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  רשימת מתכנני�
  

  אדריכלות:
  

  אדריכל דוד מוצפי
  , רמת ג�2רח' בית חורו� 

  טל':
  פקס:

03�6732002  
1533�6732002  

מתח�  אדריכלות
  :דיסקציה

  

  אפיו� בע"משרמ� אדריכלות ו
  הוד השרו� 6הנגר רח' 
  

  טל':
  פקס:

09�7440551  
09�7440552  

  תברואה:
 

תכנו�, יעו! ופיקוח לעבודות   יוס� טלסניק 
  אינסטלציה סניטארית

  ירושלי�, 9רח' האומ� 
 

  טל':
 פקס:

052�2494375  
1535�0522494375 

  קלינפל! הנדסה בע"מ  :חשמל
 , ת"א37רח' שארית ישראל 

  

  טל':
  פקס:

03�6818881  
03�6827979  

  !מהנדס יוע   מאיר לוסקי  :מיזוג אויר
  אשדוד, 87העצמאות רח' 

  טל':
  פקס:

8686800 �08  
08�8686801  

יעו! תכנו� ופתרונות איטו�   צבי טל ושות'   איטו�:
  בע"מ
  , הוד השרו�24הנגר רח' 
  

  טל':
  פקס:

073�3735090  
073�3735091  

  מזרקו הנדסת בטיחות בע"  :בטיחות
  כפר סבא ,2משה הס רח' 
  

  טל':
  פקס:

09�7450329  
09�7422257  

  משרד טכני לבני�   מאיר גרינברג   :עריכת מסמכי מכרז
  ברק� , בני6רח' אהרו� דב פוקס 

  

  טל':
  פקס:

03�6193670  
03�5707777  
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  מפרט טכני מיוחד
  

  (המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)



4 
 

 עבודות גמר ומערכות - שלב א'  - בנין מדעי הרפואה  - אוניברסיטת אריאל 
 

  מוקדמות   00פרק 
  

  והנחיות כלליות תאור העבודה 00.01
  
במסגרת ו' �בקומות ג' מערכותו עבודות גמרלביצוע  מכרז/חוזה זה מתייחס  .א

  .כמפורט במסמכי המכרז השוני�מדעי הרפואה הקמת בני� 
  
על הקבל� לקחת בחשבו�  .הקבל� מקבל את המבנה לאחר שבוצעו בו עבודות שלד  .ב

  .י� ו/או סטיות במפלסי�שלא תשול� כל תוספת עקב עקמומיות בבטונ
  

   ניקוי אתר העבודה 00.02
  
בכל יו� יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניי� ישמור על אתר נקי, הקבל�   .א

ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרי� מיותרי� אחרי� וימסור 
 .למזמי� את אתר הבניי� ואת סביבתו הסמוכה נקיי�, לשביעות רצונו של המזמי�

ללא הפרעה  היה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופ� קבוע נקי ומסודרת 
 .לתפקוד התקי� של הקמפוס הקיי�

  
 הקבל� ישפש* וינקה את כל הרצפות והמרצפותפע� בשבועיי� ובגמר העבודה   .ב

  .במי� וסבו�
  
את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי הקבל� ינקה כמו כ�, בגמר העבודה   .ג

 �עליו  .אחרי� וכ� סימני� ועקבות לכלו+ אחרי� מחלקי העבודהצבע ונוזלי
הרצפות  .להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניי� מוכ� לשימוש מיידי

  .יישטפו במי� וסבו�
  
  .בגמר העבודה והגידור הקבל� יסלק את כל המחסני� והצריפי� הארעיי�  .ד
  
הקבל� יהיה אחראי  .ותאושר ע"י הרשויהפסולת תסולק ע"י הקבל� למקו� שי  .ה

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
  
  .עבור כל האמור בסעי* זה לא יקבל הקבל� כל תשלו� שהוא  .ו
 
יקבל חשבו� סופי עד לקבלת  לא תסתיי� ההתקשרות ע� הקבל� והקבל� לא  .ז

  .אתר נקי ומסודר לשביעות רצו� המפקח
  

  רזרבות למזמי� 00.03
ו/או מכל רכיב אחר  , התקרותהחיפויי� ,מכל הריצופי� 5%הקבל� ימסור למזמי�   

עבור הנ"ל לא ישול� לקבל� בנפרד ועליו לכלול את עלות� במחירי  .שידרוש המפקח
�  .היחידה השוני

 
  תקני� 00.04

שבנוס* לאמור במפרט הכללי, יחולו על הקבל� דרישות כל התקני�  מודגש בזאת,  
 �הישראליי� ומפרטי מכו� התקני� העדכניי� בעת ביצוע העבודה, ג� א� ה� אינ

   .מפורטי� במפרט הכללי, ללא כל תוספת תשלו� שהוא
  

  מחירי היחידה 00.05
  
  ביצוע עבודות תגמיר על בטו�, גבס, טיח וכו'  .א

תב הכמויות בה� לא צוי� במפורש שעבודת תגמיר זאת בכל אות� הסעיפי� בכ  
של רקע, על  מסוי�או אחרת (דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה) תבוצע על סוג 

הקבל� לבצע (במסגרת אותו סעי* כמויות) את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש 
ב כדוגמת בטו�, טיח (פני� וחו/), גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנק
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בכתב הצעתו, וזאת אפילו א� סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר 
  .כ+ במפורש

  
  ביצוע בקשתות, שיפועי� וכדומה  .ב

  .על הקבל� להתייחס במחיריו לצורתו המיוחדת של המבנה  .1
מחירי היחידה, אות� ינקוב הקבל� לעבודות נשוא הסכ� זה, יהיו   

וצרי� שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחי� תקפי� ג� לגבי כל העבודות והמ
 ,�משופעי� ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסוני

וזאת אפילו א� אי� עובדות ועבודות אלו מוזכרות  �קשתות וכדומה 
  .במפורש בתיאור של הסעיפי� בכתב הכמויות

מודגש בזאת, שבגי� עבודות ומוצרי� בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא   .2
ל� כל תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא א� צוי� תשו

בעבודות שלגביה� לא תהיה  .הדבר במפורש כסעי* נפרד בכתב הכמויות
צורות גיאומטריות  �מצויינת התייחסות כלשהי לנושא דנ� (קרי 

מיוחדות, שיפועי� וכדומה), רואי� את מחירי היחידה, אות� נקב 
�ג� את הצור+ בביצוע כנדרש, ואת ללא  הקבל� בכתב הצעתו, ככוללי

  .כל תוספת כספית לקבל�
  
  כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות  .ג

מחירי היחידה שבכתב הכמויות בה� נקב הקבל� הנ� זהי� לכל העבודות   .1
מאותו סוג ג� א� בוצעו בזמני� שוני� ובמקומות שוני� בבניי�, 

ל הקבל� לרשו� מחירי� מודגש בזאת שע .בכמויות שונות ומידות שונות
�קרה מבכל  ., ה� במבני� שוני� וה� בפרקי� שוני�בסעיפי� זהי� זהי

  .הזהי� לכל הסעיפי�מבניה� המחיר הזול יקבע של סתירה 
2.   �לא תשול� כל תוספת בגי� עבודות בשטחי� ו/או נפחי� ו/או אורכי

 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
שיידרש לרבות  ואזור מחירי היחידה כוללי� ביצוע העבודות בכל גובה  .4

  .פיגומי� ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש
  
  תוק* המחירי�  .ד

נאי� המפורטי� מחירי היחידות בכתב הכמויות יהיו בתוק* בכל המקרי� והת  
  להל�:

1.  �(עבודה בטור ו/או במקביל  .בשל ביצוע העבודה ברציפות או בפיצולי
  לפי בחירת המפקח)

בשל שינויי� והשלמות בתכניות בי� תכניות המכרז ותכניות הביצוע   .2
אשר בעטיי� עשויי� לחול שינויי� בכמויות של האביזרי� וחומרי העזר 

') אשר ואטימה וכ תמיכות, חומרי יבור,אמצעי ח(ספחי�, אביזרי צנרת, 
  .אינ� נמדדי� בנפרד

  .בשל הארכת לוח הזמני� לביצוע, על פי החלטת המזמי�  .3
  

 נספח בטיחות 00.06
בסו* המפרט להל� מצור* נספח בטיחות לקבל�. על הקבל� לכלול בהצעתו את כל הנדרש 

כל תוספת  בהתא� להנחיות אלו ובהתא� לסעיפי� בכתב הכמויות. לא תשול� לקבל�
  שהיא בגי� כל דרישה שהיא המפורט בנספח.

  
  



6 
 

 עבודות גמר ומערכות - שלב א'  - בנין מדעי הרפואה  - אוניברסיטת אריאל 
 

  איטו�עבודות    50 פרק
  

  .עבודות האיטו� יבוצעו בהתא� למפורט בחוברת המצורפת בנפרד  05.01
  

  למע� הסר ספק:  05.02
ובי� היתר ג�: הכנת מחירי היחידה כוללי� את כל המפורט בחוברת ובפרטי�,   .א

, איטו� כל ל שכבות האיטו� והבידוד, הגנהבטו�, כוחכורות השטח, רולקות 
 �לא תשול� כל תוספת מעבר למפורט בכתב וכו', מעברי הצנרת למיניה

  .הכמויות
לא תשול� ריצו* נטו, בי� מחיצות, תהיה לפי שטח האיטו� הרצפות מדידת של   .ב

  .תוספת בגי� עלית האיטו� על המעקות והקירות, רולקות וכדומה
  תהיה במקומות שיקבעו ע"י המפקח לפני הביצוע בלבד.מדידת איטו� קירות   
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  עבודות נגרות אומ� ומסגרות פלדה   06 פרק
  

  כללי  06.01
  

על  .המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטי� ולדרישות התקני�הנגרות ופרטי   06.01.1
במפרט הכללי  06.02הקבל� להכי� תוכניות ייצור לכל האלמנטי� בהתא� לסעי* 

  .מנהל הפרויקטאישור  ולקבל את
כדומה, ישלי� הקבל� ג� את התכנו� עקות ולאלמנטי� קונסטרוקטיביי� כגו� מ  

  .הקונסטרוקטיבי ויקבל אישור
  

אב טיפוס , לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבל� באתר מנהל הפרויקטלאחר אישור   06.01.2
אישור גמור על כל חלקיו ל, מנהל הפרויקטקבוצת מוצרי�, לפי בחירת מכל 

הקבל� לא יתחיל  .במפרט הכללי 06.01.06, בהתא� לסעי* מנהל הפרויקט
  .בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור הדוגמאות

  
�מוצרי  06.01.3 � .שיאוחסנו או יורכבו בבני� יוגנו ויישמרו באופ� שתימנע כל פגיעה בה

 .ה אחרתאי� להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומי� או לכל מטר
  .מוצרי� או חלקי� שימצאו פגומי� יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבל� על חשבונו

  
 .מ"מ 2בעובי מזערי של  FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריה� יבוצעו מפלדה   06.01.4

�  .ריתוכי� יהיו חשמליי� בלבד ויבוצעו ע"י רתכי� מומחי
  .וחלק הריתו+ יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד  

  
 מנהל הפרויקטכל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקד� של   06.01.5

  .לדוגמאות, אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבל�
  

במפרט  19וכמפורט בפרק  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולווני� בהתא� לת"י   06.01.6
גלוו� לעמוד על הקבל� לקחת בחשבו� כי האתר נמצא בסביבת י� ועל ה .הכללי

  .בתנאי� אלו
  

06.01.7  �   .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד .כל המוצרי� יגיעו לאתר כשה� צבועי
  .הדלתות לארונות פח צבועי� דו צדדי

  
  רב מפתח  06.02

   �נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות  �מנעולי הדלתות (כולל כל הסוגי
קי מותא� לכל הדלתות  �) של קוד MASTER KEYאקוסטיות וכו') יותאמו לרב מפתח (

  .מנהל הפרויקטמשנה בהתא� להנחיות  אזוריכמו כ�, יקבעו  .במבנה
  .מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד  

  
  אש וחלונות דלתות  06.03

לאחר שהדלת  ומכו� התקני� ובאישור היצר�האש יהיו בעלי תו תק� וחלונות כל דלתות   
עלות בדיקת הדלתות, לרבות התיקוני� הדרושי�, כלולה במחיר היחידה ואינה  .הורכבה

  .נמדדת בנפרד
  

  אטימות  06.04
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמי�, אבק ורוח, בי� אגפי החלונות   

�החללי�  .והדלתות החיצוניות, לבי� מלבניה�, וכמו כ�, בי� המלבני� לבי� חשפי הפתחי
  .ני� הלחוצי� והעשויי� מפח פלדה ימולאו בטו� אטו�מאחורי המלב

המרווחי�, שבי� חשפי הפתחי� לבי� המלבני� המורכבי� מפרופילי פלדה, ייאטמו   
יש לדחוס את המסטיק לתו+ המרווח באמצעות  .במסטיק פוליסולפידי ממי� וגוו� מאושר

  .י שיידרשאקדח מיוחד למטרה זו, וכ� ג� לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפ
  

  /פלב"מאלמנטי נירוסטה  06.05
) לפי קטלוג GRIT 100( 3מלוטש באופ� מכני ברמה  316אלמנטי הנירוסטה יהיו מסוג 

   ."סקופ"
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כל אלמנטי הנירוסטה יקבלו ציפוי נגד תופיות של הפח ע"י התזת שכבת חומר בולע 
ציפוי עליו� מתקל* המוצרי� יימסרו ע�  .מ"מ כדוגמת "אזופו�" או ש"ע 5אקוסטי בעובי 

   ."פלסטיקל", אשר יוסר לקראת המסירה של המבנה
  

  אופני מדידה ומחירי�  06.06
  

בנוס* לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השוני� יכללו ג� את העבודות   06.06.1
  המפורטות להל�:

מילוי מלבני הפלדה ביטו� המשקופי� במחיצות וקירות בטו� לרבות   .א
  .עיגונ�(משקופי�) בבטו� ו

כל החיזוקי� הנדרשי� לרבות זויתני� מעוגני� בבטו� בתא� לפרטי�   .ב
  .ולרשימות

הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקי� ופגיעות   .ג
  .אחרות

בדיקת דלתות לרבות  921כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י   .ד
  .התיקוני� הדרושי�כולל  אש

  .בות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטי�כל הכתו  .ה
  .כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאו� ע� הקבלני� האחרי�  .ו
  .דוגמאות לאישור המפקחתוכניות ייצור והתקנה ו הכנת  .ז
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות   .ח

