת כניסה מפלס  –א "תכנית חשמל מ           - 1774/33
  +4.42קומת אודיטוריום מפלס  –א "תכנית חשמל מ  - 1774/34
  +10.97מפלס  –א "תכנית  חשמל מ           - 1774/35
  +14.41מפלס  –א "תכנית חשמל מ           - 1774/36
  +17.84מפלס  –א "תכנית חשמל מ           - 1774/37
  +21.29מפלס  –א "תכנית חשמל מ           - 1774/38
  +24.72קומת קפטריה מפלס  –א "מ תכנית חשמל  - 1774/39
                  
  -10.53מפלס  - 3חניון  –מ גילוי עשן וכריזה "תכנית חשמל מנ  -  1774/40
  -17.53מפלס  -2חניון  –מ גילוי עשן וכריזה "תכנית חשמל מנ           - 1774/41
  -3.11מפלס  -1חניון  –מ גילוי עשן וכריזה "תכנית חשמל מנ           - 1774/42
  0.00קומת כניסה מפלס  –מ גילוי עשן וכריזה "תכנית חשמל מנ           - 1774/43
  +4.42קומת אודיטוריום מפלס  –מ גילוי עשן וכריזה  "מנ תכנית חשמל  - 1774/44
  +10.97מפלס  –גילוי עשן וכריזה  מ"תכנית  חשמל מנ           - 1774/45
  +14.41מפלס  –מ גילוי עשן וכריזה "תכנית חשמל מנ           - 1774/46
  +17.84מפלס  –מ גילוי עשן וכריזה "תכנית חשמל  מנ           - 1774/47
  +21.29מפלס  –מ גילוי עשן וכריזה "תכנית חשמל מנ           - 1774/48
  +24.72קומת קפטריה מפלס  –מ גילוי עשן וכריזה "נמ תכנית חשמל  - 1774/49

  
  -10.53מפלס  -3חניון  –' טמס+ תכנית חשמל אבטחה   -  1774/50
  -17.53מפלס  -2חניון  –' טמס+ תכנית חשמל אבטחה            - 1774/51
  -3.11מפלס  -1חניון  –' טמס+ תכנית חשמל  אבטחה            - 1774/52
  0.00קומת כניסה מפלס  –' טמס+ תכנית חשמל אבטחה            - 1774/53
  +4.42קומת אודיטוריום מפלס  –' טמס+ אבטחה   תכנית חשמל  - 1774/54
  +10.97מפלס  –' טמס+ תכנית  חשמל אבטחה            - 1774/55
  +14.41מפלס  –' טמס+ תכנית חשמל אבטחה            - 1774/56
  +17.84מפלס  –' טמס+ ת חשמל  אבטחה תכני           - 1774/57
  +21.29מפלס  –' טמס+ תכנית חשמל  אבטחה            - 1774/58
  +            24.72קומת קפטריה מפלס  –' טמס+ אבטחה  תכנית חשמל  - 1774/59
  +28.16גג עליון מפלס   -טמס + תכנית חשמל אבטחה              -1774/60

  
  

  תברואה
  

 ת פיתוחתכני  1111/13
 - 3קומת חניה  -10.53מפלס   1111/14
 - 2קומת חניה  - 7.53מפלס   1111/15
 - 1קומת חניה  - 3.11מפלס   1111/16
 קומת כניסה± 0.00מפלס   1111/17
 קומת אודיטוריום+ 4.42מפלס   1111/18
 +.10.97מפלס   1111/19
 +.14.41מפלס   1111/20
 +.17.84מפלס   1111/21
 קומה בבעלות העירייה+ 21.28מפלס   1111/22
 .קומת קפיטריה+ 24.72מפלס    1111/23
 .קומת גג עליון+ 28.16מפלס   1111/11
 סכימת מים לשימוש ולכבוי אש וטבלת משאבות  1111/35

  
  
  
  



271 
 

בנין רב תחומי –מכללת הדסה   
 

  ספרינקלרים

  
  מיזוג אויר 

 - 3קומת חניה  -10.53מפלס    1111/1
 - 2קומת חניה  - 7.53מפלס   1111/2
 - 1קומת חניה  - 3.11מפלס   1111/3
 קומת כניסה± 0.00מפלס   1111/4
 קומת אודיטוריום+ 4.42מפלס   1111/5
 +.10.97מפלס    1111/6
 +.14.41מפלס    1111/7
 +.17.84מפלס   1111/8
 העירייה קומה בבעלות+ 21.28מפלס   1111/9

