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מפרט טכני מיוחד
)המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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פרק   00מוקדמות
 00.01תאור העבודה והנחיות כלליות
א.

מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע שלב ב' במסגרת הקמת אמפיתאטרו 6005
כמפורט במסמכי המכרז השוני.
בשלב זה יבוצע מכלול כניסה הכולל חדרי טכניי ,מבנה קופה ומבני שירותי
וכ חדר כושר תת קרקעי אשר ישמש בעתיד כבמה חיצונית.

ב.

הקבל מקבל את האתר לאחר שבוצעו בו עבודות עפר כלליות וכ טרסות
האמפיתאטרו .על הקבל להימנע מכל פגיעה בעבודות שבוצעו ,כל פגיעה שהיא
תתוק ע"י הקבל ועל חשבונו.

ג.

על הקבל לקחת בחשבו כי יתכ ובמהל* העבודה יכנס לעבודה קבל שלב ג'
ו/או קבלני אחרי ,לפי החלטת המזמי .הקבל ישמ כקבל ראשי ויספק
שירותי קבל ראשי כמפורט בחוזה.
מודגש בזאת שלא ישול לקבל כל תשלו שהוא עבור שירותי קבל ראשי.

 00.02ניקוי אתר העבודה
א.

הקבל ישמור על אתר נקי ,יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניי בכל יו
ובגמר כל העבודות מכל פסולת ,אשפה ,אדמה וחומרי מיותרי אחרי וימסור
למזמי את אתר הבניי ואת סביבתו הסמוכה נקיי ,לשביעות רצונו של המזמי.
תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופ קבוע נקי ומסודר ללא הפרעה
לתפקוד התקי של הקמפוס הקיי ומבואות י.

ב.

פע בשבועיי ובגמר העבודה הקבל ישפש +וינקה את כל הרצפות והמרצפות
במי וסבו.

ג.

כמו כ ,בגמר העבודה ינקה הקבל את כל הדלתות והחלונות ,יוריד כל כתמי
צבע ונוזלי אחרי וכ סימני ועקבות לכלו* אחרי מחלקי העבודה .עליו
להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניי מוכ לשימוש מיידי .הרצפות
יישטפו במי וסבו.

ד.

הקבל יסלק את כל המחסני והצריפי הארעיי והגידור בגמר העבודה.

ה.

הפסולת תסולק ע"י הקבל למקו שיאושר ע"י הרשויות .הקבל יהיה אחראי
להשגת האישורי מ הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק
או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקו שלא אושר ע"י הרשויות כאמור
לעיל.

ו.

עבור כל האמור בסעי +זה לא יקבל הקבל כל תשלו שהוא.

ז.

לא תסתיי ההתקשרות ע הקבל והקבל לא יקבל חשבו סופי עד לקבלת
אתר נקי ומסודר לשביעות רצו המפקח.

 00.03רזרבות למזמי
הקבל ימסור למזמי  5%מכל הריצופי ,החיפויי ,התקרות ו/או מכל רכיב אחר
שידרוש המפקח .עבור הנ"ל לא ישול לקבל בנפרד ועליו לכלול את עלות במחירי
היחידה השוני.
 00.04תקני
מודגש בזאת ,שבנוס +לאמור במפרט הכללי ,יחולו על הקבל דרישות כל התקני
הישראליי ומפרטי מכו התקני העדכניי בעת ביצוע העבודה ,ג א ה אינ
מפורטי במפרט הכללי ,ללא כל תוספת תשלו שהוא.
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 00.05מחירי היחידה
א.

ביצוע עבודות תגמיר על בטו ,גבס ,טיח וכו'
בכל אות הסעיפי בכתב הכמויות בה לא צוי במפורש שעבודת תגמיר זאת
או אחרת )דוגמת חיפוי קרמיקה ,צבע וכדומה( תבוצע על סוג מסוי של רקע ,על
הקבל לבצע )במסגרת אותו סעי +כמויות( את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש
כדוגמת בטו ,טיח )פני וחו ,(/גבס וכו' ,ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב
בכתב הצעתו ,וזאת אפילו א סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה ,אינו מוזכר
כ* במפורש.

ב.

ביצוע בקשתות ,שיפועי וכדומה
על הקבל להתייחס במחיריו לצורתו המיוחדת של המבנה.
.1
מחירי היחידה ,אות ינקוב הקבל לעבודות נשוא הסכ זה ,יהיו
תקפי ג לגבי כל העבודות והמוצרי שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחי
משופעי ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסוני,
קשתות וכדומה  וזאת אפילו א אי עובדות ועבודות אלו מוזכרות
במפורש בתיאור של הסעיפי בכתב הכמויות.
מודגש בזאת ,שבגי עבודות ומוצרי בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל ,לא
.2
תשול כל תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות ,אלא א צוי
הדבר במפורש כסעי +נפרד בכתב הכמויות .בעבודות שלגביה לא תהיה
מצויינת התייחסות כלשהי לנושא דנ )קרי  צורות גיאומטריות
מיוחדות ,שיפועי וכדומה( ,רואי את מחירי היחידה ,אות נקב
הקבל בכתב הצעתו ,ככוללי ג את הצור* בביצוע כנדרש ,ואת ללא
כל תוספת כספית לקבל.

ג.

כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות
מחירי היחידה שבכתב הכמויות בה נקב הקבל הנ זהי לכל העבודות
.1
מאותו סוג ג א בוצעו בזמני שוני ובמקומות שוני בבניי,
בכמויות שונות ומידות שונות .מודגש בזאת שעל הקבל לרשו מחירי
זהי בסעיפי זהי .בכל מקרה של סתירה יקבע המחיר הזול מבניה
לכל הסעיפי הזהי.
לא תשול כל תוספת בגי עבודות בשטחי ו/או נפחי ו/או אורכי
.2
קטני ו/או בגי עבודות ידיי ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא
הנובע מביצוע העבודה.
מחירי היחידה יהיו זהי לביצוע בכל שטח אתר העבודה.
.3
מחירי היחידה כוללי ביצוע העבודות בכל גובה ואזור שיידרש לרבות
.4
פיגומי ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש.

ד.

תוק +המחירי
מחירי היחידות בכתב הכמויות יהיו בתוק +בכל המקרי והתנאי המפורטי
להל:
בשל ביצוע העבודה ברציפות או בפיצולי) .עבודה בטור ו/או במקביל
.1
לפי בחירת המפקח(
בשל שינויי והשלמות בתכניות בי תכניות המכרז ותכניות הביצוע
.2
אשר בעטיי עשויי לחול שינויי בכמויות של האביזרי וחומרי העזר
)ספחי ,אביזרי צנרת ,אמצעי חיבור ,תמיכות ,חומרי אטימה וכו'( אשר
אינ נמדדי בנפרד.
בשל הארכת לוח הזמני לביצוע ,על פי החלטת המזמי.
.3
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פרק   01עבודות עפר
 01.01כללי
 01.01.1במסגרת שלב א' בוצעו עבודות חפירה לדוברה .במסגרת מכרז זה יבצע הקבל:
יישור השטח לרבות חפירה ו/או מילוי
.1
חפירות מקומיות לקורות ,בורות וכדומה
.2
הידוק מבוקר של השתית מתחת לדוברה
.3
מילוי חוזר מהודק בהיק +מבנה חדר הכושר
.4
 01.01.2כל העבודות יבוצעו בהתא להנחיות יוע /הקרקע ובאישורו.
 01.02חפירה בשטח
 01.02.1עבודות החפירה כוללות את כל העבודות הנדרשות לצור* המבנה .יתרת החומר
החפור )עודפי( תעור במקו שיורה המפקח ו/או תסולק מ השטח למרחק
כלשהו ,ללא תשלו נוס.+
המונח חפירה ,הנזכר במכרז/חוזה זה ,מתייחס בכל מקרה ג לחציבה בסלע ,א+
א לא נזכרת החציבה במפורש.
 01.02.2עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בעומק החפירה,
הריסה וסילוק של כל דבר שעלול הקבל להתקל בזמ החפירה ,לרבות חלקי
מבני ,יסודות וכדו' .כל הפסולת תסולק אל מחו /לשטח האתר למקו שפ*
המאושר ע"י הרשויות.
א יש צור* בתמיכת החפירה ,יבצע הקבל את כל התמיכות הדרושות לפי
הוראות המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללי את כל ההוצאות הקשורות
לתמיכות הנ"ל ,לרבות חלקי מבני ,יסודות וכד'.
 01.02.3לפני ביצוע החפירה ,יבצע הקבל ,ללא תשלו נוס ,+חפירות גישוש לגילוי כבלי
או צנרות או מבני תת קרקעיי מכל סוג שהוא בתוואי החפירה .כל נזק שיגר
יתוק על ידי הקבל ועל חשבונו .הצור* בחפירות ,מיקומ והיקפ יקבעו בתאו
ע המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכ.
 01.02.4במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש ,תבוצע העבודה כמפורט בסעי01.022 +
במפרט הכללי.
 01.03עודפי חפירה
כל עודפי החפירה יורחקו למקו שפ* מותר מחו /לתחו האתר ללא תשלו נוס.+
מודגש שחול החפירה ,כורכר ומצעי הינ רכוש המזמי והמזמי רשאי להורות לקבל
למיי את חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבל להעביר לשטחי מילוי ו/או
לערימות באתר ,במקומות שיורה במפקח.
חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבל ועל חשבונו.
 01.04אופני מדידה ומחירי
בנוס +לנאמר בפרק  01של המפרט הכללי יכללו המחירי ג את הנאמר להל:
הכנת תוכניות מפלסי של פני הקרקע לאחר ביצוע עבודות הפירוקי ולאחר
א.
ביצוע חפירה כללית בשטח ,שיוגשו לאישור המפקח ואשר ישמשו בסיס למדידת
הכמויות לעבודות החפירה והמילוי הכלליות.
מילוי חוזר ,מהודק בשכבות ,פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות במקומות
ב.
שוני שיורה המפקח וכ הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או שאינה מתאימה
לצורכי מילוי ,לאתר שפ* מותר ,כולל ההובלה למרחק כלשהו וכל התשלומי
לכל הרשויות הנדרשות .לא ימדד ולא ישול בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפי
העפר אל מחו /לשטח האתר.
מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי ,פינוי הפסולת יהיה לכל מרחק
שהוא ,ללא כל תוספת מחיר.
חפירות גישוש ככל שיידרש.
ג.
כל הנדרש ע"י יוע /הקרקע.
ד.
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פרק   02עבודות בטו יצוק באתר
 02.01כללי
 02.01.1סוגי הבטו
סוגי הבטו יהיו לפי המפורט בתכניות ,בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטו
מסוג ב 30בתנאי חשיפה הנדרשי בת"י .המחיר יהיה זהה לכל תנאי חשיפה
שיידרש.
עבור בטו רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  150ק"ג למ"ק בטו מוכ.
 02.01.2תנאי בקרה
תנאי הבקרה הנדרשי יהיו טובי לכל סוגי הבטו במבנה.
 02.01.3הכנות ליציקה
בימי שרב וחו יש למנוע התקשרות מהירה של הבטו ,ועל כ יש לנקוט
באמצעי להגנת הבטו מפני התאיידות מהירה של המי ,מיד לאחר יציקתו,
כדי למנוע סדיקה פלסטית.
לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  30מע' צלזיוס ,אלא באישור מוקד
של המפקח.
שרוולי יוכנסו לקירות ,קורות ותעלות הבטו ,לפני יציקת הבטו.
קצוות הצינורות ,אביזרי הניקוז ,מחסומי רצפה ,מרזבי וכו' ,יאוטמו למש*
זמ היציקה.
יובטח מיקומו של הזיו בחת* ע"י מרווחי מתועשי מתאימי ויציבי
במיקו ובמפלס שנקבע בתכניות.
 02.01.4בדיקת חוזק הבטוני
על הקבל להוכיח את טיב הבטוני בקורות מבטו ובעמודי ,לפני יציקת
התקרה .בא אי תעודות על חוזק הבטו כעבור  28יו ,עליו להמציא תעודות
על חוזק הבטו בעמודי אחרי  7ימי ,החוזק לאחר  7ימי .חייב להגיע ל70%
מהחוזק הדרוש אחרי  28יו .רק במידה ויתמלא תנאי זה ,תאושר יציקת
התקרה מעל הקורות והעמודי.
 02.02יציקת בטו בגמר בטו חלק
 02.02.1כל הבטוני הגלויי לעי יהיו בגמר בטו חלק ,מוכ לצביעה.
אחרי פירוק התבניות יתקבלו פני בטו נקיי חלקי וישרי ללא בועות אויר,
ברזל חשו +וכיסי חצ /וללא בליטות וחריצי .חלקות פני הבטו תהיה כזו שא
המזמי ירצה לצבוע את פני הבטו הוא יוכל לעשות זאת ללא צור* בשכבת מלוי
"מתקנת" או "בגר" .במקומות הנדרשי מישקי יבצע הקבל סרגלי
מתאימי.
הבטו החלק יבוצע בהתא לאמור בסעי 0208 +במפרט הכללי פרט ע צוי
אחרת במפרט המיוחד לעיל ולהל ו/או בתכניות.
 02.02.2יציקת הבטו תתבצע ע ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר
לצדדי המשפכי המתוארי להל ,בכמות כפי שיידרש .כמו כ יש להכות על
התבניות בפטישי גומי בכל זמ היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטו לתו*
התבנית ,לש כ* יותק פיגו עבודה לכל הגובה.
הקבל ישתמש בבטו ע מנת המי הנמוכה ,הצמנט יהיה מאותו מקור ומאותו
משלוח .הקבל יקפיד במיוחד על ניקיו האגרגטי.
 02.02.3לצור* הכנסת המרטטי לבטו ולצורכי ביקורת נדרש הקבל להכי "חלונות"
בצד הפנימי של הקירות במרחקי אופקיי של  4.0מטר לכל היותר בי
"החלונות".
 02.02.4יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר ,משפ* אנכי באור* של  60ס"מ במרווחי
שאינ עולי על  4.0מטר ,דר* משפכי אלה יושחל צינור הגומי של המשאבה
ויורד עד קרוב לפני הבטו שכבר נוצק .כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטו טרי
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על התבניות בחלק העליו של היציקה .על מנת להבטיח את חדירת צינור
המשאבה בי  2רשתות זיו של הקירות .על הקבל להשתמש בצינור בחת* אובלי
ב 45המטרי האחרוני.
 02.02.5הקבל יגיש לאישור תכניות ביצוע ) (SHOP DRAWINGSשל התבניות .התכניות
יכללו מיקו כל הלוחות ,הספייסרי ,שיטת קשירת התבנית ,הנקזי וכל
אלמנט אחר הנראה על פני הבטו.
 02.02.6במידה והיציקה תבוצע בשלבי  השלבי יקבעו בתאו ובאישור האדריכל
והמהנדס .הקבל יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל ויבצע על חשבונו
סרגלי הפרדה.
 02.02.7באחריות הקבל להזמי את האדריכל לביקורת בכל שלב של הרכבת התבניות,
ובמיוחד לפני הרכבת הזיו.
 02.02.8היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל יאשר סופית את התבניות במקו .לש
הרחקת הזיו מהתבניות ייצר הקבל במקו מרחיקי )ספייסרי( בטו )מסוג
בטו ליציקה( יצוק בתבניות ביצי פלסטיות ע חוטי קשירה מאלומיניו  לפי
פרט והנחיות האדריכל או לחילופי יותר שימוש במרחיקי מפי.וי.סי.
סטנדרטיי שיאושרו ע"י האדריכל.
 02.02.9היציקה תהיה ע חריצי טרפזיי בהתא לתוכניות.
02.02.10הקבל לא ישתמש בחוטי ברזל או במוטות ע /לקביעת הרווחי בי לוחות
הטפסות או לקשירת .למניעת השימוש בחוטי ברזל ישתמש הקבל בשיטה
מאושרת ע"י המהנדס לפיה נית לחבר ולקשור את הטפסות באמצעות מוטות
מתיחה מיוחדי לשימוש בבטוני חשופי.
החורי הנגרמי כתוצאה מהשימוש במוטות אלה יסתמו על ידי הקבל לאחר
פירוק הטפסות בטיט צמנט ביחס  1חול  2.5צמנט.
02.02.11תשומת לב מיוחדת של הקבל מופנית לסדרי היציקה של הבטוני.
הטפסות הנצמדי לקיר בטו יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני הבטו
שכבר יצוק ,כגו :איטו בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני.
פני הבטוני ינוקו מיד אחרי פירוק הטפסות לשביעות רצונו של המהנדס.
02.02.12על הקבל לנקוט באמצעי למנוע התרחבות הטפסות במקו החיבור לבטו
שנוצק קוד.
02.02.13כל שטח מבטו חלק מהווה שטח מוגמר אשר על הקבל להג עליו מכל פגיעה
באמצעי מאושרי על ידי המהנדס.
02.02.14במידה ופני הבטו ,הטקסטורה וגוו הבטו לא יהיו לשביעות רצונו של המפקח,
יבצע הקבל ,על חשבונו ,כל ציפוי אשר יידרש מהאדריכל.
 02.03חורי ,חריצי ,שרוולי ,אלמנטי מבוטני וכו'
 02.03.1בנוס +לאמור במפרט הכללי ,לפני כל יציקה על הקבל לברר ולוודא את מיקומ
המדויק של אביזרי ,חריצי ושרוולי.
לצור* הברורי יהיה על הקבל לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור
בכתב ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות לה.
מודגש בזאת שאי מ ההכרח שכל הסידורי וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות
הקונסטרוקציה ולכ על הקבל לבדוק ג את תכניות המערכות והאדריכלות
ובמידה וחסרות תכניות עליו לדרוש אות בכתב מהמהנדס.
לפני כל יציקה יכי הקבל תכנית של כל החורי ,שרוולי ,חריצי וכו' ויברר
ע כל הנוגעי בדבר את כל הפרטי הקשורי בעבודת כדי להכי עבור את
הנדרש.
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 02.03.2מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה ,הקבל יעסיק באתר מהנדס לצור* תאו
המערכות ,חורי ,שרוולי וכל ההכנות הנדרשות .המהנדס יכי תוכנית מפורטת
של החורי ,שרוולי ,חריצי ,משקופי עזר ,אפי מי וכל הקשור ביציקת
הבטוני .התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע.
מכל מקו כל האחריות לתאו וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבל.
כל חור ,מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבל,
מכל סיבה שהיא ,יבוצע ע"י הקבל לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור
הבטוני לפי הנחיות המפקח בשימוש במסור יהלו .כל ההוצאות הכרוכות בכ*
תהיינה על חשבו הקבל.
 02.04אשפרה
 02.04.1בנוס +לאמור במפרט הכללי ,על הקבל לבצע את האשפרה המתאימה לתנאי
האקלי.
 02.04.2על כל השטחי ,טר חלפו  7ימי מיו היציקה ,יותז חומר שחוס התאדות
המי מתו* הבטו " "CURING-COMPOUNDצבעוני.
הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטי בעתיד )שטחי הפסקות
יציקה( עליה יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטו
רטוב למש*  7ימי.
על משטחי הפסקת יציקה אי להתיז .CURING COMPOUND
 02.04.3הקירות התתקרקעיי יאושפרו במש*  10ימי וייובשו במש*  18ימי נוספי
לפחות.
במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליה יבוצע איטו ביטומני ,חומר
האשפרה  ,CURING COMPOUNDצרי* להיות על בסיס ביטומ כגו GS-474
ותוא לדרישת  ASTM-C309בשיעור של כ 500גר' למ"ר.
 02.04.4הקבל ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.
 02.05ביצוע מישקי עקב הפסקת יציקה
 02.05.1הפסקות יציקה ברצו הקבל ,בי בבטוני חשופי ובי בקורות או עמודי,
חייבות באישורו של המפקח.
ביצוע מישקי עקב הפסקת יציקה חלות על הקבל ונדרש לכ* אישור המפקח.
 02.05.2בכל אלמנט הניצוק בשלבי ואשר התכניות מורות על כ* שישנ שלבי יציקה
נוספי הדורשי חיבור מלא בי הבטו שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קוד
לכ יטופל בהתא להנחיות הניתנות לעיל ולהל לגבי אישורי הפסקת היציקה.
 02.05.3הקבל יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב
הראשו:
הרחקת מי הצמנט או שמ טפסות מפני הבטו.

חיספוס הבטו באמצעי מכניי ,כגו מברשות ברזל וכו' ,כל עוד הבטו

טרי ו/או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטו כנ"ל בעת היותו טרי,
כולל נקוי כל הזיו הבולט מעל קו הפסקת היציקה .סילוק כל החומרי
רופפי וחומרי שהורדו כנ"ל.
הרטבת פני הבטו המחוספסי מספר פעמי כשעה פני היציקה ויבוש

לפני היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטו.
 02.06שימוש בבטוני מיוחדי
למניעת סדיקה טרמית כגו עקב חו הידרציה באלמנטי בטו עבי ביסודות וכדו' ,יש
להשתמש בבטוני מיוחדי כגו :בטו מיקה )ללא פוליה( ,ע שקיעה " 6" ,5במקומות
בה יש צפיפות זיו או בטו מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פח וע מנת מי צמנט
נמוכה תו* שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעי אחרי עפ"י שיקול דעתו של הקבל
ובייעו /מוכח בכתב מטכנולוג בטו מאושר ע"י המפקח.
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 02.07פלדת הזיו
 02.07.1מוטות הזיו יהיו מוטות פלדה עגולי רגילי או פלדה מצולעת ,כמצוי
בתכניות .הפלדה תתאי לדרישות התקני הישראליי העדכניי ללא כל
סטיות שה .מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרי בהחלט.
 02.07.2על הקבל להקפיד במיוחד על מיקו מוטות הזיו המשמשי "קוצי" העולי
מעל מפלס התקרות.
 02.07.3המחירי כוללי הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבל שיוגשו לאישור
ובדיקה לצור* התחשבנות .על הקבל לקחת בחשבו כי המזמי/המתכנ לא
יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל
חשבונו.
 02.07.4במידה ויהיה צור* בחיבור ע חפיפה של מוטות פלדה לזיו במקומות שוני
מאלה המצויני בתכניות ,יהיה המרחק בי שני חיבורי טעו אישור המתכנ
ובאופ כללי ייעשו תמיד החיבורי לסירוגי לפי הוראות המפקח  חל איסור
מוחלט לריתו* ברזל ,ה לצור* חפייה וה לצור* הארכה  לא יבוצעו ריתוכי
באתר.
על הקבל לקחת בחשבו כי במקומות מסוימי אורכי המוטות יהיו גדולי מ
 12מ' ובקטרי גדולי מעל קוטר  25מ"מ ,עליו לקחת בחשבו במחיר הצעתו כי
לא תשול תוספת מיוחדת על כ*.
על הקבל להיער* בהתא וליידע את ספקי מוטות הזיו בזמ.
 02.07.5לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצי" של מוטות הזיו השייכי ליציקה
הקודמת יהיו נקיי ממי /בטו ומלכלו* אחר.
 02.07.6חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל ר "/באלמנטי השוני לא ימדדו ולא ישול
בעבור ,כמפורט במפרט הכללי.
 02.07.7שומרי המרחק יהיו סטנדרטי מייצור חרושתי כגו אביזרי מפלסטיק וכמות
תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטו בכל השטח.
 02.07.8בא יבקש הקבל לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקו ברזל קשירה 
יקבל הקבל את אישור המפקח לכ* .הפרש העלויות ע"ח הקבל .בא יהיה
צור* בשינוי התכניות ,עלות השינויי תכול על הקבל.
 02.08אופני מדידה מיוחדי
 02.08.1בנוס +לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללי ג את המפורט להל:
הובלת ושימת הבטו והזיו בטפסי בכל הגבהי לרבות מנופי
א.
מיוחדי.
תכנו וביצוע כל התמיכות למיניה.
ב.
כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בי האלמנטי השוני
ג.
כמפורט לעיל.
שימוש בבטוני מיוחדי לרבות מוספי כמפורט לעיל.
ד.
עיצוב חריצי ,בליטות ,קיטומי ,אפי מי וכד' ,אלא א צוי אחרת
ה.
בכתב הכמויות.
הכנסת ברגי ,עוגני ,ווי וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות )מע'
ו.
אינסטלציה מי וביוב ,חשמל ,תקשורת ,מיזוג אויר וכו'( או לפי
הוראות המפקח.
עיגוני לכל האלמנטי הנדרשי.
ז.
ביצוע כל הפתחי והחורי למיניה עבור דלתות ,תעלות ,כבלי ,צנרת
ח.
וכו' ,וכ החריצי ,המגרעות ושקעי כפי שידרשו בתכניות או הדרושי
לביצוע עבודות הגמר והמערכות .לרבות תיאו ובדיקת כל הפתחי
והמעברי של כל קבלני המשנה אשר מועסקי ע"י המזמי וכ סידור
וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל הפריטי הדרושי למערכות
ועבודות הגמר ואשר יש לעגנ או לבצע הכנות לעיגונ בבטו.
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ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.

קביעת צינורות מי גש בתו* תבניות הבטו לפני יציקתו.
הכנת רשימות ברזל.
סיתות וסילוק עודפי בטו החורגי מהסטייה המותרת.
אשפרת הבטו כמפורט לעיל.
כל הנדרש בהתא להנחיות יוע /הקרקע.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי את ביצועה ואיננה
נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.

 02.08.2מחירי היחידה כוללי יצירת שטחי בטו חלק בכל שטח שיידרש לרבות כל
תיקו נדרש בבטו שלא השיג את החלקות הצפויה ממנו ,בהתא להנחיות
המפקח וכמפורט לעיל.
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פרק   04עבודות בניה
 04.01סוגי הבלוקי
בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכ יהיו סוגי הבלוקי לבניה ,בלוקי בטו חלולי
בעלי תו תק של מכו התקני הישראלי המתאימי לת"י  5סוג א'.
מקור וסוג הבלוקי יאושרו מראש ע"י המפקח.
 04.02לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקי אחת ולקבל את אישור המפקח.
 04.03תאו הבניה ע קבלני משנה למערכות ,או קבלני אחרי ,מסביב ללוחות חשמל,
צינורות ,מעברי וכו' ,תבוצע בשלבי לפי התקדמות ותיאו ע קבלני המערכות
השונות ועל פי הנחיות מפורטות של מהנדס הקבל לתאו מערכות.
במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה ,תותא הבניה לצנרת או לתעלות קיימות,
תו* הקפדה על מילוי החריצי ובידוד מתאימי.
במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה ,יש להכי פתחי מתאימי
ו/או סיתות בבלוקי לפי הגדלי הנדרשי.
 04.04כל הקירות והמחיצות הפנימיות ,ייבנו לכל גובה המבנה ,עד לתקרת הבטו ,אלא א
יורה אחרת המפקח.
 04.05עבודות הבניה יבוצעו בהתא לנדרש בת"י .1523
חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתא לת"י  .466חגורות מתחת למחיצות בחדרי
רטובי ובספי דלתות יבוצעו בהתא לפרטי האיטו.
החגורות יעוגנו ע"י קוצי לרצפה ,לתקרה ,לעמודי ולקורות .במידה והקבל לא יכי
קוצי בשעת היציקה ,יהיה עליו לבצע קוצי בקוטר המפורט בת"י  466שיקדחו
לאלמנטי כולל דבק אפוקסי.
 04.06אופני מדידה מיוחדי
בנוס +לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז ,מחירי היחידה כוללי ג את המפורט
להל:
כל החגורות למיניה )אופקיות ,אנכיות ,שטרבות וכו'( לרבות זיו כנדרש,
א.
קוצי ע דבק אפוקסי וכו' .הכל יימדד במ"ר נטו ,בניכוי כל הפתחי.
ביטו משקופי.
ב.
בניה במעוגל.
ג.
בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטו.
ד.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד
ה.
בסעיפי כתב הכמויות.
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פרק   05עבודות איטו
 05.01עבודות האיטו יבוצעו בהתא למפורט בחוברת המצורפת בנפרד.
 05.02למע הסר ספק:
מחירי היחידה כוללי את כל המפורט בחוברת ובפרטי ,לא תשול כל תוספת
א.
מעבר למפורט בכתב הכמויות.
מחירי היחידה כוללי איטו כל מעברי הצנרת למיניה.
ב.
מדידת של שטחי האיטו תהיה לפי שטח הבטו הנאט נטו ,בי קירות
ג.
ומעקות .לא תשול תוספת בגי עלית האיטו על המעקות והקירות ,רולקות
וכדומה.
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פרק   06עבודות נגרות אומ ומסגרות פלדה
 06.01כללי
 06.01.1פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו בכל לתכניות ,למפרטי ולדרישות התקני .על
הקבל להכי תוכניות ייצור לכל האלמנטי בהתא לסעי 06.02 +במפרט הכללי
ולקבל את אישור מנהל הפרויקט.
לאלמנטי קונסטרוקטיביי כגו מעקות וכדומה ,ישלי הקבל ג את התכנו
הקונסטרוקטיבי ויקבל אישור.
 06.01.2לאחר אישור מנהל הפרויקט ,לפני הייצור הכללי ,ירכיב הקבל באתר אב טיפוס
מכל קבוצת מוצרי ,לפי בחירת מנהל הפרויקט ,גמור על כל חלקיו לאישור
מנהל הפרויקט ,בהתא לסעי 06.01.06 +במפרט הכללי .הקבל לא יתחיל
בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור הדוגמאות.
 06.01.3מוצרי שיאוחסנו או יורכבו בבני יוגנו ויישמרו באופ שתימנע כל פגיעה בה.
אי להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומי או לכל מטרה אחרת.
מוצרי או חלקי שימצאו פגומי יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבל על חשבונו.
 06.01.4מוצרי פלדה על כל חיבוריה יבוצעו מפלדה  FE 37בעובי מזערי של  2מ"מ.
ריתוכי יהיו חשמליי בלבד ויבוצעו ע"י רתכי מומחי.
הריתו* יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.
 06.01.5כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקד של מנהל הפרויקט
לדוגמאות ,אחת מכל סוג ,שיסופקו ע"י הקבל.
 06.01.6כל מוצרי הפלדה יהיו מגולווני בהתא לת"י  918וכמפורט בפרק  19במפרט
הכללי .על הקבל לקחת בחשבו כי האתר נמצא בסביבת י ועל הגלוו לעמוד
בתנאי אלו.
 06.01.7כל המוצרי יגיעו לאתר כשה צבועי .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.
הדלתות לארונות פח צבועי דו צדדי.
 06.02רב מפתח
מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגי  נגרות ,מסגרות ,דלתות ,דלתות אש ,דלתות
אקוסטיות וכו'( יותאמו לרב מפתח ) (MASTER KEYשל קוד  קי מותא לכל הדלתות
במבנה .כמו כ ,יקבעו אזורי משנה בהתא להנחיות מנהל הפרויקט.
מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד.
 06.03דלתות וחלונות אש
כל דלתות וחלונות האש יהיו בעלי תו תק ובאישור היצר ומכו התקני לאחר שהדלת
הורכבה .עלות בדיקת הדלתות ,לרבות התיקוני הדרושי ,כלולה במחיר היחידה ואינה
נמדדת בנפרד.
 06.04אטימות
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמי ,אבק ורוח ,בי אגפי החלונות
והדלתות החיצוניות ,לבי מלבניה ,וכמו כ ,בי המלבני לבי חשפי הפתחי .החללי
מאחורי המלבני הלחוצי והעשויי מפח פלדה ימולאו בטו אטו.
המרווחי ,שבי חשפי הפתחי לבי המלבני המורכבי מפרופילי פלדה ,ייאטמו
במסטיק פוליסולפידי ממי וגוו מאושר .יש לדחוס את המסטיק לתו* המרווח באמצעות
אקדח מיוחד למטרה זו ,וכ ג לכחל את המישק כיחול מושקע ,או כפי שיידרש.
 06.05אופני מדידה ומחירי
 06.05.1בנוס +לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השוני יכללו ג את העבודות
המפורטות להל:
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א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

ביטו המשקופי במחיצות וקירות בטו לרבות מילוי מלבני הפלדה
)משקופי( בבטו ועיגונ.
כל החיזוקי הנדרשי לרבות זויתני מעוגני בבטו בתא לפרטי
ולרשימות.
הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית ,כימית ,כנגד מזיקי ופגיעות
אחרות.
כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  921לרבות בדיקת דלתות
אש כולל התיקוני הדרושי.
כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטי.
כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאו ע הקבלני האחרי.
הכנת תוכניות ייצור והתקנה ודוגמאות לאישור המפקח.
כל עבודות הסיתות ,החציבה ,ההתאמה למבנה וכיו"ב ,הקשורות
בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות ,אשר נובעי מאי התאמת המבנה ,וכ
ג את כל התיקוני של כל חלקי הבניי ,שניזוקו בעת ההרכבה.
גילוו וצביעה.
כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות.
מנעול רב מפתח )מאסטרקיי( וג'נרל מסטרקי.
כל האמור ברשימות ובמפרט ג א לא צוי במפורש בכתב הכמויות.