המבנה, וכ�  בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות, אשר נובעי� מאי התאמת
  .ג� את כל התיקוני� של כל חלקי הבניי�, שניזוקו בעת ההרכבה

  .גילוו� וצביעה  .ט
  .כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות  .י

  .מנעול רב מפתח (מאסטרקיי) וג'נרל מסטרקי  .יא
  .ג� א� לא צוי� במפורש בכתב הכמויותבמפרט ברשימות וכל האמור   .יב
  
(עשרה אחוזי�) בכל כיוו� לא יגרמו לשינוי�  10%ידות, בגבולות שינויי� במ  06.06.2

�  .במחירי
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  מתקני תברואה   07רק פ
  

         כללי  7.01.00
 �ביצוע העבודות יהיה כפו* למפרט הכללי לעבודות בניי� שבהוצאת משרד הביטחו�   

מו כ .בהשתתפות משרד הביטחו� ומשרד העבודה / מע"צ ומשרד השיכו� (הספר הכחול)
ה� העירוניות וה�  � כ� כל העבודות תעשנה בהתא� לדרישות הרשויות המוסמכות

  .הארציות
   ,("�המפרט המיוחד שלהל� בא להשלי� ולהוסי* למסמכי� שלעיל (להל� "המפרטי

ולתוכניות, ועל כ� אי� זה מ� ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה 
  .הנוס* במפרט זה

  כדלהל�:כול� במהדורת� האחרונה צע בהתא� למפרטי� העדכניי� העבודה תבו  

המסמכי�   הפרקי�, המפרטי� ברשימת  � המפרט הכללי של הוועדה הבי� משרדית  .א
  .וכל פרק רלוונטי אחר

 .הוראות למתקני תברואה, מהדורה אחרונה � הל"ת  .ב
  אש וכו',חב' הגיחו� ירושלי� ,פיקוד העור*,כיבוי הוראות והנחיות הרשות המקומית  .ג

  .על כל פרקיו הוצאה אחרונה 1205תק�   .ד

  .�2ו 1חלקי�  349מפמ"כ   .ה

  1596ותק� ישראלי  במהדורת� העדכנית �20�NFPAו NFPA � 13  .ו

  .כל התקני� הישראלי� העדכניי� חלי� על הציוד והחומרי� הנדרשי�  .ז

  .תקני� ומפמ"כי� רלבנטיי� אחרי� ישראליי� או זרי�  .ח

לאישור המתכנ� תכניות של יסודות למשאבות, באחריות הקבל� להכי� ולהעביר   .ט
וכל תוכנית בהתא� לדרישות  לציוד, מיכלי�, מסנני�, משאבות, מערכת סולרית

 . המפקח באתר
  

  מסמכי� ומפרטי�  7.01.01
  :�  מסמכי המכרז הרלוונטיי� לעבודה זו ה
המפרט הכללי המעודכ� (הספר הכחול) בהוצאת משרד הביטחו�, משרד העבודה   •

  .וחה ומשרד השיכו� שאיננו מצור* לחוזהוהרו
המפרט המיוחד המפורט להל� והמהווה נספח לחוזה ע� הקבל� וחלק בלתי נפרד   •

  .ממנו
  .עבודהתוכניות ה  •
  
  התאמת התוכניות, המפרטי�   7.01.03
   �על הקבל� לבדוק מיד ע� קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתוני

� בה�והאינפורמציה המובאי.  ,�בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתוני
  .במפרט הטכני וכו' עליו להודיע על כ+ מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'

ערעורי� על נתוני�, מידות וכו' שמסומני� בתוכניות יובאו מיד ע"י הקבל� לידיעת   
, לא תתקבל כל תביעה החלטת המפקח בנדו� תהיה סופית .המפקח וירשמו ביומ� העבודה

  .מצד הקבל� על סמ+ טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות
  

  הקבל� וניסיו� אחריות 7.01.04
הקבל� יהיה קבל� רשו� בפנקס הקבלני� בסיווג המתאי� לביצוע עבודות צנרת   .א

מתכתית בריתו+, צנרת מתכתית בהברגה, צנרת נחושת, פקסגול, פוליאתיל� צפיפות 
חשמלי מסוגי� שוני� וכו' ע� ניסיו� מוכח בביצוע  �ו+, ציוד מכני גבוהה ברית

הקבל� יהיה  .מתקני תברואה ומערכות כמפורט במפרטי�, בתכניות ובכתב הכמויות
מבני� ,  מס'בעל ניסיו� בסוג זה של עבודות, ועליו להוכיח שביצע מערכות דומות ב

ת לפסול כל קבל� שלדעתו למזמי� תהיה זכו .מטר ("בני� גבוה") 27ובגובה מעל 
  .ניסיונו אינו מספק

רואי� את הקבל� כאד� היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיו�   .ב
בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובח� באופ� קפדני את התוכניות, המפרטי�, סוגי 

ודה חומרי� וכל יתר הדרישות למיניה� של עבודה זו, וכי הוא בקי בה� ובתנאי העב
   .המיוחדי� לשטח בו תבוצע העבודה

     �לפי כ+, רואי� את הקבל� כאחראי לפעולה התקינה ולשלמות� של המתקני
המבוצעי� על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח והמתכנ� בכל פרט 
בתכניות, טעות בתכנו�, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולי� לגרו�, לדעתו, לכ+ 
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לא עשה כ+, רואי� אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת  .עלו כראוישהמתקני� לא יפ
  .בכל האחריות הכספית והאחרת

  
  חוקי� ותקנות  7.01.05
עבודות אשר לגביה� קיימי� חוקי�, דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות, עירוניות   

שטרה וממשלתיות, לרבות הרשות המקומית, הג"א, משרד הבריאות, רשות כיבוי האש, מ
כל ההוצאות בגי� הנ"ל כולל תשלומי� על ביקורות  .תבוצענה בהתא� לדרישות � וכו' 

�  .ובדיקות נכללות במחיר המתק� המושל
  

  מנהל עבודה\מהנדס ביצוע  7.01.06
לש� ביצוע עבודה זו יעסיק הקבל� באתר, מהנדס אחראי מטעמו ו/או מנהל עבודה   

 מהנדס הביצוע \מנהל העבודה .ועי בעבודותמוסמ+ בעל תעודה בעלי ניסיו� וידע מקצ
   .יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו של הקבל�

כל הוראה ה� בעל פה וה� בכתב שתימסר למנהל העבודה תיחשב כנמסרת לקבל� ותחייב   
  .אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה

העבודה מטע� הקבל�, בא� יתברר  המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו/או מנהל  
לו כי אי� הוא מתאי� לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות 

  .תפקידיו לשביעות רצונו של המפקח
  

  אישורי ציוד וחומרי�  7.01.07
 �המפרט שלהל� מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרי�, האביזרי� והציוד המיועדי

הקבל� חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדי� לשימוש, ג�  .לשימוש בפרוייקט
הקבל� יגיש לאישור, בשלושה עותקי�,  .א� תוא� הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט

אלמנטי� ו/או פעולות  .רשימות חומרי� מפורטות, מפרטי� מדויקי�, קטעי קטלוג וכדו'
רשאי להגיש לאישור חומרי� הקבל�  .מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר

אישור או דחייה של  .ופריטי� חליפיי� אשר לפי שיקול דעתו ה� שווי ער+ לנדרש במפרט
  .פריט חליפי כלשהו יהיו נתוני� בלעדית לשיקול דעתו של המתכנ� והמפקח

  
  עבודות כלליות 7.01.08
  �נשוא המכרז,  או הנדרשי� לצור+ ביצוע העבודותו/ בנוס* לעבודות שמפורטות במפרטי

  הקבל� יבצע את העבודות שלהל�:

 .לבדוק את התוכניות שקיבל .1
  .בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות לייצור מוקד� של הצנרת .2

לתא� ע� המהנדס את מקו� התקנת עוגני הצנרת וכל שינויי� שברצונו של  .3
  .להציע בעניי� מקו� הצנרת כמתואר בתוכניות  הקבל� 

ת קונסטרוקציה ולוודא ביצוע כל החורי�, מעברי צנרת, חריצי� בדוק תכניול .4
  .וכו' הנדרשי� ג� א� אינ� מופיעי� במפורש בתוכניות

הכי� את כל הפתחי�, חריצי�, שרוולי�, הנמכות וכו' ברצפות ובקירות, ל .5
  .הנדרשי� לביצוע העבודה ג� א� אינ� מופיעי� בתוכניות וכו'

מקדח כוס יהלו�, בכל הקטרי� וחציבות קידוחי� במידת הצור+ יעשו רק ב .6
הביצוע יעשה בכפו* לאישור  .מסוגי� שוני� לצור+ ביצוע עבודות תברואה

  .המפקח

  .התקנה וביצוע של בסיסי� לחלקי ציוד בה� קיימת דרישה כזו .7

ע� גמר העבודה לסתו� את כל החורי�, מעברי�, שקיעות בבטו�, לנקות צנרת  .8
  .מהתזות טיח ולכלו+ וכו'

 ורי המערכות לתשתיות עירוניות (ביוב,מי�,גינו�,ניקוז וכו')חיב .9
 צביעת צנרת ספינקלרי� ,ביוב וניקוז בצבע לב�  .10
מחירי הסעיפי� השוני� ה� כמערכות מושלמות הכוללות את כל הדרוש  .11

להשלמת והפעלת אותה מערכת בי� א� הדבר מוזכר מפורשות ובי� א� לאו בכל 
 .אחד ממסמכי החוזה

  
 :כולת העבודהת 7.01.09

  מי�  .א
העבודה כוללת את כל הצנרת מהחיבור העירוני כולל הכנה למד המי� העירוני 

 �, כל ולכל חלל אחר בבניי�  לדירות ,אל המתח� ומדי המי� המשניי� לבניני
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הצנרת המחברת את הצנרת הראשית דר+ מאגרי המי� והמשאבות אל הצנרת 
  .המשנית

הכלי�, הזנה לגינו�, למיזוג אוויר, לחדרי הצנרת בתו+ הדירות עצמ� חיבור אל 
  .אשפה

כ� כוללת העבודה את כל המגופי�, האביזרי�, הספחי�, אמצעי שילוט ובקרה 
  .בי� א� ה� מפורטי� מפורשות באחד ממסמכי החוזה בי� א� לאו

 (�  אביזרי מערכת ראשית למילוי מאגר מי� וכ� מערכת הגברת לח/ (למתח
  עמדות כיבוי אש 

נרת כולל פעולת חיטוי הצנרת בסו* הבדיקות ולפני מסירתה למזמי�, מחיר הצ
  .בהתא� לדרישות משרד הבריאות

 מערכת דלוחי� ושופכי� וניקוזי מ"א  .ב
העבודה כוללת את צנרת דלוחי� והשופכי� וניקוזי מזגני� בבני� כולל צינורות 

ות אוויר, אביזרי� תברואיי�, מאספי�, קופסאות ביקורת, מחסומי�, צינור
  .אוויר, בידוד אקוסטי במקו� שיידרש ועד היציאה חוצה אל תא הביקורת

 מערכת ניקוז מי גש�  .ג
מערכת ניקוז מי הגש� כוללת את כל צינורות מי הגש� מהגגות ומהמרפסות, את 

  .ניקוז מסתורי הכביסה, ניקוז פירי האינסטלציה, ניקוז פיר גז וניקוז יסודות
יקוז תת קרקעי וכלולה בעבודת ניקוז מי מערכת ניקוז מי הגש� מתועלת בנ

  .הראשי הגש� עד תא הניקוז החיצוני
ביצוע קו ניקוז ראשי בכביש קיי� מרחוב ירמיהו עד לרחוב הרקמה וחיבורו 

  .לתאי ביוב עירוניי� משני קצוות הקו

 מערכת ביוב ו/או ניקוז  .ד
ת אספקהעבודה כוללת את כל עבודות הביוב והניקוז כולל חפירה, צנרת, 

שוחות, מכסי�, ניקוזי חניוני�, תעלות ניקוז, משאבות, לוחות חשמל ופיקוד, 
  .מערכת ניקוז חדרי אשפה וגינות הכל עד וכולל חיבור למערכות העירוניות
כ� כלול במחיר עבודת הביוב ו/או הניקוז כל הכרו+ בקבלת היתר לחיבור 

  .מהרשויות המקומיות בהתא� לדרישה של כל רשות ורשות
רה ויהיה צור+ לבצע תאומי� חריגי� ו/או חציית כבישי� ו/או עבודה במק

  .תוספתכל בשעות חריגות לא תשול� על כ+ 

 מערכת כיבוי ומתזי�  .ה
העבודה כוללת את כל הצנרת, האביזרי�, הספחי�, המגופי� הנדרשי� לביצוע 

�  ., משאבות למערכת מתזי�עבודה, ברזי הסנקה ה� לכיבוי וה� למתזי
י� כלולה במסגרת עבודה זו לרבות ראשי מתזי� כמוגדר בתוכניות, מערכת מתז

מערכות בקרה ראשיות וקומתיות וכ� כל הכרו+ בקבלת אישור מכבי אש ומכו� 
�  .התקני

  כלי� סניטריי�  .ו
המחיר יכלול  .אספקה והרכבה  האביזר בכל סטנדרט שיבחר המזמי� ו/או הדייר

רתו במחס� הקבל� והרכבתו אספקת הציוד מהספק ועד האתר, אחסנתו ושמי
בכל .במועד הנדרש לרבות אביזרי לואי כמפורט בפרק כלי� סניטריי� בהמש+

 �הדירות יבוצע אסלה תלויה ומיכל הדחה סמוי  בהתא� לדגמי� המצוייני
  .לעיל 7.22בסעי* 
  

  צנרת  7.01.10

 .סוגי הצינורות, הספחי� ואופ� ההתקנה יהיו בהתא� לרשימות הסיווג להל�  .א
יר יקבע לפי סוג הצינור ואופ� ההתקנה, ולא בהכרח לפי היעוד אותו רשאי המח

 .המזמי� לשנות
 .כל הצינורות יהיו חדשי�, נקיי�, מאיכות ראשונה וחופשיי� מכל פג� ולקוי  .ב

 �הצינורות יונחו בקווי� ישרי�, לפי התוואי שבתכניות, ובמקביל לקווי
הנחת הצינורות, תמיכת�  .רשהכלליי� של הפרויקט, אלא א� נדרש אחרת במפו

וחיבוריה� יבוצעו באופ� שימנע העברת רעידות, יאפשר תנועת התפשטות 
תרמית, ישמור על שיפוע רצי* ואחיד היכ� שנדרש, ימנע שקיעת צינורות ויאפשר 