 .קומת קפיטריה+ 24.72מפלס   1111/10
 .קומת גג עליון+ 28.16מפלס   1111/11
 מערכות מזוג אויר ותברואה -חדר טראפו    1111/12

 טבלאות ציוד  1111/36
 פרטים סטנדרטיים  1111/37

 
  מעליות 

212073-L1-L2-G   1, 2מעלית נוסעים  
212073-L3 -G     3מעלית חניון  

  
  
  

או לרגל /או השלמה ו/לצורך הסברה ו) במידה ותתווספנה(אחרות אשר תתווספנה  וכן תוכניות
  .שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו

  
  
  

          : חתימת וחותמת הקבלן      : תאריך

  -3קומת חניה  -10.53מפלס    1111/24
 - 2קומת חניה  - 7.53מפלס   1111/25
 - 1ה קומת חני - 3.11מפלס   1111/26
 קומת כניסה± 0.00 מפלס  1111/27
 קומת אודיטוריום+ 4.42מפלס   1111/28
 +10.97מפלס   1111/29
  +14.41  מפלס  1111/30
  +17.84 מפלס  1111/31
 .קומה בבעלות עיריית ירושלים+ 21.28מפלס   1111/32
 .קומת קפיטריה+ 24.72מפלס    1111/33
 פרטים וסכימות  1111/34
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  דוח קרקע
  
  
  ירושלים -מכללת הדסה 

  בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס
  ח פרלימינרי"דו

  
  
  נתונים כלליים  .1
  

  איתור  .א  
  . הנביאים פינת הרב קוק בירושלים' האתר נמצא ברח

  
  טופוגרפיה וחפירה  .ב  

צד דרום + (798-לכ)  הנביאים' רח+ (802-פני הקרקע שבאתר יורדים מרום של כ
מתוכננת . בצד צפון ומזרח כבישים קיימים ובדרום מערב מבנה קיים). מערב

 הכוללבניה רב מבנה בשלבי בצד מע+. 788-791חפירה למפלס משתנה שבין 
 ".אוטומטי"למתקן  חפירה עמוקה

  
  

  תוכנית בדיקות הקרקע  .ג  
  

ח זה מתבסס על מיפוי גיאולוגי קיים וכן על ממצאים במגרשים "דו  .1
לימוד התוצאות נעשה תוך שימוש במפה טופוגרפית המציינת . שכנים

  . רום הקרקע הקיים
  
ך תכנון הנדסי של היסודות בלבד נועד לצור, המתואר להלן חתך הקרקע  .2

בעיקר (יתכנו שינויים . ולא כדי לאפשר התאמת כלים ושיטת ביצוע
בהתאם לממצאים . שעליהם יש לידע את מהנדס הביסוס) מקומיים

יתכנו שינויים והתאמות של המלצות הביסוס כולל , בעת הביצוע
  .תוספת של עלויות ביסוס

  
ביצוע כלונסאות דיפון ראשונים אישור סופי לתכנון יינתן לאחר   .3

  .בפיקוח גיאולוגי צמוד
  

יש לידע (קידוחי הדיפון הראשונים יעשו בנוכחות מהנדס הקרקע   .4
  .וישלמו המידע הדרוש) שעות 48בהתראה על 

  
  

  תאור המבנה  .ד
קומות מרתף חניה תת קרקעיות  2-3קומות עליונות מעל  7מתוכנן מבנה בעל   

עם קירות מצופים  ,שיטת הבניה תהיה קונבנציונלית. המגיעות לגבולות המגרש
העומסים בעמודים . 'מ 6-12קירות המבנה יתמכו הפרש גובה קבוע של . אבן

  צפויים להגיע לכדי 
  .י מהנדס אלי בנוואליד"תכנון המבנה נעשה ע. טון 200-1000  

  
  
  מהות שירות יעוץ לביסוס  .ה

ן לתכנון הנדסי של היסודות היעוץ לביסוס נועד לספק נתונים למתכנ  )1(
  .ולאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה היסודות יחדרו

  
    :שירותינו ההנדסיים לא נועדו  )2(
  

  .לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע היסודות  .א
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להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר ומערכת   .ב
  .י מתכנני ניקוז ואינסטלציה"ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע

  
  .י יועץ איטום"להיות תחליף לתכנון מפורט של מערכת איטום ע  .ג

  
. תקפות למבנה שתואר לעיל) ח"כמפורט בדו(ההנחיות לתכנון לביסוס   )3(

במפלס ' מ 0.5שינויים של מעל , או ביטולו/שינויים כגון תוספת מרתף ו
 –קומות עליונות  של משמעותיתתוספת , רצפה מתוכננת/חפירה

  .מחייבים התייחסות מחודשת של יועץ הקרקע
  
מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית שלה אתר שיתכנו   )4(

ביצוע היסודות , אי לכך. שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע
המבין ההמלצות והדרישות המקצועיות מחייב פיקוח הנדסי צמוד 

  .יסוס במקרה של שינויים בחתך הקרקע בפועלוהמזין עדכון לנתוני הב
  
שני יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת   )5(

יש . לצורך קביעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת המפקח הצמוד
יש לרשום (שעות לפחות  48לידע על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של 

  ).על תוכנית הביסוס
  
ח בכתב של המפקח הצמוד באתר "וד באתר וקבלת דוקיום פיקוח צמ  )6(

ולאחריותנו ) מבחינת נתוני הקרקע(הם תנאי לאישור היסודות 
  .המקצועית בפרויקט

  
  .שנים מיום הפקתו 3ח זה בתוקף עד "דו  )7(

  
   חתך הקרקע הצפוי  .2

  
  איפיון הסלע  .א
  

יל מג" בענה"באתר צפויה אבן גיר וגיר דולומיטי המשתייכת לתצורת   -
". ורדים"כאשר בחלק התחתון יתכן מעבר לדולומיט לתצורת . טורון

מעט  בקרטון לעיתיםתיתכן התקלות , )ישר או גלי(הסלע משוכב 
  . מ"ס 10-30הקרטון מופיע בשכבות של . חווארי

  
  .כ מנותקת מהמסה הכללית"שכבת הסלע העליונה הינה בד  -  

  
' מ 0.0-2.0בעובי צפוי שבין  יתכן ופני הסלע מכוסים בקרקע ורסיסי אבן  -  

.  
  

חדירות קרקע בסדקים ובמישורי , דהיינו, המסלע סובל מתהליכי בלייה  -  
  .שיכוב

  
  
  "קרסט"  .ב

יש להביא . י פעולת מים"היא המצאות חללים בסלע שנוצרו ע" קרסט"תופעת ה  
  . בצורה אקראית" קרסט"בחשבון התקלות בחללי 

  .תונים של הסלעתופעת הקרסט מתגברת במפלסים התח  
  .בקידוחי הנסיון באזורים סמוכים נמצאו מערות  

  
  

    חוזק  .ג
י הערכה "נמצא עפ, "בלא כלוא"חוזק המדגם הבודד של הגיר בבדיקת לחיצה   

ר אבל אין הוא מייצג את המסה הכללית עקב "סמ/ג"ק 600-900שבין בתחום 
  . הסידוק והקרסט

  .ר"סמ/ ג"ק 100-200 חוזק המדגם הבודד של הקרטון נמצא בתחום  
  

  תכונות לצרכי ביצוע  .ד
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, ל מיועד לצרכי התכנון ההנדסי של היסודות ולא לצרכי ביצוע"התיאור הנ  
אין להסיק מתיאור הסלע על אפשרויות החציבה והתאמת הכלים : דהיינו

  .לביצוע העבודה
  
  מסקנות כלליות  .3

ות ברורה לביסוס מבחינת קבלת כוחות אופקיים וקשיי ביצוע קיימת עדיפ  .א
מבחינת הפרשי גובה במרתף הסיכוי   . באמצעות פלטות ויסודות עוברים

 45קוטר (לחללים בפרויקט עדיף שהתכנון יכלול שילוב של קבוצת כלונסאות 
  .ר"סמ/ג"ק 2עם ראשים המחושבים לפי מאמץ מגע של עד ) מ"ס

  
ביצוע  ניתן לבחון מחדש שיטת הביסוס המוצעת בהתאם לממצאים בזמן  .ב

לפי (יסודות עוברים / במקרה שיתוכננו פלטות. החפירה ובכפוף לסקר גאופיזי
") ואגון דריל"י "ע(יידרש לבצע קידוחי גישוש ) ר"סמ/ג"ק 6מאמץ מגע של 