 06.05.2שינויי במידות ,בגבולות ) 10%עשרה אחוזי( בכל כיוו לא יגרמו לשינוי
במחירי.
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פרק   07מתקני תברואה
 07.00כללי
 07.00.1תיאור העבודה:
העבודה הכלולה במכרז זה לביצוע מערכות אינסטלציה בתו* הבניי ובתו*
המגרש עד להתחברות לתשתיות עירוניות .העבודה כוללת:
א .תאו ע רשויות בנושא התחברויות לתשתיות עירוניות.
ב .בדיקת מפלס ומיקו מדויק להתחברות קווי ביוב ומי.
ג .המצאות פתרונות ,מאושרות ע"י המתכנ ,לצור* קביעת אופ התחברות
לתשתיות במידה וקיימת איהתאמה בי תכניות לבי מצב בפועל.
ד .ביצוע התחברויות לתשתיות קיימות.
ה .ביצוע מערכות מי בהתא לתכניות.
ו .ביצוע מערכת שופכי ודלוחי וניקוזי בהתא לתכניות.
ז .ביצוע מערכת כיבוי אש קונבנציונלית בהתא לתכניות.
ח .ביצוע מערכת כיבוי אש אוטומטית.
ט .הקמת מאגר מי וחדר משאבות למי שתייה.
י .ביצוע ,בהתא לשלבי התקדמות ,את כל הבדיקות היסודיות הדרושות לפי
תקני ישראליי ,המפרטי הכלליי ולפי המפרט הטכני הנ"ל ובתאו ע
המפקח.
יא .בדיקת תקינות צינורות ביוב ,ניקוז ומי לאחר ביצוע.
יב .הכנת תכניות "."AS MADE
יג .מסירת המערכות למזמי.
על הקבל לבצע את כל העבודות ולספק את כל החומרי ,הציוד ,הכלי וכל
הנדרש לביצוע מושל של העבודה על פי כל התקני וכללי לביצוע עבודה מסוג
זה.
 07.00.2תכולת המפרט המיוחד:
המפרט הטכני היינו תוספת למפרט הכללי לצור* תוספת הדגשה ,השלמה,
הבהרה ו/או שינויי לגבי האמור בו .אי הכרח שכל העבודות המתוארות
בתכניות ובכתבי הכמויות תמצא את ביטויי במפרט הטכני. .
 07.00.3מפרטי:
העבודה תבוצע בהתא למפרטי העדכניי כדלהל:
א .המפרט הכללי של הבי משרדית  פרק   07מתקני תברואה.
ב .המפרט הכללי של הבי משרדית  פרק   34מערכות גילוי וכיבוי אש.
ג .המפרט הכללי של הבי משרדית  פרק   57קווי מי ,ביוב ותיעול.
ד .הל"ת  הוראות למתקני תברואה.
ה .ת"י    1205מערכות שרברבות ובדיקת.
ו .ת"י    1505מערכת טיפול במי שתייה.
ז .כל התקני הישראליי העדכניי החלי על הציוד והחומר הנדרש.
 07.00.4תכניות:
בחתימתו על מסמכי המכרז ,מצהיר הקבל כי ידוע לו שהתוכניות שצורפו
למכרז והמהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ה תוכניות למכרז בלבד
הבאות להבהיר את סוג העבודה וג והיקפה בכדי לאפשר לקבל להגיש את
הצעתו.
לקראת ביצוע העבודה וג במהלכה ,תימסרנה לקבל תכניות עבודה מפורטות
חתומות ומאושרות "לביצוע" .הקבל יבצע עבודותיו רק על פי תכניות ומפרטי
עליה החותמת "לביצוע" ע תארי* העדכו האחרו.
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 07.00.5תאומי ע גורמי אחרי
א .לפני תחילת ביצוע העבודה יתא הקבל את העבודות ע הרשויות השונות
וכל גור רלוונטי וימציא הקבל לפי הצור* למהנדס ולמפקח את כל
הרישיונות והאישורי לביצוע העבודה לפי התכניות.
ב .כל ההוצאות הקשורות בהוצאת הרישיונות ותאו ,הפינוי בזמ הביצוע
והוצאות נלוות הנדרשות עקב תנאי הרישיונות ותאומי יהיו על חשבו
הקבל וה כלולות בחישוב עלות הסעיפי השוני שבכתב הכמויות ,ולא
ישול עבור בנפרד.
 07.00.6שינוי במיקו המתקני
קיימת אפשרות שיחולו שינויי במיקו השוחות וצינורות בעקבות גילוי
ממצאי תתקרקעיי .הקבל לא יקבל כל פיצוי בעד שנויי הנ"ל.
.
 07.00.7הרחקת האדמה המיותרת ופסולת
כל עודפי האדמה החפורה ,האדמה לא מתאימה למילוי" ,פסולת" ,ושאריות
חומרי יסולקו ע"י הקבל ועל חשבונו אל מחו /לשטח לאתר מורשה לקליטת
פסולת ,ללא תלות במרחק ההובלה .לעניי זה רואי את הפסולת כרכוש הקבל,
אלא א דרש המפקח במפורש כי חלקי מסוימי ממנה )או כולה( יאוחסנו
לשימוש המזמי באתר העבודה ו/או בקרבתו.
 07.00.8הצטלבות ע צינורות ומתקני תתקרקעיי ועבודה בסמו* לה
תשומת לב הקבל מופנית לסעיפי  002במפרט הכללי .על הקבל מוטלת החובה
לקבל ברשויות הנוגעות בדבר ,לפני התחלת העבודה ,את כל אינפורמציה
הדרושה בקשר למיקו מתקני תתקרקעיי )מי ,חשמל ,טלפו ,ביוב ,תיעול
וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח מטע הרשות המוסמכת ,שיהי הנוכח במקו במש*
כל זמ בצוע העבודה סמו* למתק תתקרקעי ,או בהצטלבות עמו .לא תבוצע כל
עבודה סמו* למתק תת קרקעי ,ללא נוכחות מפקח כנ"ל) .התשלו בעד
המפקח הנ"ל יהיה על חשבו הקבל( .בכל מקרה של עבודה סמו* למתק תת
קרקעי ,או הצטלבות איתו ,יבצע הקבל חפירות גשוש בידיי לגלוי המתק,
יעבוד בידיי בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתק ,ידפ את
החפירה בדיפו מיוחד ,ויתמו* את המתק תת הקרקעי בהתא להוראות
המפקח מטע הרשות הנוגעת .נוכחות המפקח מטע הרשות המוסמכת אינה
משחררת את הקבל מאחריות לכל הנזקי הישירי והעקיפי שיגרמו עקב
פגיעה במתק תתקרקעי.
לא ישול בנפרד עבור הטיפול והתאו ע הרשויות והגורמי השוני וכ עבור
נקיטת האמצעי הנדרשי להבטחת המתקני תתקרקעיי לרבות חפירה
בידיי ,גישושי ,דיפו,ופיתרו לתמיכות.
 07.00.9תכניות לאחר בצוע )בדיעבד (AS MADE
א .בגמר העבודה יגיש הקבל תכניות מעודכנות לאחר ביצוע )על חשבונו( ,של
כל המערכות בבני ומחו /לבני בקנ"מ מתאי ובמספר עותקי לפי דרישות
המפקח.
ב .התכניות יכללו תיאור מדויק של כל העבודות שבוצעו על ידו כולל תוואי
הקווי ,מיקו השוחות ,מידות השוחות ,הכנות לחיבור בעתיד ,מיקו כל
האביזרי עצמ אשר על הקבל לבצע תו* כדי העבודה.
ג .תכניות לאחר ביצוע עבור מערכות מחו /לבני יוכנו באמצעות מודד מוסמ*
במדידה ממוחשבת שתכלולנה את נתוני הרומי של הצינורות בכניסות אל
התאי וביציאות מהתאי ובנקודות השונות ,רומי המכסות ,עומק התאי,
אורכי הקטעי ושיפועיה ,וכ נתוני קשירת התאי והנקודות לעצמי
בשטח וקואורדינאטות של כל תא ונקודה שיאפשרו את אתור התאי
והנקודות אחר הבצוע.
ד .בגמר העבודה בהרכבת הציוד יגיש הקבל למפקח קוב /ושלושה העותקי
מסודרי של כל מפרטי הציוד לרכיביו השוני המורכב במערכת .הקוב/
יכלול תוכניות ,סכמה של תהלי* ,סכמה חשמלית וסכמת פיקוד ובקרה.
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ה .יודגש כי הכנת תכניות לאחר ביצוע ומסירת בצורה מסודרת למפקח )לאחר
אישור המתכנ ובחתימתו( ה תנאי מוקד לבדיקת החשבו הסופי של
הקבל ע"י המפקח.
 07.00.10הוראות כלליות:
על הקבל להקפיד על אחסו נאות של כל סוגי צנרת באתר בצורה שלא
א.
יפגעו באופ פיזי ולא יחדור לכלו* לתו* הצנרת .צינור פגו לא יורשה
להתקנה.
למניעת חדירת בטו בתו* הצנרת בזמ היציקה ולכלו* במש* הבנייה על
ב.
הקבל לסתו קצוות כל סוגי צנרת מדי יו אחרי גמר העבודה.
על הקבל להקפיד על התקנת נקודות ההתפשטות לכל סוגי הצינורות
ג.
בהתא למקד ההתפשטות של חומר הצינור .הדבר מחייב ג
לצינורות מורכבי בחריצי וג בהרכבה חופשית.
על הקבל המבצע להיות מוסמ* להרכבת מערכות ביוב/ניקוז/מי
ד.
מחומרי הנדרשי במפרט ובכתב הכמויות ולהיות בעל תעודת הסמכה
מאת נציגו המורשה של יצר הצנרת והאביזרי.
יודגש כי הנחיות להל להנחת והתקנת צינורות מכל מיני סוגי היינ
ה.
תמצית המלצות היצר ואינ באות במקו המלצות היצר .כל הנחיות
או אופ ביצוע אחר שיוגדרו במקו היצר יחייבו את הקבל לבצע אל
פיה ,לא תהיה לקבל תביעה כספית כלשהי בגי דרישות היצר ובי א
ידע עליה מראש ובי א לאו.
אי לחצוב חורי או חריצי בבטוני מבלי לקבל את אישור
ו.
הקונסטרוקטור והמפקח .הקבל יהיה אחראי על סימו חריצי
ופתחי הדרושי לביצוע עבודות אינסטלציה .קידוח ו/או חצוב
בקירות ,תקרות ורצפות המבנה לצור* העברת צנרת ייעשה בזהירות
רבה ליצירת נזק מינימאלי למבנה .
בכל מעברת צנרת דר* קירות ,תקרות ,רצפות וכו' ,יותקנו שרוולי.
ז.
השרוולי יהיו מצינורות  .P.V.Cומעוגני במבנה בקוטר הפנימי לפחות
 15מ"מ גדול יותר מהקוטר החיצוני של הצינור העובר בשרוול על מנת
לאפשר העברת הצינורות ובידוד באופ חופשי.
שרוולי להעברת צינורות דר* רצפות יובלטו מפני הרצפה הסופיי ב 1
ס"מ על מנת למנוע חדירת מי.
השרוולי חייבי לבלוט משני הצדדי של מחיצה או קיר מטויחי 2
ס"מ מכל צד.
לשרוולי העוברי בגג תהיה הגנה נוספת למניעת חדירת גש דר*
השרוול ,בהתא לפרטי המסומני בתוכניות ו/או לפי דרישות תקני
ומפרטי ישראליי.
במקרה של מעבר צנרת דר* רצפות ,תקרות ,קירות חיצוניות ומחיצות
ח.
יהיה הקבל אחראי לאטימה מלאה של פתח המעבר נגד רטיבות,
התפשטות האש ולאטימה אקוסטית מושלמת .המרווח סביב הצנרת
ימולא ע"י הזרקת חומר מוקצ +או צמר סלעי ,או חומר איטו על
בסיס צמנט ,או חומרי איטו גמישי המתנפחי או צווארוני
מתנפחי לצינורות פלסטיות או כל חומר שהוא שיגרו לאטימה
מושלמת ויהיה מאושר ע"י שירותי הכבאות.
צינורות בחריצי ייקבעו כ* שיהיה הכיסוי לפני הטיח לפחות  12מ"מ.
ט.
לצינורות מבודדי יכוסו החריצי ברשת מתוחה מפלדה מגולוונת.
כל מתקני התלייה ,התמיכות ,השלות ,הקונזולות ,נקודות הקבע וכו'
י.
יהיו מגולווני בגלוו ח ויקבלו אישור מוקד של המהנדס
תמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות מגולוונות כדוגמת
יא.
"יוניסטרט"" ,רוקו" או "מופרו" .התמיכות יבוצעו עבור צינורות
בודדי ועבור קבוצות של צינורות ,בהתא לתוואי הצנרת .התמיכות
יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מתאימות לעומס הצנרת.
במקומות בה נדרשי קונסולי לתמיכת מספר צינורות יגיש הקבל
לאישור המפקח הקונסול כולל משקל הצינורות ,מרחקי בי הצינורות
וסוגי המתלי.
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יב.
יג.

יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
כב.
07.01

המרחק בי הקונסולי למספר צינורות יהיה בי  2.00מטר עד 2.50
מטר )בהתא לצלעות התקרה(.
צינורות אשר יש לתמו* במרחק קצר יותר מאשר המרחק בי
הקונסולי יחוזקו ע מתלי ביניי.
הצנרת תותק בצורה גמישה ותחובר באופ שלא תעביר רעש ורעידות
למבנה.
הקבל יוודא שכל הציוד המסופק ו/או מותק על ידיו במסגרת חוזה זה
לא יגרו לרעש ולרעידות לא סבירי בחדר המכונות ,במבנה ובסביבתו.
כמו כ ינקוט הקבל באמצעי הדרושי על מנת למנוע מעבר רעש
ורעידות מחלקי הציוד המרעישי אל הסביבה מחו /לחדרי המכונות.
הקבל מתחייב לבצע את עבודתו תו* שיתו +פעולה ותאו מלא ע
הגורמי הנוגעי בדבר ובכללי קבלני המשנה האחרי ,על מנת למנוע
תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
במקומות בה עוברת צנרת בחלל תקרות כפולות ,העבודה תבוצע תו*
תאו מלא ע מערכות אחרות במבנה )מיזוג אוויר,חשמל וכד'(.
הרכבת צנרת גלויה ואביזרי תבוצע כ* שלכל צינור ואביזר תהיה גישה
נוחה לצרכי תיקוני או החלפה מבלי לפרק צינורות ו/או אביזרי
אחרי של המתקני וג לא צינורות ואביזרי של מערכות אחרות.
בסיו כל עבודות ההתקנה של מערכות האינסטלציה על הקבל לבצע
את כל הבדיקות היסודיות הדרושות לפי תקני ישראליי ,המפרטי
הכלליי ולפי המפרט הטכני הנ"ל ובתאו ע המפקח והמתכנ.
כל הבדיקות תבוצענה ,לרבות בדיקת לח ,/בדיקת רציפות ,בדיקה קבלה
של המתכנ וכד' ,לפני כיסוי הצינורות .במקרה תתגלינה נזילות או
ליקוי בידוד ,יתק הקבל את המקומות הפגומי והקווי יבדקו שנית.
מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושל של כל שלבי העבודה ,לרבות
ניקוי השטח מעודפי ופסולת ,השבת השטח לקדמותו ,תיקוני והכנת
תוכניות "לאחר ביצוע".
כל האביזרי ,המגופי ,השסתומי והציוד לסוגיו יצוידו בסימו או
שילוט מתאי על גבי שלטי פלסטיק לפי קביעת המפקח .סימו זה יופיע
בתוכניות העדות כאמור בפרק סעי +לעיל.
הצנרת תותק בתוואי הנדרש בתכניות .מפאת קנה המידה הקט
מתוארי הקווי בדר* כלל באופ סכמאתי ולא מסומני כל אביזרי
הצנרת הדרושי.
הקבל יהיה אחראי כלפי המזמי למערכות אינסטלציה מושלמות.