 .אוורור וניקוז הרשתות
  תמיכת צנרת  .ג

  צנרת תיתמ+ באופ� הבא:
חקי� בטבלה תיתמ+ הנחה אופקית שלא במילוי או בקירות: לפי המר •

  .חופשי לתנועה סביב צירו, החובק את הצינור ומעוג� בבסיסו ליסוד בטו�
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  צנרת פלדה
  6 � 4   3�1/2 � 3    2�1/2 � 1�1/2,    3/4 �  1�1/4   1/2קוטר אינטש: "   

           6              6                    4                       3           2.5מרחק מ' :         
    

  .תיתמ+ לפי הוראות ההרכבה של היצר� �  צנרת גבריט
  

בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורבי� ייתמכו הצינורות לפי מרחק התמיכה   
  .הקצר ביותר הנדרש

העגו�  .הנחה אופקית בחדרי מכונות ותקרות: חביקה לפי המרחקי� בטבלה •
  .יהיה ליסוד בטו�

  .די תליה קבועה בכל מחברי�לצנרת שפכי� יש להוסי* חיזוק על •
יש  .איכות הספחי� וסוג� יהיו זהי� לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת •

להימנע לחלוטי� מעירוב חומרי� (בעקר מתכות), אלא א� נדרש הדבר 
 .יש להשתמש בספחי� מוכני� מראש המיוצרי� ע"י יצר� מוכר .במפורש

ש של נציג הכנת ספחי� באתר תורשה רק במקרי� חריגי�, באשור מרא
 .המזמי�
  

  חדירות דר0 חלקי מבנה    7.01.11
ידי הקבל� בזמ� הבניה ובתאו� ע� הקבל� �מודגש בזאת כי כל החדירות יוכנו מראש על
  .הראשי ללא תמיכה כספית ותוספת כלשהי

 .חדירות דר+ חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולי� או פתחי� מוכני� מראש •
ות), מצופי� מראש (לפני ההתקנה) מבפני� ומבחו/ השרוולי� יהיו מפלדה (צינור

 �בפרוזי�+מיניו� סינטטי+צבע שמ� סופי (או צפוי ביטומני בהתקנה תת
ס"מ מכל  2 �השרוולי� יבלטו כ .הצפויי� יבוצעו בשתי שכבות כל אחד .קרקעית)

פתחי�  .צד של אלמנט הבנייה במצבו הסופי (כולל צפוי האלמנט כגו� טיח)
   .יוכנו באלמנט הבנייה בזמ� ביצועו מוכני� מראש

ס"מ ובאור+ זהה לשרוולי� (כולל ההבלטה  2הפתחי� יצוידו במסגרות ע/ בעובי 
חדירות דר+ קירות חו/ של מבני� ו/או דר+ קירות ממקי"� יצוידו  .ס"מ) 2של 

   .LINK-SEALבאטימה משוכללת נגד חדירת מי� ורטיבות, ע"י אוטמי� דוגמת 
התקנת איטומי� אלו יעשו לפי הנחיות  .)03�5278029.בע"מ טלאל .בי.(ספק אל

היצר� ויכללו שרוול מעבר ע� אוג� מקורי של היצר� מותא� למידת הצינור 
במקרה ולא הוכ� שרוול מעבר ביציקה יבוצע  .המתוכננת וכ� שרשרת אטימה

קידוח ממוכ� בבטו� המותק� ביציקת הקיר לפי הנחיות יצר� האט� ללא תוספת 
  .ירמח

במקומות שידרשו לכ+ לפי הגדרת המפרט ו/או סימו� בתכניות תבוצע סביב  •
ס"מ, בעלת  15בתבניות, בעובי מינימלי של  200 �הצינורות עטיפת בטו� מזוי� ב
  .חת+ ריבועי, לרבות ברזל זיו�

רשתות הצנרת תכלולנה צפויי� וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ולפי גוו�  •
ת מחיר, כולל צפויי� חרושתיי� או מבוצעי� באתר וכולל מוסכ� ללא תוספ

צפויי� מבוצעי� באתר יבוצעו  .תיקו� צפויי� במקומות שנפגעו בעת ההתקנה
  .בשתי שכבות אלא א� נדרש אחרת במפורש

צנרת אספקות תעמוד  .כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לח/ במצב מותק� •
צנרת שפכי� ונקזי�  .שעות 48+ מלח/ העבודה למש 1.5בבדיקה בלח/ של פי 

  .תעמוד בבדיקה בלח/ לפי המלצת היצר� למש+ שעה אחת
מהלח/  NGK 10%במידה ובדיקות הלח/ של צנרת מרותכת יראה הבדל של  •

  .הנדרש תעשה בדיקת ריתוכי� ע"ח הקבל� ע"י צלו� רנטג� של כל חבור וחבור
 .חדירות דר+ קירות ממקו� יעשו לפי תקני הג"א בתוק* •

  
  אביזרי צנרת  7.01.12

אביזרי צנרת (שסתומי� וכד') יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או מלא   .א
 �כנדרש של האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות, לצור+ טפול, החלפת חלקי

למטרה זו ישמשו בהתא� למקרה, רקורדי�  .ו/או החלפה מלאה של האביזר
ני� ואוגני� נגדיי�, ספחי� קוניי� כבדי�, טבעות נחושת, חצאי רקורדי�, אוג

  .מאוגני� וכו'
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אביזרי הצנרת יהיו בהתא� לרשימות הסיווג להל�, וחיבוריה� יתאימו לחבורי   .ב
האביזרי� יותאמו לתפקידי הרשתות אות�  .הצנרת הרשומי� ברשימות הצנרת

  .ה� משרתי�, ויכללו סימו� הכולל נתוני� אלה על גו* האביזר

 .מקרי� בה� נדרש אחרת במפורש) בהברגה חבורי אביזרי� יבוצעו (למעט  .ג
�  .אלחוזרי� יותקנו בי� שני אוגני� בכל הקטרי

בכל מקרה של חיבור בי� צנרת נחושת לברזל יעשה שימוש באביזרי חיו/   .ד
 .מתאימי�, הכלולי� במחיר הצנרת

  

  קרקעית התקנת צנרת תת      7.01.14

ס"מ נוספי�  15קרקעית מכל סוג, תבוצע בעומק של �החפירה וחציבה לצנרת תת  .א
החפירה תבוצע ברוחב הנדרש במרחב עבודה,  .למטה מתחתית הצינור המיועדת

במהל+ החפירה תבוצענה  .ובהתחשב בכללי הבטיחות (יחס רוחב לעומק)
  .הרחבות והעמקות כנדרש, עבור תאי� למגופי�, תאי בקרה וכדו'

פירה לצור+ ההגדרה אי� החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שוני� או שיטות ח    .ב
  .החפירה תיחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הבצוע הנדרשי� .שונות

צינורות ניקוז וביוב  .כל הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומ� בתכניות  .ג
 �יונחו בשיפוע אחיד ורצו* בקטעי� שבי� תא בקרה אחד למשנהו, ובהתא

  .לגבהי� המסומני� בתכניות

צינורות ניקוז וביוב יצוידו  .ס"מ 15י מצע חול בעובי הנחת צינורות תבוצע על גב  .ד
לאחר הנחת  .בתמיכות יציבות, הנשענות על קרקע מוצקה, לפני הנחת מצע החול

הצינורות ובצוע בדיקות הלח/ הנדרשות, יונח סביב הצינורות ומעליה� דיפו� 
  .ס"מ 15וכסוי חול, בעובי 

ס"מ תו+  30צע בשכבות של מלוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבו  .ה
ס"מ מעל פני  15קו הסיו� של המילוי יהיה  .הרטבה והידוק של כל שכבה

�שתי שכבות המילוי הראשונות מעל לצינור תהיינה ללא  .הקרקע הגולמיי
�  .אבני

הנחת צינורות בקרקע בלתי יציבה ו/או מלוי שאינו מהודק כהלכה תבוצע על גבי   .ו
ס"מ שמעליו יונח ריפוד החול כמפורט  50*30 �משטח בטו� "דבש" בחת+ של כ

אלטרנטיבית ובהתא� להחלטת נציג המזמי� באתר,  .לעיל, לפני הנחת הצינור
  .יצויד הצינור בעטיפת בטו� כמפורט בסעי* "צנרת" לעיל

כאמור לעיל תבוצע, בנוס* לאמור לעיל, עבור כל צינור אשר יסומ�  בטו�עטיפת     .ז
 .בתכניות כדורש עטיפת בטו�

  

  צנרת מי� 7.01.15

 מערכת אספקת המי�   . א
מערכת אספקת המי� תחובר לרשת העירונית באמצעות מערכת מד מי� ראשי 

המערכת תכלול,בי� היתר, ברז .בקוטר הנדרש ע"י הרשויות ותעוג� בגושי בטו� יצוק
 �שריפה, מגורי פרפר מאוגני�, מסנ� ע� ברז ניקוז ראשי, מגופי� אל חוזרי� ע

עפ"י הכל  � ר לדחיסת מי� מרכב כיבוי אש, מקטי� לח/ וכו'אוגני� נגדיי�, אביז
המערכת תיצבע בווש פריי�, בצבע  .דרש ע"י המתכנ� ו/או הרשויותישיתוכניות וכפי 

  יסוד בגוו� כס* ובצבע עליו� לפי קביעת האדריכל
 �בהתא� לתוכניות המתכנ� ו/או דרישת הרשויות יותקנו הידרנטי� חיצוניי� בתחו

  .�הבנייעפו מקו המי� המזי� את המגרש שיסת

 4צנרת תת קרקעית וצנרת בקוטר מעל "  . ב
חיצונית  GAL � APCע� עטיפת  5/32ופ� "דתהיה צנרת פלדה שחורה ללא תפר עובי 

�   .הספחי� יהיו מאותה איכות של הצנרת .וציפוי מלט פני
 .החיבורי� ייעשו ע"י ריתו+ תו+ שימוש במשחת "אקספנדר" ולפי הוראות היצר�

תיקוני ציפויי� ה� פנימיי� וה� חיצוניי� יהיו לפי  .530הצנרת תהיה בהתא� לת"י 
  .הוראות יצר� הצנרת

 צנרת מי� קרי� וחמי� במבנה  . ג
" 40הידרנטי� בתו+ המבנה תהיה צנרת מגולבנת "סקדיול לצנרת המי� הראשית 

 GAL - APCלרבות עטיפה חיצונית חרושתית  A - ASTM � 53ללא תפר לפי תק� 
� 2מעל לקוטר " .יהיו ספחי� להברגה 2הספחי� עד קוטר " .בשיחול בכל הקטרי

  .יהיו הספחי� חרושתיי� לריתו+
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חורי�  .לא יותר שימוש בספחי� לא חרושתיי� וכל ניסיו� לבצע ריתו+ ע"י קידוח
  .וריתו+ קטע צנירות במקו� ספחי� ייפסל מיידית
" בצבע ירוק PPRצנרת פולירול " צנרת מי� לצריכה סניטארית בתו+ בניי� תהיה

  ספק חברת " חוליות "
  .פקסגול מצולב של גול�יהיו צינורות  מהמחלקי מי�צנרת מי� משנית 

יהיו חרושתיי� כנדרש  כול האביזרי� .לפי הוראות יצר�תעשה פקסגול הנחת צנרת 
   .בתוכניות

   .ורהחיבור אל אביזרי הקצה ייעשה ע"י ספחי� מיוחדי� מקוריי� של הצינ
  צנור מי� חמי� יהיה צנור מבודד .צנרת פלסטית ברצפה תקבל עטיפת בטו� להגנתה

יש לקבל אישור שרות  .אטמ' לפי הוראות יצר� 15בדיקת צנרת מי� תבוצע בלח/ של 
  .שדה של יבוע�

  .לא יותר שימוש בחלקי מתכת מגולבני� ו/או אביזרי פליז כחלופה להגדלת המחלק
   .ה ייעשה ע"י ספחי� מיוחדי� מקוריי� של ספק הצינורהחיבור אל אביזרי הקצ

  .צנרת פלסטית ברצפה תקבל עטיפת בטו� להגנתה

  צנרת מתזי�  . ד
 1¼מקוטר " ASTM - A 80" לפי 10צנרת מתזי� תהיה צנרת מגולבנת "סקדיול 

  .ומעלה
  .A - ASTM � 120" לפי 40בקטרי� קטני� יותר תהיה הצנרת מגולבנת "סקדיול 

  .מהירי� QUICKUPהיו חיבור החיבורי� י
יהיו החיבורי� חיבורי הברגה כמתואר בסעי* צנרת אספקת  1¼" � בקטרי� מתחת ל

�  .מי
למרות האמור בסעי* צנרת מי� רשאי הקבל� באישור המפקח והמתכנ� להשתמש 

  .בצנרת מתזי� ג� לצנרת כיבוי בתו+ המבנה בלבד
  .NFPA � 13בדיקת צנרת מתזי� תבוצע לפי 

  :פולירולת צינורו  . ה
 שטחי� ציבוריי� ( בריכת שחיה, מלתחות ציבוריות)צנרת מי� קרי� וחמי� בתו+ 

( מחוברי� בריתו+ הצינורות .PN 20 SDR 6"פולירול" תהיה עשוי צינורות 
   .אלקטרופיוז'י�)

  .התקנה ובדיקות לח/ לפי הוראות יצר�
יש  .( אלקטרופיוז'י�)פולירול מחוברי� בריתו+אביזרי החיבור יהיו  � אביזרי חיבור

  .להשתמש באביזרי� בהתא� להמלצות יצרני הצינורות
  

  בידוד טרמי לצנרת מי� חמי�  7.01.16

לא  .דוד תבוצע רק לאחר בדיקת המערכת המיועדת ואשור תקינותהיהתקנת ב  .א
  .תבוצע התקנת בדוד בתנאי רטיבות מכל סוג שהוא

  .יפסל לשימושדוד, מותק� או שאינו מותק� שנגעה בו רטיבות יכל חומר ב  .ב

 .סוגי הבידוד המפורטי� להל� אינ� מחייבי� אוטומטית לגבי היעוד הסופי  .ג
 �הגור� הקובע הנו סוג הבידוד והמזמי� רשאי להחלי* יעוד ללא השלכה על זמני

�  .כל זאת נכו� לגבי עטיפות לבידוד .ו/או מחירי

  .צנרת אי� לבודד את אמצעי הפירוק של אביזרי  .ד

דות נגד אש וח� ויעמוד בכל הקריטריוני� של רשויות הבידוד יהיה בעל עמי  .ה
  .הכבוי המקומיות

  .C ° 120בדוד צנרת מי� חמי� והסקה יעמוד בטמפ'    .ו

  סוגי בידוד  .ז
עובי דופ� ע�  מ"מ 19ארמפלקס  שרווליתבודד  1�1/2צנרת מי� חמי� עד קוטר "
דוק בי� ליפו* לליפו* והי 50%מ"מ וחפיפה של  100עטיפת סרט פלסטי ברוחב 

  .מטר 1ברצועות אלומיניו� כל 
  צנרת הסקה תחת תקרות תבודד בחצאי בקליפות צמר סלעי� דחוס                  

DUAL TEMP "1�1/2 לטמפ' קיטור ב �אטמ' ע� עטיפת פח  10 �עובי דופ� מתאי
  מ"מ, צבוע בצבע שייבחר ומוחזק בניטי� 0.4מגולוו� 

  

  , ניקוז מערכות מיזוג אויר:מערכת שופכי�, דלוחי�, סילוק מי גש� 7.01.17

צנרת ניקוז מזגני�, צנרת דלוחי� בכל הבני�, צנרת שופכי� בכל הבני� תהיה צנרת   .א
HDPE   8075ולפי  499לפי ת"י DIN.   