  . כדי לוודא העדר חללים מתחת היסודות המתוכננים' מ 6-8לעומק 
  

יש . מ"ס 50לי של ראשי הכלונסאות יוצקו כנגד דפנות החציבה בגובה מינימ  .ג
גם אם הדבר מחייב העמקת (ל בסלע יציב "לסלק כיסי חרסית ולחדור כנ

  ).הראש
  

  :לראש כדלקמן מתחתעומס אנכי בכלונסאות יקבע לפי האורך   .ד  
  

  עומס מותר  עומק בסלע  קוטר     
  )טון(  )'מ(רצוף   )מ"ס(    

  
  70עד     5  45    
    45  6    71-90  
    45  7    91-110  
    45  8    111-130  

  
' מ 1בחישוב אורך הכלונסאות בפועל יש להתחשב בקטעי סלע רצוף באורך של   .ה

הציוד שיובא לשטח . 'מ 10-14כ "עומק הכלונסאות בפועל צפוי להיות בד. לפחות
יש להביא ) במקרה של מערות גדולות(' מ 16יהיה בעל יכולת קדיחה עד לעומק 

הערה זו תירשם (חוזרת  בחשבון אפשרות שידרש מילוי חללים בבטון וקדיחה
  ).בתוכנית הביסוס והדיפון

  
  .ב מפרט לתכנון ולביצוע כלונסאות"רצ  .ו
  
  .פיקוח גיאולוגי צמודהביצוע יעשה בפיקוח הנדסי וכן   .ז
  
  .רשימת עומקים מבוצעים כולל ציון חדירה לסלע תועבר למשרדנו לעיון  .ח
  

  וכוח אופקי על המבנה) 'מ 16עד (חפירה באתר   .4
  

בצד דרום . באתר בחלקה בצמוד לגבולות המגרש' מ 6-12נדרשת חפירה לעומק   .א
" חריגה"ובחלק מהחזית המזרחית ניתן לשקול חפירה ללא דיפון בכפוף ליכולת 

  .מעבר לקווי המגרש אך ליתר הצדדים ידרש דיפון
  
. זה  מזה' מ 3מ במרחקים של "ס 45הדיפון יכלול זוגות כלונסאות קוטר   .ב

בין הכלונסאות העמוקים יבוצעו . מתחת למפלס החפירה' מ 3אות יחדרו הכלונס
בתוך סלי ' מ 2או ככל שידרש לחדירה של ' מ 7מ לעומק "ס 35כלונסאות בקוטר 

 53קיר רצוף של כלונסאות בקוטר מבנה  שבדרום מערב יש לבצע בצמוד ל. רצוף
   .מתחתית החפירה 'מ 3מ החודרים "ס

  
ו מערות או כיסי קרקע גדולים לאורך הקידוחים בכל איזור בו ימצא  .ג

יהיה צורך בהעמקת הכלונסאות שביניהם או ) מ"ס 45בקוטר " (הראשיים"
ל יש לקבל דיווח מפורט ובכתב של "בהתאם לנ. בזמן החפירה" פנלים"ביצוע 

  .הממצאים בזמן ביצוע קידוחי הדיפון
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עד לעומק  0.3לפי מקדם חישוב התמיכה הזמנית יעשה בהנחה של פרוש משולש   .ד
במצב סופי יחשב הכוח האופקי לפי מקדם . מתחת לעומק זה 0.12ומקדם ' מ 3

). יציקת קירות כנגד דיפון חציבה(מתחת לעומק זה  0.15-ו' מ 3עד לעומק  0.45
ר ואילו לצד המבנה יש "מ/טון 1לצד הכביש יש להתחשב בעומס נייד של 

  .ר"מ/טון 3של ) ל המבנהשווה ערך למשק(להתחשב בעומס נייד 
  
תדרש שורת עוגנים אחת אך במקרה של חפירה של ' מ 4כאשר גובה החפירה עד   .ה

החלטה סופית  תתקבל עם התקדמות ( נוספת הדרש שורתרוב לודאי שק' מ 6-7
  ). .החפירה

  
עם ברגי סלע כדי לתמוך " פנלים"בזמן ביצוע החפירה ייתכן הצורך ביציקת   .ו

אי לכך החפירה תעשה בשלבים של . או חדירות קרקע עמוקותאזורי סלע חלש 
תוך ביקורת והתייעצות עם מהנדס הקונסטרוקציה ומהנדס  גובה' מ 3עד 