רשת אספקת מי
 07.01.1צינורות פלדה:
צינורות מי קרי חיצוניי לצריכה וכיבוי אש בקוטר " 4"  3במקומות
מצויני בתכנית ו/או לפי דרישות המפקח יהיו צינורות פלדה מגולווני ללא
תפר "סקדיול  "40לפי ת"י  593וחיצוני בעטיפה פלסטית חרושתית תוצרת
"אברות" טיפוס " "APCאו ש"ע מאושר .הצינורות מחוברי בריתו*.
צינורות מי חיצוניי בקוטרי בי " 3/4ל  " 2במקומות מצויני בתכנית ו/או
לפי דרישות המפקח יהיו צינורות פלדה מגולווני ללא תפר "סקדיול  "40לפי
ת"י  .593הצינורות יהיו ע עטיפה חיצונית חרושתית בסרט פוליאתיל בשיחול
תלת שכבתי חרושתי טיפוס
" "APC-3תוצרת "אברות" או שווה ער* מאושר.
הצינורות יהיו מחוברי ע"י הברגה.
צינורות מי בתו* הבניי בקוטר " 4" 3ומעלה יהיו צינורות מגולווני ללא תפר
"סקדיול  "40לפי ת"י  593מחוברי ע"י אביזרי "קוויקאפ".
צינורות אספקת מי קרי בתו* הבניי בקוטרי בי " 3/4ל  " 2במקומות
מצויני בתכנית ו/או לפי דרישות המפקח יהיו צינורות פלדה מגולווני ללא
תפר "סקדיול  "40לפי ת"י  .593הצינורות יהיו ע עטיפה חיצונית חרושתית
בסרט פוליאתיל בשיחול  .הצינורות בקוטרי בי " 3/4ל  " 2יהיו מחוברי ע"י
הברגה.
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ממחלקי מי קווי המי לנקודות הצריכה יהיו מצינורות פוליאתיל מצולב דרג
 24מושחלי בצינורות מתעלי.
התברגות בצינורות המחוברי בהברגה ,תהיינה קונית  ,1:16האורכי של
התברגות לפי המצוי בת"י  50.3הברגת צינורות וספחי וכ הברגת שסתומי,
ברזי ושאר האביזרי תהיה מלאה לכל האור* התבריג.
איטו ההברגה יעשה ע"י ליפו +סרטי טפלו או פשת ומשחת איטו מאושרת
לשימוש לצינורות מי.
 07.01.2הצינורות יהיו חדשי וחסרי כל פגמי וליקויי ויתאימו לדרישות התק
הישראלי העדכני.
 07.01.3עבודות התחברות כוללות את כל החיתוכי של הרשתות הקיימות ,התקנת
אביזרי חיבור מתאי תו* שימוש באביזרי ואמצעי אשר יקבעו ע"י המהנדס
בהתא לצנרת הקיימת .כמו כ כולל המחיר צינור באור* שאינו עולה על  1.0מ',
כל העבודות החפירה ,מילוי חוזר והידוק הנדרש.
 07.01.4יש להקפיד על ניקיו הצנרת ולש כ* חייב הקבל לבדוק את הצינורות לפני
הרכבת.
 07.01.5בגמר הרכבת הצנרת יש לסתו מיד את הקצוות החופשיי בפקקי מתאימי
אשר יושארו במקומ עד להרכבת הארמטורות.
 07.01.6בדיקת לח /כמפורט במפרט זה ובהל"ת ,תכלול את כל ההסתעפויות ,האביזרי
והמגופי הנדרשי לעמוד בלח /הנדרש לגבי הצנרת א* לא פחות מ   12בר
במש* שעתיי לפחות .הבדיקה תער* לאחר שחרור כל כיסי האוויר מהרשת
וסגירת כל קצוות הצינורות בפקקי טר הרכבת הארמטורות .בעת ביצוע
בדיקת הלח /יש להקפיד על ניתוק צנרת ,אביזרי וציוד העלולי להינזק בעת
ביצוע הבדיקה.
 07.01.7בגמר העבודה ולפני הרכבת הארמטורות יש לשטו +היטב את הקווי ולבצע
חיטוי ע"י תמיסת מי כלור ,בהתא לסעי 2.17 +של הל"ת.
 07.01.8אחרי החיטוי יש לשטו +באותה צורה את כל המערכת במי נקיי ,שמכל ברז
יוצא ומכל שסתו ניקוז ,יוזרמו בפתיחה מלאה המי במש*  5דקות.
 07.01.9קביעת צינורות:
א .הצינורות הגלויי יקבעו במרחק של  2ס"מ לפחות מפני הקיר המוגמר,
ויחוזקו באמצעות ווי קולר עשויי מברזל מגולוו ומורכבי משני חלקי
ע אפשרות פתיחה לפירוק .
ב .הצינורות העוברי בקירות יותקנו כ* ,שיישאר כיסוי טיח בעובי  2ס"מ
לפחות .
ג .צינורות אופקיי מכל הסוגי יורכבו בשיפועי הנכוני כדי להבטיח
אוורור וניקוז ,בהתא למסומ בתכנית.
ד .בכל נקודה גבוהה בלתי מאווררת ע"י סעי +או נקודה בלתי מנוקזת ע"י
סעי ,+יש להרכיב הסתעפות "½ לצינורות עד " ,2ו  "¾ לצינורות מעל ",2
ויש להרכיב במקו זה שסתו לאוורור או להורקה.
ה .התקנת צינורות מחומר פלסטי מאחורי לוחות גבס מחייבת עיגו הצינורות
בעזרת טפסניות פלסטיות מסוג "אומגה" או ש"ע מאושר .המרחקי בי
העיגוני צריכי להיות לא יותר מ   1מטר בי כל עיגו.
ו .צינורות למי חמי יורכבו בצורה המאפשרת התפשטות חופשית של
הצינורות ללא פגיעה בבידוד.
ז .יש להבטיח מרווח של  5ס"מ לפחות ביו הקווי המותקני במקביל.
ח .מרחק מקסימאלי בי תליות לצינורות פלדה אנכיות   3.0מטר ,לפחות
חיזוק אחד בכל קומה.
ט .להל מרחקי במטרי בי תליות לצינורות פלדה אופקיי:
קוטר
הצינורהנומינלי של "½ "¾ "6" 4" 3" 2" 1.5" 1.25" 1
מרחק המקסימלי
5.0 3.0 3.0 3.0 2.5
2.5 2.5 2.0 1.5
בי החבקי
 07.01.10אביזרי צנרת  הוראות כלליות:
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א .אביזרי וספחי לצנרת יהיו מאותו מי וסוג כמו הצינורות עצמ ,ה יהיו
חרושתיי.
ב .אי להשתמש בהברגות ארוכות וברקורדי שלא לצור*.
ג .חיבורי אביזרי )אלא א צוי אחרת( יהיו עד קוטר ") 2כולל( בהברגה
ומקוטר " 3ומעלה מאוגני .
ד .אביזרי צנרת יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או מלא כנדרש של
האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות ,לצור* טיפול ,החלפת חלקי ו/או
החלפה מלאה של האביזר .למטרה זו ושמשו בהתא למקרה ,רקורדי
קוניי כבדי ,טבעות נחושת ,חצאי רקורדי ,אוגני ואוגני נגדי,
ספחי מאוגני וכו'.
ה .לאטימה בי אוגני יש להשתמש א* ורק באט אחד אשר יהיה בצורת
טבעת שקוטרה הפנימי זהה לקוטר הצינורות והקוטר החיצוני מגיע עד
לברגי.
ו .מחברי מכאניי יורכבו ע או בלי עוגני ,תלוי בא הצינור טמו באדמה
או מחוצה לה.
ז .הרכבת המגופי מחו /לבניי תעשה בצורה כזו שהמגו +יהיה תמו* על
הקרקע על תמיכת בטו או צינור ולא על צינורות משני קצותיו.
ח .כל האביזרי חייבי להיות מאושרי ע"י מכו התקני.
 07.01.11מגופי כדוריי:
מגופי ניתוק עד קוטר ") 2כולל( יהיו מגופי מטיפוס "כדורי" ע כדור פליז
מצופה כרו ניקול ,אטמי טפלו ,ע מעבר מלא וידית ארוכה .אחרי כל מגו+
לכיוו זרימה יורכב "רקורד" קוני מפלדה חרוט .הרקורד אינו מפורט בנפרד
ומחירו יכלול בסעי +המגו +שבכתב הכמויות .ברזי תוצרת "שגיב" בלבד.
 07.01.12מגופי מטיפוס "פרפר":
מגופי ניתוק/פתיחה מקוטר " 3ומעלה )אלא א צוי אחרת( יהיו מטיפוס
"פרפר" ע גלגל הפעלה ותמסורת מחוברי ע"י אוגני ואוגני נגדיי )כלול
במחיר(  .גו +עשוי ברזל יציקה ,ציר נירוסטה  ,304מד +נירוסטה ,תושבת מגומי
ניטרלי )אלא א מצוי אחרת בכתב הכמויות( .המגופי יהיו מתאימי ללח/
עבודה של  16אטמ'.
 07.01.13מגופי מטיפוס "טריז":
מגופי ניתוק/פתיחה מקוטר " 3ומעלה )אלא א צוי אחרת( יהיו מטיפוס
"טריז" מחוברי ע"י אוגני ע אוגני נגדיי )כלול במחיר(  .מגו +עשוי
מיציקת ברזל ע גלגל הפעלה ,גו +מצופה אמייל ,טריז מצופה גומי סינתטי .
המגופי יהיו מתאימי ללח /עבודה  16אטמ' .
 07.01.14מסנני מטיפוס "אלכסוני":
מסנני יהיו מטיפוס "אלכסוני" ע רשת נירוסטה גו +עשוי פליז או יציקת
ברזל או ברונזה כמצוי בכתב הכמויות .
בקוטר " 1.5ומעלה מצוידי בברז ניקוי כדורי )כלול במחיר( וצינור ניקוז עד
מחסו הרצפה .
 07.01.15שסתו אל חוזר:
שסתו אל חוזר עד קוטר ") 2כולל( יהיה מטיפוס מוחזר קפי ,/גו +מפליז .
שסתו אל חוזר מקוטר " 3ומעלה יהיה טיפוס "מד "+או " דו כנפי" ,גו +ברזל
יציקה מצופה פני נאופר ,דסקיות וקפי /מנירוסטה ,תושבות רכות ,אל
חוזרי המתוקני אחרי משאבות יהיו מטיפוס שקט.
 07.01.16מונע זרימה חוזרת
מונע זרימה חוזרת יהיה מטיפוס אזור לח /מופחת ,מסוג התוא את דרישות
משרד הבריאות.
המז"ח עשוי יצקת ברזל מצופה אפוקסי .הבוכנות עשויות נוריל בעלי תק ,NSF
אטמי מ   EPDMוקפיצי וברגי מנירוסטה  .שסתו הפריקה וברזי
הבדיקה יהיו נגישי לטיפול ובדיקה ללא כל צור* בפירוק האביזר בהתא
להוראות היצר.
על הקבל לחבר שסתו פריקה למערכת ניקוז לפי הוראות היצר.
 07.01.17ברזי שריפה:
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ברזי שריפה חיצוניי יהיו מאושרי ע"י מכו התקני ורשויות הכיבוי ,דוגמת
תוצרת "פומס" .כל מוצא יצויד במצמד "שטור "/מתאי.
ברז שריפה תכלול בסיס בטו לעיגו במידות  40/40/40ס"מ הכל לפי פרטי
סטנדרטיי .חיבור זקיפי של ברזי שריפה מפלדה לצנרת ראשית יתבצע ע"י
אוג.
 07.01.18עמדת כיבוי אש
עמדת כיבוי אש תקנית ,מותקנת בתו* ארו מפח צבועי במידות  120/80/30ס"מ
ע מד +פנימי ודלת ע מנגנו נעילה מחוזקי לקירות או אלמנטי מפלדה .כל
ארגז יכלול את אלמנטי הבאי:
א .ברז שריפה בקוטר " 2ע מצמד חיבור מהיר "שטור. "/
ב .גלגלו באור*  30מ' ע מזנק ריסוס סילו ומגו +כדורי ".1
ג 2 .זרנוקי באור*  15מ' ע מחבר "שטור."/
ד .מזנק ריסוס סילוני ".1
ה .מט +כיבוי אבקה  6ק"ג..
הקבל יספק את פרטי ארגזי הכיבוי וכ החיזוקי לקירות ואלמנטי השוני
לאישור המפקח לפני אספקת לאתר.
 07.02מערכת שופכי ,דלוחי ,ניקוז מ"א וניקוז מי גש:
 07.02.1צינורות  HDPEעבור שופכי ,דלוחי ,ניקוז מזגני וניקוז מי גש:
א .צינורות שופכי ,דלוחי וניקוז עוברי באופ גלוי ו/או סמוי במקומות
מצויני בתכנית או לפי דרישות המפקח יהיו מצינורות פוליאתיל בצפיפות
גבוהה ) ,(HDPEמחוברי בריתו* ,תוצרת "גיבריט" או תוצרת מאושרת
אחרת לרבות כל הספחי ,אביזרי ,אביזרי התפשטות ,מופות חשמליות
מאותה תוצרת .צינורות ,ספחי ואביזרי מפוליאתיל בצפיפות גבוהה 
 HDPEיהיו בעלי תו השגחה של מכו התקני הישראלי ולפי מפמ"כ 349
חלק . 1
ב .התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ  349חלק  ,2ובכפו +להוראות ההתקנה
המפורטות של היצר ותחת פיקוח שרות השדה של היצר.
ג .לפני תחילת העבודה ,על הקבל לבצע קידוחי ניסיו ,לסמ תוואי צינורות
בפועל ולקבל אישור מפקח ו/או מהנדס לביצוע העבודה.
ד .כל צינורות אופקיי ו/או צינורות אנכיי מרעישי יהיו מצינורות HDPE
מסוג "שקט" ויעטפו ע"י בידוד אקוסטי מאושר ע"י יוע /אקוסטי.
 07.02.2צינורות מי גש :
צינורות מי גש יהיו  HDPEמסוג "שקט" ויעטפו ע"י בידוד אקוסטי
א.
מאושר ע"י יוע /אקוסטי.
במקומות המצויני בתכניות יורכבו יציאות מפלדה מגולוונת בזווית 45
ב.
מעלות ע חיתו* אלכסוני מקביל לעמוד או לקיר .נקודת מוצא המי
תהיה מרוחקת ב  5ס"מ עד  15ס"מ מפני הקיר או עמוד והגבוהה
ממפלס פני הקרקע ב  15ס"מ עד  20ס"מ .הקשת תנקז לאג מבטו
טרו.
במקומות המצויני בתכניות תחובר הגשמה באמצעות נקז גשמי אל
ג.
תא הבקרה הקרוב ביותר של התיעול .נקז הגשמי ייעשה מחומר הזהה
לחומר שממנו עשויה הגשמה.
קולטי מי גש על הגג יהיו מטיפוס מתועש כדוגמה תוצרת "דלמר" או
ד.
ש"ע מאושר ע"י מהנדס/מפקח.
כל קולט מי גשמי ,וכ נקז הגג והגשמה ,יותקנו כ* שתובטח אטימות
מוחלטת .
 07.02.3כל הצינורות יצוידו באביזרי ביקורת במקומות המצויני בתכניות והמתבקשי
מכללי המקצוע  .בכל שינוי כיוו זרימה בצנרת יותקנו אביזרי ביקורת.
 07.02.4בקולט יותק אביזר ביקורת לפחות כל שתי קומות ובבסיס הקולט.
 07.02.5שו עי ביקורת לא תמצא באפיק הזרימה ויפנו לצד המאפשר גישה.
 07.02.6במקומות בה משנה קולט את כיוונו מאנכי לאופקי ,יבוצע שינוי הכיוו ע"י
שתי ברכי בזווית של  º45כל אחת ,כאשר ביניה יותק קטע צינור ישיר.
המרחק בי שני צירי הברכיי לא יפחת מפעמיי קוטר הצינור.
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 07.02.7מעברי בי סוגי צינור אחד לשני יבוצעו באמצעות ספחי מיוחדי ואטומי
מיוחדי ,בהתא להוראות דפי הדרכה של היצר המאושרי ע"י המהנדס.
 07.02.8קביעת צינורות:
א .כל הצינורות העוברי באופ גלוי יקבעו במקו ע"י חיזוקי ו/או באמצעות
ווי ,קולר מתאימי לחומר הצינור ומורכבי משני חלקי ע אפשרות של
פתיחה לש הוצאת הצינור בעת הצור* .
ב .צינורות אופקיי העוברי מתחת לתקרות יחוזקו ע"י מתלי מתאימי
הניתני להתאמה וויסות לש קבלת שיפוע אחיד .
ג .מרחקי בי חבקי החלקה ,לחיזוק צנרת אופקית מחומר  ,HDPEלא יהיו
גדולי מקוטר הצינור כפול .10
ד .מוט תלייה יהיה עשוי מצינור פלדה מגולוונת ,דר* ב' לפחות ,או יהיה מוט
הברגה מתכתי מלא .קוטר מוט התלייה יהיה מתאי לקוטר הצינור ומרחק
מאלמנט הבנוי עד לצינור.
ה .בהתקנת צינורות אנכיי מחומר  ,HDPEמעל לאביזר העליו שבחיבור כל
קומה יותק מחבר שקוע התפשטות .סמו* למחבר ההתפשטות תותק
נקודת קבע.
ו .מרחקי בי מחברי שקוע התפשטות יהיו גדולי מ  2.5מ' ,א* לא פחות מ
 6מ'.
ז .מרחקי בי חבקי החלקה ,לחיזוק צנרת אנכית , HDPEלא יהיו גדולי
מקוטר הצינור כפול .15
ח .תמיכות לצינורות אופקיי גלויי יותקנו במרחקי המפורטי בת"י
 .1205.0תמוכות לצינורות אופקיי מפוליאתיל בעל צפיפות גבוהה יותקנו
במרחקי הנקובי במפמ"כ  349חלק . 2
 07.02.9מאספי ,מחסומי רצפה ,מחסומי תופי ,מכסי :
כל מחסומי רצפה ,מחסומי תופי ,מאספי וכו' )אלא א צוי אחרת(
א.
יהיו מפוליאתיל תוצרת חרושתית ע מארי* ומכסה.
מחסו רצפה יכוסה ברשת המתחברת למחסו .מחסו תופי ומאפסי
ב.
יכוסו במכסה פליז מתברגי בתו* מסגרת מרובעת ע שתי טבעות
איטו או ע"י מכסה מאושר ע"י האדריכל  .המכסי ייקבעו במישור
הריצו.+
מחסומי רצפה  200/110מ"מ יהיו מפוליאתיל בעל צפיפות גבוה
ג.
) (HDPEתוצרת חרושתית מאושרת ע מארי* וסל סינו.
על הקבל להתאי מחסומי רצפה לכיוו הריצו +ולקבל אישור על
ד.
מיקומ.
 07.02.10על הקבל לשמור על ניקיו צינורות ביוב וניקוז .בגמר הרכבת צנרת ,מחסומי,
מאספי וכו' .יש לסתו מיד את הקצוות החופשיי בפקקי חרושתיי
מתוצרת יצר או פקקי ע /ובהתא לקוטר.
 07.02.11על הקבל המבצע לבצע בדיקת אטימות כפי שמופיע בהל"ת ות"י .1205.6
 07.02.12צנרת ניקוז מזגני בכל הסתעפות בקומת חניו תסומ ,לצור* זיהוי ,באמצעות
מדבקות "ניקוז מזגני" ע אותיות בגודל  25מ"מ.
 07.03כלי סניטריי וארמטורות:
 07.03.1כל הכלי הסניטריי יהיו לבני ,מסוג מעולה ע תו תק ,מתוצרת אשר תבחר
על ידי המזמי ו/או אדריכל ומדג בהתא לכתב הכמויות האדריכל.
 07.03.2כל הסוללות וארמטורות יהיו מסוג מעולה ע תו תק ,טיפוס כבד מצופה כרו
ניקל מתוצרת אשר תבחר על ידי המזמי ומדג בהתא לכתב הכמויות
האדריכל.
 07.03.3כל הכלי הסניטריי ,הסוללות והארמטורות יורכבו בהתא להוראות
ההרכבה היצרני.
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 07.04מערכת ביוב חיצונית:
 07.04.1צינורות ביוב:
א .צינורות ביוב מונחי באדמה יהיו צינורות מפוליוויניל כלורי קשיח )PVC
"עבה"( ,מיועדי לביוב ע חיבור שקעתקע ,לפי ת"י  884ע טבעת איטו.
התקנת צינורות לפי ת"י  1083חלק  2ובהתא להוראות היצר.
ב .צינורות יחוברו לתא ביקורת בעזרת אביזרי מתאימי כדוגמה "איטוביב"
ספק "וולפמ" .הכל לפי הוראות היצר.
ג .צינורות וטבעות איטו תישמרנה במקו מוצל ומוג.
ד .בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות ,תהיה בהתא למפרט כללי
ולהל"ת.
 07.04.2תאי ביקורת לביוב:
א .התאי יהיו מחוליות גלגיליות ותקרות טרומיות .החוליות תהיינה בהתא
לדרישות ת"י  658בעלות שקעתקע ע סתימת חריצי מפני ומבחו /אחרי
הרכבת בטיט צמנט נקי .חוליות בטו טרומיות יחוברו בינ לבי עצמ
בעזרת אטמי "איטופלסט" או ש"ע מאושר על ידי המהנדס או המפקח.
ב .התקרות והמכסי לתאי יהיו טרומיי ,לעומס של  12.5טו לפי ת"י 489
ויותאמו לפני הקרקע הסופיי בהתא לתוכניות הפיתוח הסופיות ,אשר
יימסרו לקבל תו* כדי ביצוע הפרויקט.
ג .עיבודי בתחתיות תאי ביקורת יהיו משולבי ע עיבודי מפלסטיק יצוק
או מבטו יצוק במקו.
ד .בתאי שעומק עולה על  1.0מ' ,יינתנו שלבי ירידה מברזל יציקה .השלבי
ינותקו בשתי עמודות אנכיות לסירוגי ,המרווחי האנכיי בי השלבי,
בכל אחד משתי העמודות ,לא יגדלו מ   70ס"מ .השלבי יהיו חרושתיי 
מיוצרי ע חוליות.
ה .בכל מקו שבו הפרש גובה כניסת צנרת ביוב לתא ביקורת לבי יציאתה
יעלה על חצי מקוטר השוחה ,יותק מפל חיצוני לפי מפרט סטנדרטי.
ו .לתאי ביקורת בקוטר  100מ"מ ומעלה יורכבו חוליות עליונות קוניות.
ז .תאי ביקורת יצוקי בשטח יוצקו תו* שימוש בתבניות מתאימות .סוג
הבטו יהיה ב  .200
ח .כל הפתחי עבור חיבורי צנרת ביוב לתא ביקורת יעשו במפעל לפי הזמנה
מוקדמת .לא יתקבלו חציבות פתחי בשטח בתו* חוליות טרומיות.
ט .כל חלקי המתכת המושקעי בבטו  בקטעיה הגלויי כגו מסגרות ושלבי
ירידה מברזל יציקה ,ייצבעו בשתי שכבות לכה ביטומנית )לאחר ניקויי
היסודי מלכלו* וכתמי שמ(.
י .באזור גינו יהיו התאי בגובה  10ס"מ מעל פני הקרקע הסופיי ,או לפי
הנחיות אדריכל הפיתוח או המפקח.
יא .תאי במשטח אספלט יבוצעו ע תקרה  20ס"מ מתחת האספלט כאשר רק
הפקק ומסגרת המתכת שלו יהיו בגובה פני האספלט.
יב .תאי במשטח גרנוליט יהיו כנ"ל א* ע חומר זהה למשטח ,יצוק בתו*
הפקק.
יג .תאי במשטח מרוצ +יבוצעו ע תקרה  20ס"מ מתחת המשטח ע מכסה
עליו עשוי מיציקת ברזל הכולל מסגרת מרובעת  60X60ס"מ ופקק מרובע
ע מכסה להנחת אבני הריצו +בתוכו .המכסה כדוגמת דג "כרמל "66
תוצרת וולפמ.
יד .תאי ביקורת לניקוז מי גש יהיו כאמור לעיל לגבי תאי הביוב ,א* לא יעשו
בתוכ תעלות זרימה.
 07.04.3עבודות בטו לבניית שוחות ובורות:
א .כל עבודות הבטו תבוצענה בהתא לפרק  02של מפרט הכללי וכמתואר
להל.
ב .המפרט מתייחס ליציקת הבטוני בתא שאיבה לביוב ובאלמנטי אחרי,
הבאי במגע ע הנוזלי בשלבי השוני של הטיפול כגו תא שובר לח./
ג .על הקבל לדווח למפקח על סדרי היציקה וכ על ההכנות ליציקה
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לפני ביצוע מתקני הבטו ,יחפור הקבל בהתא למידות והמפלסי
שבתכניות ,ירטיב ויהדק את הקרקע שמתחת למבנה ובסביבתו הקרוב עד
לקבלת צפיפות  98%לפי "דטנדרט פרוקטור"  .במקומות המצויני תבוצע
יציקת בטו רזה בבסיס המבנה.
סוגי הבטו יהיו בטו מובא )מיוצר במפעל( בהתא לת"י  118כדלקמ:
 .1בטו רזה  ב15
 .2כל מבני הבטו  לפי תכנו קונסטרוקטור ובאחריות הקבל .הבטו חייב
להיות אטו להעברת הרטיבות שלא תעלה על  3ס"מ ,הכל לפי ת"י 26
חלק  .הזיו יכוסה ע"י בטו בעובי  5ס"מ.
על הקבל לא ירשה להשתמש בחוטי קשירה ,מכל סוג שהוא ,לחיבור
ולתמיכות הטפסות ולהשתמש במחברי שנית לשבור אות בעומק של 3
ס"מ לפחות מפני הבטו .על המחברי ילבשו קונוסי מחומר פלסטיק.
החלל הנשאר על פני הבטו אחר שליפת הקונוסי ושבירת המוטות יחוספס
במברשת פלדה ,ינוקה ויסת במלט אפוקסי שיאושר ע"י המפקח .פתחי
יציקה יבוצעו לפי סעי 0283 +של מפרט הבימשרדי.
כל פינות הבטו תהיינה קטומות ע"י סרגלי משולשי במידות 1.5X1.5
ס"מ ,אלה ע צוי אחרת.
מחיר עצוב הטפסות כולל אמצעי קשירות ,הבטחת הכיסוי הדרוש
באמצעות שומרי מרחק ,עיבוד הפסקות יציקה והבטלת קוצי דרכו,
קיטומי פינות ,הכנת שקעי ובליטות יהיו כלולי במחירי היחידה של
עבודות הבטו.
על הקבל לדאוג להעסקת של שני מרטטי מחט תקיני בזמ היציקות.
לפני היציקה יותקנו בתבניות במקומ המדויק כל חלקי המתכת שיש
להתקנ בבטו כגו :מסגרות למכסי ,שלבי ,קטעי צינורות וכד' .חלקי
אלה יקבעו היטב במקומ כדי למנוע תזוזת לפני היציקה ובמהלכה .כל
שטחי של חלקי מתכת העתידיי לבוא במגע ע בטו ינוקו היטב מכל
שמ ,שומ ,צבע ,לכלו* ,חלודה מתקלפת ,מלט ומכל לכלו* אחר.
לאחר גמר היציקה ינקה הקבל את המבנה וישטו +אותו באופ יסודי .לפני
מילוי במי תבוצע בדיקה חזותית של קירות ורצפת הבור.
לאחר בדיקה חזותית ולאחר שהבטו הגיע לחוזק הנדרש ,יש לבצע בדיקת
אטימות ראשונה ע"י מילוי הבור במי למש*  72שעות.
במידה ויתגלו תו* בדיקת האטימות נזילות ,כתמי רטיבות בחו ,/תפרחות
או ירידה של מפלס פני המי מעבר לזה שנקבעת ע"י ספיגות בהתחלה ,על
הקבל לבצע כל תיקו כגו אטימה מהצד הפנימי באמצעות " CEMENT
 "QUICKאו כל חומר אחר שווה ער* שיושר ע"י המפקח.
לאחר בדקת אטימות ראשונה וביצוע תיקוני ,יש לבצע איטו פנימי.
לאחר ביצוע איטו פנימי ובדיקה חזותית תמולא הבור במי לבדיקת
אטימות .הבור ימולא עד התקרה כאשר כל הפתחי ייאטמו .המי יוחזק
בבור במש*  24שעות במהלכ יימדד גובה המי .בא יש ירידה בגובה המי
מעבר ,יש לחזור על פעולות האיטו כאמור לעיל.
לאחר ביצוע איטו פנימי ובדיקת אטימות תבוצע איטו חיצוני.
כל ההוצאות הכרוכות בתיקו ,לרבות בדיקות חוזרות ,יחולו על הקבל,
לרבות ציפוי פנימי של האלמנט ,א יידרש.
שטחי פנימיי הבאי במגע ע מי שפכי יצופו בעזרת מברשת או ריסוס
ב 2שכבות בעובי  200מיקרו כל אחת כדלקמ:
 .1שכבת פרימר  "אפיקטלק" או ש"ע מאושר.
 .2שכבת ציפוי פנימי  לפי הוראות יצר איטו ובאחריות הקבל ובאישור
המפקח.
הציפוי יבוצע ע"י יצר חומר הציפוי או קבל מומל /על ידו בהתא
למפרטי להוראות היצר.
השטח חייב להיות נקי ,חופשי מחלב צמנט ומזיהו כימי ,בעל חספוס
מתאי ליצירת קשר מכני ע הציפוי המוש.
אבק ,לכלו* וכל חומר זר יוסרו מעל פני השטח ע"י נשיבת אוויר יבש נטול
שמ ,או ע"י סילו חול ,או ע"י מברשת פלדה.

אוניברסיטת אריאל  אמפיתאטרון  - 6005שלב ב'

26
כב .פני בטו חיצוניי של מבני ,הבאי במגע ע הקרקע ובטו רזה יצופו על
ידי מריחת שתי שכבות של ביטומ ח  72/25בעובי  3מ"מ ע שכבת לבד
זכוכית בניה וקלקר להגנה.
כג .יודגש כי הנחיות לביצוע ציפויי מג לבטוני היינ תמצית המלצות היצר
ואינ באות במקו המלצות היצר .כל הנחיות או אופ ביצוע אחר שיוגדרו
על ידי היצר יחייבו את הקבל לבצע אל פיה ,לא תהיה לקבל תביעה
כספית כלשהי בגי דרישות היצר ובי א ידע עליה מראש ובי א לאו.
כד .לקבל נית להציע איטו פנימי וחיצוני מאושר ע"י היצר ובאישור המפקח.
 07.05בידוד וצביעה:
 07.05.1כל קווי הצנרת לסוגיה יבודדו ויצבעו כמפורט להל ובמפרטי ישראליי.
מחיר הצביעה יכלול במחיר הצינורות השונות .את הצביעה והבידוד של הצנרת
יש לבצע לאחר ניקוי יסודי של הצינורות מכל פסולת ,סיד ושמ.
 07.05.2עבודות הצביעה תבוצענה ע"י הקבל בעזרת צבעי מקצועיי .הצוות המקצועי
יכלול לפחות צבעי אחד בדרג מקצועי א  א.
 07.05.3חומרי הצביעה וירכשו ע"י הקבל באריזות הרמטיות מוכנות לשימוש במפעל
יצור צבעי מוכר ,תוספת מדללי לצבע תעשה רק לפי הוראות של נציג יצר
הצבעי.
 07.05.4כל קווי הצנרת ,האביזרי והחיזוקי למי קרי ,דלוחי ושופכי עשויי
מפלדה הגלויי לעי יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד וכ בשתי שכבות צבע
סופרלק.
 07.05.5קווי צינורות כנ"ל העוברי בתו* מילוי אשר מתחת לריצו +בבניי ימרחו בשתי
שכבות לקה אספלטית ,לאחר ניקוי מושל ,ויכוסו בבטו בי סרגלי.
 07.06מניעת קורוזיה במהל ,הביצוע:
תו* תקופת ביצוע עבודות ,על הקבל לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה כלהל:
א .שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע לפני הרכבת הצינורות ולתק מיד לאחר הריתוכי
את המקומות הדרושי תיקו.
ב .מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבל או אצל יצרני ,יסופקו ע צבע יסוד
שיבוצע כמתואר לעיל.
ג .למניעת מגע ישיר בי צינורות אל ברזליי וצינורות פלדה או חובקי פלדה ,יש ללפ+
את הצינור במקו המגע בסרט  PVCמודבק או להשחילו בתו* שרוול מצינור
פלסטיק.
ד .למניעת קורוזיה פנימית בצינורות פלדה שחורי כתוצאה משאריות מי מניסויי
לח ,/יש להוסי +למי הניסוי חומרי אלקליי מאושריי ע"י המהנדס ,כ* שהמי
יהיו בעל  PHבי .9  8
ה .לאחר גמר הניסויי יש לנקז את הקווי.
 07.07זיהוי המערכת:
 07.07.1כללי:
על הקבל לספק ולהרכיב שלטי לזיהוי הציוד ,הברזי ,הצינורות ,וכ לשרטט
בעזרת צבעי שילוט על כל צינור את תפקידו ואת כיוו הצרימה.
את השילוט והסימני על הצנרת יש לעשות ,לאחר צבע סופי ולאחר אישור
דוגמאות שילוט ע"י המהנדס ,בכל החדרי ,חללי בתו* ומחו /לבני.
מיקו השלטי והסימוני יהיה במקומות נוחי לקריאה ומאושרי ע"
המהנדס.
 07.07.2זיהוי צנרת:
לכל הצינורות יסופקו שלטי זיהוי )מי קרי .מי חמי וכד'( וחצי לכיוו
הזרימה במרחקי של  5מ' מינימו בקו ישר ,אחד אחרי כל זווית או הסתעפות
ומינימו אחד בכל חדר או חלל .השלטי יהיו מודבקי או מחוזקי היטב
לצינורות.
 07.07.3זיהוי לציוד וברזי:
לכל ברז יסופק ויורכב שלט זיהוי ע מספר הברז המתאי למספר אותו ברז
בסכמה .השלט יהיה במידות  5x5ס"מ ע מספרי בגובה  3ס"מ .השלטי
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לברזי שריפה או ברזי סגירה בקווי כיבוי אש יהיה במידות  7x7ס"מ ע מספרי
בגובה  5ס"מ .השלטי יהיו מחוזקי היטב לברזי .במקרי מסוימי,
בהתא לאישור המהנדס ,תורשה תליית השלט לברז ע"י שרשרת פליז.
השלטי לציוד ולברזי יהיו מפח צבוע בהתא למפרט ,או מחובר פלסטי
בהתא לאישור המהנדס.
 07.08אופני מדידה:
 07.08.1כללי:
א .תיאורי היחידות בסעיפי השוני בפרק זה ובכתב הכמויות הינ
תמציתיי בלבד .רואי את מחירי היחידה ככוללי את מלאו התמורה
עבור ביצוע העבודה:
 מדידה וסימו.
 הכשרת תוואי לצרכי עבודה )בבני ומסביבו(
 דיפו ותמו*.
 אספקת חומרי ,הכלי ,המכונות ,הציוד.
 שימוש בכלי עבודה ,מכשירי ומכונות.
 הובלת כל החומרי ,כלי העבודה וכו' ,ובכלל זה העמסת ופריקת
וחלוקת בבני.
 התקנה מושלמת לפי הוראות יצר ודרישות תקני ,מפרטי ותכניות.
ב .מחירי הסעיפי בכתב הכמויות כוללי ג את כל האמור במפרטי
המיוחדי.
ג .כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות
המכרז לא תשפיע ולא תגרו לשינוי במחירי היחידה .זאת לאחר שהקבל
הסב את שימת לב המפקח לכ* בעוד מועד ,וקיבל אישור מוקד מהמפקח
לשינויי.
ד .לכל עבודה חריגה שאושרה לביצוע )או בעיות חריגות( יידרש להמציא ניתוח
מחירי לפי "מאגר משולב" או "דקל" .העבודות יבצעו לאחר אישור
המפקח.
 07.08.2צנרת מכל הסוגי:
א .מדידה לפי אור* בפועל.
ב .כל הספחי כגו קשתות ,הסתעפויות ,מחברי ,אוגני.
ג .עבודות חפירה,חציבה,הנחת צנרת בתו* תעלות ,אספקה והנחה של מצע,
עטיפה בחול נקי ומהודק בעובי  15ס"מ בכל רוחב התעלה ,מיו קרקע ,מילוי
והידוק ,הרחקת עוד +החומר החפור כמפורט לעיל ,פתיחה,חיתו* וסגירה
של השטח הסלול והשבחת השטח לקדמותו.
ד .עטיפה חרושתית ,צביעה ובידוד.
ה .גוש בטו לעיגו הצנרת.
ו .עבודות התקנה צנרת באופ סמוי בחריצי של קירות/רצפה ,בקירות גבס,
במילוי רצפה ובאופ גלוי מתחת לתקרות וליד הקירות לרבות התקנת צנרת
פלסטי לא קשיחה בתו* משטח אופקי ,כגו תעלות רשת ,ע חיזוק
בטפסניות פלסטיק לפחות כל  1מ' .
ז .מתלי ,חיזוקי ,משטח אופקי כגו תעלות רשת ,צינור מתעל ,עטיפת בטו
בי הסרגלי ,סימו צנרת.
ח .ביצוע מעברי ,פתחי ,קידוחי ,חדירות הנדרשי ,שרוולי מתאימי,
אטימת הפתחי מוחלטת ,לשביעת רצונו של המפקח.
ט .בדיקת לח  ,שטיפת צנרת ,חיטוי ,צילו וידאו ,קבלת אישור שרות השדה
של היצר.
י .תיקוני בידוד ,צבע ,ציפוי ,איטו והחלפת צנרת שנפגעה ללא תוספת מחיר.
יא .קבלת אישור שרות שדה של יצר הצינורות.
 07.08.3מגופי ,שסתומי וברזי מכל מיני סוגי ימדדו בנפרד לפי כמות בפועל ויכללו
במחיר רקורדי ו/או אוגני ואוגני נגדיי.
אוניברסיטת אריאל  אמפיתאטרון  - 6005שלב ב'

28
 07.08.4ברז שריפה/ברז הסנקה יימדד בנפרד לפי כמות בפועל לרבות זק ,+מחבר שטור,/
גוש בטו לעיגו ,מתק שבירה ,צביעה וכל האביזרי הדרושי בשלמות  הכל
לפי פרט סטנדרטי.
 07.08.5מערכת מדידה תימדד כיחידה אחת )קומפלט( הכנה למד מי משולב בקוטר
" ) ,4"/1דג והתקנת מדי המי לפי הנחיות העירייה( ,צינורות בקוטרי שוני
ואורקי קצרי ,כל הספחי ,אוגני ואוגני נגדיי ,פס הרקה ,חיו/
דיאלקטרי ,גוש בטו לעיגו ,כל החומרי וההתאמות הדרושי בשלמות לפי
פרט סטנדרטי .MM-3
 07.08.6עמדת כיבוי אש פנימית תימדד כיחידה אחת )קומפלט( לרבות ברז כיבוי בקוטר
" 2ע מצמד שטור /וגלגלו בקוטר " 3/4מצינור גומי באור*  25מ' וברז כדורי
פתיחה מהירה בקוטר " 1ו  2זרנוקי כיבוי בקוטר " 2ובאור*  15.0מ' ע מצמדי
שטור ,/מזנק סילו/ריסוס " 2הכל בתו* הארו מופיע באדריכלות או בתו* ארו
פברגלס במידות  120/80/30ס"מ.
 07.08.7מאספי ,מחסומי רצפה ,קולטי ניקוז וכו' ימדדו בנפרד ויכללו במחיר מכסי,
מסגרות ,מאריכי ,סלי ,איטו וכל הנדרש.
 07.08.8תעלות ניקוז ימדדו לפי יחידות המורכבות בפועל ויכללו צווארוני ניקוז ,איטו,
סל סינו וכל הנדרש.
 07.08.9כלי סניטאריי ימדדו לפי יחידות המורכבות בפועל על כל האביזרי הנלווי
כפי שמפורט בכתב הכמויות ומפרט טכני.
 07.08.10ארמטורות ימדדו לפי יחידות המורכבות בפועל ויכללו ברזי זוויתיי כפי
שנדרש.
 07.08.11תאי ביקורת לביוב ימדדו לפי יחידות בשלמות לרבות חפירה ו/או חציבה,
הנחת השוחה ,חיבור צנרת לשוחות ע"י אט תקני ,בדיקת אטימות לפי ת"י
 1205.6סעי ,3.5.2.2 +עיבוד קרקעית ,מילוי חוזר ע"י  ,CLSMאיטו פנימי,
הרחקת אדמה מיותרת ופסולת כשהוגדר לעיל ,פתיחה,חיתו* וסגירה של השטח
הסלול והשבת השטח לקדמותו.
 07.08.12מכסה לתאי ביוב/ניקוז ,לבורות שאיבה ,למפרידי שומ יימדד לפי יחידות
המורכבות בפועל ויכלול אספקה והתקנת מכסה לעומס מתאי ,צווארו,
התאמה לפיתוח שטח .דג המכסה לפי תכניות ובחירת האדריכל ומנהל
הפרויקט
 07.08.13מפלי חיצוניי ימדדו לפי פירוט בכתב הכמויות ויכללו במחיר את כל
צינורות באור* הנדרש ,ספחי וכל הנדרש לפי פרטי סטנדרטיי.
 07.08.14חיבור חדש לתא ביקורת קיי ימדוד כיחידה לרבות חפירה/חציבה ,פתיחת
דופ התא ,שינוי בעיבוד פנימי ,בניית מפל חיצוני או פנימי ,פתיחה וסגירה של
השטח הסלול והשבת השטח לקדמותו.
 07.08.15בניית בורות/שוחות/תאי שבירת לח /יצוקות בשטח ימדדו כיחידה קומפלט
לרבות תכנו ע"י קונסטרוקטור ובאחריות הקבל ,חפירות או חציבות,מצע,
הידוקי ,בטו לפי תכנו הקונסטרוקטור ,בטו רזה ,איטו ,זיו ,מחברי
שוחות ,סולמות ירידה ,בדיקת אטימות לפי ת"י  1205.6סעי ,3.5.2.2 +עיבוד
קרקעית ,מילוי חוזר ע"י  ,CLSMהרחקת אדמה מיותרת ופסולת כשהוגדר
לעיל ,פתיחה ,חיתו* וסגירה של השטח הסלול והשבחת השטח לקדמותו וכל
החומרי הדרושי כמתואר במפרט הטכני ובכתבי הכמויות.
 07.08.16שילוט כל הצינורות או אביזרי נכלל במחיר היחידה .השילוט יקבע ע"י מפקח
והמתכנ.
 07.34מערכות כיבוי אש
 34.00כללי
תאור העבודה
34.00.01
מפרט זה מתייחס לביצוע עבודות עבור מערכת כיבוי אש.
העבודה כוללת:
 .1מערכת כיבוי אש קונבנציונלית.
 .2מערכת כיבוי אש אוטומטית ע"י ספרינקלרי.
מערכת ספרינקלרי תתבצע בכל שטחי הבניי ע כיסוי מלא ותצויד
בברז שליטה ראשי ע פלג חשמלי המחובר למערכת התראה של לוח
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34.00.02

34.00.03

34.00.04

34.00.05

34.00.06

34.00.07

בקרה מרכזי לפי תכניות מאושרות ע"י יוע /בטיחות ומכו התקני.
בנוס ,+בכל קומה יותקנו תחנות שליטה קומתיות מחוברות ללוח בקרה
מרכזי .מערכת מי לספרינקלרי תחובר לקו מי לכיבוי אש בקוטר "4
ובלח /רשת המי העירוני.
מערכת מי לכיבוי אש קונבנציונלי תתבצע בכל הבניי לפי תכניות
מאושרות ע"י יוע /בטיחות ומכבי אש.
על הקבל לבצע את כל העבודות ולספק את כל החומרי ,הציוד ,הכלי
וכל הנדרש לביצוע מושל של העבודה על פי כל התקני וכללי לביצוע
עבודה מסוג זה.
תכולת המפרט המיוחד:
המפרט הטכני היינו תוספת לתקני ישראליי ומפרטי הכללי
לצור* תוספת הדגשה ,השלמה ,הבהרה ו/או שינויי לגבי האמור בו.
אי הכר* שכל העבודות המתוארות בתכניות ובכתבי הכמויות תמצא
את ביטויי במפרט הטכני.
מפרטי
העבודה תבוצע בהתא למפרטי העדכניי כדלהל:
המפרט הכללי של הבי משרדית  פרקי   07 ,34מתקני
.1
תברואה וכיבוי אש.
ת"י  1205כולל נספחי  מערכות שרברבות ובדיקת.
.2
ת"י   1596מערכות מתזי:התקנה
.3
.4
  NFPA 13התק האמריקאי להתקנת מערכות ספרינקלרי.
כל התקני העדכניי החלי על הציוד והחומרי.
.5
תכניות:
בחתימתו על מסמכי המכרז ,מצהיר הקבל כי ידוע לו שהתוכניות
שצורפו למכרז והמהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ה תוכניות
למכרז בלבד הבאות להבהיר את סוג העבודה וג והיקפה בכדי לאפשר
לקבל להגיש את הצעתו.
לקראת ביצוע העבודה וג במהלכה ,תימסרנה לקבל תכניות עבודה
מפורטות חתומות ומאושרות "לביצוע" .הקבל יבצע עבודותיו רק על פי
תכניות ומפרטי עליה החותמת "לביצוע" ע תארי* העדכו האחרו.
תאומי ע רשויות
בהתא להתקדמות העבודה ,יתא הקבל את בדיקות בשטח ע"י מכו
התקני וימציא למהנדס ,למפקח ולמזמי את כל האישורי להתקנת
מערכות כיבוי אש לפי התכניות .כל ההוצאות הקשורות בהוצאת
האישורי ,הפינוי בזמ הביצוע והוצאות נלוות הנדרשות עקב תנאי
הרישיונות יהיו על חשבו הקבל וה כלולות בחישוב עלות הסעיפי
השוני שבכתב הכמויות ,ולא ישול עבור בנפרד.
תכניות עדות )(AS MADE
ע סיו העבודה ימסור הקבל למהנדס תכניות עדות )(AS MADE
שהוכנו במהל* הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה ,ויושרו ע"י
המפקח.
יודגש כי מסירת תכניות עדות ) (AS MADEה תנאי הכרחי לאישור
החשבו הסופי.
התכניות תהיינה ממוחשבות בתוכנת אוטוקד )קוב (DWG /בה
יסומנו בשכבה נפרדת כל הקווי והאביזרי שביצע הקבל .התכניות
תוגשנה על גבי גיליו נייר לב מאושר וחתו ע"י מתכנ ומפקח ,ובצרו+
דיסקט המכיל את התכניות העדות וכ מידע נוס +שיידרש להפעלה
ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד.
הוראות כלליות
א .הקבל המבצע יהיה קבל שהתמחותו היא בתחו התקנת מערכות
כיבוי אש אוטומטיות ואשר התקי לפחות חמש מערכות מסוג זה
בהתא לתקנות האמריקאיות הרלוונטיות.
המזמי רשאי לפסול את הקבל המוצע לביצוע העבודה במידה ולא
הוכיח בקיאות בתקני המפורטי ובמידה ואי ניסיונו בהתקנות
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ב.
ג.