15 
 

 עבודות גמר ומערכות - שלב א'  - בנין מדעי הרפואה  - אוניברסיטת אריאל 
 

צינורות מתחת לרצפות בטו� יהיו עטופי� בטו� מזוי� כאמור בסעי* צנרת תת   .ב
   .קרקעית

וכניסה לדירות, חדרי מגורי�  קולטני� העוברי� במקומות רגישי� כגו� מסדרונות  .ג
 �-GEBERITיש לבצעה את הצינורות הנ"ל מצנרת ובכל חלל שאינו חלל השירותי

SILENT   אוWAVIN-AS ובמשקל  1בשרוול של צמר זכוכית בעובי " ועטיפה
ק"ג / מ"ק לפחות מודבק לכל היק* הצינור או לחילופי� בעטיפה  16מרחבי של 

ובהתא� להנחיות יוע/  מתוצרת "גבריט"  ISOLמשתיקה הכוללת עופרת כגו� 
  .העטיפה כלולה במחיר הצינור .האקוסטיקה

, 2חלק  349: התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ HDPEהנחיות לביצוע צנרת   .ד
ובכפו* להוראות ההתקנה המפורטות של היצר� ותחת פיקוח שרות השדה של 

ובעל תעודת  HDPEב על הקבל� המבצע להיות מוסמ+ להרכבת מערכות ביו .היצר�
�   .הסמכה מאת נציגו המורשה של יצר� הצנרת והאביזרי

, לרבות אחריות 2חלק  349תהלי+ הייצור והרכבת המערכות יהיה כפו* למפמ"כ   .ה
על הקבל� המבצע  .שני� 10היצר� לתפקודה התקי� של המערכת, לתקופה של 

חיבור  .ל היצר�להמציא כתב אחריות הנושא את ש� העבודה, מאת נציגו הרשמי ש
 �במכונת ריתו+, ע�  WELDING BUTTהצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתו+ פני

ראשי ריתו+ חשמליי�, ע� מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, 
   .הכל לפי דרישות התכנו� המפורט

 349החיזוקי�, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקו� ובחוזק הדרוש לפי מפמ"כ   .ו
   .והוראות היצר� 2חלק 

שימוש בספחי� ובאביזרי צנרת שאינ� מתוצרת היצר� הנושא באחריות לטיב   .ז
הקבל� המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחי� ואביזרי צנרת  .העבודה, לא תאושר

של יצרני� שוני� ללא אישור היצר� הנושא באחריות וכ� באישור המפורש של 
דה יעשה שימוש בראשי חיבור בכל מהל+ העבו .המתכנ� באמצעות המפקח
   .חשמליי� מסוג אחד בלבד

להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליי� במהל+ העבודה, יש לקבל אישור מפורש של   .ח
הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקו� ובכמות  .המתכנ� באמצעות המפקח

כמו כ�  .הוראות היצר� ותוכניות הביצוע המפורטות 2חלק  349הדרושה לפי מפמ"כ 
נציגו של היצר�, ספק  .ומ�, כמות� וחוזק� של נקודות הקבע לאור+ הצנרתמיק

הצנרת, הספחי� ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנ� והמפקח או 
הקבל� בכל בעיה טכנית ולתת פתרו� לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת 

וע ההרכבה, הקבל� המבצע אחראי להג� על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצ .המערכת
 .בפני סתימת הצנרת ע"י פקקי קצה מרותכי� ופקקי קצה פריקי� לפי הצור+
במערכת יותקנו פתחי ביקורת מוסווי� או גלויי�, בקירות או ברצפה, נקודות קבע, 
 �מחברי התפשטות וכו', בהתא� להמלצות יצר� הצינורות ובתיאו� ע� מכו� התקני

הקבל� יהיה אחראי לבצע  .ו� התקני�על מנת שהמערכת תאושר ותתקבל ע"י מכ
פתחי הביקורת ה� המצויני� בתוכניות, הנדרשי� ע"י היצר� או שיהיה צור+ 

�  .להתקינ� בשלב מאוחר יותר על מנת שהמערכת תאושר ע"י מכו� התקני

קופסאות ביקורת, קופסאות ביקורת נופלות,  � קופסאות ביקורת / מחסומי רצפה  .ט
מכסי� ומסגרות יהיו  .ויי� "פוליפרופיל�" לפי ת"ימאריכי� ושרוולי� יהיו עש

הקופסאות, המאריכי� וכו', ייקבעו במקומ� ע"י עטיפת  .עשויי� פליז דג� כבד
מסגרות תהיינה מרובעות, המכסי� יהיו צבועי� בצבע אמאיל בתנור בגוו�  .בטו�

 HDPE, יהיו עשויי� 4X"8מ"מ " 200/100מחסומי רצפה  .הרצפה באישור האדריכל
 .ויקבעו בבטו� בהתא� לפרטי�, מחסומי רצפה במרתפי� יהיו עשויי� יצקת
המחסו� כולל רשת פליז דג� כבד ע� מסגרת מרובעת צבועי� אמאיל בתנור, או 

ס"מ לפי תכנית  20X40ס"מ או  30X30שוקת נירוסטה ע� רשת נירוסטה במידות 
" �לפי הפרטי�, מופות  , שרוול מארי+ מנירוסטה8/4האדריכל, סל נירוסטה במחסו

נירוסטה לקליטת צינורות דלוחי� במארי+, איטו� המרווח בי� המחסו� והשרוול 
ואיטו� המרווח בי� השרוול והתקרה, ביטו� המחסו�, משטח נירוסטה במידות 

35X35  �מוטות נירוסטה לעיגו� לתקרה וכו' במחסומי�  4ס"מ מתחת למחסו� ע
�  .תלויי
  

  ניקוז מי גש�    7.01.18

  .ת יהיו צינורות פלדה ע� צפוי בטו� קולואידלי חרושתי ע� חבורי ריתו+הצינורו  .א

   .הסתעפויות וקשתות ייעשו ע� קשתות בעלות רדיוס כפו* גודל  .ב
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  .HDPEא+ לא צנרת  1205גש� יהיה לפי תק� ישראלי �סיווג צינורות מי  .ג

של צנרת גלויה יש לצבוע בשתי שכבות צבע מיניו� כצבע יסוד ושתי שכבות נוספות    .ד
    .צבע שמ� סופי

ארגזי אסו* על הגג יהיו  .מעלות מברזל יציקה או פלדה מצופה 67זוויות יציאה יהיו   .ה
  .והביצוע לפי פרטי� בתוכניותאו "הרמר" " DALMERתוצרת "

קופסאות הניקוז ממרפסות יהיו בהתא�  .שולי הקופסאות יוכנסו לאספלט הגג  .ו
שטח  .ת לשטחי� מרוצפי�לפרט בתכנית תוצרת "דלמר" ע� הגבהה המיועד

  .ס"מ X 15 15 � הקליטה על המרפסת לא יקט� מ

הגש� מתועלת בתיעול חיצוני תהיה עלות התיעול כלולה בסעי* זה � בא� צנרת מי  .ז
  .ופרטי בצוע הקווי� והתאו� כמתואר לביוב פרט לעבוד הקרקעית

   .ס"מ מתחתית הצינור 30בתאי ניקוז יושאר מקו� למשקע נוס* בעומק של עד   .ח

התאי� המקבלי� ניקוז עילי יקבלו מכסה מרשת ברזל העומדת במשקל דריכה   .ט
   .ס"מ בי� השלבי� 3ובצפיפות של לפחות 

שחלק� טמו� ו/או ג� ילדי� ו/וא בית כנסת במידה וישנ� דירות ו/או מחסני�   .י
תוצרת "וולטה  6באדמה יבוצע ניקוז יסודות ע"י שימוש בצינור שרשורי מחורר "

מחיר הצינור כולל  .יר הצינור השרשורי כלול במסגרת עבודות הניקוזמח .כרמיאל"
חלק מצע חצ/, עטיפה בבד גאוטכני וכסוי מעליו לפי פרטי� אשר בתכניות (

 .נעשית במסגרת חפירת יסודות הבניי�) מהחפירה וחלקה ע"י הקבל� 
  

  חיצוניי� במגרש צינורות הביוב וניקוז 7.01.19

מ"מ קצרי�  300 �  160בקוטר  6סי עבה .וי.י� פיצינורות הביוב והתיעול יהיו עשוי  .א
  .מ' 3.0באור+ מירבי 

  .כמתואר בסעי* צנרת שופכי� HDPEלחילופי� יותר שימוש בצנרת 

  חפירה והנחת הצינורות בתעלות  .ב
חפירות התעלות  .הצינורות יונחו בחפירה כמפורט במפרט לעיל והמפרט הכללי

אי� לבצע הנחת הצינורות לפני  .ניותתעשה במידות לפי פרט סטנדרטי המצור* לתוכ
הקווי� יונחו במעלה השיפוע, כלומר,  .שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצו�

  .הצינורות יורכבו לפי הוראות היצר� .מהמקו� הנמו+ אל המקו� הגבוה

  בדיקת הצינורות  .ג

  בדיקת קווי ביוב וניקוז ללח/ .1
מבח� הלח/  .ט הכללילפני ביצוע הבדיקה יש לנקות הצינורות בהתא� למפר

הכלי� והאמצעי� לביצוע הבדיקה  .ייעשה בנוכחות יצר� הצינורות והמפקח
אי� להתחיל  .המכשירי� יהיו בעלי תעודה ממכו� התקני� .יסופקו ע"י הקבל�

�המנומטרי� יהיו  .בבדיקה ללא אישור המפקח לתקינות� של כל המכשירי
� בסמו+ לזמ� ביצוע הבדיקהאטמ' מכוילי 0.1בעלי לוח בחלוקה לשנתות של . 

הבדיקה תעשה בהתא� למפרט הכללי כאשר החיבורי� גלויי� מקיימי� מש+ 
אטמ', בתו+ שעה זו מוסיפי� מי� כנדרש למילוי הקטע  0.5שעה אחת לח/ של 

א� אי�  .אטמ' 0.5הנבדק ולאחר מכ� מחזיקי� את הלח/ במש+ שעה בלח/ 
  .הקו הינו מושל� �  הפסדי עומד בשעה זו

2. �  בדיקה לישרות הקווי� וניקיונ
הצינורות ייבדקו ע"י מצלמת וידאו שתנוע בקווי� בי� כל שתי שוחות סמוכות 

�  .לש� ביטחו� שהקווי� נקיי�, ישרי� ופתוחי� לכל אורכ
הבדיקה כלולה במסגרת עבודתו לכל מהל+ הביוב והתיעול החיצוני ובחניה ולא 

  .תשול� על כ+ כל תוספת

  בדיקה סופית .3
י קבלת העבודה על הקבל� לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל לפנ

א� אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצו� המפקח על הקבל�  .שוחות הבקרה
  .יהיה לתק� את כל התיקוני� הדרושי� לשביעות רצונו של המפקח

  אישור רשויות .4
חברות במחיר הנחת הצנרת כולל ג� תיאו� וקבלת היתר מכל רשות שהיא להת

  .למערכות העירוניות כולל כל הטיפולי� הנדרשי� לקבלת היתר זה
  
  
  



17 
 

 עבודות גמר ומערכות - שלב א'  - בנין מדעי הרפואה  - אוניברסיטת אריאל 
 

5. �  אישור מכו� התקני
הקבל� מחויב לבצע בדיקות מכו� תקני� לכל שלבי הביצוע ולכל המערכות 
שבתחו� עיסוקו כנדרש בחוק ולספק תעודות בדיקה מאושרות לשלבי� אלו 

  .וכל זאת על חשבונו

  שוחות בקרה  .ד

ולפי הל"ת  658ינה שוחות בקרה עגולות טרומיות לפי ת"י שוחות בקרה תהי .1
אט� איטופלסט, או שווה ער+ לאטימה בי� חוליות השוחה לבי� עצמ�, בי� חוליה 

שוחות אלה כוללות ג� תחתיות עגולות, שלבי  .לתחתית, בי� תקרה לחוליה וכו'
  .ירידה או סולמות ותקרות בהתא� לעומק והוראות הל"ת

  

ס"מ מעל פני הקרקע  30 �  מחו/ לתוואי דרכי� יבלטו כ שוחות שיבוצעו .2
�  .הסופיי

3. �  .שוחות שיבוצעו בתו+ תוואי דרכי� יותאמו לפני הקרקע הסופיי

סי לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "איטוביב" תוצרת .וי.חיבור צינורות פי .4
  .אספקת המחברי� ע"י הקבל� ועל חשבונו .ע."מוזאיקה" או ש

כבד כמצוי� בתוכניות, כתב הכמויות או  .ב.ותק� מכסה בלשוחות בשטח פתוח י .5
באזורי� מרוצפי� המכסי� יהיו עשויי�  .לפי הנחיות המתכנ� ו/או המפקח

�  .יצקת ע� ציפוי דקורטיבי; מרצפות או גרנוליט לפי דוגמת הריצו* הקיי

חיזוק קונסטרוקטיבי (זיו�) של חוליות השוחה בעומקי� גדולי�, במידה ויידרש  .6
  .ל� ע"י הספק, יבוצע ע"י הקבל� והוא כלול במחירי השוחההקב

פתחי  .כל שוחת בקרה (ג� שוחות מפל המצוינות בהמש+) תעבור בדיקת אטימות .7
ייאטמו; השוחה תמולא במי� לכל גובהה  �  צינורות בכניסות וביציאה מהשוחה