  .הקרקע
  

שימוש  לא יותר(ביצוע חציבה יעשה אך ורק באמצעות כלים מכניים   .ז
במהלך החפירה יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות עקב החשש ). בפיצוצים

  .ללים גדוליםלהיתקלות בח
  

  . ב מפרט לביצוע עוגנים וברגי סלע"רצ  .ח  
  

יש להביא בחשבון הצורך במילוי מערות בבטון וביצוע פנלים מעוגנים בברגי   .ט
  .סלע בין הכלונסאות העמוקים

  
מאחר וקיים בשלב הנוכחי ) בניה יבשלב(נדרש תיאום עם בעלי המגרש הצמוד   .י

  ".הדסה"ש בור עמוק וכן עוגנים החודרים למגר
  
  רצפת המבנה  .5
  

וקירות   וקשורה מונוליטית לקורות  על הסלע" מונחת"רצפת המרתף תהיה   .א
מ אשר תהודק "ס 25בעובי מינימלי של ) 'סוג א(הרצפה תונח על מצע . המבנה

, במקרה של חפירת יתר. י מכבש  ויברציוני"ממודיפייד ע 98%לצפיפות של 
  המילוי החוזר יעשה ממצע 

למפתח " תלויה"באזורים הקרובים לקפיצות גובה יש לתכנן הרצפה כ ) .'אסוג (
  ).כדי לגשר על אזור מרווח העבודה(' מ 4

  
  
שרשורי   י צינור "את החפירה ע) לכמות מים קטנות" חירום"ניקוז (יש לנקז   .ב

  .עטוף חצץ גס אשר יוביל המים לבורות שאיבה
  
  )הביסוסיש לכתב על תוכנית (יעוץ בזמן ביצוע   .6
  

שני יסודות ראשונים בכל מבנה יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת   .א
לקבוע העומק הסופי של , כדי לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס

  .היסודות ולהדריך המפקח הצמוד באתר
  
 48יעשה בכתב ובהתראה של ) ביקור באתר(הזמנת משרדנו ליעוץ בזמן ביצוע   .ב

  .חותשעות לפ
  
במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של  צמודקיום פיקוח הנדסי   .ג

מבחינת נתוני (המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות היסודות 
  .ולאחריותנו המקצועית בפרוייקט) הקרקע

  
  )משתמש בנכס/עקרונות למתכנן וליזם(פיתוח גינון וניקוז   .7
  

המים והביוב בקרבה למבנה יעשה בצורה שתמנע תכנון הפיתוח ומערכות   .א
י יצירת "הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה ותאפשר ניקוז מהיר של המים ע

שיפועים מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה והנועדים להבטיח הרחקה מהירה 
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ראה תקן ישראלי (ל נועד למנוע סיכון לתקינות היסודות "הנ. של המים
  . )1525לאחזקת מבנים תי 

  
' מ 3אשר יש להרחיקם (ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב   .ב

וכן ) לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר מבטיח העדר נזילות גם בעתיד הרחוק
  ).לפחות מהמבנה' מ 5עד למרחק (המנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה 

  
ל ניקוז בהיקף כולל תכנון מפורט ש(תכנון הניקוז ומערכת המים והביוב   .ג

על . י מתכננים מנוסים וההנחיות דלעיל יובאו לידיעתם"יעשו ע) למרתפים
  .מתכנן הניקוז לבדוק ניקוז כללי שאת האתר ביחס לסביבה

  
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע העבודות   .ד

  ).מידת הצורך עליו להתיעץ עם יועץ ניקוז מטעמו(
  
בצע כל חפירה הן בשלב הביצוע והן בעתיד למפלס הנמוך ממפלס פלטות אין ל  .ה

' מ 2-במקרה של ביסוס בכלונסאות אין לבצע חפירה לעומק הגדול מ. יסוד
  .בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם המהנדס המתכנן. בסמוך ליסודות

              
                  

  
  

  ,בכבוד רב                
  זליו דיאמנדי' אינג                
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