ד.
ה.

ו.
ז.

ח.

ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.

טו.
טז.

מסוג זה משביע את רצונו .החלטתו של המזמי תהיה סופית ולא
ניתנת לערעור מצד הקבל.
על הקבל להקפיד על אחסו נאות של כל סוגי צנרת באתר בצורה
שלא יפגעו באופ פיזי ולא יחדור לכלו* לתו* הצנרת .צינור פגו לא
יורשה להתקנה.
יודגש כי ההנחיות המפורטות להל להנחת והתקנת צינורות מכל
הסוגי היינ תמצית המלצות היצר ואינ באות במקו המלצות
היצר .כל הנחיות או אופ ביצוע אחר שיוגדרו ע"י היצר יחייבו את
הקבל לבצע אל פיה ,לא תהיה לקבל תביעה כספית כלשהי בגי
דרישות היצר בי א ידע עליה מראש ובי א לאו.
אי לחצוב חורי או חריצי בבטוני מבלי לקבל את אישור
הקונסטרוקטור והמפקח .הקבל יהיה אחראי על סימו חריצי
ופתחי הדרושי לביצוע עבודות אינסטלציה.
בכל מעבר צנרת דר* קירות ,תקרות ,רצפות וכו' יש לסדר שרוולי.
השרוולי יהיו מצינורות  .P.V.Cומעוגני במבנה בקוטר מספיק
גדול על מנת לאפשר העברת הצינורות ובידוד באופ חופשי.
השרוולי ינוסרו בשטח ישר וחלק.
שרוולי להעברת צינורות דר* רצפות יובלטו מפני הרצפה ב 1
ס"מ על מנת למנוע חדירת מי .הרווח בי השרוול והצינור ימולא
בפוליאורית מוקצ.+
הקבל יהיה אחראי לבדיקת מיקו השרוולי ולהתאמת צנרת
הכיבוי למיקו השרוולי .לא תשול תוספת כלשהי עבור שינויי
שעל הקבל יהיה לעשות עקב אי ממיקו השרוולי כמסומ
בתכנית.
במקרה של מעבר צנרת דר* רצפות ,תקרות ,קירות חיצוניות
ומחיצות יהיה הקבל אחראי לאטימה מלאה של פתח המעבר נגד
רטיבות ,התפשטות האש ולאטימה אקוסטית מושלמת .המרווח
סביב הצנרת ימולא ע"י הזרקת חומר מוקצ +או צמר סלעי ,או
חומר איטו ע"י בסיס צמנט ,או חומרי איטו גמישי המתנפחי
או צווארוני מתנפחי לצינורות פלסטיות או כל חומר שהוא
שיגרו לאטימה מושלמת.
לאחר התקנת השרוולי להעברת צינורות יתק הקבל את המקו
לרבות תיקוני טיח בניה וצבע ויחזיר המצב לקדמותו.
כל מתקני התלייה ,התמיכות ,השלות ,הקונזולות יהיו מגולווני
מאושרי ע"י  ULאו  FMויקבלו אישור מוקד של המהנדס .אופ
התקנה יהיה בהתא לתק . NFPA 13
הצנרת תותק בצורה גמישה ותחובר באופ שלא תעביר רעש
ורעידות למבנה.
הקבל מתחייב לבצע את עבודתו תו* שיתו +פעולה ותאו מלא ע
הגורמי הנוגעי בדבר ובכללי קבלני המשנה האחרי ,על מנת
למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
במקומות בה עוברת צנרת בחלל תקרות כפולות ,העבודה תבוצע
תו* תאו מלא ע תוכניות מיזוג אוויר וחשמל.
הרכבת צנרת גלויה ואביזרי תבוצע כ* שלכל צינור ואביזר תהיה
גישה נוחה לצרכי תיקוני או החלפה מבלי לפרק צינורות ו/או
אביזרי אחרי של המתקני וג לא צינורות ואביזרי של
מקצועות אחרי.
בסיו כל עבודות ההתקנה של מערכות כיבוי אש על הקבל לבצע
את כל הבדיקות היסודיות הדרושות לפי תקני ישראליי ולפי
המפרט הטכני הנ"ל ובתאו ע המפקח והמתכנ.
מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושל של כל שלבי העבודה,
לרבות ניקוי השטח מעודפי ופסולת ,השבת השטח לקדמותו,
תיקוני והכנת תוכניות "לאחר ביצוע".
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יז .כל האביזרי ,המגופי ,השסתומי והציוד לסוגיו יצוידו בסימו
או שילוט מתאי על גבי שלטי פלסטיק לפי קביעת המפקח .סימו
זה יופיע בתוכניות העדות כאמור בפרק סעי +לעיל.
יח .הצנרת תותק בתוואי הנדרש בתכניות .כל שינוי שיש בדעת הקבל
לבצע בתוואי קטע כלשהו ,מכל סיבה שהיא ,חייב לקבל אישור
המפקח.
יט .הקבל ראשי להציע שינויי בתכניות ו/או בפרטי ו/או במפרטי
וכ להציע חלקי ו/או אביזרי שווי ער* ו/או שוני מאלה
המופיעי במפרט ובכתב הכמויות בתנאי הבאי:
התאמה מלאה לתקני  NFPAהרלוונטיי
.1
אישור .FM & UL
.2
.3
חישובי הידראוליי להוכחת התאמת השינוי.
אישור של מכו התקני.
.4
החלטת המתכנ בעניי זה תהיה סופית ולא ניתנת
.5
לערעור.
כ .מפאת קנה המידה הקט מתוארי הקווי בדר* כלל באופ
סכמאתי ולא מסומני כל אביזרי הצנרת הדרושי.
 34.01צנרת ואביזרי:
צינורות פלדה
34.01.01
צינורות מי מחו /לבניי לכיבוי אש בקוטר " 2ומעלה ,במקומות
מצויני בתכנית ו/או לפי דרישות המפקח ,יהיו צינורות פלדה
מגולווני "סקדיול  "40בהתא לת"י  593/2ולתק אמריקאי ASTM -
 .A - 53הצינורות יהיו ע עטיפה חיצונית חרושתית תוצרת "אברות"
טיפוס " "APCאו ש"ע מאושר .הצינורות מחוברי בריתו*.
צנרת מי בתו* הבניי למערכת ספרינקלרי בקוטרי בי "1.5"  4
תהיה צנרת מגולוונת "סקדיול  "10מתוצרת "פקר פלדה" דג "פקר
 "10מחוברי בעזרת חיבורי "קוויק אפ" מאושרי  UL/FMתוצרת
"מודגל" ותכלול במחירה את כל הספחי והאביזרי הדרושי מאותה
תוצרת חרושתית.
צנרת ספרינקלרי בקוטרי בי " 1"  1.25וצנרת כיבוי אש להדרנטי
בקוטר " 2תהיה צנרת מגולוונת ללא תפר " סקדיול  " 40בהתא לת"י
 593/2ולתק אמריקאי  ASTM - A - 53מחוברת בהברגה.
צנרת כיבוי אש להדרנטי בקוטר " 3ו " 4תהיה צנרת מגולוונת ללא
תפר סקדיול  40בהתא לת"י  593/2ולתק אמריקאי ASTM - A - 53
מחוברת בעזרת חיבורי "קוויק אפ" מאושרי  UL/FMתוצרת "מודגל"
ותכלול במחירה את כל הספחי והאביזרי הדרושי מאותה תוצרת
חרושתית.
התבריגי בצינורות מבצעי לאחר הגלבו בהתא לת"י .50.3
ההברגות הפנימיות באביזרי הצנרת ה הברגות גליליות .ההברגות
החיצוניות באביזרי הצנרת ובצינורות ה הברגות קוניות .אור* התבריג
על קצות הצינור יהיה בהתא לקוטר הנומינלי של הצינור .הברגת
צינורות וספחי וכ הברגת שסתומי ,ברזי ושאר האביזרי תהיה
מלאה לכל האור* התבריג ,מבלי להשאיר תבריג צינור חשו.+
חיבור אביזר לצינורות כולל איטו יבוצע לפי סדר:
ניקוי התבריגי.
*
צביעה בצבע יסוד.
*
ליפו +בפשת או בסרט טפלו.
*
צביעה נוספת  במידת ומשתמשי בפשת.
*
כל קוטרי צנרת הפלדה ה באינצ' ומתייחסי לקוטר הנומינלי של
צינור.
כל הספחי להברגה או לריתו* ) זווית ,חיבורי " "Tוכו' ( יהיו מסוג
34.01.02
פלדה  ST 150לפחות.
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34.01.03

34.01.04
34.01.05

34.01.06

34.01.07

34.01.08

34.01.09

עבודות התחברות כוללות את כל החיתוכי של הרשתות הקיימות,
התקנת אביזרי חיבור מתאי תו* שימוש באביזרי ואמצעי אשר
יקבעו ע"י המהנדס בהתא לצנרת הקיימת .כמו כ כולל המחיר את כל
העבודות החפירה ,מילוי חוזר והידוק הדרוש.
לפני הרכבת צנרת על הקבל לבדוק את הצינורות ,למנוע חדירת לכלו*
לתוכ בעת עבודתו ולסתו הקצוות הפתוחי בגמר העבודה היומית.
לאחר גמר התקנת צנרת ,יש לנקות אותה חיצונית ולבצע שטיפה יסודית
של כל המערכת על פי הנדרש תק  NFPA 13ותק ישראלי .1596
השטיפה תבוצע באמצעות המשאבות לאור* הקווי הראשיי בספיקה
אשר תבטיח מהירות זרימה של  3מטר לשנייה בכל קוטר צינור.
בדיקת לח /כמפורט במפרט זה ובתק  ,NFPA 13תכלול את כל
ההסתעפויות ,האביזרי ומגופי וכול חייבי לעמוד בלח /של 200
 PSIלמש*  4שעות  .הבדיקה תוער* לאחר שחרור כל כיסי האוויר
מהרשת וסגירת כל קצוות הצינורות בפקקי .בעת ביצוע בדיקת הלח/
יש להקפיד על ניתוק צנרת ,אביזרי וציוד העלולי להינזק בעת ביצוע
הבדיקה.
קביעת הצנרת
א .הצינורות הגלויי יקבעו במרחק של  2ס"מ לפחות מפני הקיר
המוגמר ,ויחוזקו באמצעות ווי קולר עשויי מברזל מגולוו
ומורכבי משני חלקי ע אפשרות פתיחה לפירוק .
תמיכות ומתלי
א .תמיכות ומתלי יהיו על פי המפורט בתק . NFPA –13
ב .המרווח בי המתלי לא יעלה על המרחקי כמצוי בטבלה:
" 1.5ויותר
בי "1.25"  1
"3/4
קוטר צינור
 4.65מ'
 3.65מ'
מרחק בי מתלי
N/A
ג .תמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות כדוגמה "יוניסטרט",
"רוקו" או "מופרו" וכל סדרת האביזרי הנלווה .התמיכות יבוצעו
עבור צינורות בודדי ועבור קבוצות של צינורות ,בהתא לתוואי
הצנרת ,ויהיו מאושרות .UL/FM
ד .התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מותאמות
לעומס של חמישה מטרי של צינור מלא במי בקוטר מתאי פלוס
 114ק"ג.
ה .כל המתלי לצינורות בקוטר עד " 4יהיו מסוג "קלוויס" ,מוטות
ההברגה יהיו בקוטר " 3/8מינימו.
ו .כל התמיכות והמתלי כלולי במחירי הצנרת.
צביעה
צינורות פלדה להתקנה גלויה יהיו ע צביעה חרושתית.
מוצרי פלדה מכל הסוגי ,בקטעיה הגלויי יהיו צבועי )לאחר ניקוי
יסודי מלכלו* וכתמי שמ( כדלקמ:
צינורות וחלקי מתכת מגולווני
.1
א .שכבת צבע יסוד מגינול בעובי  30מיקרו
ב .שתי שכבות צבע עליו סופרלק בעובי של  30מיקרו כל
שכבה
צינורות וחלקי מתכת לא מגולווני
.2
א .שתי שכבות צבע מיניו סינטטי בעובי של  30מיקרו כל
שכבה או צבע כרו אב HB 13 /בעובי של  70  60מיקרו.
ב .שתי שכבות עליו הכוללות מג  309ביניי )אוקסיד אדו(
ושכבת צבע עליו  309אדו.
ניקוי צינורות וצבע יסוד ייעשו במפעל הצינורות או בבית המלאכה,
תיקוני צבע יסוד וצביעה ייעשו באתר.
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34.01.10

34.01.11

34.01.12

34.01.13

34.01.14

34.01.15

34.01.16

34.01.17

אביזרי צנרת  הוראות כלליות:
א .אביזרי הצנרת במערכות הכיבוי יהיו מתאימי ללח /עבודה של 175
 PSIמינימו.
ב .חיבורי אביזרי )אלא א צוי אחרת( יהיו עד קוטר ") 2כולל(
בהברגה ומקוטר " 3ומעלה מאוגני או חיבורי מהירי "קוויק
אפ".
ג .כל האביזרי יהיו מאושרי .UL/FM
מגופי כדוריי
ברזי ריקו ובדיקה יהיו ברזי כדוריי בקוטר עד ") 2כולל( ומאושרי
ע"י  UL/FMע גו +עשוי ברונזה ,ע מעבר מלא וידית ארוכה מתוצרת
"."NIBCO
מגופי מטיפוס "שער"
מגופי מקוטר " 3ומעלה )אלא א צוי אחרת( יהיו מטיפוס "שער" )
 (GATE VALVEמחוברי ע"י אוגני ע אוגני נגדיי )כלול במחיר(
 .מגו +עשוי מיציקת ברזל ע גלגל הפעלה ויהיה מסוג ציר מתרומ
) (O.S&Yועליו מפסק התראה  ,24 VDCגו +מצופה אמייל ,טריז מצופה
גומי סינטטי .מגופי יהיו מאושרי לכיבוי אש.
מגופי מטיפוס "פרפר"
מגופי ניתוק בתחנות שליטה בקוטר " 3עד " 4יהיו מטיפוס "פרפר" בעל
קצוות מחורצי מחוברי ע"י " "QUIKCOUPע גלגל הפעלה
,תמסורת ומראה מצב פתוח/סגור ,מפסק חשמלי לזיהוי מצב פתוח
לדוגמא תוצרת " "TYCOדג , BFV-Nגו +עשוי ברזל יציקה ע ציפוי
 ,Poliamideמד +סגירה עשוי ברזל יציקה ע אט . "E" EPDM
המגופי יהיו מתאימי ללח /העבודה  .300PSIמפסק חשמלי יפעיל
במערכת התראות חיווי ברמת תקלה.
מסנני מטיפוס "אלכסוני":
מסנני בקוטר " 3ומעלה יהיו מטיפוס "אלכסוני" ע רשת נירוסטה
)חור  0.75מ"מ( גו +עשוי פליז או יציקת ברזל כמצוי בכתב הכמויות
בקוטר " 1.5ומעלה מצוידי בברז ניקוי כדורי )כלול במחיר( וצינור
ניקוז עד הרצפה.
שסתו אל חוזר:
שסתו אל חוזר מקוטר " 3עד קוטר " 4יהיה בעל קצוות מחורצי
מחוברי ע"י " "QUIKCOUPלדוגמא תוצרת " "TYCOדג . CV-1F
גו +עשוי מברזל יציקה יהיה נית לניקוי על ידי פתיחת מכסה עליו עשוי
מברזל יציקה ע אט גומי ניטריל ,מד +עשוי מנירוסטה ע אט
 ."E" EPDMשסתו אל חוזר יהי מתאי ללח /העבודה  300PSIותצויד
בשתי שעוני לח /וברז ניקוז בקוטר מתאי.
רגש זרימה:
רגש זרימה חשמלי הסוגר מגע חשמלי ע התחלת זרימת מי דר*
מערכת ספרינקלרי יהיה מתוצרת " "TYCOדג  .VSCהרגש יפעיל
במערכת התראות חיווי ברמת אזעקה.
עמדת כיבוי אש
עמדת כיבוי אש תקנית ,מותקנת בתו* ארו מפח צבועי במידות
 130/90/30ס"מ ע מד +פנימי ודלת ע מנגנו נעילה מחוזקי לקירות
או אלמנטי מפלדה .כל ארגז יכלול את אלמנטי הבאי:
א .ברז שריפה בקוטר " 2ע מחבר "שטור. "/
ב .גלגלו באור*  30מ' ע מזנק ריסוס סילו ומגו +כדורי ".1
ג 2 .זרנוקי באור*  15מ' ע מחבר "שטור."/
ד .מזנק ריסוס סילוני ".1
ה .מט +כיבוי אבקה  6ק"ג.
הקבל יספק את פרטי ארגזי הכיבוי וכ החיזוקי לקירות ואלמנטי
השוני לאישור המפקח לפני אספקת לאתר.
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34.01.18

34.01.19

34.01.20

צנרת מי לברזי שריפה פנימיי לרבות מגופי ,ספחי וכל החומרי
הנדרשי להתקנה מושלמת.
מונע זרימה חוזרת
מונע זרימה חוזרת יהיה מטיפוס אזור לח /מופחת ,מסוג התוא את
דרישות משרד הבריאות.
המז"ח עשוי נירוסטה או יצקת ברזל מצופה אפוקסי.
תחנת אזעקה והפעלה:
תחנת אזעקה והפעלה תכלול  :מגו +אזעקה בקוטר הנדרש ,מגו+
מטיפוס "פרפר" כמפורט לעיל ,שני שעוני לח /המותקני אחד לפני
הברז ואחד אחריו ,ברז ניקוז " ,2שסתו פורק לח /בקוטר " 3/4ורגש
זרימה חשמלי הסגור מגע חשמלי ע התחלת זרימת מי דר* מערכת.
ספרינקלרי
הספרינקלרי אשר יותקנו באזורי ללא תקרה אקוסטית כגו לאור*
תעלות חשמל/תקשורת וכד' יהיו ע תגובה מהירה ללא רוזטה
דקורטיבית מסוג  PENDENT / UPRIGHTבעלי נתי* או בקבוקו
להפעלה בטמפרטורה  170 F °  135 F °ע קבוע זרימה בהתא
לתכניות וכתבי כמויות.
הספרינקלרי אשר יותקנו באזורי ע תקרה אקוסטית יהיו ע
תגובה מהירה ע רוזטה דקורטיבית מסוג  PENDENTבעלי נתי* או
בקבוקו להפעלה בטמפרטורה  170 F °  135 F °ע קבוע זרימה
בהתא לתכניות וכתבי כמויות.
חיבור ספרינקלרי אל קווי צנרת יבוצע בהברגה תו* שימוש בסרט
טפלו או משחת טפלו בלבד .התקנת ספרינקלרי בצנרת תעשה ע"י
מפתח מתאי.
בהתקנת ספרינקלרי יש להתייחס למכשולי כדוגמת קפיצות בתקרה
וכו' העלולי להפריע לפיזור המי.
הקבל ישאיר בגמר ההתקנות ספרינקלרי רזרביי מכל סוג המותק
במבנה בכמות כפי שתפורט בכתב הכמויות ויאחסנ בארו
ספרינקלרי מיוחד המיועד לכ*.

 34.02אופני מדידה
כללי:
34.02.01
א .תיאורי היחידות בסעיפי השוני בפרק זה ובכתב הכמויות הינ
תמציתיי בלבד .רואי את מחירי היחידה ככוללי את מלאו
התמורה עבור ביצוע העבודה ,אספקת חומרי ,חומרי עזר וכל
הנדרש לביצוע מושל.
ב .מחירי הסעיפי בכתב הכמויות כוללי ג את כל האמור במפרטי
המיוחדי.
ג .כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס
לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרו לשינוי במחירי היחידה .זאת
לאחר שהקבל הסב את שימת לב המפקח לכ* בעוד מועד ,וקיבל
אישור מוקד מהמפקח לשינויי.
ד .לכל עבודה חריגה שאושרה לביצוע )או בעיות חריגות( יידרש
להמציא ניתוח מחירי לפי "מאגר משולב" או "דקל" .העבודות
יבצעו לאחר אישור המפקח.
צינורות כיבוי אש ימדדו לפי אור* בהתא לביצוע בפועל בקוטרי
34.02.02
שוני .מחיר צינור בכל קוטר יכלול:
א .כל הספחי ,האביזרי ,חיבורי "קוויק אפ" ,קשתות ,המתלי,
התמיכות.
ב .שרוולי מעבר ,סגירת פתחי לביצוע אטימה מוחלטת כמפורט
במפרט הטכני.
ג .צביעה צנרת ואביזרי ,תיקוני בצביעה והתקנת צנרת ואביזרי
לשביעות רצונו של המפקח.
ד .בדיקת לח ,/שטיפת המערכת לאחר גמר בדיקות והעבודה,שילוט.
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34.02.03

34.02.04
34.02.05

אביזרי וכל המגופי האחרי ימדדו לפי יחידות שיורכבו בפועל
ויכללו במחיר:
א .אוגני ואוגני נגדיי ,רקורדי ,אומי ,ברגי ,סידורי חיזוק
והתקנה מתאימי וחומרי עזר.
ב .שילוט לברזי וציוד.
ג .אביזרי פיקוד כמו מפסקי זרימה ומפסקי גבול כולל תיאו החיבור
והחיווט ע קבל גילוי אש ועש.
ספרינקלרי ימדדו לפי יחידות שיורכבו בפועל כולל רוזטה ,צינור
מקשר " ,1התאמות לתקרות מונמכות ,מופות ו/או חבקי מדג
"קוויק אפ" .
תחנת הפעלה נמדדת כיחידה קומפלט כאשר היא מותקנת במקו
והמחיר כולל אוגני נגדיי ,אטמי וברגי מגולווני ,בדיקה והפעלה.
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פרק   08מתקני חשמל
08.1

תנאי כלליי מיוחדי
 08.1.1תאור האתר  /מבנה:
פרק זה מתייחס לביצוע מתק החשמל ותשתיות תקשורת בפרויקט.
 08.1.2בצוע לפי מפרטי ותקני
העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות חשמל ,08שבהוצאת הוועדה
הבינמשרדית של משהב"ט ומשרד הבנוי והשכו ,לפי תק ישראל )ובהעדרו לפי
תקני זרי מתאימי( ,לפי חוק החשמל ובהתא למפרט מיוחד זה .כמוכ
תבוצע העבודה בהתא לדרישות חברת החשמל ,הנחיות מכבי אש והוראות
המפקח.
 08.1.3תוכניות
א.

ב.

ג.

התאמת התוכניות למציאות
על הקבל לבדוק התאמת התוכניות למציאות לפני בצוע העבודה בפועל.
בכל מקו שיגלה הקבל סתירה ו\או אי התאמה ,חייב הוא להודיע על
כ* מיד למפקח .בא לא עשה כ* ,ישא הקבל בכל ההוצאות שיידרשו
לתיקו .בכל מקרה ,יעבוד הקבל רק לפי תכניות מאושרות לביצוע,
מהדורה אחרונה.
אישור לפני ביצוע
לפני ביצוע עבודה יבקש הקבל אישורו הסופי של המפקח על התוכניות
שברשותו ,וכ הנחיות הקשורות לפרטי ביצוע .אי לבצע כל שינוי ללא
אישור המפקח.
תכניות כפי שבוצעו
ע גמר העבודה יהיה על הקבל לספק למפקח שלושה העתקי
.1
של תכניות המתק ועליה מסומני העדכוני בהתא לביצוע
הסופי .עדכו התכניות ומסירת למזמי יהיה חלק ממחירי
היחידה ,וקבל לא יקבל כל תוספת במחיר על כ* .מסירת
התוכניות מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר .כל שינוי מהל*
הבצוע ירש בתוכניות ביו הבצוע באישור המפקח חתו
ומוחת.
התכניות יסופקו לקבל ע"ג דיסקט )קבצי  .DWGאו .(.DXF
.2
הקבל יעדכ את התכניות ע"ג דיסקט המתכנ.

 08.1.4מסירת העבודה
בקורת המתק
א.
הקבל יזמי ויתא בקורת של בודק מטע חברת החשמל .הקבל יספק
לבודק כל מכשיר ואמצעי בדיקה ע"פ דרישתו ,ללא כל תשלו נוס.+
הכנת המתק המושל למסירה למזמי
ב.
לפני מסירת המתק לרשות המזמי על הקבל לבצע את הפעולות
הבאות:
בדיקת הידוק חבורי חשמל בלוחות וחיזוק ברגי במידת
.1
הצור*.
בדיקת בידוד של המתק ע"י מגר  500וולט.
.2
בדיקת רציפות הארקה של המתק ע"י אוממטר .הבדיקה
.3
תכלול את כל השקעי.
כוונו כל ההגנות התרמיות והמגנטיות.
.4
בדיקת נכונות השלוט.
.5
הזמנת הביקורות והתשלו עבור.
.6
סיוע לבודק המוסמ* בבצוע הבקורת.
.7
הכנסת מתח בלוחות.
.8
בדיקת איזו פאזות.
.9
בדיקת כיול מכשירי המדידה והבקרה.
.10
.11
הכנת תכניות המתק כפי שבוצע בפועל ) (AS MADEבשלוש
העתקי.
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ג.

מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

מס' תק
ת"י  20חלק 1
ת"י  20חלק 2.1
ת"י  20חלק 2.2
ת"י  20חלק 2.5
ת"י  20חלק 2.6
ת"י  20חלק 2.18
ת"י  20חלק 2.19
ת"י  20חלק 2.22
ת"י  20חלק 2.23
ת"י  20חלק 2.24
ת"י  20חלק 2.25
ת"י  24חלק 1
ת"י  24חלק 2
ת"י  24חלק 3
ת"י  24חלק 5
ת"י 32
ת"י 33

18

ת"י  33חלק 2.1

19
20
21
22
23
23

ת"י  62על חלקיו
ת"י 145
ת"י  397חלק 1
ת"י  397חלק 1.1
ת"י 444
ת"י 473

24

ת"י  473חלק 1

25

ת"י  473חלק 2

26

ת"י  473חלק 3

27

ת"י  473חלק 4

28

ת"י  473חלק 5

29

ת"י  473חלק 6

כל הפעולות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבל כמפורט והקבל יבצע על חשבונו
את כל התקוני שידרשו בבדיקות השונות וכ ישא בהוצאות בדיקה
נוספת א תידרש.
כל הפעולות הנ"ל יעשו ע"י הקבל בנוכחות המפקח.
הקבל יכי דו"ח על כל הפעולות והבדיקות הנ"ל שימסר למפקח
בחתימתו.
מסירה למזמי
לאחר בצוע בקורת ע"י הבודק תיער* קבלה סופית של המתק ע"י
המפקח.
הקבל יבצע את כל התיקוני וההשלמות שידרשו בעת קבלת המתק.
במידה ויהיה צור* בבקורת קבלה נוספת ,לפני זימונה ,יתחייב הקבל
בכתב כי בדק בעצמו את כל המתקני וכי תוקנו כל הליקויי .במידה
ובבקורת הנוספת יתגלו אות הליקויי או חלק ,יחוייב הקבל ג
בתשלו שכר יו עבודה לכל המוזמני ,לפי תערי +משרדי ממשלה.
רשימת תקני ישראליי רלונטיי
ש התק
מנורות  :דרישות כלליות ובדיקות
מנורות  :מנורות קבועות למטרות כלליות
מנורות  :מנורות גומחה
מנורות  :מנורות חצפה
מנורות  :מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות נימת להט
מנורות  :מנורות לברכות שחייה ולשימושי דומי
מנורות :מנורות למובלי אוויר
מנורות  :מנורה לתאורת חירו
מנורות  :מערכות תאורה למתח נמו* מאד לנורות נימה
מנורות  :מנורות בעלות טמפרטורת שטח פני מוגבלת
מנורות  :מנורות לשימוש באתרי רפואיי של בתי חולי ומרפאות
מעליות נוסעי ומעליות משא  :מעליות חשמליות
מעליות נוסעי ומעליות משא  :מעליות הידראוליות
מעליות נוסעי ומעליות משא  :מעליות שירות חשמליות
מעליות נוסעי ומעליות משא  :מעליות משא ללא ליווי אד
תקעי ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושי דומי עד  16אמפר
מפסקי חשמליי לשימוש בבתי מגורי ובמתקני חשמל קבועי
דומי
מפסקי חשמליי לשימוש בבתי מגורי ובמתקני חשמל קבועי
דומי  :מפסקי אלקטרוניי
התקני חיבור למעגלי מתח נמו* לשימוש ביתי ולשימושי דומי
תיבות חיבורי למתקני חשמל  :תיבות פלסטיק
נטלי לשפופרות פלואורניות  :דרישות כלליות ודרישות בטיחות
נטלי לשפופרות פלואורניות  :דרישות פעולה
צינורות מג משורייני מתוברגי מפלדה ללא בידוד למתקני חשמל
כבלי ,פתילי ומוליכי מבודדי למתח נומינלי עד  1000וולט :
דרישות כלליות
כבלי ,פתילי ומוליכי מבודדי למתח נומינלי עד  1000וולט :
מוליכי מבודדי פוליויניל כלורי ) כינוי ט (
כבלי ,פתילי ומוליכי מבודדי למתח נומינלי עד  1000וולט:
מוליכי גמישי מבודדי פוליויניל כלורי )כינוי ט גמיש(
כבלי ,פתילי ומוליכי מבודדי למתח נומינלי עד  1000וולט:
מוליכי גמישי מבודדי פוליויניל כלורי ) כינוי טט (
כבלי ,פתילי ומוליכי מבודדי למתח נומינלי עד  1000וולט:
כבלי גשר מבודדי פוליויניל כלורי ) כינוי טטר (
כבלי ,פתילי ומוליכי מבודדי למתח נומינלי עד  1000וולט:
כבלי עגולי מבודדי בפוליויניל כלורי )כינוי טנט (
כבלי ,פתילי ומוליכי מבודדי למתח נומינלי עד  1000וולט:
פתילי גמישי שטוחי מבודדי בפוליויניל כלורי )כינוי פט (
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38
מס'
30

מס' תק
ת"י  473חלק 7

31

ת"י  473חלק 8

32

ת"י  473חלק 9

33

ת"י  473חלק 10

34

ת"י  489חלק 1

35
36

ת"י 520
ת"י  520חלק 2

37
38
39

ת"י 547
ת"י 644
ת"י  658חלק 1

40

ת"י  658חלק 2

41
42

ת"י 728
ת"י 745

43

ת"י  832חלק 1

44

ת"י  832חלק 2.1

45

ת"י 858

46
47

ת"י 899
ת"י  1038חלק 1

48

ת"י  1038חלק 2.1

49
50

ת"י 1058
ת"י 1109

51
52
53
54

ת"י 1149
ת"י  1154חלק 1
ת"י  1154חלק 2
ת"י  1154חלק 3

55

ת"י 1155

56
57
58
59
60
61
62
63
64

ת"י 1166
ת"י 1169
ת"י  1220חלק 1
ת"י  1220חלק 2
ת"י  1220חלק 3
ת"י  1220חלק 4
ת"י  1220חלק 6
ת"י  1220חלק 10
ת"י  1220חלק11