לאחר שעתיי� יבדוק המפקח א� יש סימני נזילה בדופ� החיצונית של השוחה 
� נמצאו סימני נזילה יתק� הקבל� את הנזק ע"י אט� איטופלסט אחר, תוספת א

  .חומרי אטימה או כל דר+ אחרת שתאושר ע"י המפקח

  .בשוחות ביוב יבוצעו תעלות לפי הל"ת .8

  .ס"מ מתחתית הצינור הנמו+ 30בשוחות ניקוז יושאר מקו� למשקע בעומק  .9

  .ת פלסטיות דוגמת "חופית"לחילופי� ובאישור מיוחד נית� יהיה להשתמש בשוחו .10

  שוחה ע� מפל (ביוב בלבד)  .ה

במקרה של הפרשי גבהי� בי� כניסת השפכי� ליציאת� משוחה יבוצע בשוחה  .1
  .מפל כמפורט להל�

א� הפרש הגבהי� בי� הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה גדול ממחצית קוטר  .2
י הל"ת פנימי של התא, או במקו� שכתוב במפורט בתכנית, יבוצע מפל חיצוני לפ

  .1205ות"י 

בשוחות ע� תחתית טרומית, יבוצע מתחת לתחתית השוחה תחתית בטו� מזוי�  .3
התחתית תבלוט מתחת למפל החיצוני כ+ שעומס משקל המפל  .ס"מ 20בעובי 

מ' תותק� סביב התא והמפל  1.0במפלי� שגובה� מעל  .יעבור לתחתית הבטו�
  .מפל מהתאחגורת בטו� להצמדת המפל לתא למניעת התרחקות ה

ב ע� טבעת ומסגרת יציקה, �מכסי� טיפוס ב � בשטחי גינו�, אדמה וכדומה •
  .טו� 5 � 103.3ת"י 

  .טו� 8 �  103.2מכסי יצקת בינוניי� (למדרכה) ת"י  �  בשבילי� ומדרכות •
  .טו� 25 � 103.1מכסי יצקת כבדי� (לכביש) ת"י  � בכבישי� ודרכי רכב •
ו כבדי� בהתא� למיקו� (מכסי� בינוניי� א � מכסי שבכה לתאי ניקוז •

  .מיצקת)
שבכות לתעלות ניקוז יהיו שבכות מיצקת או פלדה מגולבנת במידות  •

  .המתוארות בתוכניות והעומדות בעומס התנועה הנדרש
  מעודכ� או כמפורט: 1205קוטר השוחה והמכסה יקבע בהתא� לתק� ישראלי  •

  .ס"מ 50קוטר פקק  �ס"מ   60קוטר פנימי  � מ' 0.75תא בעומק פנימי עד  �
  .ס"מ 60קוטר פקק  �  ס"מ 80קוטר פנימי  � מ' 1.25תא בעומק פנימי עד  �
  .ס"מ 60קוטר פקק  � ס"מ 100קוטר פנימי  � מ' 2.50תא בעומק פנימי עד  �
  .ס"מ 60קוטר פקק  � ס"מ 125קוטר פנימי  �  מ' 2.50תא בעומק פנימי מעל  �

  .שלבי ירידה יותקנו כמפורט בתק�
  

  אביזרי צנרת   7.01.20
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  מערכת מי�  .א

  .שגיב כדוריי� ע� מעבר מלא לזרימה 2מגופי� עד קוטר " .1

  .פרפר "רפאל" ע� ציפוי נאופר� ותמסורת 2מגופי� מעל " .2

  .וכוללי� במחיר� שסתו� ניקוז F � 70"ברמד"  � מסנני קו .3

4.  �סעפות פליז ללא נחושת חרושתי  �סעפות חלוקה לכלי� ולרדיאטורי
המחלקי� יותקנו בתו+ ארו� ייעודי  .קוטר ומספר מוצאי� כנדרשמודולריות ב

  .לכ+

שסתומי� כדוריי� "שגיב" ע�  �שסתומי סגירה לסעפות חלוקה, שסתומי ריקו�  .5
  .מעבר מלא לזרימה

6.  �בהתא� לקוטר  RESISTOFLEX S-FLEX K-FLEXתוצרת  �מחברי� גמישי
�  .המדידה לפי יחידות בהתא� לקוטר .וטמפ' הנוזל המתאי

   .Z - VFI - AM � 66 � 750 �מגו* מלוי בריכה הידראולי שומר לח/ "ברמד"   .7

    �QF 740 מגו* משאבה "ברמד" .8

  .UL/FM - FT - AM � 730"ברמד"  �פורק לח/ הידראולי  .9

10.  �  Q730- "ברמד"  �שסתו� בטחו� במערכת המי

11.  � � VF - AM - Q"ברמד"  � "ברמד" ואל חוזר �מגופי� חשמליי� למי� קרי
740.  

  .כולל זוג אוגני� GESTRA "RK DISCOשסתו� אל חוזר " .12

  .Z - VFITS - AM � 65 � 753"ברמד"  � שסתו� שומר לח/ / אבטחה חשמלי .13

  .UL - VFIT - AM � 720 � "ברמד" � מקטי� לח/ הידראולי תעשייתי .14

  .DECA � מקטי� לח/ ישיר "ברמד" .15

ר ומקו� התקנה לפי קוט SM-152"בראוקמ�"  �שסתו� בטחו� למערכת ההסקה  .16
  .תפוקת המתק�

17.  �לצנרת מדי ח� תעשיתיי� ישרי� ו/או זוויתיי� ע� תחו� מדידה  �מדי חו
לציוד מדי ח� קפילריי�  ." KACHELתוא� למערכת הנמדדת דוגמת מנורז "

  .מ"מ תוצרת "מנורז"  100קוטר 

רב  כמשווק ע"י "מנורז" כולל במחיר סיפו� (חצוצרה) וברז  NUOVA �מדי לח/  .18
  . 4ולציוד בקוטר " 3קוטר מדי הלח/ לצנרת בקוטר " .מצבי ("שגיב")

  .WATTS ,WILKINSמז"ח  .19

  .WATTS ,WILKINSאלחוזר כפול  .20

21.  � .ומאוגני� 316שרוולי� ומוצאי� למאגרי מי� יהיו מפלב"
  במתזי� אוטומטיי� אביזרי מערכת כיבוי  .ב

  .FM/ ו/או  ULכל האביזרי� יהיו מאושרי� ע"י  .1

מסומ� כינקלרי� תותק� בכל שטחי הבני�:  במקומות הנדרשי� ולפי מערכת ספר .2
 � 20 �ו NFPA �  13המערכת תבוצע לפי המפרטי�, התכניות, תק�  .בתוכניות

NFPA.  

  .NFPA � 13 �כל הציוד, החומרי� ואביזרי� יתאימו ל .3

ע� מגע בקצה   CENTRALשסתומי� סגירה קומתי יהיו שסתומי פרפר  .4
)SWITCH TAMPERשרשרת נעילה)  ו.  

ה� בחדר משאבות וה� בראש מערכת ספרינקלרי� יותקנו  � שסתו� ניתוק ראשי .5
   .O.S.L.Yשסתומי שער אינדוקטיביי� מסוג 

6.  �השסתומי� כוללי� במחיר� (בכל הגדלי�) אינדיקציה חשמלית למצב השסתו
להתקנה על הברז בהתא�  OSYSU � 2" דג� GEMעל ידי בקר חשמלי כדוגמת "

  .ברז ועפ"י הנחיות היצר�לקוטר ה

  .CENTRAL-90אל חוזרי� יהיו תוצרת  .7

ומותא� לקוטר הצינור לרבות  F - VSRדג�  POTTERרגש זרימה יהיה תוצרת  .8
  .חיוט חשמלי

קרו י, שסתו� סגירה ע� מRISER MANIFOLDמערכת בקרה קומתית תכלול  .9
  .מד לח/, ברז בדיקה וריקו�, סווי/', רגש זרימה
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ית תהיה כמפורט בפרטי� בתוכניות ותכלול שסתו� ניתוק מערכת התראה ראש .10
כולל פעמו� חשמלי, פעמו� מי�, תא בלו�,    ALARM VALVE YSTEMמערכת 

�  .הכל  מושל

הקבל� יספק, ירכיב ויחבר באופ� מושל� את כל מערכות האזעקה וההתראה,  .11
מכניות וחשמליות, ה� מהשסתומי� הראשיי�, השסתומי� הקומתיי�, רגשי 

  .רימה ועד לוח גילוי אש ועש� במבואההז

 SIDEWALLאו  PENDENT או UPRIGHT 1/2ראשי הספרינקלר יהיו בקוטר " .12
 �במקרי�  .חה כנדרשיוטמפ' פת K QUICK RESPONSE =  5.6ע� מקד

 �  .כיסוי רחבמסוימי� ידרשו ספרינקלרי

13.  �ובקומות מסוימות "שקוע" ובגוו� עפ"י  UPRIGHTבחניוני� יהיו המתזי
  .דריכלא

לקומות מגורי� /  LIGHT HAZARDדרגת הסיכו� לחשוב מע' ספרינקלרי� היא  .14
1  � OH  �  .במסחר OH � 2 � ו לחניוני� ומחסני

הקבל� מתחייב כחלק מעבודתו לזמ� בדיקת מכו� התקני� לבצוע מע' מתזי  .15
 .המי�, וכל זאת על חשבונו במסגרת הבדיקות לה� הוא מחויב

המזמי� ללא אישור מכו� התקני� עבור התקנת  אי� לקבל את עבודתו ע"י .16
�  .מתזי

  אש  פריטי ציוד כבוי  .ג

מ', ע�  30גליל מתכת עליו כרו+ צינור לח/ מגומי משוריי� באור+  �תו* כבוי  .1
לגליל המתכת תנועה אופקית סביב ציר אנכי בנוס*  .מסלנת טיפוס "שטור/"

יהיה חיבור גמיש  חיבור ההזנה לתו* .לתנועה הסיבובית לשחרור צינור הגומי
  .ולפניו יותק� שסתו� סגירה כדורי

ק"ג, שני  6תו* כבוי וברז שריפה, בתוספת שני מטפי אבקה יבשה  �עמדת כיבוי  .2
מ"מ מסוג סילו� ריסוס, צינור  8מטר ע� מזרק בקוטר  15באור+  � זרנוקי כיבוי

חד, מ 2מ' כולל מצמדות "שטור/" (" 30ובאור+  2לח/ מאריג ניילו� בקוטר "
  30X130X90הכל בארו� פח צבוע  .ומותא� למסלנת מאיד+), מסלנת נוספת

  .ס"מ

  .כל הפריטי� תואמי� לתקני� הישראליי�, לדרישות הג"א ורשויות הכיבוי .3

4.  �ברזי� מאושרי� ע"י מכו� התקני� ורשויות הכבוי, שני  �ברזי שריפה חיצוניי
דוגמת תוצרת  ”4\”3\”4, וברז משולב  3דגמי� טיפוסיי�: ברז בודד בקוטר "

  .כל מוצא יצויד במצמדת "שטור/" מתאימה ."רפאל" או "פומס"

עמדת ברז  .ס"מ מעל פני הקרקע 70ברזי השריפה יותקנו בגובה (קצה עליו�) של  .5
ס"מ, דרכו יעבור צינור  X 40 X 40 40שריפה תכלול בסיס בטו� (קוביה) במידות 

צדדית במידה הדרושה להתקנת הכבוי כשהוא בולט מפני הבסיס ומהדופ� ה
  .קרקעית מאיד+�הברז מחד ולחבור לצנרת תת

 .ע� שסתו� כדורי לשימוש כללי 1�1/4זק* החבור לברז יצויד בחבור בקוטר " .6
  .ס"מ מעל פני הקרקע (פני בסיס הבטו�) 20 � גובה החבור כ

  לברזי� המותקני� בשטחי רכב יותק� מתק� שבירה בבסיס� עפ"י תק� ישראלי  .7
  

  שטחי� ציבוריי� ומסחריי�      21.01.7

הפתרונות בתכניות שנויי�  .בית כנסת, ג� ילדי� ומסחר ומערכותיו כוללי�הפרוייקט   .א
צינורות שופכי� דלוחי�, ניקוז, חיבורי� לביוב, חיבורי� \ברמת מעטפת וכוללי� ת

� כל הנ"ל מבוסס על תכנו� אדריכלי אול� במסגרת עבודות הפני� אי� לכלול .למי
�לעומת זאת, שורטטו בתכניות  .כלי� סניטריי�, ברזי� וצינורות מי� מהמונה לכלי
א� בעתיד יתוכננו תקרות וכד'  .כל הספרינקלרי� הנדרשי� וה� יבוצעו לפי התכנית

�  .כל התאמה תיעשה ע"י חיבורי� גמישי

ת לסיכו�, עבודת הקבל� כוללת: צינורות, דלוחי�, שופכי� וחיבורי� לביוב, אספקו  .ב
 .מי� עד למונה לכל צרכ� בנפרד ומערכות הספרינקלרי� והמתזי� כפי שתוכננו

  חיבורי הכנה למכונת כביסה 7.01.21.01
�בגובה כנדרש, מצופי�   4�0411יכללו ברז למי� קרי� תוצרת "חמת"  החבורי

  .וסיפו� נסתר בתו+ הקירכרו� ניקל ע� אוליבה ורקורד לחבור 
  רותברזי ג� ברזי ש 7.01.21.02

  .4�0411ע� אוליבה לחיבור צינור גמיש, דוגמת "חמת"  3/4או " 1/2ברז בקוטר "
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  :, ארמטורות ואביזרי��סניטארייכלי�  7.01.21.03

 �המזמי� ינהל מו"מ ע�  .ספקי� לפי בחירת המזמי� שני הקבל� יתקשר ע
הספקי� ויעביר לקבל� את התנאי� להתקשרות עימ� (לרבות הסטנדרט המוצע, 

כויי� י' הגווני� לבחירת הרוכשי�, מחיר יסוד מעודכ�, מדיניות ומחירי זמס
(�  .וחיובי� בגי� שינויי

  
  :אישורי ציוד וחומרי� 7.01.22
   �המפרט שלהל� מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרי�, האביזרי� והציוד המיועדי

די� לשימוש, ג� הקבל� חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיוע .בפרויקטלשימוש 
הקבל� יגיש לאישור, בשלושה עותקי�,  .א� תוא� הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט

אלמנטי� ו/או פעולות  .רשימות חומרי� מפורטות, מפרטי� מדויקי�, קטעי קטלוג וכדו'
אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו  .מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר

  .ית לשיקול דעתו של המתכנ� והמפקחיהיו נתוני� בלעד
   �המזמי� רשאי לבחור כל אחד מסוגי הכלי�, ברזי�, סוללות הנכללות בטבלאות הספקי