ש התק
כבלי ,פתילי ומוליכי מבודדי למתח נומינלי עד  1000וולט:
פתילי עגולי או שטוחי מבודדי בפוליויניל כלורי )כינוי פטט (
כבלי ,פתילי ומוליכי מבודדי למתח נומינלי עד  1000וולט:
פתילי עגולי או שטוחי מבודדי בפוליויניל כלורי )כינוי פטטכ(
כבלי ,פתילי ומוליכי מבודדי למתח נומינלי עד  1000וולט:
פתילי עגולי מבודדי בגומי דק ) כינוי פגג (
כבלי ,פתילי ומוליכי מבודדי למתח נומינלי עד  1000וולט:
פתילי עגולי מבודדי בגומי עבה ) כינוי פגגכ (
מכסי ותקרות טרומיי לתאי בקרה  :מערכות מי ,ביוב ,ניקוז
ותיול
שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי
נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת  :דרישות בטיחות ודרישות
פעולה
כבלי תת קרקעיי מבודדי בפוליויניל כלורי למתח עד  1000וולט
מגעוני
חוליות טרומיות מבטו לתאי בקרה  :חוליות גליליות מבטו לא
מזוי
חוליות טרומיות מבטו לתאי בקרה  :חוליות קוניות מבטו לא
מזוי
צינורות פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבנייני
מפסקי אוטומטיי זעירי להגנה מפני זר יתר ,למתקני ביתיי
ולמתקני דומי
מפסק מג הפועל בזר דל +ללא שילוב הגנה מפני זר יתר והמיועד
לשימוש ביתי ולשימושי דומי  :דרישות כלליות
מפסק מג הפועל בזר דל +ללא שילוב הגנה מפני זר יתר והמיועד
לשימוש ביתי ולשימושי דומי  :חלות הדרישות הכלליות על
המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה
מובלי ואבזריה לכבלי ומוליכי מבודדי להתקנות תת
קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת  :מובלי  PVCבעלי דופ מקשית
ואבזריה
שנאי מבדלי ושנאי בטיחות מבדלי
מפסק מג הפועל בזר דל +ובזר יתר לשימוש ביתי ולשימושי
דומי  :דרישות כלליות
מפסק מג הפועל בזר דל +ובזר יתר לשימוש ביתי ולשימושי
דומי  :חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה
במתח הזינה
קבלי כוח
תקעי ,בתי תקע ומערכות חיבור לשימוש
בתעשייה
בתי תקע משותפי ציר  75או לאנטנות רדיו וטלוויזיה
תקעי ובתי תקע לציוד קצה  :מחבר  4מגעות למכשירי טלפו
תקעי ובתי תקע לציוד קצה  :מחבר  6מגעות לתקשורת
תקעי ובתי תקע לציוד קצה  :מחבר  8מגעות ,לתקשורת עד 100
מגאהר/
כבלי לתדר שמע  :כבלי למיתקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה
עשויי פוליויניל כלורי
נורות פריקה  :נורות אדי נתר ,הפועלות בלח /גבוה
נטלי לנורות פריקה ) למעט נורות פלואורניות (
מערכות גילוי אש  :גלאי עש למערכות גילוי אש
מערכות גילוי אש  :יחידות בקרה
מערכות גילוי אש  :הוראות התקנה ודרישות כלליות
מערכות גילוי אש  :גלאי חו
מערכות גילוי אש  :התקני הפעלה ידניי
מערכות גילוי אש  :התקני להתרעת שמע
מערכות גילוי אש  :תחזוקה
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מס'
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
מס'
1
2
3
4

ש התק
מס' תק
אבזרי חיבור לצינורות למתקני חשמל  :אבזרי פלסטיק ואבזרי
ת"י 1280
משולבי
מערכות אזעקה לגילוי פריצות  :יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי
ת"י  1337חלק 1
עסק
מערכות אזעקה לגילוי פריצות  :הוראות התקנה לבתי עסק
ת"י  1337חלק 2
מערכות אזעקה לגילוי פריצות  :מוקדי בקרה
ת"י  1337חלק 3
מערכות אזעקה לגילוי פריצות  :גלאי
ת"י  1337חלק 5
מערכות אזעקה לגילוי פריצות  :יחידות בקרה לדירות מגורי
ת"י  1337חלק 6
מובלי פלסטיק למתקני חשמל ,טלקומוניקציה ואלקטרוניקה :
ת"י  1381חלק 1
מערכות להעברת ולסינו +של כבלי להתקנות חשמל  :דרישות
כלליות
ת"י  1381חלק  2.1מובלי פלסטיק למתקני חשמל ,טלקומוניקציה ואלקטרוניקה :
מערכות להעברת ולסינו +של כבלי להתקנות חשמל  :דרישות
ייחודיות  מערכות להעברת ולסינו +של כבלי המיועדי להרכבה
על קירות או תקרות
לוחות מיתוג ובקרה למתח נמו*  :דרישות כלליות
ת"י  1419חלק 1
לוחות מיתוג ובקרה למתח נמו*  :דרישות ייחודיות למערכות סינו+
ת"י  1419חלק 2
של פסי צבירה ) מובלי צבירה (
כבלי כוח מבודדי בדיאלקטר מקשי משוחל למתח נקוב מ  1ק"ו
ת"י 1516
עד  30ק"ו
מערכות מתזי  :התקנה
ת"י  1596חלק 1
אלקטרודות הארקה מצופות נחושת
ת"י 1742
מערכות לכיבוי אש במי  :בקרה ,בדיקה ותחזוקה
ת"י 1928
ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתו* בנייני
ת"י 4136
מפרטי ישראליי
ש המפרט
מס' מפרט
תיבות ללוחות חיבורי למתקני חשמל  :לוחות עשויי פלסטיק
מפמ"כ 165
מצברי נייחי מטיפוס עופרת  חומצה  :מצברי מאווררי  דרישות
מפמ"כ 335
כלליות ושיטות בדיקה
דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמו* המיועדי להתקנה במקומות
מפמ"כ 372
נגישי לאנשי לא מקצועיי  לוחות חלוקה
חול כיסוי לכבלי טלפו בתעלות
מפמ"כ 444
)  IECהנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה (
מס'
מס' התק
ש התק
IEC60044
IEC60099-4

Instrument transformers
Surge arresters :Metal –oxide surge arresters without gaps
for a.c. systems
IEC60099-5
Surge arresters :Selection and application recommendations
IEC60255
Electrical relays
IEC60357
)Tungsten halogen lamps (non vehicle
IEC60670
General requirements for enclosures for accessories for
household and similar fixed electrical installations
IEC60947-2
Low-voltage switchgear and controlgear : Circuit breakers
IEC60947-3
Low-voltage switchgear and controlgear :Switches,
disconnectors, switch disconnectors and fuse combination
units
IEC60947-6
Low-voltage switchgear and controlgear : Automatic
transfer switching equipment
IEC60947-7-1
Low-voltage switchgear and controlgear :Terminal blocks
for copper conductors
IEC60947-7-2
Low-voltage switchgear and controlgear :Protective
conductor terminal blocks for copper conductors
IEC61167
Metal halide lamps
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40
הערה לגבי טבלת התקני )ישראליי+בינלאומיי(:
יש לוודא תוק התקני עפ"י המהדורה האחרונה ליו הוצאת המפרט.
08.2

לוחות חשמל
 08.2.1כללי
הלוחות ייוצרו ע"י יצר לוחות חשמל העומד בתק ישראלי ISO 9002להבטחת
איכות ,או שיש לו הסמכה ממכו התקני הישראלי בהתא לתק .61439
08.2.2

ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

מבנה הלוחות
הלוחות ייוצרו מארגז פח דקופירט בעובי  1.5מ"מ לפחות ,ע חיזוקי
א.
מפרופילי פלדה פנימיי ,בנוי להתקנה בצמוד לקיר ,ע דלתות וע
פנלי פנימיי ,דלתות יצויידו במנעול פנימי לאפשרות נעילה ע מפתח.
סגירת הפנלי תהיה ע ברגי שבויי וידיות להסרה.
ב.
הצירי יהיו פנימיי )מוסתרי( מפלדת אלחלד .הצירי יאפשרו
ג.
פתיחת כל דלת ב  ,180°בלי קשר למצב שאר הדלתות.
כל הידיות והסגרי יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל .יותקנו סגרי
ד.
בכל פינות הדלתות ,ע מדבקות המורות את כוו הסיבוב לפתיחה.
יותקנו מחיצות פח מלאות לכל עומק הלוח ,להפרדה בי השדות.
ה.
בצד הפנימי של הדלת בכל לוח ירות* או יותק כיס לתכניות )הכל בהתא
לחומר ממנו בנוי הלוח( ,מפח כדוגמת הפח של הפנלי .מידות הכיס יהיו
 20*20*3ס"מ לפחות.
בלוח יושאר פנל עליו ריק בגובה  40ס"מ עבור פסי לקשירת כבלי ומהדקי
יציאה.
על הדלתות יותק א* ורק הציוד הבא :ידיות מצמד למפסקי ראשיי ,נוריות
סימו ,מכשירי מדידה ,לחצני ובוררי למערכות הפיקוד.
הלוחות ייצבעו פעמיי בצבע יסוד  +צבע סופי אפוקסי בשיטה אלקרטוסטטית.
סוג הצבע   RALבגוו קר בהיר או בצבע אחר בא צויי אחרת ,ע"פ הדרישה.
סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה  120מיקרו.
ציוד מדידה שיותק ע"ג הדלתות יוג נגד מגע מקרי ע"י פלטת פרטינקס.
כל החלקי ה"חיי" )נושאי מתח( יוגנו נגד מגע מקרי.
חלקי מתכתיי שאינ נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה הראשי .חלקי
מתכתיי כגו צירי ,ברגי ,ידיות וכדומה ,יהיו מפלדת אלחלד.
כל הברגי ,האומי וכדומה יחוזקו באמצעות דיסקיות קפיציות ואומי
כפולי ,למניעת התרופפות.
בלוחות יושאר מקו שמור בשיעור  25%מהציוד המותק .מקו שמור
יד.
יכלול ג פתחי בפנלי )שיכוסו בסגרי פלסטיי( ,מקו למהדקי
וכ קונסטרוקציה להרכבת הציוד.
הלוחות יהיו בעלי דרגות הגנה מפני פגיעות מכניות ,אטימות למי
טו.
וחדירת אבק ע"פ המצויי בתוכניות ו\או בכתב הכמויות.
תבוצע הפרדה מכנית בי מתחי ברמות שונות וסוגי שוני )מתח
טז.
נמו* ,מתח נמו* מאוד ,חיוני ,בלתי חיוני.(S.P.U ,
בחלקו העליו של כל תא יותק פתח ע מכסה )פלנג'( עבור גלאי עש.
יז.

 .08.2.3ציוד
א.

ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגי כמפורט:
לזר עד   50Aמא"זי מודולריי )להתקנה ע"ג מסילה( ,רוחב
 17.7mmלקוטב ,כושר ניתוק .10KA :כושר הניתוק בלוחות המרוחקי
עד  30מ' מטרנספורמטור חבה"ח יהיה ) 30KAלכל הציוד(.
לזר מ  63Aומעלה מאמ"תי קומפקטיי ,ע יחידת OVER LOAD
תרמית ומגנטית ניתנת לכיול )לפי דרישה בלבד נית יהיה לספק יחידה
ע הגנה מגנטית קבועה( .א לא נדרש אחרת ,כושר הניתוק יהיה
 30KAלפחות וכיול ההגנה המגנטית יהיה ל  * IN
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ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

י.
יא.
יב.
 08.2.4חווט
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

תוצרת הציוד תהיה אחידה ,מאחת במפורטות להל:
מא"זי  מתוצרת לגרנד או מרלי ג'ר.
.1
מאמ"תי קומפקטיי  תוצרת לגרנד או מרלז'ר
.2
מנתקי מעגל להגנת מנועי  לגרנד או מרלי ג'ר.
.3
ממסרי פחת יהיו מדג  Aמתוצרת "לגרנד" או "מרלי ג'ר ".
.4
כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשי )ללא הגנה עורפית( ,א* לא
פחות מהמצויי לעיל.
דג המפסיקי יהיה :עד   63Aקומפקטיי מסוג "פקט" .מפסיקי
מעל   63Aמאמ"תי ללא הגנות ,כמפורט לעיל.
מגעני  מתוצרת טלמכניק ,או קלוקנרמילר,
לחצני ונורות סימו  בקוטר  22מ"מ ,תוצרת טלמכניק ,או קלוקנר
מילר ,או ברטר.
מהדקי  קפיציי ,מדג להרכבה ע"ג מסילה ,תוצרת "ווידמילר" דג
 ,.K.A.Sאו "פניקס" ,או "לגרנד".
מודדי  בעלי סקלה מורחבת ,במידות  ,96*96mmתוצרת "ארדו" ,או
 ,CELSAאו .IBM
מגיני מתחי יתר )פורקי ברק( למתח  230Vוזר פריקה  100KAלפחות,
מתוצרת "דהא" דג  ,VA 280או "פניקס" דג " ,"VALVETRABאו
"מרל ז'ר" דג  .100KA41Pהמגיני יהיו חדפזיי ע בסיס
לשליפה.
ממסרי פקוד יהיו ע  4מגעי מחליפי ובסיס "שליפה" סטנדרט  11או
 14פיני )ע ברגי( ,מתוצרת "איזומי" דג  ,RY4VULCאו
"סירילק" ,או "אומרו" .מתח והתנגדות הסליל יהיו כמצויי.
ממסרי פקוד יהיו מתוצרת "איזומי" למתח  ,230Vע  4מגעי
מחליפי ובסיס "שליפה" סטנדרטי )ע ברגי( ,דג .RY4VULC
כל אביזרי הפקוד והבקרה מותקני ע"ג בסיס שליפה סטנדרט 11
פיני ,חיזוק החווט בברגי )לא בהלחמה!(.
החווט יבוצע במוליכי גמישי ,הקשורי ב"צמות" בקווי ישרי
)אופקי ואנכי בלבד(.
חת* החווט יהיה מתאי לזר הנומינלי המכסימלי של הציוד המחובר.
הערה :מוליכי אשר לא יתאימו לזר הנומינלי בהתא למצויי בחוק
החשמל  תקנות ,לוחות חשמל יוחלפו ללא תמורה!.
כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקי ממוספרי .לא יורשו חיבורי
"שירשור" מאביזר לאביזר ,לא מתח ,לא אפס ולא פקוד מכל סוג שהוא.
סדר הפזות יסומ ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר ,פסי צבירה
וכדומה ,ע"י סרטי בידוד דביקי בצבעי הפזות )חו ,חו/כתו,
חו/שחור(.
פסי הצבירה יסומנו בצבעי כנ"ל.
מוליכי גמישי יסתיימו בנעל כבל או בשרוול לחיצה מתאי .קצה
המולי* ייעט +בסרט בידוד.

 08.2.5סימו ושילוט
השילוט יבוצע בשלטי סנדוי /חרוטי לב על רקע שחור ,שלט נפרד לכל
א.
אביזר שיחוזק בניטי )לא בהדבקה( .יותקנו שלטי ,ה על הפנלי וה
בתו* הלוח ,כ* שנית יהיה לזהות כל אביזר ,ג כאשר הלוח פתוח ,ללא
הפנלי.
השילוט על הדלתות יכיל את ש הלוח ,מקור ומתח ההזנה ,וסימו
ב.
המפסיקי הראשיי.
בנוס +לשילוט ,יסומ כל כבל וכל גיד בתו* הלוח במספר המעגל ,הפזה
ג.
וכדומה .כל גיד במערכת הפיקוד יסומ ג באמצעות טבעות פלסטיות
ממוספרות .מספור גידי הפיקוד יהיה לפי תכניות חיווט שיוכנו ע"י
הקבל.
יבוצע שילוט בצבע שונה לכל רמת מתח בלוח )מתח נמו* ,ומתח נמו*
ד.
מאוד(.
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 08.2.6תכניות ייצור
הקבל יגיש תכניות ייצור מפורטות ,הכוללות התייחסות לכל האמור להל )אי
להתחיל בייצור לפני קבלת אישור המפקח לתכניות(:
תכניות בקנ"מ  ,1:10בפורמט סטנדרטי .A3
א.
התכניות יראו את הלוחות ע דלתות סגורות ,ובנפרד ללא דלתות וללא
ב.
פנלי ,תכניות בחת* צד וכו' .התכניות יראו את מבנה הפנלי
והדלתות ,כל הכיפופי וההקשחות ,מיקו כל הציוד ופסי צבירה,
סידור המהדקי וכדומה.
תרשימי חשמליי חדקווי ותרשימי פיקוד מפורטי ע מספור כל
ג.
המהדקי והגידי.
מפרט הצביעה והגוו הסופי.
ד.
רשימה מפורטת של הציוד ,כולל תוצרת ודג כל אביזר ,מספור
ה.
בתכניות ונתוני טכניי המוכיחי את התאמתו.
חת* פסי הצבירה וחישוב או טבלה המוכיחי את עמידות בקצר ,כולל
ו.
עמידות המבדדי.
פרטי הנעילה ,מיקו הפנלי השמורי לציוד בעתיד וכו'.
ז.
על הקבל לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר ,אפשרות
ח.
התקנת כל הציוד ומערכות הפקוד והבקרה ,כווני כניסת ויציאת
הכבלי ,התאמת השילוט ,המעגלי וציוד המיתוג לנדרש וכדומה.
למרות אישור המפקח לתכניות ,הקבל יהיה אחראי בלעדית לטיב הלוח והציוד,
התאמת לדרישות ,אפשרויות ההתקנה באתר וכדומה.
 08.2.7המזמי שומר לעצמו זכות לספק לוחות החשמל לקבל כאשר הקבל יבצע
התקנת בלבד ,במקרה זה ישול לקבל רק עבור התקנת הלוח לפי סעי +כתב
הכמויות.
התקנת לוח חשמל תכלול הצבתו בשטח ,התאמתו למקו ואופ ההתקנה ,חיבור
קו הזנה וכל המעגלי הסופיי אשר מתחברי ללוח עפ"י תכניות.
הלוח יובל לאתר ע"י המזמי .במידה ותידרש מהקבל הובלת לוח חשמל או
לוחות חשמל תשול תוספת בהתא עפ"י סיכו בנפרד בי המזמי לבי הקבל.
תקני ישראלי רלוונטיי ללוחות 
ת"י–  ,745ת"י  832חלקי  ,1,2.1ת"י  1038חלקי  ,1,2.1ת"י ,1058
ת"י  ,1516ת"י  1596חלק  ,1ת"י  ,1742ת"י  ,1928ת"י .4136
08.3

מובילי ותעלות כבלי
 08.3.1תעלות רשת  תעלות הרשת בפרויקט יהיו מברזל עגול בחת*  5מ"מ לפחות
ויגולוונו בגילוו ח לאחר הריתוכי.
התעלות יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקי מתועשי ,מגולווני חיזוקי אלו
יותקנו במרחקי המתאימי לחת* התעלה המרחק המקסימלי בי החיזוקי
יהיה  1.5מטר.
התעלות יחוברו ביניה ולחיזוקי באמצעות מחברי המיועדי לש כ*.
 08.3.2תעלות פח  תעלות הפח במתק יהיו מפח מגולוו בעובי  1.5מ"מ לפחות ,ויכללו
מכסה התעלה תיוצר ע שוליי פנימיי בחלק הפתוח לצור* חיזוק המכסה.
מכסה התעלה ייוצר מפח זהה לזה של התעלה ,למכסה יהיו שוליי כ* שיכסה
את דפנות התעלה )השוליי יהיו באור*  15מ"מ.
התעלות יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקי מתועשי ,מגולווני חיזוקי אלו
יותקנו במרחקי המתאימי לחת* התעלה כ* שהמרחק המקסימלי לא יעלה
על  1.5מטר ,התעלות יחוברו ביניה באמצעות ניטי )לא ריתו*( ויחוזקו
לחיזוקי ע ברגי ואומי.
 08.3.3תעלות מפח מגולוו מחורר  תעלות אלו יהיו מתוצרת ידועה כל החיבורי,
חיזוקי ,הסתעפויות ,קשתות יהיו מקוריי בלבד.
במקומות שתעלות אלו ידרשו למכסה ג המכסה יהיה מקורי של אותו היצר
שייצר את התעלה.
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 08.3.4רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורי מגשרי בי הקטעי
ובכל הפניות וההסתעפויות במולי*  16ממ"ר מבודד  PVCבצבע ירוקצהוב.
 08.3.5תעלות פלסטיות /תעלות אלומיניו /תעלות פח דקורטיביות  התעלות יהיו
בגוו לפי בחירת המתכנ ,ויכללו מכסה התעלות יחוזקו לקיר כל  50ס"מ.
כל הקשתות ,הסתעפיות יהיו מקוריי של היצר )לא יותר חיתו* התעלה
בסיבובי(.
 08.3.6סולמות כבלי יהיו מברזל  Uמגולוו ,הסולמת עצמה תהיה מתועשת והחיבור
בי שלבי הסלמת לבי העמודי המרכזיי יהיה בברגי ו/או בריתו* שיתבצע
לפני הגילוו.
הגילוו יהיה בשיטת הגילוו הח.
 08.3.7תעלות כבלי חשמל ע"ג הקירות הפנימיי )במידה וידרשו( יהיו תעלות  PVCלפי
המצויי בתכניות ע מכסה ,ויהיו מחוזקות לקיר כל  40ס"מ .יש לשלט בהתא
ליעוד  "חשמל" או תקשורת בשלט סנדבי '/חרוט ,כל  2מטר.
 08.3.8כל הנקודות אשר יבוצעו תה"ט יבוצעו בצנרת מריכ +כבה מאליו בחתכי ע"פ
המצויי בכתב הכמויות .כל הנקודות אשר יבוצעו עה"ט ,יבוצעו בצנרת מרירו
בחתכי ע"פ המצויי בכת הכמויות ,למעט המקומות אשר ש יש לבצע נק'
כמוגנות התפוצצות.
 08.3.9כל הסתעפויות התעלות ,לרבות אבזרי קצה ,אבזרי עליה וירידה ופניות יהיו
אוריגינליי בלבד.
 08.3.10רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורי מגשרי בי הקטעי
ובכל הפניות וההסתעפויות במולי*  16ממ"ר מבודד  PVCבצבע ירוקצהוב.
מובילי ותעלות  יימדדו במ"א ,כאשר המחיר כולל את המכסי ,האביזרי הפנימיי,
כל אביזרי ההסתעפות ,זוויות ,סופיות ,אביזרי התלייה והתמיכות מכל סוג
שיידרש ,יצירת רציפות הארקה וכו'.
תקני ישראליי רלוונטיי למובילי
ת"י  ,444ת"י  ,728ת"י  ,858ת"י  1381חלקי 1,2.1
08.4

כבלי
 08.4.1כל הכבלי שיותקנו במסגרת עבודה זו יהיו כבלי טרמופלסטיי ע מוליכי
נחושת ,מסוג  N2XYבלבד.
 08.4.2הכבלי יהיו שלמי לכל אורכ בי קצה לקצה ,ללא חיבורי ביניי.
 08.4.3הכבלי יותקנו בתעלות רשת לכבלי בחלל התקרה האקוסטית ו/או יושחלו
בצינורות ,כמצוי בתכניות.
 08.4.4כמות הכבלי בתעלות תהיה כזו שתאפשר התקנת ב"קומה" אחת בלבד,
פרושי וקשורי כל כבל בנפרד .כ"כ תאופשר התקנה נוחה של כבלי נוספי
בעתיד.
 08.4.5יותקנו סידורי לקשירת הכבלי כל  40ס"מ לאור* כל התוואי.
 08.4.6הכבלי יסומנו בקצותיה וכ כל  5מ' בתוואי ישרי בדיסקיות מוטבעות ע
מספר המעגל וייעודו.
 08.4.7הכבלי המשמשי למערכת הכריזה ובטחו ,יהיו מהסוג המצוי בכתבי
הכמויות ע שטחי חת* ועוצמות הפחתת הגבר)  ( dbלפי המלצת ספק המערכת.
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 08.4.8מחיר כל כבל יכלול חיבור בשני קצותיו בלוח חשמל ,קופסת הסתעפות ,חיבור
אל מהדקי מכונה או אל לוח שרות ניסקו ,לכל אביזר סופי או חיבור אחר .
 08.4.9מחיר כל כבל יכלול את התקנתו המושלמת במוביל מכל סוג שהוא.
כבלי  יימדדו במ"א ,רק הכבלי בתוואי ראשיי בי לוחות חשמל )אלה שאינ
נמדדי במסגרת "נקודות"(.
תקני ישראליי רלוונטיי לכבלי  ת"י  473וחלקי ,110ת"י  ,1155ת"י 547
08.5

גופי תאורה
גו +תאורה אשר יותקנו בפרויקט זה יהיו מתוצרות אשר מוגדרות בכתבי הכמויות.
במקרה והקבל יציע גו +תאורה אשר לדעתו הוא שווה ער* עליו להביאו לאישורו
המוקד של המתכנ והמפקח.
לא יתקבל כל גו +תאורה אשר לא אושר מראש בכתב .במידה וקבל יתקי גופי תאורה
אשר אינ אושרו ואינ מופיעי בכתבי הכמויות הקבל יידרש לסלק מהשטח ללא כל
תשלו נוס.+
 08.5.01כל גופי התאורה בפרויקט יהיו בעלי תו תק ישראלי ו/או בעלי אישור מכו
התקני הישראלי לרבות ממירי החרו.
 08.5.02כל גופי התאורה הפלורצנטיי יהיו מפח  0.5מ"מ צבוע בתנור בעובי  0.6מיקרו .
 08.5.03כל גופי התאורה הפלואורניי וגופי תאורה ע נורות פריקה יכילו כחלק
אינטגרלי מגו +התאורה קבל לשיפור כופל הספק של גו +התאורה.
 08.5.04גופי תאורה לד יהיו ע דרייברי מקוריי בלבד.
 08.5.05כל ציוד ההדלקה של גופי התאורה הפלואורניי / PL /פריקה יהיו בתו* קופסה
סגורה .
 08.5.06גופי התאורה המותקני מחו /למבנה יהיו בדרגת אטימות המתאימה למקו
ההתקנה ) (IP 55לפחות.
 08.5.07גופי תאורה המותקני בתקרה מינרלית )אקוסטית( יחוזקו לתקרה
הקונסטרוקטיבית באמצעות סרט פח )כדוגמת סירטי הפח המשמשי לחיזוק
התקרה המינרלית( לפחות בשתי נקודות שונות של גו +התאורה.
 08.5.08נורות פלורצנטיות ו/או מסוג  PLיהיו מסוג לומילוקס בגוו לב קר
) (COOL WITHאלא א נדרש בפירוש אחרת.
 08.5.09כל הנורות בפרויקט יהיו מאחת מהתוצרות הבאות" :אוסר"" ,פיליפס"" ,ג'נרל
אלקטריק".
 08.5.10ממירי חרו יהיו לזמ הארה עפ"י הקבוע בתק הישראלי המתאי כל ממירי
החרו יותקנו בתו* גופי התאורה למעט מקרי שבה לא נית להתקי ממיר
בתו* גו +התאורה ואז יותק הממיר בקופסה סגורה ומאווררת במרחק שאינו
עולה על חצי מטר מגו +התאורה.
 08.5.11בג"ת ליבוניי ע בתי נורה  E/E27/E4014יהיו בתי הנורה מחרסינה בלבד.
החיווט בגופי תאורה אלו יהיה בעל ציפוי אסבסט או סיליקו ,מהדקי החיבורי
יהיו מחרסינה.
תקני ישראליי רלוונטיי לגופי תאורה:
ת"י  20חלקי ,1,2.1,2.2,2.5,2.6,2.18,2.19,2.22,2.23,2.24,2.25
ת"י  397חלקי ,1,1.1ת"י  520חלק  ,2ת"י  ,1166ת"י 1169
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08.6

מפרט מיוחד לנקודות
 08.6.01נקודות בית תקע תה"ט או עה"ט  יימדדו לפי "נקודה" ,כאשר המחיר כולל
כבלי בכל אור* שהוא בכל סוג התקנה ,מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה,
קופסאות הסתעפות ,מהדקי ,מוליכי פזות ,אפס והארקה בכמות הדרושה,
במעגל הזנה חדפזי או תלתפזי וכ כל הנדרש מהלוח ועד לנקודה ,כולל
קופסאות ההרכבה עבור אביזר השקע .נקודת ח"ק חד פאזית תה"ט תכלול עד 2
אביזרי בית תקע מסוג "גוויס" תה"ט מותקני במסגרת משותפת ל 4מודולי.
נקודת ח"ק עה"ט תכלול אביזר מסוג "ניסקו" דג  N-4מותק עה"ט .נקודת
ח"ק מוגנת מי תכלול אביזר תה"ט "גוויס" במסגרת ל 3מודולי מוגנת מי
 IP-55או אביזר עה"ט מסוג "ניסקו" דג  N-4מוג מי .IP-55
 08.6.02נק' מאור  יימדדו לפי "נקודה" ,כאשר המחיר כולל כבלי בכל אור* שהוא בכל
סוג התקנה ,מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה ,קופסאות הסתעפות ,מהדקי,
מוליכי פזות ,אפס והארקה בכמות הדרושה ,במעגל הזנה חדפזי או תלתפזי וכ
כל הנדרש מהלוח ועד לנקודה ,כולל קופסאות ההרכבה עבור אביזר מפסק מכל
סוג שהוא או לחצ מאור מכל סוג שהוא .נקודת מאור תכלול התקנה מושלמת
של גו +תאורה אותו היא מזינה .התקנת גו +תאורה תכלול תלייתו ,חיבורו אל
המעגל המזי וחיבורו אל החלקי הקונסטרוקטיביי של המבנה.
 08.6.03נקודת לחצ חרו  יימדדו לפי "נקודה" ,כאשר המחיר כולל כבלי בכל אור*
שהוא בכל סוג התקנה ,מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה ,קופסאות הסתעפות,
מהדקי ,כבל מסוג  2X1.5N2XYואביזר מתוצרת טלמכניק בצבע אדו ע
זכוכית שבירה ופטיש שבירה תלוי ליד האביזר.
 08.6.04נקודת טלפו  יימדדו לפי "נקודה" ,כאשר המחיר כולל כבלי טלפו מסוג
 4X2X0.5בכל אור* שהוא בכל סוג התקנה ,מארו ריכוז טלפוני ועד לנקודת
קצה לרבות אביזר מסוג "גוויס" תה"ט או אביזר מתוצרת "ניסקו" עה"ט
בהתא למופיע בתכנית.
 08.6.05נקודת תקשורת מחשבי  יימדדו לפי "נקודה" ,כאשר המחיר כולל צינור מסוג
מריכ +בעל קוטר  23מ"מ וקופסת "גוויס" תה"ט ע חוט השחלה בלבד .חיווט
הנקודות יבוצע ע"י אחרי.
 08.6.06נקודת תרמוסטט  יימדדו לפי "נקודה" ,כאשר המחיר כולל צינור מסוג מריכ+
בעל קוטר  16מ"מ וקופסה עגולה בעלת קוטר  55מ"מ תה"ט ע חוט השחלה
בלבד .חיווט הנקודות יבוצע ע"י אחרי.
 08.6.07נקודת רמקול  יימדדו לפי "נקודה" ,כאשר המחיר כולל צינור מסוג מריכ +בעל
קוטר  16מ"מ ע חוט השחלה בלבד .חיווט הנקודות יבוצע ע"י אחרי.
 08.6.08נקודת מערכת פריצות  יימדדו לפי "נקודה" ,כאשר המחיר כולל צינור מסוג
מריכ +בעל קוטר  16מ"מ ע חוט השחלה בלבד .חיווט הנקודות יבוצע ע"י
אחרי.
 08.6.09נקודת גילוי אש  יימדדו לפי "נקודות " ,כאשר המחיר כולל צנור מריכ +בצבע
אדו בעל קוטר  16מ"מ ע כבל גילוי מסוג  2X0.8מסוכ* ומתאי למערכת
גילוי כתובתית לכל אביזר מערכת גילוי האש לרבות השארת לפחות  1.5מטר
כבל ביציאתו מהצינור.
תקניי ישראליי רלוונטיי לנקודות
ת"י  33חלק  ,2.1ת"י  62על חלקיו ,ת"י  ,145ת"י  ,1109ת"י ,1149
ת"י  1154חלקי,13
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פרק   09עבודות טיח
 09.01דרישות כלליות
 09.01.1הטיח יהיה מוכ במפעל מתוצרת "תרמוקיר"" ,כרמית" או ש"ע .לא יותר להכי
תערובת באתר .טיח במרחב מוג יהיה מאושר ע"י פקע"ר.
 09.01.2כל הפינות המטויחות ,אופקיות ואנכיות ,יקבלו חיזוקי פינה ע"י מג פינה מפח
מגולוו  +פינת הגנה מ P.V.Cלב עמיד ב  UVמסוג "גולד" או ש"ע ,לכל אור*
וגובה הפינה.
 09.01.3בחיבור בי אלמנטי בטו ובניה ,אופקי ואנכי ,תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת
פיברגלס ברוחב מזערי של  15ס"מ ,כשהיא ספוגה בטיט צמנטי ע ערב אקרילי,
לאור* תפר החיבור .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פני וטיח חו ./יש לדאוג
לאשפרת ה"תחבושת" במש* יומיי לפחות.
 09.01.4קנטי וגליפי יהיו חדי וישרי לחלוטי ומישוריות ונציבות תיבדק בסרגל
מכל צד של הפניה.
 09.01.5כיסוי טיח על חריצי שרוחב  10ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת X.P.M