  .כלהל� ובחירת� לא תשנה את המחיר הסופי כפי שנקבע בחוזה
המזמי� בלבד ייקבע את הספקי� בעבודה הנ"ל  .המזמי� יקבע שני ספקי� לאספקת הנ"ל  

� ערעור על החלטתוולקבל� לא יהיה שו.  
העובדה שהמזמי� הוא שקבע את מקור ההספקה לא משחררת את הקבל� מאחריות   

  .מקצועית לטיב העבודה לרבות מאחריות הבדק
  

  הבטחת אספקת חומרי� והציוד  7.01.23
על הקבל� להזמי� את החומרי� והציוד במועדי� מוקדמי� מספיק בהתחשב במועדי  �

הקבל� יהיה  .לגרו� לפיגורי� בלוח הזמני� שייקבע האספקה של היצרני�, כדי לא
 �אחראי לנזקי� שייגרמו לאחרי� על ידי שיבוש בלוח הזמני�, בגלל אספקת חומרי

�  .וציוד במועדי� מאוחרי
�  �האביזרי� הנוספי� שיסופקו ויותקנו ע"י הקבל� לרבות: לאסלות בנוס* נכללי

הברזי� למיכלי ההדחה, חיבורי� ברזי חיבור, חיבורי� גמישי� בי�  –ומיכלי הדחה
אביזרי תליה, סיפו� , זוג ברזי �לשופכי�, ברגי חיזוק וחומרי איטו�; לכיורי מטבח

"Tלכיורי רחצה ;�" ע� מאריכי�; Tאביזרי תליה, סיפו� , זוג ברזי " � " ע� מאריכי
והכל  � לאמבטיות ולמקלחות:אביזרי חיבור לתלית הטלפו� ;לאמבטיות: "אביק"

 �   .לכלי� ולאביזרי� שיבחרו ע"י המזמי�בהתא
 .1/2ע� תבריג " 4�916ברז למכונת כביסה חמת מק"ט  �

  
  שונות  7.01.24

רותי� ובאמבטיה ע"ג קלקר מודבק לרשת יחיפוי קרמיקה מסביב לצנרת גלויה בש �
(�  .פלסטית וטיח (בנצקי

  .תוצרת "דלמר"נקזי� למרפסות מסוג נקז כפול  �
  .באישור האדריכל מראש מי� בדירות לארונות חלוקת ארגז חרושתי �
  .קוז למזגני�ינ �
  .לפי דרישת הרשות המקומיתו/או קריאה מרחוק קריאה מוני� ממוחשבת  �

  

  כללי: 7.01.26
  חומרי� ומוצרי� ללא מפרט 7.01.26.01    

חומרי�  .חומרי� ומוצרי� שלא פורטו במפרט זה, יהיו בהתא� לתיאורי� בתוכניות  
בכתב הכמויות א+ נדרשי� לביצוע העבודות שאינ� מפורטי� במפרט הטכני או 

השונות, יובאו לאישור המפקח כולל תיאורי� טכניי�, מפרטי�, תעודות, תו תק� 
  .וכו'

  חומרי� פגומי� ועבודה לקויה 7.01.26.02              
   �במהל+ ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבל� להחלי* תו+ זמ� מתאי

החומרי� והמוצרי� שאינ� מתאימי� לנדרש או לדוגמאות שייקבע ע"י המפקח את 
מאושרות או שהינ� פגומי� ולשנות ולתק� כל עבודה לקויה (לרבות הריסה, פירוק 

קביעתו של  .וסילוק מהמקי� של עבודות שלדעת המפקח אינ� ניתני� לתיקו�)
  .המפקח אינה ניתנת לערעור ועל הקבל� לבצע את ההוראות ללא דיחוי

  אלמנטי� קונסטרוקטיביי� 7.01.26.03
   �על הקבל� להכי� במבנה פתחי�, חריצי�, הנמכות, שרוולי� וכו' הדרושי� בהתא

) �) COMMON PRACTICEלתוכניות או לפי הנדרש על פי נוהלי עבודה מקובלי
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הקבל� יהיה אחראי על סימו� חריצי� ופתחי� הדרושי� בעת  .לביצוע העבודות
ת פתחי�, חריצי�, קידוחי� וכו' בבטוני� לאחר ביצוע חציב .ביצוע עבודות השלד

   .השלד יבוצעו א+ ורק באישור המפקח
   �כל החציבות, הנמכות, חורי�, פתיחת רצפות ותקרות מזוי� כולל חיתו+ ברזלי

וריתוכ� מחדש, מעברי�, החדרת שרוולי� וכו' שיהיה צור+ לבצע יעשו על חשבו� 
עבור כל הנ"ל לא ישול� בנפרד  .תו בשלמותהקבל� כולל החזרת מצב השטח לקדמו

וכל ההכנות, השרוולי�, ההנמכות, החציבות, במהל+ ביצוע השלד ולאחר ביצוע 
  .השלד, וכו' והחזרת מצב השטח לקדמותו יחשבו ככלולי� במחיר העבודה

  מידות וסטיות אפשריות 7.01.26.04
תוכנני� וכד' כפי שה� מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרי�, אלמנטי� מ  

ניתני�  ו/או בתוכנות ובכל מקו� אחר, הינ� תיאורטיות ועל הקבל� לקחת מראש 
ובחשבו� את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרי� על 

ביצוע הוראות סעי* זה  .סמ+ מדידות מדויקות שיעשה הוא עצמו ועל חשבונו בלבד
ית של הקבל�, ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הינו בתחו� אחריותו הבלעד

הסתייגות מצד הקבל� בדבר עבודה לקויה שביצוע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו 
  .הינ� תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל

  הגנה על הציוד והכנסתו למבנה 7.01.26.05
כנגד פגיעות  במש+ כל תקופת הביצוע על הקבל� להג� על המתק� ו/או כל חלק ממנו  

�ידי הקבל� ועל�אפשריות העלולות להיגר� תו+ כדי תהליכי העבודה המבוצעי� על
��במידה שיגר� נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוק� על .ידי גורמי� אחרי

ידי �הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוג� על .ידי הקבל� ללא כל תשלו� מצד המזמי�
 .בפני חדירת לכלו+ לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'הקבל� בעטיפת ברזנט להגנה 

  .פתחי� בצינורות יאטמו למש+ מהל+ ההתקנה
  הרחקת חומרי� ומוצרי� פסולי� 7.01.26.06

חומרי� ומוצרי� ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבל� לפני הרכבת� וכל 
 .אתר תו+ שבועחומר או מוצר שנמצא בו פג� כלשהו יסומ� ויורחק על יד הקבל� מה

�  .כמו כ� יורחקו מהאתר חומרי� ומוצרי� שמכו� התקני� או המפקח פסל אות
  גישה 7.01.26.07
   �על הקבל� להרכיב את המתק� כ+ שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקני

לש� טיפול, אחזקה  �ידו, כגו�: מסנני�, מנועי�, שסתומי�, לוחות בקרה וכו' �על
�מקרה אשר מבנה הבניי� והגמר הפנימי מונעי� גישה חופשית לחלקי  בכל .ותיקוני

לא יעשה הקבל�  .הציוד יודיע הקבל� על כ+ ליוע/ ולמפקח בטר� יתקי� את הציוד
  .שינויי� מהותיי� ללא אישור מוקד� מהמפקח

  הגנה בפני חלודה 7.01.26.08
ודא שכל חלקי מנת לו�הקבל� ינקוט בכל האמצעי� היעילי� והחדישי� ביותר על  

לש� כ+ יפריד הקבל� בכל מקרה  .המתק� יהיו מוגני� באופ� יעיל בפני חלודה
כל חלקי הברזל והפלדה הבאי� במגע ע� רטיבות  .שהדבר אפשרי בי� מתכות שונות

  .ני�וויהיו מגול
  צביעה 7.01.26.09

כל המשטחי� למיניה� כולל: ברזל, אלומיניו�, אלמנטי קונסטרוקציה, תמיכות, 
  ינוקו ויצבעו ע"י קבל� המערכות, כמתואר להל�: �מתלי�, פחי פלדה וכו' 

  הכנת שטח  .א  
  ברזל ופלדה בלתי מגולבנת:  .1

חלקי ציוד כגו�: מדחסי�, משאבות, אוגרי מי�, המיוצרי� בבית חרושת או   
אלמנטי�  .SAND (BLASTINGידי ריסוס חול  (�מפעל, ינוקו היטב על

מ"מ, פרופילי קונסטרוקציה,  1.5 �של פחות מ עשויי� פחי פלדה בעובי
  .ינוקו כנ"ל או בעזרת מברשת פלדה �צינורות וכו' 

  אלומיניו�, פלדה מגולוונת ונחושת:  .2
אלמנטי� מפלדה מגולוונת  .ינוקו היטב משמני� באמצעות טרפנטי� מינרלי  

  .יצבעו ב"ווש פרימר" או צבע יסוד מאושר למגולוו�
  צביעה  .ב

  ת חלקי� אשר יעברו קלייה:צביע   .1
שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע עליו� ושכבה נוספת של צבע גמר   

  .קלוי בגוו� מאושר
  צביעה, הברשה או התזה ע� יבוש לא מאול/:  .2
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, לפלדה מגולוונת, שתי שכבות של צבע ”WASH PRIMER“שכבה אחת של   
נתטי עליו� ושכבה נוספת מג� מיניו� או כרומט האב/, שכבה אחת של צבע סי

  .של צבע גמר בגוו� מאושר
  צביעת צנרת:  .3

צינורות פלדה מכל הסוגי� המותקני� סמויי� במילוי מתחת לרצפות או   
צינורות פלדה בלתי  .בחריצי� בקירות יצבעו בשתי שכבות לכה ביטומנית

ו� מגולווני� גלויי� ובלתי מבודדי� יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד, כגו� מיני
   .ובשתי שכבות צבע עליו�

צינורות מגולווני� גלויי� ובלתי מבודדי� יצבעו בשכבת צבע יסוד   
   ."פוליקוט" (צבע מאושר למגולוו�) וצבע גמר עליו�

  �הצבעי� יהיו  .צינורות מבודדי� יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד לפני בידוד
  .מתוצרת "טמבור" או שווה ער+ מאושר

קנו כל הפגמי� אשר נגרמו כתוצאה מהובלה ובמש+ ע� גמר העבודה יתו  
מהל+ העבודה בצבע מתאי�, ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"ל בשכבה 

  .מתאימה של צבע גמר מאושר
  .כל הצבעי� העליוני� יהיו לפי קביעת המזמי� וכלולי� במחיר הצנרת  

  תוכניות 7.01.26.10
העבודה ולפני מסירתה הסופית  ע� סיו� �) לאחר ביצוע AS MADEעדכו� תכניות (  

מערכות תכניות ושרטוטי� מושלמות  3למזמי�, על הקבל� למסור למזמי� 
לצור+ זה ישמור לעצמו הקבל� באתר  .ומעודכנות של העבודה כפי שבוצעה למעשה

כמו כ�  .מערכת תכניות אחת אשר יסמ� עליה כל שינוי שיבוצע תו+ כדי העבודה
שבת של כל קבצי התוכניות כפי שה� באות לידי תסופק מדיה אלקטרונית ממוח

  .ביטוי בתוכניות לאחר ביצוע
  העמדת ציוד ובסיסי� לציוד וצנרת 7.01.26.11

�ציוד נע או ציוד הנדרש ע"י  .כל הציוד בחדרי המכונות השוני� יועמד על בסיסי
�   .יוע/ האקוסטיקה יועמד על בסיסי� צפי� או בסיסי� אינרטיי

ל גגות המבנה או על גבי רצפת חללי� תותק� על גבי בסיסי� צנרת המותקנת ע  
   .הקבל� יגיש תכניות בסיסי� לאשור לפני ביצוע� .בהתא� לנדרש

  תליות ותמיכות 7.01.26.12
יעשה שימוש בתמיכות  .מרחקי וצורת תמיכת הצנרת תהייה כמפורט במפרט הטכני  

יהיה בהתא� לסוג  סוג התלייה .בלבד HYDRAאו יוניסטרט או  MVPROתוצרת 
במידה ויהיה צור+ תהיה התמיכה  .המערכת או הצינור הנתמ+ וכמפורט במפרט

נקודות קבע, מחברי התפשטות, תליות גמישות  .(כגו� לצנרת פלסטית) תמיכה רצופה
   .וכדומה יותקנו לפי סוג המערכת הצנרת הנדונה

ה גמישה באמצעות כל חיבורי הצנרת לקירות / תקרות בחדר משאבות יבוצעו בצור  
  .או שווה ער+ MVPROבולמי רעידות מתוצרת 

  שילוט וסימו� 7.01.26.13
הקבל� יספק ויתקי� שלטי� ברורי� עבור כל אביזרי הציוד הראשיי�, כגו�   

מ"מ לפחות או  0.8השלטי� יהיו ע"ג פח בעובי  .משאבות, שסתומי�, צנרת וכו'
ווי/'", בעל צבע רקע בהיר אשר שכבות "סנד 3ע"ג שלט עשוי חומר פלסטי בעל 

אותיות השלט תודפסנה  .יבחר לפי דוגמאות שתוגשנה ע"י הקבל� לאישור היוע/
 .מטר לפחות 5בשחור ע"י שבלונות ותהיינה בגודל הנית� לקריאה ברורה ממרחק 

כל שלט ישא את ש� היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכימות ושאר 
כל האביזרי� כגו� שסתומי�, ברזי� ומנועי� וכו'  .הפרטי� העיקריי� של היחידה

� �כל הצנרת תסומ� באופ� ברור ומאושר ע"י היוע/  .יסומנו ע"י תגי מתכת חתומי
גז הזור� בה ואת כיוו� \ו/או המפקח כ+ שנית� יהיה לדעת את יעודה, סוג הנוזל

ת הסימו� יהיה באמצעות צביעת הצנרת לכל אורכה ולרבות טבעו .הזרימה בה
  .סימו� בהתא� לתק� הישראלי לסימו�

  ויסות, מבחני פעולה והרצה 7.01.26.14
ע� סיו� הקמת המתק� ולפני קבלתו ע"י היוע/ ו/או המפקח, חייב הקבל� לבצע   

ועל חשבונו את כל מבחני הפעולה והויסותי� הנדרשי� ע"י יצרני הציוד וע"י 
ולה להידרש ע"י היוע/ ו/או המפרט הזה וכל כיוו�, ויסות ובדיקה נוספת אשר על

הקבל� יבצע את כל המבחני� הנוספי� שידרשו ע"י  .המפקח במש+ העבודה
�   .מוסדות מוסמכי