מגולוונת עוברת משני צידי החרי /כמפורט במפרט הכללי.
 09.01.6גמר טיח במפגש ע שיפולי הריצו +יהיה בקו אופקי מעל השיפולי ובאופ
שהשיפולי יבלטו במידה שווה לכל אורכ מפני הטיח.
 09.01.7המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השוני לפי דרישת המתכנ והדוגמאות
תהיינה במידות של לפחות  2X2מ'.
 09.01.8טיח ושכבת הרבצה על קירות חדרי רטובי  כלול במחיר החיפוי.
 09.02אופני מדידה מיוחדי
בניגוד לאמור במפרט הכללי ,לא ימדדו בנפרד ,ועלות תהיה כלולה במחירי היחידה ,של
הסעיפי הבאי:
טיח בחשפי וגליפי.
א.
יישו במעוגל ובשיפוע.
ב.
חיזוק פינות כמפורט לעיל.
ג.
רצועות פיברגלס ורשת  X.P.Mמגולוונת כמפורט לעיל.
ד.
טיח ליד אלמנטי שוני )כלי סניטריי ,מלבני חלונות ,אביזרי שוני
ה.
וכיו"ב(
כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה.
ו.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד
ז.
בסעיפי כתב הכמויות.
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פרק   10עבודות ריצו וחיפוי
 10.01כללי
 10.01.1סוג המרצפות/אריחי/חיפויי יהיה בהתא לנדרש ברשימת התגמירי ולפי
בחירת מנהל הפרויקט.
כל הריצופי יעמדו בת"י  2279למניעת החלקה במהדורתו העדכנית ובכל
התקני הנדרשי מבחינת חוזק ,ספיגות ,עמידות בשחיקה ,סטיה מהמידות
למישוריות וכו' .האריחי יהיו מסומני בתו התק.
על הקבל לספק אישור בכתב של כל יצר מסוגי הריצו +והחיפוי השוני ואישור
מכו התקני או התחנה לחקר הבניה בטכניו המוכיח עמידותו של סוג
הריצו/+חיפוי הספציפי בכל התקני הנדרשי.
 10.01.2מידת כל המרצפות/אריחי תהיה זהה .יש להקפיד על סדרה אחידה של היצור
)תארי* ייצור( לכל אזור בקומה שלמה או בחללי גדולי ,אי לערבב סדרות
שונות לאותו אריח .יש להקפיד גל גוו אחיד לכל המרצפות/אריחי .יש למיי
את המרצפות לפני ביצוע הריצו +ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל,
גוו או פג.
 10.01.3צורת הנחת האריחי  לפי התכניות או לפי הנחיות מנהל הפרויקט.
בשטחי גדולי של  6.0/6.0מ' לפחות ו/או בהתא לתוכניות האדריכלות ,יש
לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ  108מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י מנהל הפרויקט
בעזרת חומר גמיש על בסיס סיליקו בגוו שיקבע ע"י מנהל הפרויקט .התכנו של
מיקו המישקי יובא לאישור האדריכל ומנהל הפרויקט.
 10.01.4יש לבט צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצו.+
 10.01.5במעבר בי סוגי ריצו +שוני ובמקו בו יש הפרש מפלסי ,יסתיי הריצו,+
בהעדר הוראה אחרת ,בפרופיל אלומיניו בגוו לבחירת האדריכל מעוג היטב.
סוג הפרופיל בהתא לספק הריצו +וע"פ בחירת האדריכל.
 10.01.6הריצופי יבוצעו באלטרנטיבות הבאות:
ע"ג חול מיוצב או סומסו  +טיט בעובי  2ס"מ ,נטול סיד ע מוס+
א.
להגדלת העבידות .תכולת הצמנט בתערובת   200ק"ג למ"ק.
בחדרי רטובי )אזורי נמוכי( יבוצע הריצו +בהדבקה ע"ג בטו ב30
ב
מוחלק ע מוס +לאטימה בהתא לסעי 1008 +במפרט הכללי )הכלול
במחיר היחידה(.
 10.01.7מודגש בזאת שעבודות הריצו +והחיפוי כוללות דגשי ,שילוב גווני וצורות
וכדומה ,הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות מנהל הפרויקט באתר.
 10.01.8על הקבל לבצע שיפועי מתאימי לפני הנחיות מנהל הפרויקט.
 10.01.9על הקבל להגיש לאישור מנהל הפרויקט מראש משטח לדוגמה ,אשר יכלול
אריחי ושיפולי מכל סוג שהוא.
האישור יכלול את:
סוג האריחי.
א.
אופ הביצוע ,כולל :הכנת התשתית ,החומרי ,שיטת הביצוע ,הרובה
ב.
וכל הדרוש לביצוע העבודה.
המשטח לדוגמא יהיה בשטח  6מ"ר לפחות במקו המיועד לריצו +ויהווה חלק
מהעבודה המיועדת לביצוע.
 10.01.10הגנה על שטחי מרוצפי
על הקבל להג על משטחי מרוצפי מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או
שכבת הגנה מגליל קרטו גלי מודבקי ביניה עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או
כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י מנהל הפרויקט וזאת ללא תוספת תשלו,
אול בכל מצב הקבל הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
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 10.02ריצו באריחי גרניט פורצל
 10.02.1בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחי מסוג א' לפי טבלה  4בת"י  (2) 314בגוו לפי
בחירת מנהל הפרויקט.
 10.02.2צורת הנחת האריחי בהתא לתכניות .על הקבל לקחת בחשבו שילוב
דוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכי מדויקי בהתא לתכניות.
 10.02.3הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש  "100של "כרמית" ו/או "פלסטומר "770
של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )+ (1:2לטקס  15%) 460מכמות הצמנט(
של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור מנהל הפרויקט.
הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט  "181של "כרמית" ו/או
"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )+ (1:2לטקס 15%) 460
מכמות הצמנט( של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור מנהל הפרויקט.
 10.02.4הכנת האריחי להדבקה
לפני ביצוע ההדבקה מכיני מראש את האריחי המיועדי להדבקה .יש לשטו+
את גב האריח במי ולשפש +במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות
ה"חילו "/מגב האריח .הסבר :אריחי תעשייתיי עשויי בכבישה בתבנית.
לצור* חילו /מהיר של האריח מ התבנית ,משתמשי היצרני באבקה
"מחליקה" )כגו טלק למשל( .אבקה זו ,כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב
האריח ,מפריעה במידה משמעותית לקשר שבי הדבק וגב האריח ,ויש להסירה,
לפני ההדבקה.
המצאות האבקה ,ניכרת בקלות שכ נית לנגבה ביד.
על מנת להסירה ,יש לשטו +היטב את גב האריח ,או לפחות לשפש +בערת מטלית
רטובה ,לפני יישו שכבת דבק כל שהיא .בזמ ההדבקה צריכי הלוחות להיות
נקיי מאבק ויבשי .ניקוי האריחי יכלול ג את הפאות הניצבות המיועדות
לקלוט את מילוי המישקי )רובה או כוחלה(.
 10.02.5ריצו +בחדרי רטובי
הריצו +יעשה לאחר שכבת איטו כמפורט בפרק  05לעיל .יש לרצ +בשיפוע
לכיוו מחסו הרצפה ,יש לבצע הפרדה ע פס פליז מתחת לדלת הכניסה
ובהתא לתוכניות האדריכלות .א יידרש ,בכדי לבצע את השיפועי לפי
תוכניות האדריכלות ,יש לבצע חיתוכי אלכסוניי ,הכלולי במחיר היחידה.
 10.02.6מילוי מישקי
הנחת הריצו +תהיה בהתא לכל התקני הנדרשי ע שמירה על מישקי 3
מ"מ לפחות או בהתא תוכניות .המישקי יהיו ממולאי בחומר כיחול רובה
אפוקסי תוצרת " "MAPEIאו ש"ע .עומק החדרת ה"רובה"  עד שתיפגש ע
הדבק שחדר למישק ולפחות  6מ"מ.
נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקי ,מוכ מראש ע"י היצר ,בגוו המוזמ .אי
לאלתר ולהשתמש במגוו או פיגמנט ,בשטח.
לפני מילוי המישקי יש לסלק מהמישקי את הפסולת והדבק הקשוי לעומק 10
מ"מ.
הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי.
 10.03מפרט התקנה ליריעות  P.V.Cו/או פרקט בחדר הכושר
 10.03.1מפרט טכני ליריעות
היריעות והפרקט מ  P.V.Cו/או פרקט ,המתאימי לחדרי כושר ,בעלי
א.
תק אש מינימו  V.3.3ע"פ ת"י  755והתאמה לת"י .921
על הקבל לקחת בחשבו שילוב דוגמאות מיוחדות וגווני לרבות
ב.
חיתוכי מדויקי בהתא לתכניות.
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 10.03.2התשתית
הריצו +יבוצע החיפוי ע"ג ריצו +סוג ב' ו/או מדה ו/או כל שיטה אחרת
א.
שיציע הקבל ויקבל אישור המפקח וספק היריעות.
הכנת התשתית להדבקה תבוצע כדלקמ:
ב.
ניקוי פני שטח הרצפה מכל חומר זר לרבות דבק ושומני.
.1
יש לחספס את התשתית בעזרת מכונת חספוס אב יהלו עד
להסרת שכבה דקה עליונה.
יש לשאוב ע"י שואב תעשייתי את כל הפסולת והאבק עד
לקבלת פני בטו נקיי לחלוטי.
יש לבצע בדיקה של טיב פני הרצפה וכ את גובה המפלסי.
.2
במידת הצור* יש לבצע תיקוני בפני הרצפה ע"י בטו פולימרי.
במקומות בה נהרסי מחיצות ו/או התשתית לא תקינה יש
לבצע פירוקי מקומיי ותיקוני במדה בטו ו/או בריצו.+
במידה ופני השטח לא יהיו מוחלקי ומפולסי לשביעות רצו
.3
המפקח וספק היריעות והריצו ,+יבצע הקבל ,על חשבונו ,מדה
מתפלסת ו/או שפכטל בשכבות בעובי הנדרש.
 10.03.3הדבקת יריעות P.V.C
סדר פעולות ההדבקה:
הכנת היריעות באורכי המאימי וסימו קו המנחה )לא יאושרו
א.
חיבורי ראש(.
מריחת הדבק והמתנה לייבוש .ההדבקה תבוצע בדבק אקרילי המאושר
ב.
ע"י ספק היריעות בכמות של כ  300גר/מ"ר לפחות .כל החומרי
לביצוע הדבקת הריצופי יהיו עמידי באש על פי ת"י.
הדבקה הלאה.
ג.
הידוק במשקולת גלילה.
ד.
חיתו* שאריות וחיתו*  Vלחוטי הלחמה.
ה.
הלחמת חוטי הלחמה וחיתוכ )יש להקפיד על מינימו  24שעות בי
ו.
הדבקת היריעות להלחמת( .חוט ההלחמה יהיה תוא לחומר שממנו
בנויה היריעה .חוט ההלחמה יהיה מוצר מקורי של יצר היריעה.
איטו המישקי.
ז.
הדבקת פנלי.
ח.
התקנת פרטי גימור וחיבור.
ט.
ניקיו השטח.
י.

 10.03.4התקנת הפרקט
התקנת הפרקט יהיה ע"פ הנחיות ספק הפרקט לרבות כל השכבות כנדרש.
 10.03.4גימור יריעות בקירות
על הקיר יודבקו יריעות מ P.V.Cקשיח ו/או  MDFלבחירת האדריכל
א.
בגובה  710ס"מ.
יש להקפיד על עיבוד פינות פנימיות וחיצוניות בצורה אטומה.
ב.
יש להקפיד על דיוק באזור מפגש קיר רצפה.
ג.
 10.03.5גמר העבודה
בגמר התקנה יש לבצע ניקיו ראשוני ואחריו פוליש ע וקס.
א.
לאחר הניקיו יש להניח שכבת הגנה מגליל קרטו גלי מודבקי ביניה
ב.
עד לגמר כל העבודות במבנה.
 10.04חיפוי קירות באריחי קרמיקה וגרניט פורצל
 10.04.1האריחי יהיו בעלי מידות אחידות וגוו אחיד ,מסוג א' לפי טבלה  4בת"י (2)314
בגוו לפי בחירת מנהל הפרויקט.
 10.04.2יישו האריחי יהיה בהתא לסעי 10065 +במפרט הכללי .הדבקת האריחי
תבוצע ע"ג טיח צמנטי בהתא לסעי 100651 +במפרט הכללי בדבק מתוצרת
"שחל" או "נגב טכנולוגיות" ו/או מתוצרת "כרמית" או ש"ע .יישו הדבק
בהתא להוראות היצר.
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הדבקת האריחי תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשות המלאה.
 10.04.3הכנת האריחי לחיפוי ומילוי המישקי  ראה סעי 10.2 +לעיל.
 10.04.4יש להקפיד על סתימת מרווחי בי אריחי לבי אלמנטי היוצאי מהקירות,
כגו צינורות וברזי ,על ידי אטימה אלסטומרית באישור מנהל הפרויקט ,כ יש
לסתו בחומר כנ"ל ,את הרווח שבי שורת האריחי התחתונה לבי הרצפה.
 10.04.5בפינות יבוצע פרופיל גמר דג " "RONDECבגוו לבחירת האדריכל.
 10.05אופני מדידה ותכולת מחירי
בנוס +לאמור במפרט הכללי והמיוחד מחירי הריצו +והחיפוי כוללי ג:
הכנת השטח לריצו +כמפורט לעיל ובהתא להנחיות היצרני השוני.
א.
הכנת השטח לחיפוי כמפורט לעיל ובהתא להנחיות היצרני השוני.
ב.
מפתני דלתות ופרופילי פינות מכל הסוגי.
ג.
ניקיו וקרצו +כל הכתמי למיניה ,והבאת הריצו +למצב נקי ומסירה למזמי
ד.
במצב נקי לחלוטי.
שילוב גווני ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכי ,הנחה באלכסו ,כל
ה.
ההתאמות למיניה וכו' .לא תשול תוספת עבור עיבוד פסי צרי ,שטחי
קטני ,מעוגלי וכו'.
סידור שיפועי ,את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד'
ו.
מותאמי לחומר מסביב לרבות ניסור האריחי למידות מדויקות במיוחד
במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכ קידוחי במקומות הדרושי עבור
אביזרי אינסטלציה ,חשמל וכיו"ב.
ביטו צינורות ,עיבוד מוצאי צנרת ,מכסי וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג
ז.
הריצו.+
ליטושהברקה )"פוליש"(.
ח.
כל הנדרש ע"י ספק ה PVCוהפרקט.
ט.
הכנת דוגמאות וגווני לבחירת האדריכל והמפקח.
י.
איטו במסטיק דו קומפוננטי ,רובה גמישה ובטו פולימרי מסביב לכל מתקני
יא.
התברואה המותקני ברצפה.
יצירת מישקי בכל רוחב שהוא וסתימת ברובה אקרילי ו/או אפוקסי.
יב.
הגנה על הריצו +במהל* ביצוע העבודה כמפורט לעיל ,לרבות אחזקה שוטפת
יג.
במהל* כל תקופת הביצוע וסילוק בגמר העבודה.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד
יד.
בסעיפי כתב הכמויות.
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פרק   11עבודות צביעה
 11.01כללי
 11.01.1כל הצבעי יהיו צבעי מוכני מראש ויסופקו לאתר כשה ארוזי באריזת
המקורית.
לא יתקבלו צבעי שתארי* ייצור שנה ומעלה ממועד הצביעה.
כל הצבעי יהיו צבעי בריאי ע  VOCנמו* ,על בסיס מי ,בעלי תו תק
ירוק .להל מצור +רשימת הצבעי המאושרי לשימוש ועל הקבל להתייחס
לכ* בהצעתו ,ג א צוי צבע אחר במסמכי המכרז השוני .לא תשול לקבל
כל תוספת בגי שימוש בצבעי אלו.
 11.01.2הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצר לאותו צבע כולל סוג וכמות
פריימר וחומרי הדילול הנדרשי .מנהל הפרויקט יהיה הקובע הבלעדי והסופי
למספר השכבות שידרשו לקבלת גוו אחיד או כיסוי מלא) .בכל מקרה יבוצעו
לפחות שלוש שכבות(.
 11.01.3בחירת הגווני תיעשה ע"י מנהל הפרויקט והיא כוללת את האפשרויות הבאות:
ערבוב גווני שוני מאותו סוג צבע ,תוספת בגוו וכיו"ב.
א.
בחירת גווני שוני למרכיבי היחידה )למשל :מסגרת דלת או חלו בגוו
ב.
שונה מהכנ +או שני קירות ,בגוו שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(.
בחירת גווני שוני ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר
ג.
פעמי  אי הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוו(.
 11.01.4חלקי שנקבע ע"י מנהל הפרויקט שאינ מיועדי לצביעה כגו פרזול ,יפורקו
ע"י בעלי המלאכה המתאימי ,יאוחסנו ע"י הקבל ויורכבו מחדש ע סיו
הצביעה.
 11.01.5שכבות הגמר של הצבע יבוצעו א* ורק כשהמקו המיועד לצביעה נקי ,יבש
וחופשי מאבק .יש לקבל אישור מנהל הפרויקט לתנאי הצביעה לפני התחלת
ביצוע שכבות הגמר.
 11.01.6לפני תחילת עבודות הצבע ,על הקבל להכי קטע לדוגמא צבוע ,בגודל  1מ"ר,
מכל סוג צבע ,לאישור מנהל הפרויקט .רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו
להמשי* בעבודה.
כל הגווני  לפי בחירת מנהל הפרויקט .מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבל
מספר דוגמאות עד לקבל הגוו המבוקש.
 11.01.7בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות ,חלונות ,ארונות ,קבועות
סניטאריות וכיו"ב .המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצו מנהל הפרויקט.
 11.01.8בא לא יאמר אחר ,עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה  10ס"מ מעל לתקרות
אקוסטיות.
לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבל לברר מיקו הצור* בצביעה וגובה הצביעה
הסופי .במידה והקבל יצבע במקו שלא ידרש ,שטחי אלו לא ימדדו ועלות
הצביעה תהיה על חשבו הקבל.
 11.02טיפול בצבעי
 11.02.1כל מערכות הצבעי והטיפול בה יהיה לפי הוראות היצר.
 11.02.2את הצבעי יש לשמור במיכלי סגורי היטב ,במקומות מאווררי שאינ
חשופי לקרני השמש ,לעש ולטמפרטורות גבוהות מדי.
 11.02.3כל צבע ידולל רק במדלל המומל /לצבע המתאי ע"י היצר.
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 11.02.4במקרה של שימוש בצבעי דומרכיביי יש להקפיד על היחס הנכו בי החלקי
בשעת ערבוב.
 11.02.5אי לבצע שו עבודות בגש ,טל ורטיבות.
 11.03בטיחות
 11.03.1כל כלי העבודה )מברשות ,מרססי וכד'( יהיו במצב תקי .כ יש לצייד את
העובדי בציוד מג וציוד כיבוי אש מתאי.
 11.03.2אסור לעש בזמ עבודת הצביעה ובקרבת מקו שבו עובדי או מאחסני צבעי
או מדללי.
 11.04תיקוני צבע
 11.04.1ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומ ולכלו* אחר ע"י
ממיס )טרפנטי טמבור( ברוחב  30ס"מ סביב הפג בצבע.
 11.04.2צביעה בצבע יסוד ובצבע עליו תתבצע עד לקבלת משטחי מישוריי אחידי
ובעלי גוו אחיד.
 11.05אופני מדידה מיוחדי
 11.05.1בנוס +לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללי:
הגנה על כל פרטי הבניי והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל
א.
רצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטי או בפוליאתיל והורדת כל כתמי
הצבע מרצפות ,חלונות וכו' ,בגמר העבודה.
ניקוי שטח הפלדה באמצעות זר חול בלח /אויר.
ב.
שילוב גווני ודוגמאות לפי בחירת האדריכל.
ג.
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילו בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר
ד.
וניקיו סופי.
הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח.
ה.
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשה או תיקוני כלשה ,שידרשו
ו.
ע"י המפקח.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי את ביצועה ואיננה
ז.
נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
 11.05.2מודגש בזאת שמחירי היחידה יהיו זהי ליישו על כל שטח שהוא טיח )פני
וחו ,(/לוחות גבס וכדו' לרבות כל השכבות הנדרשות ע"י היצר.
 11.05.3צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטי בפרקי המתאימי ואיננה נמדדת
בנפרד.
מודגש בזאת שעבודות הצביעה יבוצעו במפעל לפני הבאת האלמנט לאתר ,באתר
יבוצעו תיקוני צבע בלבד.
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פרק   12עבודות אלומיניו
 12.01הגדרות כלליות:
 12.01.1הקבל ,בחתימתו מאשר כי קרא והבי את כל המפרטי הטכניי המתייחסי
לפרויקט וכל ההוראות המפורטות במפרט זה.
 12.01.2התכניות והמפרטי של האדריכל מהווי את הבסיס של המכרז .לפני הגשת
המכרז ,יש להבהיר את כל הנקודות הדורשות הבהרה ע החברה המזמינה את
המכרז.
המציע נדרש לאמת את הפרטי במפרט לשלמות ,דיוק והתאמה לייעוד .יש
לצר +למכרז ע הצדקה מקבילה תיקוני או תוספות הגיוניות במקרה הצור*.
 12.01.3מחירי הקבל כוללי:
עלות תכניות הגשה וביצוע.
.I
עלות כל החומרי.
.II
עלות יצור כולל כל המכשירי והכלי הדרושי :מסורי והמבלטי
.III
השוני.
הובלות ושינוע באתר.
.IV
הרכבה הכוללת אמצעי עזר לביצוע העבודה כגו :כלי ,מעליות ומתקני
.V
הרמה לפי הצור* כולל אישורי להפעיל.
 12.01.4כל השטחי ה שטחי הפני החשופי הנראי לעיי וה אינ כוללי את
השוליי ו/או כיפופי הנדרשי בהיק .+מודגש כי הקבל איננו זכאי לכל
תמורה בגי שוליי ו/או קיפולי אלה.
 12.01.5על הקבל להגיש תכניות ביצוע מפורטות שיכללו :פרטי המוצר ,פרטי הרכבה,
חזיתות ,פריסות של הפריטי ,חתכי אנכיי ואופקיי ,פרטי עוגני ,רשימת
פרזול וכו'.
 12.01.6הקבל לא יתחיל בעבודות הייצור לפני שיקבל אישור מהמפקח ,האדריכל ויוע/
האלומיניו.
 12.02תקני ,חומרי ודגשי:
 12.02.1הקבל יציג תעודות בדיקה המעידות על עמידות המוצרי בדרישות התקני
הרלוונטיי של הפרטי שבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת וגורמי רלוונטיי
נוספי .כל העלויות של בדיקות אלו הינ כלולי במחיר העבודה.
 12.02.2חישובי סטטיי:
הקבל יבדוק שכל המוצרי המסופקי עומדי בדרישות החישובי
.I
הסטטיי ויוכיח שכל האלמנטי של חזית המבנה כולו עומדי
בדרישות הסטטיי של המוצרי .הקבל הוא האחראי הבלעדי
להשלמת החישובי הסטטיי בנוגע למוצרי המותקני.
בהגשת המכרז ,הקבל מאשר שלקחו בחשבו את הצורה ואת גובה
.II
הבניי ,עומסי הרוח )החיוביי ושליליי( וכל הכוחות הפועלי על
הבניי לצור* החישובי הסטטיי.
הקבל חייב ליידע את הלקוח בכתב על חששות קונסטרוקטיביי כנגד
.III
הביצוע המתוכנ בזמ הגשת המכרז.
 12.02.3הרכבה וחיבור המוצר יעמדו בדרישות התקני הנ"ל:
עומסי ת"י .414
.I
זיגוג ת"י 1099
.II
חלונות ת"י  1068על חלקיו
.III
זכוכית ת"י 938
.IV
תריסי ורפפות לת"י  1509על חלקיו.
.V
ההתקנה תתאי לדרישות ת"י  4068על חלקיו.
.VI
 .VIIביצוע והתקנת קירות המס* תתאי לדרישות ת"י .1568
 .VIIIמעקה לת"י .1142
 12.02.4הקבל נדרש להוכיח את התאמת המוצרי לדרישות התק ,הקבל יבצע )על
חשבונו( את בדיקות תפקוד המוצר הנדרשות לעמידות בדרישות התק .א כשלו
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המוצרי בבדיקה יבצע הקבל במוצרי אלה ,את כל התיקוני והשיפורי
הנדרשי כדי שיעמדו בדרישות התק .הקבל ג יתק את הנזקי העקיפי
אשר נגרמו בשל ליקוי במוצר או בשעת תיקו המוצר כגו טיח ,ריצו ,+ניקיו
וכו' .הקבל יישא ג בעלויות עקיפות כגו :הוצאות משפטיות של המזמי,
מוניטי ותדמית המזמי.
הקבל לא יוכל לגלגל את האחריות שלו לכשל אל המתכנני או המזמי .הקבל
יישא לבדו בכל האחריות על ליקוי המוצרי והנזקי והליקויי העקיפי,
וכאמור לעיל.
 12.02.5פרופילי האלומיניו בה ישתמש הקבל יהיו מ סגסוגת  6063מינימו.
טיפול תרמי .T5
פחי אלומיניו בה ישתמשו יהיו מסגסוגת  ,ALMg1חצי קשיח )(AW5005A
באיכות המיועד לגמר אנודדיז.
 12.03הוראות ביצוע פרופילי עזר ופרופילי תשתית
 12.03.1פרופילי תשתית ופרופילי עזר יורכבו בתאו ע המפקח באתר .הקבל יציב את
מלבני הסמויי ויעג אות בפתחי לפני שיעשה גמר כלשהו על פני הקיר,
הקבל יקבע את לוח זמני עגינת ע"פ לוח הזמני של עבודות הבנייה והגמר.
הרכבת המלבני תעשה בתאו מתמיד ובהתא להוראות המפקח באתר.
 12.03.2חומר המלב יהיה מפח פלדה מגולוו בעובי  2מ"מ וייוצר ויורכב בהתא
לתוכניות קבל האלומיניו .העוגני יהיו מפח פלדה ברוחב  40מ"מ מינימו
ובעובי של פחות מ  2.5מ"מ .חיבור העוגני למלב הסמוי יהיה בריתו* .את
המלבני יש לעג בברגי לעומק שלא יפחת מ  50מ"מ ,במרחקי של  30ס"מ
בי בורג לבורג .המרחקי בי העוגני יהיו כ  25ס"מ.
 12.03.3יש להציב את המלב הסמוי לפי פלס ובמיקו על פי דרישת האדריכל .כל
הריתוכי או הפגמי בציפוי יעשו באתר ע"י צביעה בצבע עתיר אב /משני צידי
המלב הסמוי .לא יאושר עיגו המלבני אל הבטו ע"י בורג "דיבל" ללא "בית
פלסטיק".
 12.04גמר פרופילי:
 12.04.1צביעה בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה תבוצע מפוליאסטר super durable 15