   חיטוי 7.01.26.15
  .צנרת המי� תעבור חיטוי בהתא� לדרישות משרד הבריאות ללא תשלו� נוס* כל
  ירוט הדרישות:פ
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  .קו� מאגרי�רי �
  .יקוי רצפת ודפנות המאגר במטאטא קשיחנ �
   P.P.M 250ו� היפוכלוריד בריכוז מעל דיטוי המאגר בסויח �
 3ריכוז עד  ב החר השהייה שטיפה ומילוי והבאת המי� לרמת מי שתייאל �

P.P.M.  
יטוי יבוצע על פי הוראות משרד הבריאות המפורטות בהוראות למתקני הח �

תברואה (הל"ת) על פי חוק התכנו� והבניה המחייבות ביצוע חיטוי ושטיפה 
  .לאחר תיקונה או התקנתה הכל מערכת מי שתיי של

ריות הקבל� להציג בעת קבלת  המתק� אישור מעבדה מוסמכת לבצוע חאב �
 .חיטוי תקני של מערכת המי� ע"י חברה מוסמכת

  תקופת הבדק והשרות    7.01.26.16

חודשי�  24הקבל� יהיה אחראי לפעולת המתק� על כל חלקיו למש+ תקופה של  .1
   ."תעודת סיו� העבודות" � ק� ע"י המזמי�מיו� קבלת המת

הקבל� מתחייב לתק� על חשבונו כל פג� או ליקוי אשר יתגלו תו+ תקופה זו,  .2
אלא א� כ� נגר� הפג� או הליקוי עקב שימוש בלתי נכו�, בניגוד להוראות 

   .ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו

סירת ההודעה על שעות ממ 24 � כל התיקוני� יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ .3
  .התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתק�

לא בא הקבל� לבצע התיקוני� במועד שנדרש רשאי המזמי� להורות על ביצוע  .4
התיקוני�, לרבות רכישת חלקי�, באמצעות עובדי� או קבלני� אחרי� ולחייב 

קבל� לפי הצור+ וללא תו+ תקופת הבדק יחלי* ה .את הקבל� בכל ההוצאות
על חלקי� ופריטי�  .תשלו� נוס* כל חלק ו/או פריט של� אשר נתגלה כליקוי

האחריות  .חודש מיו� החלפת� 12שהוחלפו תחול אחריות למש+ תקופה של 
אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמי� והותק� ע"י הקבל� במסגרת חוזה זה 

�   .וע"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה זאת בתנאי שהציוד הותק� והופעל בתיאו
  

במידה של חריגה או אי התחשבות ע� הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט  .5
זה, ישא הקבל� באחריות מלאה לפגמי� ליקויי� ותקלות שנתגלו, ויתקנ� על 

   .חשבונו במש+ תקופת האחריות כמפורט לעיל

ות השירות הנדרשות כמו כ� חייב הקבל� במש+ תקופת הבדק לבצע את עבוד .6
ע� תו� תקופת האחריות על הקבל� למסור את  .והמומלצות ע"י יצרני הציוד

המתק� למזמי� במצב פעולה תקי� מכל הבחינות כולל תקי� או חידוש במידה 
על הקבל� להודיע בכתב למזמי� שבועיי� לפני תו� מועד תקופת  .ויידרש

הקבל� על כוונתו למסור  לא הודיע .האחריות על כוונתו למסור את המתק�
המתק�, או שנמצא המתק� בעת בדיקתו במצב שאינו כשר למסירה, יידחה מועד 
גמר תקופת האחריות עד למועד בו יימסר המתק� המזמי� לשביעות רצונו 

ע� מסירת המתק� יוציא היוע/ במשות* ע� המפקח תעודת קבלה של  .המלאה
  .המתק�

  קבלת המתק� ואחריות 7.01.26.17
� גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות ,יחל הקבל� בהפעלה ניסיונית של ע  

על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבל� בכתב  .המתק�
  .ליוע/, למפקח ולמזמי�

  קבלת המתק� תעשה:  

  .רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה  .א

הופעלו בינתיי� חלקי� רק לאחר הפעלת המתק� בשלמותו וזאת למרות ש  .ב
אי� הקבל� רשאי לסרב להפעלת חלקי� של  .בודדי� לשירות המזמי�

המתק� לפני הפעלה סופית, במידה שיידרש לכ+ ולפני התחלת תקופת 
  .האחריות

כ� יסב �הקבל� יהיה אחראי למערכות למש+ שנתיי� מיו� המסירה, כמו  .ג
ו אות� בתו� את כל תעודות האחריות מהיצרני� אל המזמי� ויעביר ל

  .תקופת האחריות
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  שלבי קבלת המתק�  7.01.26.18

  ביקורת סופית  . א
ע� סיו� העבודות יבצע המתכנ�, ביחד ע� המפקח והקבל�, "ביקורת סופית" 

המתכנ� יכי� רשימת פגמי� שימצאו בזמ� הביקורת והקבל�  .של כל העבודות
  .יידרש לתקנה לשביעות רצונו של המתכנ�

  בדיקה סופית  . ב
� תיקו� כל הפגמי�, תתבצע ע"י הקבל� ובנוכחות המתכנ� והמפקח ע� סיו

הבדיקה תתבצע בהתא� למתואר בנספח  ."בדיקה סופית של כל המערכת"
  .א' למפרט

  סיו� העבודות  . ג

ע� סיומה המוצלח של "הבדיקה הסופית של המערכת", תבוצע ע"י   .1
סיו� המזמי�, בנוכחות המזמי� ובמועד שיקבע ע"י המזמי�, "בדיקה של 

   .עבודות"

ע� סיומה המוצלח של "בדיקת סיו� העבודות" יכי� היוע/ "תעודת   .2
  .סיו� העבודות"

  .ע� הוצאות "תעודת סיו� העבודות" תועבר המערכת לידי המזמי� .3
  

  
  
  
   

  



25 
 

 עבודות גמר ומערכות - שלב א'  - בנין מדעי הרפואה  - אוניברסיטת אריאל 
 

  מתקני חשמל   08רק פ
  

  תאור העבודה והגדרות  00.01

מרכז נמו+, במבנה מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע מערכות חשמל במתח גבוה ובמתח  .1
  אריאל.  'מבנה קליניקות אונ רפואי

2.  �הקבל� יהיה חייב לבצע את העבודות בהתא� לתוכניות שיימסרו לו, בהתא� למפרטי
  והשרטוטי� הכלולי� במכרז/חוזה זה, ובהתא� למחירי היחידה שבהצעתו.

 המתק� שבו יתבצעו כל עבודות החשמל כפי שמופיעות בתוכניות, במפרטי� ובכתבי .3
  .המתק� � הכמויות הוא להל� 

המתק� מכיל בהגדרתו את אזורי העבודה המופיעי� במפרטי� ובתוכניות וכולל את כל  .4
  המבני�, המתקני� והציוד הנוגעי� לביצוע העבודה.

  יוע/ חיצוני מטע� המזמי�. �מתכנ�  .5

  .המפקח � ניהול, תאו� ופיקוח יבוצעו ע"י נציגו המוסמ+ של המזמי� להל�  .6

נציגו המוסמ+ של המזמי�, הוא הפוסק האחרו� בקשר לכל חילוקי דעות  המתכנ� או .7
  ער+ לזה הנדרש במכרז ובתוכניות.� בכל נושא הדורש החלטה לגבי ציוד שווה

  פיקוח עליו� יבוצע ע"י המתכנ� או נציגו המוסמ+ של המזמי�. .8

  תאור העבודה: .9
   , במבנהKV0.4ובמתח נמו+  33KVבמתח גבוה  ביצוע עבודות חשמל 

  :העבודה כוללת בי� היתר .10

(אספקוהתקנת מערכות מתח גבוה בחדר החשמל  עבודות חשמל במתח גבוה  .א
(�  יבוצעו ע"י אחרי

  עבודות חשמל במתח נמו+.  .ב

כוח והזנות שונות כגו�, למיזוג אוויר ואוורור, לאינסטלציה סניטרית,  ערכותמ  .ג
  וכו'. , למערכת ביטחו�UPS �לגנרטור, למעליות, ל לגילוי וכיבוי אש,

  מערכת הארקות.  .ד

  הזנות למערכות מיוחדות.  .ה

  התקנת מערכת תעלות וסולמות כבלי�.  .ו

  ביצוע לוחות חשמל.   .ז

  ביצוע תשתית קו הזנת חשמל במתח גבוה מחדר מ.ג. פרטי ועד לגבול המגרש.  .ח

  ביצוע קווי חשמל משנאי ללוח חשמל ראשי (כבלי� תת קרקעיי�).  .ט

חשמל ראשי ולמתקני� חיוניי� (כגו�: ביצוע קווי הזנה חיונית מגנרטור ללוח   .י
  אש/ספרינקלרי�, מפוחי שחרור עש� וכו'). משאבת כיבוי

  ביצוע קווי הזנה תת קרקעיי� לתחנת דלק, למשאבות דלק ולשער חשמלי.  .יא

  ביצוע עבודות שונות הדרושות לצור+ פעולה בטוחה ותקינה של המתק�.  .יב

להפעלת כל המערכות הפעלות, הרצות, כיולי� ואישורי� הדרושי�  בדיקות,  .יג
  והמתקני� בפרויקט.

  
  מפרט מיוחד לעבודות חשמל במתח נמו0

 �  08 במכרז/חוזה זה העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי לעבודות בני� במיוחד פרק חשמל
משרדית, התקני� הישראליי� המתאימי�, חוק החשמל, תקנות בזק, �בהוצאת הועדה הבי�

דה, משרד איכות הסביבה, תקנות מכו� הנפט, תקנות הוראות משרד התקשורת, משרד העבו
רישוי עסקי� וכ� בהתא� למצוי� בתיאור בתוכניות במפרט הטכני המיוחד ולפי הנחיות והוראות 

  של המתכנ� ו/או המפקח וכפו* לשינויי�/החמרות המפורטי� להל�:
  

  ביצוע לוחות חשמל  08.01

ת מכו� התקני� הישראלי המאשרת לוחות החשמל ייוצרו ע"י יצר� לוחות שקיבל תעוד  .א
או שהינו בהליכי� לקבלת תק�  ISO 9001�2000שיצר� זה מייצר עפ"י התק� הישראלי 

  זה.

  .0660VDEו/או  947�2IECעמידות ציוד לזרמי קצר תאופיי� עפ"י תק�   .ב

הקבל� אחראי לעמידות הציוד המוצע על ידו להתקנה בלוח, ה� מבחינת הסלקטיביות   .ג
) BACK UPוה� לעמידות הציוד בקצר, כולל תוספת הגנות אחוריות (בשרשרת ההגנות 

  במידת הצור+.
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לוחות חשמל ראשי� בחדרי חשמל או חדרי� טכניי� יצוידו בדלתות מתכת שסוגרות את   .ד
כל הלוח, למעט מודדי� וידית מפסק ראשי. הדלתות יצוידו במנעולי� ע� מפתחות 

באור+ המאפשר להגיע ע� המפתח משולשי�, כאשר המפתחות קשורי� בחוט פלדה 
.�  הקשור לפתיחת המנעולי

 �לוחות חשמל בנישות במסדרונות יהיו ללא דלתות (של הלוח) אול� יהיו בחזית� ע
פנלי� ממתכת הסותמי� כל רווח בי� מאמתי� וידיות מפסקי�, כ+ שלא יאפשרו נגיעה 

דדיו עד כדי סגירת בחלקי� חיי� או החדרת תיל לתו+ הלוח. הסגירה בתצורת הלוח ובצ
  מ"מ. 1כל פתח מעל קוטר 

  ס"מ ע� ציו� ש� הלוח ומקור הזנתו. 10X15בחזית כל לוח יותק� שלט חרוט   .ה

כל אביזר בתו+ הלוח או על הדלתות ישולט בשלט סנדבי/' חרוט המחוזק בניטי� לחלק   .ו
.(�  קבוע בלוח (אי� להתקי� שלטי� על מכסי תעלות כבלי

שמור לפחות. המקו� השמור יקי*: ברגי חיבור שמורי� על מקו�  35%בכל לוח יושאר  .ז
, חיתוכי� DINפסי הצבירה, מקו� שמור בתעלות החיווט, מקו� שמור על פסי התקנה 

.�  ומסתמי� בפח ומקו� שמור בפסי המהדקי

קיימא בצורה �מ"ר ועד בכלל ישולט בשילוט מודפס בר 2.5כל קצה מולי+ בלוח עד   .ח
  סימו� בזמ� שחרור המולי+.שתימנע החלקת או נפילת ה

  אש (למעט לוחות חיצוניי�).�בגג הלוחות תבוצע הכנה לגילוי וכיבוי  .ט

 1מגעי העזר של הציוד בלוח (ג� מגעי� שאינ� בשימוש) יחווטו בחיווט גמיש בחת+   .י
ממ"ר לפחות למהדקי פיקוד (סלילי הפסקה, מגעי עזר של מגעני� וממסרי�, מגעי 

  כד').אינדיקציה למצבי מפסקי� ו

כל החלקי� הנמצאי� תחת מתח יוגנו ע"י כיסויי הגנה מתאימי� כ+ שע� פתיחת   .יא
  דלת/פנל לא תיווצר גישה ישירה לחלקי� אלה, אלא לאחר פירוק ההגנות הנ"ל.

לפני ביצוע –הקבל� יכי� ויגיש תוכניות הביצוע ללוחות החשמל לאישור המזמי� והיוע/   .יב
מידות מדויקות ופרטי כל הציוד המותק�  באמצעות שרטוט ממוחשב ויכללו�הלוחות

.�  כולל יצר� ודג

  ., או לגרנד, או מולר, סימנס ציוד לוחות יהיה מתוצרת מרל� ז'ר�, או   .יג

אמפר ומעלה יהיו מפסקי באויר ויכללו הגנות  1000מפסקי זר� בזר� נומינלי   .יד
  אלקטרוניות ע"י מיקרופרוססור.

וו� כל חלק מעקומת הזר�/זמ� של ההגנות נית� יהיה לקבל כל סלקטיביות רצויה ע"י כ
  כמו :

Long time current setting, Long time trip delay, Short time puck up, Short time delay,   
Instantaneous pick up, earth fault pick up and delay.   

  .KA25עמידות בזר� קצר ומאמ"תי� לפחות  KA 10מא"זי� יהיו ל   .טו

  .Aהיו מוגני פחת טיפוס כל המעגלי� י .טז
  כל הלוחות יכללו מגיני נחשולי מתח יתר בכל שרשרת האספקות.   .יז

חלוקת השדות בלוחות תבוצע בצורה לוגית תו+ הפרדה פיזית בי� מעגלי� המשרתי�   .יח
וכד'). כל מפסקי הזר� יורכבו בצורה UPS אויר�פונקציות שונות בקומה (מאור, כח, מיזוג

  אנכית בלבד.