עובי  8060מיקרו .הצבע יעמוד בדרישות ת"י  4402חלק  2הצבע בעל עמידות
משופרת .הצביעה באבקה תכלול טיפול מכי כדי למנוע קורוזיה בפני השטח של
הפרופיל.
 12.04.2חותמת זיהוי תוטבע על הפרופיל הצבוע ,ההחתמה תיעשה אחת ל 500מ"מ
בקירוב .החותמת תזהה את ש המצבעה וסוג הצבע .אי להסיר את חותמות
זיהוי הצבע עד למעמד קבלת עבודות האלומיניו ע"י המזמי.
גוו האלומיניו יקבע ע"י האדריכל .האדריכל והיז שומרי לעצמ לשנות
גוו ,או לבצע ציפוי אילגו במקו צבע פוליאסטר.
 12.04.3הקבל ימציא תעודת בדיקה של עמידות הצבע בתא מלח של  2000שעות
ועמידות של  3000שעות  ,UVכמו כ תעודת אחריות ל 15שנה המתייחסת
לפרויקט.
 12.04.4הקבל יקפיד להג על הפרופיל מפני תקיפה קורוזיבית באמצעות יריעה
ביטומנית וכמו כ יקפיד שכל החתכי ,הפינויי והחורי יהיו מוגני.
בחיבורי בי שני פרופילי יהיה חומר אטימה לסדקי צרי ,בשאר הפינויי
סיליקו נוזלי ,כמו כ יש להקפיד לתק כל פג בצבע שייוצר ביצור או בהרכבה.
 12.04.5האלומיניו יצבע ע"י מצבעה מאושרת ע"י מכו התקני ובאישור יוע/
האלומיניו.
 12.04.6במידה ויבחר הגימור באילגו :גוו האילגו יבחר ע"י האדריכל .האילגו יקיי
את דרישות ת"י  325לסיווג של . AA25גוו האילגו יהיה אחיד .חותמת זיהוי
תוטבע על הפרופיל המאולג .החותמת תזהה את ש מפעל האילגו ואת סוג
האילגו .עובי הציפוי יעמוד בשיעור של  2530מיקרו 25 ,מיקרו ממוצע
מינימאלי.
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 12.05מפרט זכוכית ותקני:
 12.05.1הזכוכיות שיסופקו יהיו באיכות בהתא לדרישות ת"י  938חלק  1ו .2
 12.05.2הזכוכיות המחוסמות יהיו ברמת חיסו  Aעל פי ת"י  938חלק  ,3שיבוצע במפעל
בעל תותק ישראלי ,או במפעל בעל אישור תק אירופאי\אמריקאי מקביל.
 12.05.3בזכוכיות המחוסמות הגליות תהיה  0.2מ"מ מקסימלי ע כפ +מקסימלי של עד
 2מ"מ.
 12.05.4הזכוכיות החשופות יעברו ליטוש יהלו בהיק +הזכוכיות ,כולל הברקה.
 12.05.5הזכוכית יהיו בהתא למפורט ברשימות.
 12.05.6הזכוכיות הרבודות ייוצרו במפעל בעל תותק לזכוכיות רבודות ע"פ ת"י 938
חלק  ,3או במפעל בעל אישור תק אירופאי\אמריקאי מקביל.
 12.05.7עובי וסוג הזכוכית יענה לדרישות ת"י  1099על כל חלקיו השוני ,בהתייחס
לעומסי הרוח המחושבי ע"פ ת"י ) 414משנת .(2008
 12.05.8הזכוכיות הבידודיות יודבקו בהדבקה קרה ,הכוללת איטו בוטיל פנימי וחומר
הדבקה דוקומפוננטי .המפעל המדביק יספק אחריות בכתב ל 10שני לזכוכית
בידודית.
 12.05.9חומרי האטימה שיבואו במגע ע הזכוכיות יהיו בעלי תאימות מאושרת למגע ע
זכוכית בידודית וע זכוכית רבודה.
 12.06איטו הפתחי וחומרי:
 12.06.1כל רכיבי האלומיניו ומסגרות העזר יורכבו בתו* הפתח בהרכבה אטומה ,מפני
חדירת מי ורוחות ,והאיטו יהיה רצו .+עיסות האיטו יהיו מ הסוג הנדבק
בקירות המבנה ,ובפרופילי המלב ואינו פוגע בה ,אינו אוגר רטיבות ואינו
מפריש שמני או חומרי המזהמי את קירות הבניי.
 12.06.2בתפרי איטו בי חלקי האלומיניו לכל חלק של הבניה או המלב הסמוי יש
להשתמש בסיליקו ניטראלי ,סוג הסיליקו שהקבל החליט להשתמש יאושר
ע"י יוע /האלומיניו .בתפר האיטו בי חלקי האלומיניו לאב יש להשתמש
בסיליקו ניטראלי המיועד לאב) ,אשר לא משאיר כתמי שומ על האב( .את
הסיליקו יש למשוח בשכבה אחידה ,שטוחה וחלקה .רוחב תפר האיטו לא
יקט מ 6מ"מ ולכל תפר יהיה גב גיבוי שלא יקט מעומק של  5מ"מ.
 12.06.3כל קווי התורפה למעבר מי יהיו חסומי ביריעות איטו מתועשות המותאמות
לייעוד זה .כל טיפת מי שתכנס ,תלכד בחסימה ותתנקז החוצה.
 12.06.4האטמי בפרויקט כולו יהיו עשויי מ  .EPDMשימוש בכל חומר אטימה יהיה
בהתא להוראות היצר של כל חומר ובהתא לת"י  .1542הקבל ימציא ליוע/
האלומיניו לאישורו את המפרטי של חומרי האיטו שבה הוא משתמש.
 12.06.5איטו החריצי הצרי שבי חלקי האלומיניו ,גרונגי ,פינויי ,חורי
ושחרורי יהיה מחומר מיוחד לאטימה לסדקי צרי ,בשאר הפינויי סיליקו
נוזלי.
 12.06.6עובי יריעת  EPDMתהיה מינימו  1מ"מ ,לפני יישו סרט ה  ,EPDMיש
להשתמש בפריימר המתאי לפי הוראות הספק.
 12.07הכנת תכניות עבודה
 12.07.1תכניות והמפרטי של האדריכל מהווי את הצהרת התכנו הבסיסי בייחוס
לפרופילציה וטכניקה המועדפת .האחריות הכוללת של עיצוב מערכת ועמידה
בדרישות התכנו מוטלת על הקבל .המערכות תעבורנה תיקוני נדרשי עד שזו
תשיג את כל הקריטריוני התכנוני והביצועי הנדרשי.
 12.07.2הקבל אחראי לתכנו העיצובי והנדסי כולל חישובי סטטיי לכל האלמנטי
ורכיבי ולהכנת שרטוטי ביצוע מלאי ) (shop drawingמקובלי בשלמות על
האדריכל ויוע /האלומיניו.
 12.07.3כל העבודות המוצגות או המשתמעות מהמפרטי ומהתוכניות ,נועדי להיות
קריטריוני לעיצוב עבור עבודות הקבל.
 12.07.4הקבל יגדיר את פרטי ההרכבה ופרטי ההשקה ע חומרי שוני ע"י חתכי
אופייניי בחלקי השוני של המוצרי.
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 12.07.5הקבל רשאי להציע פרטי שוני מהמוגדר במפרט זה ,שרמת האיכות שלה
לא תהיה נחותה מ המוגדר .כל הצעה תיבדק ע"י יוע /האלומיניו והאדריכל.
 12.07.6שינוי במבנה ,בתוכניות האדריכלות או בחומרי הבנייה השוני :באחריות
הקבל לבדוק ע האדריכל ,הקבל הראשי והמפקח לפני תחילת תכנו ,כל שינוי
שחל מזמ חתימת ההסכ עמו ועד תחילת תכנו .זאת בכדי שהפרטי השוני
יהיו תואמי את שרטוטי האדריכלות ,דרישות המפרט הטכני ודרישות המפקח
והקבל ראשי .הקבל מחויב למדוד את הבניי לפני תחילת יצור ולעדכ את
האדריכל והמפקח על כל שינוי ,לאחר אישור השינוי יעדכ הקבל את התוכניות
ויעביר לאישור נוס +של יוע /האלומיניו והאדריכל.
 12.07.7בדיקת שרטוטי הביצוע מוגבלת להתאמת התכנו ,והמידע שסופק במסגרת
מסמכי הפרויקט .האישור לא מתייחס לכל עבודות ייצור ו/או ביצוע ההרכבה.
האישור אינו משחרר את הקבל מאחריות לטעויות ,מחדלי או אחריות
למוצרי.
 12.08פעולות שיש לבצע לפני תחילת העבודה
 12.08.1הקבל יתחיל בייצור רק לאחר שקיבל את האישור בחתימה:
מהאדריכל על גבי תכניותיו.
.I
על המוצרי בה הוא משתמש :סדרות ,אביזרי ,ספקי.
.II
לאחר אישור הדג.
.III
תוצאות מעבדה של המוצרי המאושרי.
.IV
 12.08.2הקבל ימדוד את הפתחי והחזיתות בכל מעטפת המבנה ,לרבות האנכיות
האופקיות והמישוריות .הקבל יעדכ את תוכניות הייצור שלו .במקרה של
סטיות מהותיות הקבל יעדכ את מנהל הפרויקט ,האדריכל והיוע ./הקבל לא
יתקד במלאכת הייצור ו/או ההרכבה לפני שיקבל הנחיות מהמנהל ביחס
לסטיות ולאי ההתאמות שהתגלו .במקרה בו התקד הקבל ללא דיווח או
אישור מהממוני ,יהיה עליו לשאת בכל ההשלכות הישירות והעקיפות של
מעשיו.
 12.08.3חישובי סטטיי יוכנו ע"י מהנדס רשו .הקבל יציג לאישור את חישובי
העומסי של רכיבי הסריג בהתייחסות לעומסי רוח שקיבל מהקונסטרוקטור.
 12.08.4המוצרי יעמוד יעמדו בדרישות ת"י  1068חלק  2לחלונות אלומיניו ,ו/או בת"י
 1568חלק  1לקירות מס* ,בנוס +על דרישות מפרט זה .הדלתות יעמדו באפיוני
המוגדרי בת"י  4001חלק  ,1בנוס +על דרישות מפרט זה .כל החיפויי יעמדו
בדרישות ת"י  4402חלק  ,2ת"י  1568והכל בהתא לעומסי רוח הקובעות לפי
ת"י  414וכל הדרישות המפורטות במפרט זה.
 12.08.5לפני ייצור סדרתי ,יבנה קבל האלומיניו דג באתר ) ,(mock-upבקנ"מ  1:1ע
פרופילי וחיבורי אמיתיי ,פרזולי ואביזרי ,צבע הנבחר ,חלוקות וטפסני
לפי המתוכנ לאישור הגורמי וכתנאי להמש* עבודה בפרויקט.
חלק מהדג יהיה של קיר המס* במגדל המשרדי .הדג החזותי ישתרע על
שתי קומות מלאות ויכלול לכל הפחות שלושה אגפי קבועי ואחד נפתח .הדג
יכלול את כל מרכיבי הקיר כולל :זכוכית בידודית מודפסת ,זכוכית שקופה,
ספנדרל כפי שתוכנ ב  ,SHOPDRAWINGSאיטו והכל בתפקוד מלא .צבע
האלומיניו הנבחר ,גוו וסוג הזכוכית ,והאביזרי המוגדרי והמאושרי ע"י
היוע /והאדריכל.
לאחר התקנת הדג ,הקבל יבצע בדיקת המטרה .הקבל יכלול בהצעת המחיר
ביצוע דג אחד לפחות .מחיר הדג יהיה מפורט בתמחור הפרויקט.
 12.09ייצור והרכבה
 12.09.1הייצור ייעשה במפעל ע כוח עבודה מוכשר ומיומ .כל המוצרי יגיע מוכני
לאתר לאחר בדיקת איכות וניקוי ,מוכני להרכבה.
 12.09.2ההרכבות תהיינה מסודרות ללא פגמי הפוגעי מכוח ,פונקציה או המראה.
ההרכבה תיעשה כ* שלא תהיה קריסה ,פתיחת מפרקי ,לח /חזק על מחברי,
פתיחת ריתוכי ,רעשי או השפעות מזיקות אחרות.
 12.09.3כל החיבורי ,אלא א צוי אחרת ,יהיו מדויקי ומאובטחי ע גדלי העומד
בתקני וסטנדרט התעשייה.
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 12.09.4פרטי גמר שוני יהיו לקירות הבניי בצד חו /ופני .סוג הגימור של הקירות
נקוב בתוכניות האדריכלות ,א +על פי כ הקבל יאמת את הדברי באתר,
ויתאי את פעולותיו לצרכי הביצוע של הבניה בכל פתח לפי הנחיות המפקח
באתר.
 12.09.5הקבל יעטו +ויג על מלבני האלומיניו המזוגגי בכל תקופת אחסונ ואחרי
הרכבת בפתחי ,עד למסירת לאחריות המזמי .יתר על כ* ,התקנת המוצרי
תתבצע לפני השלמת עבודות הגמר בבניי ,לפי כ* על הקבל להג על המוצרי
ברכיבי כדוגמת ציפוי של פלסטיק קשיח .במידה ונפגע רכיב אשר לא היה מוג
כמוגדר לעיל ,יחליפו הקבל ברכיב חדש מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בגי
פעולה זו.
 12.09.6במהל* הביצוע יסיר הקבל את כיסויי המלבני לצור* בקרה ובדיקה לפי
הוראות המפקח ובסיו הבדיקה יחזיר את הכיסויי עד למסירתו לידי המזמי.
 12.09.7במועד הסמו* ביותר לסיו העבודה ,ובאישור היוע /בכתב ינקה הקבל את כל
רכיבי המוצרי הזכוכית והחיפויי שהותקנו על ידו ניקוי יסודי ומעמיק .בתו
הניקיו ,יתעד הקבל את השלמת הניקיו ויקבל מ המזמי אישור כי הניקיו
נעשה לשביעות רצונו .לא יוותרו שאריות צמנט או זיהו כלשהו בה ניקוי
הרכיבי יאפשר את בדיקת הסופית איתור פגמי מכני ,תפקוד לקוי ,כתמי
או נזקי אחרי.
 12.10פעולות שיש לבצע בסו העבודה
 12.10.1בזמ מסירת העבודה לידי יוע /האלומיניו ,המפקח והקבל הראשי ולאחר
סיו הגמרי בפרויקט כולל תיקו כל נזק שנגר למוצרי או לצד שלישי
כתוצאה מעבודות הקבל ,יעביר הקבל לידי המזמי תוכניות עדות
" ."AS MADEתוכניות אלו יוגשו בשלושה עותקי.
נתוני שיש לצר +לתוכניות:
.I
יש לצר +קטלוגי של המכלולי המשולבי במסגרות ,מנועי,
.1
פרופילי  כולל ש ספק ,יצר ,יבוא ודרכי התקשרות.
הקבל יכתוב את הוראות השימוש והוראות ההחזקה והניקיו
.2
של המוצר בכדי שיתפקד שני רבות מעבר לאחריות היצר.
 12.10.2הקבל ירשו את דר* האחזקה המומלצת לפרטי השוני :ניקיו וטיפולי
אחזקה שוני .אחזקה יזומה ומונעת.
 12.10.3אחריות:
ערבות בכתב תינת בכתב לתק או להחלי +בחומרי ובעבודה פגומי בתקופת
האחראיות:
הקבל יהיה אחראי לטיב עבודתו ולטיב החומרי אות הוא מספק.
.I
לא תפחת תקופת אחריותו של הקבל לציפוי האלומיניו ולתקיפת
.II
קורוסיבית של האלומיניו מ 15שני .הקבל תציג תעודת אחריות
ספציפי לפרויקט מהמצבע בו צבעו המוצרי .האחריות תכלול:
התחייבות לאי-דהיית הצבע.
.1
התחייבות כי הגימור ישמור על חזות וברק אחיד.
.2
התחייבות כי הגימור לא ייסדק ,לא יתקל +ולא יתפצל לשכבות.
.3
אחריות יצר הזכוכית או היבוא:
.III
לאי שינוי במעבר אור או בידוד תרמי ואקוסטי.
.1
עמידות רפידת ה PVBלאור* זמ של  10שני לפחות ,אי
.2
התקפה מחומרי אחרי ,הפרדה בי שכבות הזכוכית או
תופעות ה"בועות".
 12.10.4הקבל ירשו את דר* האחזקה המומלצת לפרטי השוני :ניקיו וטיפולי
אחזקה שוני .אחזקה יזומה ומונעת.
 12.10.5תקופת הבדק בפרויקט זה היא שנתיי מרגע אישור מסירה סופי בפרויקט.
בתקופת הבדק על הקבל:
לתק כל תקלה ו/או קלקול כולל אספקה והרכבת המוצרי הפגומי.
.I
לבצע עבודות החזקה על פי הצור*.
.II
שימוש באות חומרי בה יוצרו המוצרי.
.III
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 12.10.6למע הסר ספק ,מודגש בזאת כי למרות האישורי שיקבל הקבל במהל* התכנו
והביצוע ,נשארת האחריות המוחלטת לתכנו ,לביצוע ולתפקוד עבודות
האלומיניו באתר עליו.
 12.11אופני מדידה ותכולת מחירי
 12.11.1בנוס +לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללי ג:
תוכניות ייצור ותוכניות התקנה לכל האלמנטי.
.I
דוגמאות לכל האלמנטי.
.II
הפרדה בי אלומיניו לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציב.
.III
כל הבדיקות כנדרש.
.IV
כל הפרזול כנדרש.
.V
כל הנדרש בהתא להנחיות יוע /האקוסטיקה.
.VI
 .VIIכל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומיניו וכל הנדרש ע"י היצר
עד לקבלת מוצר מושל.
 .VIIIכל עבודות הסיתות ,החציבה ,ההתאמה למבנה וכיוצ"ב ,הקשורות
בהרכבת חלקי האלומיניו אשר נובעי מאי התאמת המבנה וכ ג כל
התיקוני שלכל חלקי הבניי שניזוקו בעת ההרכבה.
מנעול רב מפתח )מאסטר קיי( וג'נרל מסטרקי.
.IX
 12.11.2שינוי מידות בגבולות  ±10%בכל כיוו לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה.
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פרק   14עבודות אב
 14.01חיפוי חזיתות האב בשיטה הרטובה
 14.1.01תאור העבודה
קירות הבטו בבני ,ע"פ החזיתות ,יחופו מבחו /באב בשיטה
א.
ה"רטובה" ,כלומר הצמדת האב אל המבנה בעוגני ,רשתות זיו
ויציקת בטו בתוו*.
העבודה כוללת ג חיפוי המזוזות האנכיות של הפתחי.
לפני עבודות החיפוי על קירות החו ,/יבוצעו עבודות איטו קיר הרקע
ב.
כמפורט בפרק  05לעיל.
כל עבודות האב יבוצעו עפ"י ת"י  2378בצרו +הנחיות פרק  14במפרט
ג.
הכללי.
כל ההנחיות המפורטות לעיל מדגישות נושאי המפורטי בת"י.
בכל שאר הנושאי כגו :אשפרה ,גימור )ליטוש הוגנה( והגנה ,תעשה
ד.
העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות אב בפרק .14
העבודה כוללת תכנו מפורט ,אספקת האב וביצוע החיפוי.
ה.
 14.1.02הנחיות כלליות
א.

מהנדס אחראי
מהנדס רשוי של הקבל יהיה "מהנדס אחראי" כמוגדר בת"י  2378חלק
 1בסעי.13.10 +
הקבל אחראי לתכנו יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע בהתא
לתכנו ולמפרט המיוחד.

ב.

אחריות כוללת של הקבל
האחריות הבלעדית לאטימות ויציבות החיפוי חלה על הקבל .המפרט
המיוחד להל ,לרבות המפרט המיוחד להכנת הרקע בפרק   05איטו
צמנטי ,הינ דרישת מינימו .במידה והקבל סבור שהמפרט אינו
מספק או שדרושי שינויי/תוספות למפרט ,עליו להודיע על כ* למפקח
בכתב ולקבל הוראותיו בכתב לבצוע העבודה.

ג.

מפרטי באתר
הקבל יחזיק באתר עותק של המסמכי הבאי:
ת"י  2378חלק .1
.1
מפרט כללי פרק .14
.2
המפרט המיוחד.
.3

ד.

דוגמא  קיר אב טיפוס
לאחר אישור עקרוני של דוגמת אב בודדת ולאחר שהוצגו
.1
תוצאות בדיקות בהתא למפורט להל ,יכי הקבל קיר אב
טיפוס כמפורט בסעי 5.1.1.1 +בת"י  2378חלק  .1הדוגמא
כוללת הכנת התשתית בשכבת הרבצה ואיטו צמנטי עד וכולל
עשית המישקי וקבלת אישור המפקח .הדוגמא תבנה על קיר
שיבנה הקבל או על משרדי האתר אול לא על המבנה עצמו.
הדוגמא תכלול פינת בני ושפת פתח אופקית ואנכית כולל
התקנת סינור .EPDM
הדוגמא תבוצע ג לחיפוי חו /וג לחיפוי פני.
לכל סוג עוג תבוצע בדיקת שליפה ל 3עוגני לפני תחילת
.2
העבודה .העוגני יעמדו בכוח השליפה המתוכנ ע"פ חישובי
הקבל ע מקד בטחו .4
רק לאחר אישור הדוגמא ,אישור בדיקות שליפה לעוגני
.3
ואישור החישובי ותכניות מפורטות שיוכנו ע"י הקבל ,יוכל
הקבל להזמי את האב.
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ה.

מדידת הרקע ,סימו
האב מעוצת בשילוב מידות רוחב שונות וקוי מישקי עוברי לפי
הפרוט בתכניות החזיתות .לפיכ* ,ידרש הקבל לבצע את עבודת חיפויה
אב בדייקנות גבוהה מהרגיל.
ידרש לקבל קירות מיושרי לפי חוט למלוא גובה ואורכ .קוי
עוברי מתחת ומעל לחלונות ,קוי עוברי מעל דלתות ,התאמת רוחב
פסי האב כ* שיתקבלו אבני שלימות מתחת ומעל לחלונות ואבני
שלימות מעל הדלתות.
לפני תחילת החיפוי יסמ הקבל ,ע"י מודד מוסמ* ,על החזיתות את
הצירי הראשיי ,ימדוד את המבנה ויעביר למפקח את תכנית המצב
הקיי ע כל הסטיות בכל הכווני.
בהתא לדרישות המפרט המיוחד בפרק  .02הסטיה המותרת
ממישוריות הקירות לכל גובה לא תעלה על  ±10מ"מ ,הסטיה באנכיות
הפינות וקוי שפות הפתחי לא תעלה על  ±10מ"מ לכל גובה הבני.
במידה והסטיות עולות על הנ"ל ,יידרש הקבל לתק את פני הרקע
בסיתות או תוספת בהתא להוראות מפורטות שית המפקח.
המפקח יקבע את מיקו מישור פני האב ,את הצור* בסיתות או במילוי
ואת מיקו קוי המישקי לצור* בליעת הסטיות.
הקבל יידרש להתאי מידות אב שונות כדי להתגבר על סטיות השלד
ולא לצבור את השגיאה לאור* או לגובה החזיתות אלא לחלקה בי קוי
המישקי.
א תדרש לצור* כ* הזמנת אב בגדלי שוני והדבר יגרור תוספת
עלות ,תחול כל העלות הנוספת על הקבל.

ו.

תכניות  Shop Drawingsע"י הקבל
תכניות הקבל יכללו ,בי היתר:
תכניות פרישה של חיפוי האב ע"פ תכניות המדידה הנ"ל
.1
ולאחר קביעת מיקו מישורי פני האב בהתא לסטיות בפועל
של הבניה.
קטעי חזית מוגדי ופרטי שישמשו לקביעת מידות האב
.2
לחיתו* ויאפשרו לקבל להכי רשימת אב להזמנה לפי מידות
חיתו* ועיבוד סופיות.
פרוט מיקו הקדחי לעוגני ,עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור
.3
סופי במפעל.

ז.

אחידות האב ,מיו
בכדי לקבל אחידות גוו מכסימלית בכל חית וחזית תסופק האב חתוכה
עבור כל חזית מאות גושי אב.
בהתא לכ* יהיה סימו נוס +להתאמת האב בכל החזית ,כפי שיצוי
בתכניות הקבל וברשימות האב.
לפני תחילת החיפוי יפרוש הקבל את האבני ויבוצע מיו קפדני
שיבטיח אחידות במראה לפי גוו וגיד ויקבל אישור המפקח למראה
החיצוני של האבני .אבינ שיפלסו ע"י המפקח יורחקו מיד מהאתר.
הקבל רשאי לערו* מיו במקור אספקת האב .ג במקרה זה חייב
הקבל לפרוש את האבני ולקבל אישור המפקח באתר לפני תחילת
החיפוי.

ח.

בדיקות האב
בדיקות במעבדה של תכונות אבני החיפוי יבוצעו ע"פ ת"י  2378חלק 1
כמפורט ש בפרק ו'.
הבדיקות יבוצעו על דוגמאות אב שהובאה לאתר ממש .אישור אב לא
יתבסס על תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האב בלבד.
תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפני תחילת החיפוי .דרישה זו
מחייבת את הקבל להביא את האב לאתר במועד מוקד כ* שיהיה זמ
מספיק לקבלת תוצאות מאב שסופקה בפועל לאתר ולא מדוגמאות
מוקדמות בלבד.
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ט.

סימו צנרת בקירות
לאחר גמר האיטו ולפני תחילת הקידוח לעוגני ,יסומנו בצבע בולט
)ספריי( בקוי מלאי ,תואי צנרת ביוב וצנורות מי גש בקירות שיחופו
באב.
מטרת הסימו למנוע קידוח לתו* הצנורות וגרימת נזק שתיקונו קשה,
יקר ולפעמי בלתי אפשרי.
סימו הצנרת אינו נמדד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באב.

י.

עיגו פיגומי
מותר שהפיגומי יעוגנו באביזרי שיעברו דר* המישקי שבי לוחות
האב כ* שהחיפוי יבוצע ברצ +ולא יושארו פתחי להשלמת חיפוי
מאוחרת) .ראה דרישות סעי 2.2 +בת"י  2378חלק .(2
אביזרי העיגו יהיו כאלו שיאפשרו פרוק בגמר העבודה שלא ישאיר
חלקי מתכת בי לוחות האב .כל חלקי המתכת שישארו במקומ יהיו
מנירוסטה .316

יא.

בדיקת אטימות
לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקי ,תבוצע בדיקת אטימות
בהמטרה ,ע"פ ת"י  ,1476ע"י מעבדה מוסמכת .נזילות ורטיבות יתוקנו
ע"י הקבל ועל חשבונו לרבות פרוק החיפוי ועשיתו מחדש .אופ
התיקו,החומרי ושיטות היישו טעוני אישור מראש של המפקח.

יב.

לוחות האב
סוג האב:
גמר:
מידות הלוחות:
סטיה במישוריות:
עיבוד פינות:
קידוחי:

יג.

בהתא לכתב הכמויות.
בעיבוד בהתא לכתב הכמויות ולתוכניות.
בהתא לכתב הכמויות .סטיה מותרת ±1
מ"מ.
מרווח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוו עלפני
לוח האב לא יעלה על  1מ"מ.
כמפורט בפרטי בתכנית.
קידוחי לעוגני יבוצע במפעל או בקו ייצור
מסודר וע"פ שבלונה באתר ,כ* שיובטח דיוק
 ±0.5מ"מ בקוטר הקדח ±1 ,מ"מ במיקו
מרכז הקדח ו ±2מ"מ בעומק הקדח.

חישוב הנדסי
חישוב הנדסי מפורט ייעשה ע"י הקבל בהתא לדרישות ת.י
.1
2378

.2

.3

.4

עומסי הרוח יהיו ע"פ ת"י  414כולל התחשבות מפורטת
1.1
בתחומי יניקה מוגברת באזורי שפה כמפורט בסעי+
 205.6ש .מקד הבטחו לעומס רוח יהיה .1.4
עומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י .413
1.2
הקבל יגיש לאישור המפקח את החישובי .התכנו ע"י הקבל
יכלול פרטי הרכבה וחיבור ,מידות הקידוחי באב ,חיזוק
בפינות ,פרטי קיבוע סביב פתחי וכו' .אישור החישובי
והתכניות ע"י המפקח הינו תנאי להזמנת האב ולפיכ* יוגשו
ע"י הקבל במועד מוקד ע"פ לוח הזמני המאושר של
הפרויקט.
החישוב יעודכ בשלב גמר הקמת השלד ויתאי למרווח
האמיתי שבי האב לרקע ע"פ הסטיות שנמדדו בפועל לפני
תחילת החיפוי .למרווח מוגדל יותאמו אביזרי המסוגלי
לשאת את העומס המוגדל .אישור החישוב המעודכ הינו תנאי
להתחלת בצוע החיפוי.
החישוב יעודכ ע"פ תכונות החוזק של האב כפי שנקבעו
בבדיקות האב שסופקה לאתר.
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יד.

דיוק
הסטיה בי פני אב לפני שכנתה לא תעלה על  ±0.5מ"מ.
הסטיה ברוחב המישקי לא תעלה על  ±1.0מ"מ.
הסטיה במיקו המישקי לא תעלה על  ±1.0מ"מ.
הסטיה במישוריות פניה חיפוי )מרווח מירבי בי תחתית הסרגל לבי פני
המשטח( לא תעלה על  ±2.0מ"מ אור* סרגל של  3מ' בכל כוו.

טו.

הכנת שטחי החיפוי ,איטו
ראה פרק  05לעיל.
.1
לאחר סיו האשפרה ,נית להתחיל בעבודות הרכבת האב.
.2
מודגש שתהלי* האשפרה ימש* כ 5ימי לפחות ,תו* מעקב
צמוד אחר מצב רטיבות הקיר.

טז.

חוטי
קשירת האבני אל גב הבטו תבוצע על ידי חוטי נירוסטה  304בקוטר 4
מ"מ שיוכנסו לעומק כ 20מ"מ לחורי קוטר  5מ"מ שעומק  25מ"מ.

יז.

הכנת האב
לוחות האב המיועדי לחיפוי ,יוספגו במי ולאחר מכ תבוצע על גבי
גב הלוחות התזת מלט צמנט בהרכב  2חלקי שומשומית נקיה ,חלק
חול וחלק צמנט  בעובי של כ 3מ"מ .למערכת זו תהיה תוספת של
סיקה לטקס.
היחס מי/ערב סיקה לטקס או שו"ע  ,1:1תתוא ע הספק.
אשפרת האבני לאחר התזה ,לפחות  3ימי לפני הרכבת.

יח.

קידוחי בתו* האב
קידוחי לעיגו יבוצעו במפעל ו/או ליד מקו העבודה בקו יצור מיוחד
לקידוחי ,אשר יבטיח ביצוע "נקי" של החורי בקוטר ובגודל
המתוכנ ,ללא שבר מיותר.
מערכת זו תאושר על ידי המהנדס ,לפני התחלת העבודה .לא יורשה
קידוח חורי על הפיגו ,ללא בקורת.

יט.

בדיקות העוגני
כל העוגני לתלית האב יעמדו בכוחה שליפה המתוכנ ע"פ
.1
חישובי הקבל ע מקד בטחו .4
לכל סוג עוג תבוצע בדיקת שליפה ל 3עוגני לפני תחילת
.2
העבודה )ראה לעיל קיר נסיו(.
במהל* העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל 2%מהעוגני בפיזור
.3
אקראי) .דרישה זו חמורה מדרישות טבלה  2ת"י  2378חלק 2
סעיפי .(5.1.1.4 ,5.1.1.3

 14.1.03הרכבה בשיטת הבניה הרטובה
א.

הקבל יציג את שיטת הביצוע לאישור המפקח .הבניה לא תתחיל לפני
הכנת דוגמא מאושרת .אישור הבדיקות הנדרשות לפי ת"י  2378מהווה
תנאי מוקד להתחלת הביצוע.

ב.

הבניה של האבני תבוצע בשורות אופקיות ,כאשר לאחר השלמת בנית
כל שורה ,כולל ביצוע קשירות העוגני לרשת ,ימולא בגב האב החלל
שנשאר עד לפני הקיר בבטו דליל .עובי שכבת הבטו כ 4ס"מ ,והיא
תכלול שכבת "שמנת" צמנט בתוספת מוספי אוטמי מי.

ג.

תערובת קיבוע זו ,מלט צמנט ביחס  1:1בתוספת ערב פולימרי ,יוכ
בערבוב מכני .לאחר השלמת הערבוב היבש ,מוסיפי מי עד לקבלת
התערובת בסמיכות הרצויה.

ד.

כל הבטוני למלוי בגב האב יוכנו באתר ,באמצעות ערבל מכני תקי.
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לא יורשה עירבוב הבטוני באופ ידני .שכבת הבטו תהיה דלילה כ*
שתוכל להתפשט ולמלא את החלל שבי לוחות האב לשלד.
ה.

מילוי בגב האב יעשה בגמר בניתה וקשירתה של כל שורה ,תו* הבטחת
חדירת הבטו ומלוי כל החלל.

ו.

בניית שורות האב ,תעשה תו* מילוי בטיטבטו של הפאה האנכית
והפאה התחתונה.

ז.

קשירת האב תעשה ע שני עוגני בפאה העליונה בתוספת  2עוגני
תומכי  עוגני מחזיקי וכ הכנסת פי קוטר  5מ"מ בפאה הצדדית.
הפי נכנס לתו* האב רק  30מ"מ ויתרת ה 40מ"מ בולטת הצידה.
מסביב לפי זה מעבירי חוט שבו הוכנה לולאה מראש ,וקושרי אותו
לרשת.
האב הבאה מובאת למקומה ,ובתנועה הצידה "מולבשת" על גבי הפי
הבולט מעבר לאב הקודמת היתר ,כמו קוד .מיקו העוגני יהיה כזה
ששניי ישמשו כעיגו תומ* וששניי כעגו נושא .כל עוג ימצא  7ס"מ
מפינת יחידה )סה"כ  4עוגני(.

 14.1.04מישקי )פוגות( וכחול
א.

מישקי יבוצעו בהתא לתכניות ו/או הנחיות האדריכל ,על פי הדוגמה
המאושרת רוחב המישקי יהיה במידות  156מ"מ ועומק  8מ"מ.
עובי  10מ"מ יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחת*  10/10/35מ"מ,
שניי לכל אב ,הניתני לשימוש חוזר ,או בשיטה אחרת מאושרת ע"י
המהנדס.

ב.

כיחול המישקי יבוצע בשלב האחרו לאחר גמר כל עבודות החיפוי
ולאחר שטיפה כללית על פני השטחי המחופי והמיועדי לעבודות
הכיחול.

ג.

המישקי יוכנו לעבודה ע"י ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק
כנדרש.
אי לבצע ניקוי מישקי והכנת לכיחול באמצעות משור דיסק.
ניקוי מישקי יבוצע א* ורק ידנית באמצעי שלא יפגעו בחוטי הקשירה
והפיני הקושרי את החיפוי לרשת הזיו.
הרכב המלט לכיחול יהיה כדלהל ,ויגיע לגוו שבדוגמא המאושרת:
 1.5חלקי )בתוספת למלט האפור(.
מלט לב
 2חלקי.
אבקת קוור  /עדי
 1חלק.
אבקת קוור  /בינוני
במידה וידרש ע"י האדריכל ובכתב.
פיגמנט צבע
כמו כ יש להוסי +מוס +לאטימות כגו סיקה לטקס או שו"ע באישור
מראש של המהנדס ,לפי הוראות היצר.
מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של
מי .כמות התערובת תספיק לביצוע עבודה במש* שעה אחת ,ולאחר
מכ אי להשתמש בחומר ,אלא להכי תערובת חדשה.

ד.

ה.

תהלי* העבודה יהיה כדלהל:
מרווח המישק יהיה נקי לחלוטי וישט +במי.

שכבה ראשונה של מלט תוחדר ותלח /ע"י מוט עגול.

יתאפשר ייבוש חלקי.

שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר פני הכיחול

יהיה חלק ויבוצע ע"י שפשו +במוט עגול ע פיזור של מעט מלט
לב לגוו.
שטחי שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט.

בתו עבודות הכיחול ,יש לאשפר במי את פני החיפוי ,ולהחזיק
במצב לח כשבוע ימי.
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ו.

מישקי התפשטות ,מישקי הרפיה  יבוצעו לפי הנחיות המפמ"כ .378
מישקי התפשטות אופקיי יקבעו לאור* הזויתני.
עובי המישק  10מ"מ ,יסת במסטיק סיליקוני נאטרלי על גב ספוגי
בחת* מתאי ,הכל על פי הנחיות המפרטי והמפמ"כ.

 14.1.05שמירה וניקיו שטחי אב גמורי
להבטחת גמר נקי יש להג על שטחי החיפוי במש* כל תקופת הבניה באמצעי
בדוקי.
נקוי החיפוי מנטפי מלט בטו וכד' יעשה מיידית וללא דיחוי )לפני התקשות
החומרי( כל כת ו/או לכלו* שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האב באמצעות
מברשת פלדה קיטור וכיו"ב.
כל שטחי עבודות האב תמסרנה למזמי במצב נקי ומושל לחלוטי.
במקומות שיכלו לכלו* כתמי וכו' ושלא יהיה נית לנקות יוחלפו לוחות האב
באחרי לשביעות רצונו המלאה של האדריכל ,כשבכל ההוצאות ישא רק הקבל.
 14.1.06אופני מדידה
שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר נטו ,לאחר הורדת הפתחי .המדידה תהיה של
שטחי ע חיפוי אב לרבות שטחי קטני ,עיבוד פתחי ,אב פינה ,עמודי,
קורות וכד'.
מחיר המ"ר כולל ג מדידת המזוזות ,המשקופי )מעל הפתחי( ,הספי
והקופינג על המעקות  אלמנטי אלו לא ימדדו בנפרד.
תכולת המחירי כדלהל:
בנוס +לאמור במפרט הכללי ,המחיר כולל בי היתר ג:
את כל האמור במפרט הבינמשרדי בת"י  2378ומפמ"כ  378לרבות טיט,
א.
שכבת חספוס ,רשת זיו מגולוונת בקוטר  6מ"מ כל  ,15/15עוגני,
מיתדי ,ברגי ,חוטי נירוסטה ,עוגני מגולווני ,זוויתני מגולווני,
ניקוי וסתימת פוגות ,יציקת בטו מקשר ,מישקי גמישי ,מישקי
יבשי וכד' ,וחיפוי בקיבוע יבש יכלול את כל אביזרי העיגו וקיבוע.
אספקת האבני כנדרש לרבות הכנת רשימות אב מפורטות להזמנה,
ב.
סיתות האב ועיבודה ,ביצוע חריצי ,מישקי וכד' ,התאמת גב האב,
עיגו כל פרופילי הפלדה למיניה ,אספקת חומרי אטימה וחומרי
הדבקה נדרשי ,ביצוע העבודה בכל סוג אלמנט )כולל קירות ,עמודי,
חשפי וכד'(.
ביצוע קידוחי וחורי כנדרש ,עבודות כיחול וליטוש פני הקיר
ג.
באמצעות אב קרבונדו ,הגנה על עבודת האב עד מסירת לרבות ניקוי
סופי.
עיבוד וחיבור אבני לפינות  חיתו* "פל "/או הדבקת סרגל קצה.
ד.
חיתו* וגמר אלכסוני.
ה.
עיבוד פתחי ,חריצי ופינויי למעברי צנרת ואביזרי המבוטני
ו.
בבני.
סינור  EPDMמעל לפתחי.
ז.
ביצוע דוגמאות כאמור לעיל בשטח של  12מ"ר .העבודה תאושר לביצוע
ח.
רק לאחר אישור הדוגמאות.
הכנת כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאב לפי ת"י  2378באזור
ט.
הפרויקט הנדו.
חישוב הנדסי ותכנו מפורט.
י.
ניקוי ,ליטוש והגנה.
יא.
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פרק   22אלמנטי מתועשי בבני
 22.01תקרות וסינרי מלוחות גבס
 22.01.1ביצוע עבודות תקרות בלוחות גבס יהיה לפי הפרטי המופיעי בתוכניות
וכמפורט במפרט "מדרי* למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי 
משרד שיכו ,אג +תכנו והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליו חתימת החוזה,
ע"פ פרטי ומפרטי חברת "אורבונד" ,במהדורה המעודכנת.
יש להקפיד על האיטומי הנדרשי.
 22.01.2לוחות הגבס יהיו בעובי  12.5מ"מ.
השלד יקבע ע"י מהנדס מטע הקבל ע הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה
והחיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית.
יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג .F47
בקרניזי המעוגלי יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימי.
 22.01.3בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה ,ספרינקלרי ,גלאי,
גרילי למיזוג אויר וכיו"ב.
בקרניזי דקורטיביי יש להקפיד על הרכבת פינות מג חיצוניות מפס פלדה
מגולוונת בפינה אופקית ואנכית.
 22.01.4במידת הצור* ,יתוכנ ויבוצע ע"י הקבל ועל חשבונו ,חיזוקי סמויי לקרניזי
תאורה לצור* נשיאת הגופי .פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי
היחידה.
 22.01.5גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכ לצבע .מודגש בזה
שכל התקרות יבוצעו בהתא למפורט וכ להנחיות האדריכל.
 22.02תקרות אקוסטיות ו/או תותב
 22.02.1דרישות כלליות
א.

כל התקרות יעמדו בת"י  5103ולתק רעידות אדמה וכ בדרישות
עמידות אש לפי ת"י  ,921ומסומנות בתו התק.

ב.

הקבל יהיה קבל מאושר בעל ניסיו ומוניטי בהרכבת תקרות
אקוסטיות ,מאושר ע"י המפקח.

ג.

הקבל ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת
התליה ,העיגו והחיבור וכ שלבי שילוב אביזרי חשמל ,מיזוג אויר
ומערכות אחרות .על הקבל האחריות לתאו מלא של ביצוע התקרה
בכל שלב ושלב .שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי
המערכות האלקטרומכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.

ד.

על הקבל להגיש ,על חשבונו ,תוכניות לתליית התקרה ולקבל את אישור
המפקח .הקבל יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח .התוכניות יאושרו
ג במכו התקני.

ה.

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות ע סימו ברור
של ש היצר ויאוחסנו במקו יבש ומוג.

ו.

מפלס התקרה יסומ לכל אור* הקירות ,הקורות והעמודי שעימ באה
התקרה במגע .הסימו יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.

ז.

כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקי בקליפוני עליוני כנגד רעידות
אדמה.
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 22.02.2תקרות אקוסטיות עשויות אריחי ומגשי מפח ,מחוררי ו/או אטומי
א.

על הקבל לספק ולהתקי באזורי שוני בבני בהתא לתכניות,
תקרות אקוסטיות עשויות אריחי ומגשי פח מגלווני ,מחוררי
)אקוסטיי( ו/או אטומי .לכל מגש תהיה "כת "+בגובה  40מ"מ
לפחות ,ע כיפו +פנימי של  10מ"מ לצור* חיזוק המגש.

ב.

אחוז החירור באריחי ובמגשי המחוררי יהיה  .26%החירור יהיה
מיקרו פלוס בקוטר  2מ"מ.

ג.

הפח יהיה צבוע בצבע מוכ ) (PRE-PAINTמשני הצדדי .הצביעה של
הפח תיעשה בתנור .הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקו פוליאסטר
בעובי  80מיקרו ,בגוו  RALלפי בחירת המפקח .הצד הפנימי של
הפחי ייצבע בצבע להגנה .הצבע יהיה עמיד לכיפופי ללא סדקי.

ד.

המגשי ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה
מתאימה עשויה מפח מגולוו ומוטות הברגה.

ה.

קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקי שלא יעלו על  1.20מטר.
הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי
שייגר נזק לאלמנט עצמו או לסמוכי אליו.
כיוו ומיקו הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח .מגשי
הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמי לצור* הקשחת המגשי.
החיבורי בי הלוחות יהיו נקיי ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור
או אמצעי אחרי כשלוחות צמודי אחד לשני.

ו.

בתו* התקרות האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשי ל
.NRC 0.75
עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה ג אספקה והתקנת פרופילי מעבר
לאור* קירות ,מחיצות ,סינרי וכד' ,וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.
הקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוו  RALהתוא את התקרה
עצמה ו/או בצבע שחור .יש להקפיד על חיבורי נאותי של הפרופילי
)אחד למשנהו( וכ על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקי בהחלט.

ז.

ח.

התקרות תכלולנה חיתו* פתחי ,חורי ואלמנטי אחרי כנדרש .כל
החיתוכי יבוצעו במפעל ,לא יותר לבצע חיתוכי באתר.

ט.

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשי בכל מקו על מנת לאפשר גישה
נוחה לחלל שמעל לתקרה .חלוקת המגשי ,קוי מנחי ופרטי קצה
יבוצעו לפי הנחיות המפקח.

י.

מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעי בעובי  25מ"מ
ובמשקל מרחבי  80ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  25מ"מ
ובמשקל מרחבי  24ק"ג/מ"ק ,כולל ציפוי שקיות פוליאטיל כבה מאליו
בעובי  30מיקרו.

יא.

כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחי או מגשי( במרחב
המוג יבוצעו כפו +להצעות תק ישראל   5103חלק  4מאוקטובר  2010
תקרות תותבות פריקות :כללי תכ והתקנה במקלטי ובמרחבי
מוגני.
בי היתר תשומת הקבל מופנית לדרישת התק להתקנת תפסי אחיזה
בי האריחי או מגשי ופרופילי הנושאי .כל הנ"ל כלול במחיר
היחידה.
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 22.03אופני מדידה ותשלו מיוחדי
 22.03.1תקרות וסינרי גבס
בנוס +לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללי ג את הנאמר להל:
קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונ ואישור מכו התקני
א.
קונסטרוקצית חיזוק.
ב.
עיבוד פתחי כנדרש.
ג.
את כל האיטומי למיניה.
ד.
כל החיזוקי והחיבורי ,קונסטרוקצית העזר ,חיזוקי דיאגונליי,
ה.
חיזוקי לרעידות אדמה ,חומרי העזר למיניה וכל הנדרש להתקנה
מושלמת.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרי אמיתיי ובמידות כפי שידרוש
ו.
המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
עיבוד במעוגל ובשיפוע.
ז.
פרופילי פינות.
ח
שפכטל.
ט.
המדידה תהיה בפרישה עד לגובה  10ס"מ מעל תקרות אקוסטיות.
 22.03.2תקרות אקוסטיות
בנוס +לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללי ג את הנאמר להל:
קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונ ואישור מכו התקני.
א.
הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר ,גלאי עש וכיו"ב ולמערכות אחרות
ב.
כנדרש.
חומרי עזר וכל המוצרי והאביזרי הדרושי לביצוע העבודה.
ג.
כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוו לרבות פרופילי גמר ומעבר וכל
ד.
החיזוקי כמפורט לעיל.
חיזוק התקרות כנגד רעידת אדמה הכל עד לביצוע מושל של העבודה
ה.
בכפו +לדרישת התכניות ו/או האדריכל.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרי אמיתיי ובמידות כפי שידרוש
ו.
המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בה
ז.
והנובעות מה ,לרבות בדיקת אקוסטיות ,הוצאות תיקו כל ליקוי
שיתגלה בה וכל שינוי שיידרש.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי את ביצועה ואיננה
ח.
נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
המדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחי למיניה ,בכל גודל
שהוא.
 22.03.3מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות ,תקרות ,ציפויי שוני וכו'(
כוללי פתיחת פתחי לציוד מיזוג אויר ,גופי תאורה ,גילוי אש וכו' לרבות
תאו הפתחי.
 22.03.4קונסטרוקצית נשיאה
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטי בפרק זה ,מכל סוג שהוא,
כוללי תכנו וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה .הקבל יכי על חשבונו תוכניות
מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערו* על ידי מהנדס רשוי ,לאישור המפקח.
קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבל .כל הנ"ל על חשבונו
הבלעדי של הקבל.
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פרק   34גלוי אש
 34.01תאור העבודה )כללי(
המערכת כוללת מתק גלוי אש עבור מבנה משרדי וקופות באמפי אריאל.

העבודה תכלול את כל המפורט במפרט המיוחד ובתכניות ,לרבות הכנסת כלל

המערכת לפעולה.
 34.02דרישות מהקבל
על הקבל להיות בעל ניסיו מוכח של  5שני לפחות בהתקנה ואחזקת מערכות

גלוי וכבוי אש אוטומטיות.
על הקבל להיות מורשה מטע היצר להתקנת המערכת הספציפית ולהיות בקי

בהוראות ההתקנה ,ההפעלה והאחזקה של המערכת.
על הקבל להיות בעל יכולת לספק חלקי חילו +מקוריי למערכת שתותק ,עפ"י

דרישת המזמי )כמפורט בסעי 34.05 +תתסעי 5 +להל(.
על הקבל לקבל אישור מכו התקני ה לתכנו הבצוע וה להתקנה.

התקנת מערכת הגלוי והכבוי תבוצע ע"י קבל אחד בלבד.

תאו בי קבלני בנושאי שאינ קשורי ישירות להפעלת מערכת הגלוי

והכבוי ,כדוגמת ניתוקי מ"א ,חשמל ,גנרטור וכד' ,ה באחריות הקבל ובתאו
ע המתכנ )בתאומו יחובר הפקוד מלוח גלויכבוי אל ממסרי הניתוק ו/או
המגעי היבשי לחשמל וכ"ו(.
באחריות הקבל לבצע פתחי ומעברי דרושי לגישה לצנרת החווט ,הכנסת

הציוד והתקנתו .כ"כ באחריותו לאטו את הפתחי והמעברי בתו העבודה,
זאת עפ"י המפורט בסעי" +איטו" שבמפרט זה.
 34.03ספרות טכנית
טיוטת "ספר המערכת" תועבר עלידי הקבל לאישור המזמי  3שבועות טר

בצוע בקורת הקבלה למערכת.
הקבל יתק בהתא ויספק  5עותקי של "ספר מערכת" בעברית ,לתפעול

ואחזקת המערכת ברמת המתפעל והמתחזק )דרג מעבדה( ,זאת ביו בקורת
הקבלה למערכת.
כל עותק של "ספר המערכת" יכיל את הפריטי הבאי )אספקת "ספר מערכת"

הוא תנאי הכרחי לקבלת המערכת ע"י המזמי(:
תיאור מילולי כללי של המערכת והוראות הפעלתה בעברית.
א.
קטלוגי ומפרטי מלאי של כל התקני המערכת.
ב.
שרטוטי חשמליי וחווט של כל החיבורי הפנימיי )כרטיסי
ג.
ומחברי( שברכזת.
שרטוטי אלקטרוניי של כל הרכיבי והכרטיסי ,כולל רשימת
ד.
רכיבי.
שרטוטי חשמליי של מערכת הפלות מתח וכד'.
ה.
שרטוטי חשמלי ואלקטרוניי של כל הלוחות והפריטי )אביזרי
ו.
העזר( הנוספי ,כולל ספרי אחזקה ,כיול ,הפעלה ורשימת הרכיבי.
איזומטרייה של צנרת פיזור גז הכבוי והנחירי ,כולל פרטי ומיקו
ז.
חיזוקי הצנרת וקיבוע המיכלי.
הרצת מחשב של מערכת הכבוי ,או אישור .PRE ENGINEERED
ח.
רשימת כל הציוד המותק )בדומה לכתבהכמויות( ורשימת חלקי חילו+
י.
המומלצי עלידי היצר )תאור פריט  +.P.N +מחיר(.
פרוטוקול תקשורת של הרכזת.
יא.
הנחיות היצר לאיתור תקלות ).(TROUBLE SHOOTING
יב.
הוראות אחזקה המומלצות ע"י היצר.
יג.
פירוט חישובי עומסי חשמליי במערכת הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי.
יד.
ספרות רלוונטית נוספת  עפ"י דרישת המזמי.
טו.
 34.04ביקורות קבלה
הבקורת תבוצע ע"י הקבל ,בנוכחות ולפי הנחיות המזמי.
במהל* כל ביקורות הקבלה הקבל יספק על חשבונו את כל הציוד והחומרי
הנדרשי לבצוע ביקורות הקבלה ,כולל גז לבדיקת הגלאי.
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ראה ג ההנחיות לבצוע בדיקה ע"י מת"י בפרק ג.1

 34.05הדרכה
לאחר סיו העבודה וטר קבלתה הרשמית ,יבצע הקבל הדרכה לנציגי המזמי.
ההדרכה תכלול:
תאור המערכת ועקרו פעולתה.
א.
אופ תפעול המערכת בכל מצביה )רגיעה ,אזעקה ,תקלה וכד'(.
ב.
 34.06אחריות



 34.07תקני









הקבל ית אחריות של שנה אחת לכל רכיבי המערכת שיסופקו במסגרת
העבודה ,למעט המצברי ,עבור תינת אחריות ל  3שני .המצברי שימסרו
ע קבלת המערכת לאחריות המזמי ,ה אלה שיותקנו סמו* למועד הקבלה.
הקבל יגיש למזמי התחייבות בכתב לאספקת חלפי ,לתקופה של  10שני
לפחות .התחייבות זו תכלול ג הצהרה שברשותו מלאי מתאי של חלקי חילו+
חדשי ומקוריי ,בכמות מספקת לתת שירות מלא ומיידי לתקופת האחריות.
המזמי רשאי לבוא ולראות מלאי זה.
מערכת והתקני גלוי וכבוי אש יתוכננו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות התק
הישראלי  1220במהדורתו האחרונה .זאת בהסתמ* על מפרטי ,תכניות והתקנות
של היצרני המאושרי של המערכות הספציפיות הנושאות תותק ) ULכל
הציוד ישא תותק  .(ULכמו כ תבוצע המערכת בהתא למפרט הבינמשרדי
פרק  34ומפרט מיוחד זה.
כל אבזרי המערכת ,כולל יחידות לוח הבקרה ,ישמשו רק למטרה שיועדה לה
ע"י היצר וישאו תותק  ULמהדורה אחרונה.
הגלאי יתאימו לתקנות הישראליות החלות על שימוש בחומרי רדיואקטיביי
ויהיו מאושרי ג ע"י הוועדה לאנרגיה אטומית )הקבל יגיש את האישור
למזמי(.
יבוצע כבוי אוטומטי בלוח ראשי ,בגז  .FM200צפיפות הגז תהיה )יחושב ע"י
הקבל( 710%  :מנפח החלל אותו הוא מיועד לכבות.
צנרת הכבוי תהיה מפלדה צבועה ,סקדיול .40
מערכת הגלוי להפעלת הכבוי תהיה בעלת  2דרגות ,כאשר בשלב ראשו תופעל
התראה אורית בלבד .בשלב השני תופעל התראה אורקולית ובמקביל תפעיל
המערכת ניתוקי חשמל אוטומטיי ,ובמקביל חייג אוטומטי.
המזמי ידרוש מהקבל בדיקה של גו +מוסמ* )כגו מכו התקני הישראלי וכד'(
לכל הציוד ,עפ"י שיקול דעתו )למשל במקרה של גלוי גלאי פגומי( ראה ג
מסמ* ג '1לעיל.

 34.08אישור תכניות עבודה וציוד
טר התחלת העבודה )ההתקנה( יגיש הקבל לאישור המזמי את הפריטי הבאי:
"תכניות לבצוע" )מיקו כל ההתקני עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז" ,לרבות
א.
מספר המוליכי וחתכ בכל קטע וקטע(.
איזומטריית )מהל*( צנרת הכבוי ,כולל אורכי מדוייקי ,קטרי מדוייקי,
ב.
אורכי אקוויוולנטיי של מחברי )ספחי( ואביזרי זרימה וכדומה )עפ"י
התוואי שב"תכניות למכרז"(.
הרצת מחשב מלאה של מערכת הכבוי או אישור .PRE ENGINEERED
ג.
שרטוטי תנוחה ,כולל פרטי ומיקו תמיכות )עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז"(
ד.
ותכנו תמיכות מיוחדות.
הוראות יצר וקטלוגי מלאי )כל העמודי( של כל הציוד וההתקני )גלוי
ה.
וכבוי( שבכוונתו להתקי.
תכניות חווט )לרבות מספור החווט( של הרכזת וכלל המערכת )כולל ניתוק חשמל
ו.
וכ"ו(.
אישור מת"י לתכניות הבצוע ”.”DRAWINGSSHOP
ז.
הקבל לא יתחיל בעבודתו בטר אושר כל החומר הנ"ל עלידי המזמי .לאחר אישור
תכניות אלה ,תבוצע העבודה א* ורק לפיה )כחלק בלתי נפרד ממפרט זה( .אי הקבל
מורשה לשנות את תכנו המערכת ,אלא באישור בכתב של המתכנ והמזמי.
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 34.09חבורי חווט:
הצנורות יהיו קצרי ורציפי ככל הנית.
א.
החיווט יהיה רצי +לכל אורכו .חבורי חווט לציוד יבוצעו רק בתו* ההתקני
ב.
)בסיס הגלאי ,קופסאות לחצני ,צופרי וכד'( ,רק ע"י הלחמת קצה המולי*
ו/או שרוול לחיצה ,לא ע"י מהדקי( ושרוול בידוד מתכוו./
חבורי הסתעפות יבוצעו א* ורק בקופסאות הסתעפות .אי לבצע הסתעפויות
ג.
בתו* ההתקני!
מקו החיבור יהיה חזק לפחות כמו המולי* שאותו הוא מחבר.
ד.
כל חיבור ישולט ע"י דגלוני המסמני את כוו המולי* )"מהיכ בא ולהיכ
ה.
הול*"( ומספר אזור הבקרה.
 34.10סימו ושילוט
כל חווט המערכת ימוספר :כל זוג מוליכי של כל חוג ימוספר במספר האזור,
א.
צבע המוליכי שונה.
חווט פנימי של הרכזת ולוחות משנה ימוספר בסדרת מספרי שונה מזו של
ב.
אזורי הגלוי והכבוי .המספור יהיה תוא לתכניות החווט שיאושרו ע"י המזמי.
המספור יוצמד בנקודת חבור החווט לכרטיסי.
כבלי פקוד יסומנו בדיסקיות מתכת ע מספר הכבל המצויי בתכנית.
ג.
אותו המספר יצויי ג על פסי המהדקי.
 34.11באחריות הקבל לבצע את כל חווט הפקוד והממסרי מהרכזת ללוחות החשמל לצו*ר
בצוע ניתוקי ,כולל הוספת מגעי מתאימי בלוחות הנ"ל ,ולוודא הפעלת הניתוקי
כנדרש.
 34.12רכזת גילוי אש
המערכת
הרכזת היא רכזת כתובתית לקליטת עד  127כתובות ושני כיבויי לפחות .בכל
א.
מבנה תותק רכזת נפרדת או רכזת אחת ע שתי רכזות משנה ללא תוספת
מחיר.
כל ציוד גילוי שיותק יותא ויחובר לרכזת הנ"ל.
ב.
גלאי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.
ח.

כל גלאי יותק לבסיס .כל גלאי יכלול ראש גלאי ובסיס ננעל סיבובית TWIST
 ,LOCKאל קופסת חיבורי שתותק בצמוד לו.
הגלאי והבסיסי יעמדו בדרישות תקני  UL268 ,UL 268Aו ) UL 521עפ"י

סוג הגלאי( ,מהדורה אחרונה.
כל סוגי הגלאי יותקנו על בסיס מאותו דג.
הגלאי יותקנו במיקו כמתואר בתכניות .הקבל יביא בחשבו )ויוכיח זאת(
את השפעת האיוורור על מיקו התקנת הגלאי בפועל.
הגלאי יותקנו כ* שנורית הסימו שלה מופנית לכוו הכניסה.
במידה ובביקורות הקבלה למערכת יתברר כי עקב מהירות זרימת אויר בפועל
חסרי גלאי )למרות שההתקנה בוצעה בהתא לתכניות המאושרות(,
באחריות הקבל להוסיפ )לספק גלאי ,בסיסי ,חווט ותעלות לרבות התקנה
והפעלה(.
כל גלאי יכלול פי נעילה לבטחו .אי לשבור פי זה )גלאי שיותק ללא פי של,
ייפסל(.
כל הגלאי יהיו מסוג כתובתי.

גלאי בלוחות חשמל
הגלאי יותקנו כ* שנית יהיה לבדוק אות תקופתית ללא צור* בהפסקות
א.
חשמל.
גלאי שיותקנו בלוחות חשמל לא יכילו ממסר מגנטי .R.F.D
ב.
הגלאי יותקנו ע"ג הדופ העליונה של הלוח ,ע"ג פלטת פח מתפרקת ע צירי
ג.
כ* שאי צור* להכניס ידיי לתו* הלוח כדי להגיע אל הגלאי.
הקבל יבצע איטו של הלוח לאחר התקנת הגלאי בלוח ע"מ למנוע חדירת מי
ד.
או חרקי ללוח.
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צופרי ומנורות
הצופרי יענו לדרישות התק  UL 464מהדורה אחרונה.
א.
צופר פנימי יהיה בעצמה של לפחות .95DBA
ב.
צופר פנוי )"כבוי הופעל"( יהיה משולב ע מנורה לבנה מהבהבת.
ג.
צלילי וצבעי:
ד.
לכל אחד מסוגי הצופרי )אזעקת אש ,תקלה ,פנוי( יהיה צליל שונה.
1.
הדבר ייעשה ע"י שימוש ביחידה מודולרית שנועדה לכ* ע"י היצר.
צופרי פנוי )"כבוי הופעל"( ישמיעו צלילי שוני במצבי העבודה
.2
הבאי:
בהשהייה לפני פליטת גז.
1.1
במש* פליטת הגז ועד שהמערכת חוזרת למצב "מוכ לפעולה".
1.2
מנורת "כבוי הופעל" תהיה לבנה מהבהבת.
ה.
הצופרי יהיו אלקטרוניי ובעלי צליל מתמש*.
ו.
לחצני
לחצני אזעקת אש יהיו מסוג "פעולה יחידה" ) ,(SINGLE ACTIONללא לוח

זכוכית/פלסטיק לשבירה.
לחצני הפעלת כבוי יהיו מסוג "פעולה כפולה" ).(DOUBLE ACTION

כל התיבות והלחצני יהיו בעלי מנעול אחיד ועבור כל אחד ואחד מה יסופק

מפתח.
התקני סו +קו )(E.O.L
ההתקני יותקנו במידת האפשר בתו* קופסאות לחצני ולא בגלאי .במידת

הצור* ,יותקנו תכניות החווט כ* שסו +קו יהיה בקופסת לחצ.
התקני בגלאי יותקנו בתו* הבסיס .כ"כ יותקנו התקני בתו* צופר אחרו

בקו הצופרי.
 34.13שילוט
בנוס +למצויי לעיל ,להל פרוט לשילוט הנדרש במערכת הגלוי והכבוי:
כל התקני והציוד ישולטו בשלטי סנדבי '/חרותי.

כל השילוט יחובר בעזרת ברגי .אי לחבר שלטי בהדבקה.

מיקו מדוייק לכל שלט ייקבע באתר.

 34.14אופני מדידה מיוחדי:
ראה אופני מדידה מיוחדי כלליי בפרק .08
 34.15תקני
(1
(2

המערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימי ותק ישראלי להתקנת
מערכות גילוי אש .1220/3
בנוס ,+ישא הציוד תק  U.L.האמריקאי המהווה בסיס לתק הישראלי לפי
הפירוט הבא:
רכזת אזעקה   U.L. 864ותק ישראלי 1220/2.
2.1
גלאי עש   U.L. 268ותק ישראלי 1220/1.
2.2
גלאי חו   U.L. 521ותק ישראלי 1220/1.
2.3
אמצעי התרעה   U.L. 464ותק ישראלי 1220/1.
2.4
ספקי כח   U.L. 1481ותק ישראלי .1220/1
2.5
ובנוס +תק בינלאומי אחד נוס +מתו* התקני הבאי .BSI ,VDS ,FM :
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פרק   79עבודות יומיות )רג'י(
79.1

אופני מדידה
המדידה תיעשה רק עבור אות עבודות שנרשמו ביומ עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה
ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח.
שעות העבודה תרשמנה ביומ בסיו אותו יו עבודה בו הועסקו האנשי ,ותוגשנה
באותו יו לאישור המפקח .הרשימה תכלול את הפרטי הבאי:
תארי* ,שעות עבודה ,שמות הפועלי ומקו העבודה המדויק.
עבור שעות נוספות לא תינת כל תוספת ולצור* התשלו ה תחושבנה כשעות רגילות.
התשלו יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו.
דו"ח לעבודות רג'י חתו ע"י המפקח ,יצור +לחשבו וישמש אסמכתא לתשלו.

79.2

כוח אד
סיווג העובדי יבוצע בהתא ללוח הנהוג בהסתדרות פועלי הבניי.
יש לרשו לעובדי רק את השעות שבה עבדו בפועל .מנהלי העבודה לא יירשמו במצבת
כוח אד וייחשבו ככלולי ברווח הקבל.

79.3

ציוד מכני
א העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני ,תשול תמורתו בהתא למחירי
ובכפיפות לתנאי האחרי לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות.
א לא פורטו מחירי בכתב הכמויות ,יהיה המחיר עפ"י מחירו "חשב" או "דקל"
העדכני) .הנמו* מבניה(.

79.4

חומרי
כמויות החומרי שהושקעו בעבודה ,לרבות פחת ,הובלה וכיו"ב ,טעונות אישורו בכתב
של המפקח .א יידרש ,יהא הקבל חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות קבלות חתומות
ע"י הספקי.

79.5

פיגומי ודרכי
הקבל לא יהיה זכאי לכל תשלו תמורת פיגומי ,דרכי ,אמצעי עזר וכיו"ב ,אלא א
כ הותקנו אלה במיוחד ובאופ בלעדי לצורכי העבודה היומית ,ואושרו בהתא ובכתב
ע"י המפקח.

79.6

מחירי לעבודות כוח אד ברג'י )עבודות יומיות(
המחירי לשעת העבודה ייחשבו ככוללי ,בי היתר את:
שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגו :תוספת ותק ,תוספת משפחה ,תוספת
א.
יוקר.
כל ההיטלי ,המסי ,הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות.
ב.
הסעת עובדי לשטח העבודה וממנו.
ג.
זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(.
ד.
דמי שימוש בכלי עבודה ,לרבות ציוד הקבל )לרבות הובלת הכלי למקו
ה
העבודה וממנו(.
הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה ,הרישו והאחסנה.
ו.
הוצאות כלליות ,ה הישירות וה העקיפות של הקבל.
ז.
רווח הקבל.
ח.

79.7

מחירי לעבודות ציוד מכני
המחירי לשעת עבודה המוצגי להל ייחשבו ככוללי ,בי השאר את:
שכר מפעיל הכלי ,אחזקת הציוד ,הובלתו למקו העבודה והחזרתו ,דלק ,שמ וחשמל
הנדרשי להפעלת הציוד ,מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו ,כגו :ביטוח פחת ובלאי,
ההוצאות כלליות של הקבל ורווחיו.
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