ללוחות  IEC 430+ בדיקה ויזואלית ובדיקה חשמלית תקנית עפ"י תק� לכל לוח תיער  .יט
מתח נמו+. הבדיקה תיער+ במפעל ייצור הלוח. יצר� הלוח יעמיד לרשות הבודק את כל 

  האד� הדרושי� לביצוע הבדיקות ללא כל תמורה נוספת.�המיכשור וכח

ויכללו בי�  תאי לוח יימדדו כמערכות שלמות קומפלט עפ"י סיווג� בכתב הכמויות  .כ
  השאר:

 תכנו� מפורט  
 תיעוד מלא  
 ייצור, צביעה, הרכבה  
 פסי צבירה, פסי אפס והארקה  
 מסד/מסגרות התקנה  
 פלטות התקנה לציוד  
 גישורי הארקה  
 תעלות חיווט  
 מסילות התקנה וקונסטרוקציות עזר  
 קיימא�כוח ופיקוד, כולל שילוט מודפס בר�מהדקי  
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 שילוט מלא  
 �  מוליכי כוח ופיקוד פנימיי
 (לפני בדיקת המפקח) ביקורת עצמית  
 ביקורת המפקח  
  הכנה למשלוח, כולל אריזת הגנה  
 העמסה על רכב לצור+ העברה לפרוק  
 הובלה לאתר ושינוע הלוח מהמשאית ועד לנקודת התקנתו  
 פילוס וחיזוק מכאני של הלוח למקומו הסופי  
 חיבור חשמלי של הלוח, כולל הארקות  
  �  לאחר העמדה וחיבורבדיקה חוזרת ותיקו� ליקויי
 בדיקת חשמלית והפעלת הלוח  

ער+ בדיקה טרמוגרפית (אינפרא אדו�) בעומס מלא לפני מסירת הלוח יבכל הלוחות ת.כא
למשתמש. הבדיקה תיעשה תו+ פתיחת דלתות ופירוק פנלי� המסתירי� ציוד פנימי 

רה א,א, תוכל לקבל תמונת חו� של פסי הצבי �והחזרת� לאחר הבדיקה, כ+ שמצלמת ה
  חיבורי� ומגעי� בתו+ הלוח.

  הקבל� יבצע בדיקה כנ"ל ג� כעבור שנה מיו� מסירת הלוח למשתמש.

עבור חיבורי מ.נ.מ. יש להכי� צבע שונה ובשדה ע� מחיצה (צבע נפרד לגילוי אש, וצבע .כב
 נפרד לבקרת מיבנה).

 
  צנרת ומובילי�  08.02

  כללי   צינורות
או בתו+ חללי קירות גבס או בחלל תקרות כל הצנרת במבנה החשמל תהיה תחת הטיח 

.�  כפולות, למעט בחדרי� טכניי
כל הצינורות יהיו מיוצרי� ומסומני� לפי התק� ויותקנו בהתא� לדרישות כפי שמופיעות 
בחוק ובתקני� המתייחסי� אליה�. לא תורשה כל סטייה מ� התקני�. הצינורות יתאימו 

�.בקוטר� לסוג ולמספר המוליכי� ו/או הכבלי  
צינורות מעבר לכבלי�, ירידות לציוד וצינורות תמיכה לאביזרי� יהיו צינורות מוגני� מסוג 

  "מרירו�" או מפלדה מגולוונת דרג ב', בהתא� להוראות המפקח.
צינורות שיותקנו כהכנה לשרות אחר או כאלה שלא יושחלו בה� בשלב ראשו� 

  כבלי�/תיילי� יכללו חוטי משיכה.
  מ"מ. 6ה חבל המשיכה יהיה פלסטי בקוטר ומעל 12בצינורות "

צינורות פלסטיי� להתקנה בחדרי� והמיועדי� להיות נתוני� בתעלות, בקירות חלולי� או 
  בלבני� חלולות, בחלל תקרה תלויה, או בתו+ המחיצות למיניה� יהיו מטיפוס "כבה מאליו".

  יה כדלקמ�:המרת מידות של צינורות מיחידות אינצ'יות ליחידות מילימטריות תה
 " ¾� 16mm " ;1  � 23mm" ;¼1  � 29mm " ;½1  � 36mm " ;2 � 48mm .  

  מ"מ. 16לא יבוצע שימוש בצינורות לחשמל או לתקשורת בקוטר הקט� מ 
  אור+.�מטר\מחירי היחידה לתשלו� ימדדו לפי קוטר

�  צינורות פלסטיי� קשיחי
עבי� ומגולווני�. במרחק בי� ידי חבקי מרחק (אומגה) �יותקנו על גבי קירות ויחוזקו על

מטר. נוס* לזה, קרוב לכפו*, למוצא, או חיבור, יהיה חבק במרחק  0.5החבקי� לא יעלה על 
ס"מ. אי� להתקיי� צינורות אלה במקומות שבה� עלולות בטמפרטורות  20שלא יעלה על 
  מעלות צלסיוס. �60לעלות מעל ל

  מחיר היחידה להתקנת צינור פלסטי קשיח יכלול:
 ספקה, הובלה ופריקה במיתק�.א  
  הנחה והצמדה כולל אספקת והתקנת כל חומרי בעזר ,�חיתוכי� כנדרש, כיפופי

.�  הדרושי
 .�  פינוי הפסולת והעודפי
 .המחיר יימדד נטו לאחר ההתקנה  

�  צינורות משורייני
) בכל מקו� שבו יידרש, יותקנו צינורות מפלדה מגולוונת דרג ב' שישמשו כשרוול ירידה (תור�

  או הגנה מכאנית לכבל).
הצינור יהיה חלק לכל אורכו, וכ� ינוקו קצותיו ויוחלקו כ+ שלא יפגעו החוטי� שיושחלו 

  דרכו.
על כל קצה של צינור תותק� גומיית הגנה מסביב לכבל מחוזקת לצינור במכסה מתברג 

  מאושר.
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  מחיר היחידה להתקנת צינור משוריי� יכלול:
 אספקה, הובלה ופריקה במיתק.�  
  השחזת ועיבוד קצוות, הנחה והצמדה כולל אספקת והתקנת ,�חיתוכי� כנדרש, כיפופי

.�  כל חומרי בעזר הדרושי
 .נפגע הגילוו�, בצבע גילוו� קר �  צביעת הנקודות והמשטחי�, בה
  .�  פינוי הפסולת והעודפי
 .המחיר יימדד נטו לאחר ההתקנה 
  

  סימו�
ו� שיציי� את השתייכות� ללוח ומספר המעגל. כל הצינורות הגלויי� של המתק� יקבלו סימ

הסימוני� יינתנו על הצינורות ליד כל הסתעפות. הכל יבוצע בהתא� לאישור המפקח, 
קיימא. כמו כ� יסומנו קצוות הצינורות בלוחות חשמל ובארגזי טלפו� ותקשורת � בסימו� בר

  ובלוחות בקרה.
  עשויי� ברזל או פלדה יהיו מגולבני�.כל הקופסאות וחומרי העזר (שלות, קונזולות וכו') ה

  מערכת יותקנו צינורות בצבע שונה:�לכל תת
  גילוי אש� �  אדו
  צהוב �כיבוי אש  
  �  קר� �תקשורת מחשבי
  בקרת מבנה � �  חו
  שחור �כריזה  
  �  כחול �טלפוני
  ירוק �חשמל  

  סולמות כבלי� סולמות רשת, ותעלות כבלי�
י� יהיו בנויי� מפרופילי ברזל מגולבני� בגילוו� סולמות הכבלי�, סולמות רשת ותעלות כבל

מיקרו� לפחות. הסולמות יכללו את כל אביזרי התמיכה, התליה והעיגו�, אביזרי  120עמוק 
יצר� מוכר ובעל אישורי� והיתרי� ליצור סולמות לכבלי חשמל  העזר יהיו מתוצרת

מות ונתוני היצר� לפני ותקשורת כולל אביזרי החיבור והתליה, הקבל� יאשר את סוגי הסול
  רכישת התעלות.

 �קונזולות תמיכה לסולמות ותעלות כבלי� ותליות, יותקנו במרווחי� כאלה שלא יווצרו בה
.�  שקיעות, כאשר ה� מועמסי� ע� כל הכבלי

  אור+ ויכלול:�מטר\מחיר היחידה יימדד לפי רוחב
 ,�קונזולות, תליות  הובלה ופריקה במיתק� של קטעי הסולמות, קשתות, צמתי�, מעברי

  וחלקי� סטנדרטיי� של היצר� שיסופקו ע"י המזמי�.
  השחזת ועיבוד קצוות, הרמה, הנחה והצמדה כולל אספקת ,�חיתוכי� כנדרש, כיפופי

  והתקנת כל חומרי העזר הדרושי� והמומלצי� ע"י היצר�.
 .�  פינוי הפסולת והעודפי
 .הכמות תימדד נטו לאחר ההתקנה  
  
  ומוליכי� התקנת כבלי�  08.03

צבעי המוליכי� המבודדי� שיונחו יהיו בהתא� לחוק החשמל והצנרת הפלסטית תהיה 
בצבע מתאי�. בעבודה בלוחות ובמתקני� קיימי� בה� צבעי המוליכי� המבודדי� שונה, 

.�  יותק� שלט ברור ובולט המציי� כי בוצע חיווט בצבעי� שוני� מהקיי
לות וסולמות כבלי�, השחלה דר+ צנרת הנחת הכבלי� תתבצע בי� היתר על גבי תע

  פלסטית וצנרת פלדה מגולוונת.
וולט, כבלי  400/230בתוואי הכבלי� תבוצע הפרדה פיזית בי� סוגי הכבלי� השוני�: כבלי 

מטר לפחות מכבלי הפיקוד  0.2של  פיקוד וכבלי תקשורת. כבלי הכוח יונחו במרחק
  והתקשורת.

"ל תבוצע החצייה במפלסי� המופרדי� אחד בכל מקרה של חצייה בי� התוואי� הנ
  מ"מ לכל רוחב ואור+ החצייה. 1.5מהשני באמצעות הפרדת פח 

כבלי� על קירות יוגנו לכל אורכ� עד לגובה שני מטר בכיסויי פוליאסטר. במידה ומדובר 
בכבלי� בודדי� יותק� כל כבל בצינור משוריי�. בכל מקו� בו קיימת סבירות של מעבר 

מ"מ לפחות.  2.5לי� ליד כבל/י� יותק� עליה� כיסוי מפח מגולוו� העובי אנשי� או כ
  כבלי חשמל". �כיסוי זה יבצע באדו� וישולט בשלטי אזהרה "זהירות 

 �הכבלי� יחוזקו לסולמות באמצעות חבקי� תקניי� המתאימי� לקטרי הכבלי
"מ האחד ס 50, במרחקי� של ובתנאי הסביבה המיוחדי� (UV)והעמידי� בקרינת שמש 
  ס"מ בתוואי אופקי. 100מהשני בתוואי אנכי וכל 
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בכל מקרה בו יפגע בידוד חיצוני של כבל בזמ� התקנתו הוא יוחל* לכל אורכו. אי� לבצע 
תיקוני� כלשה� על נקודות אלה. המפקח רשאי לדרוש החלפת כל כבל (ג� לאחר הנחתו 

  שתתגלה בו פגיעה כלשהי.וחיבורו) במידה וימצא שאינו מתאי� לדרישות התכנו� או 
לפני השחלת כבלי� בצינורות מגולווני�, ינקה הקבל� ויעבד את קצוות הצינור ויתקי� 

  גומיית מג�.
הכבלי� יונחו לכל אור+ התוואי תו+ כדי השארת תוספת מתאימה לחיבור�. רדיוס 

  .ולא יבוצע שימוש במופותהכיפו* של הכבלי� לא יהיה קט� מהמותר 
ת תקינות בידוד הכבלי� ע"י מכשיר מגר לפני הנחת� ובנוס* לאחר הקבל� יבדוק א

.�  הנחת
  מחיר היחידה להתקנת כבל יימדד לכל אורכו בי� מהדקי הקצוות ויכלול:

 .שיסופקו ע"י המזמי� �  הובלה ופריקה במיתק� של קטעי כבלי� ותופי כבלי
 .בדיקת מגר לפני הנחת הכבל  
  השחלתו בצינורות פריסת הכבל לאור+ התוואי והנחתו על ,�גבי סולמות הכבלי

  וחיתו+ הקצוות.
 .בדיקת מגר אחרי הנחת הכבל  
  .אספקת והתקנת חומרי העזר עבור חיזוק הכבל וכ� חומרי ואביזרי הסימו� והשילוט

  אביזרי הסימו� יהיו מסנדווי/' לב� שיחוזק לכבל בשני צדדיו.
 .�  פינוי הפסולת והעודפי
 ה.הכמות תימדד נטו לאחר ההתקנ 

 
  חיבור כבלי� 04 .08

חיבור כבל יכלול בהגדרתו את חיבור שני הקצוות, אספקת החומרי� והכלי� לביצוע 
  החיבור והאטימה, פתיחת הכבל והכנתו וביצוע כל ההנחיות המפורטות בהמש+.

ממ"ר ומעלה יותקנו נעלי כבל תקניות,  16על קצות כל הגידי� של כבלי הכוח מחת+ של 
תאמות לצורת החיבור של קצה הכבל בתו+ האביזר אליו הוא מתחבר. המו DINלפי תק� 

נעלי הכבל יותקנו באמצעות כלי עבודה מסוג המומל/ ע"י יצר� נעלי הכבל. לוחצי� לנעלי 
  ממ"ר יהיו הידראוליי� ע� לוח/ מתומ�. שימוש בכבל סקטוריאלי לא יותר. 70כבל מעל 

י� יסתיימו בראשי כבל או תותבי� כל גידי הפיקוד הגמישי� וכבלי� גמישי� אחר
.�  לחיצי� תקניי

 �כל קצות הגידי� של הכבלי� או מוליכי� בודדי� יסומנו ה� בלוחות וה� במתקני
אליה� ה� מתחברי� בשטח באמצעות שלט סנדבי/' לב�. כל כבל יסומ� בשני קצותיו 

ומאיזה במספרו המלא באמצעות שלט סנדבי/' לב� כ+ שאפשר יהיה לזהות מאיזה לוח 
  תא באותו לוח הוא יוצא.

הכבלי� יבדקו ע"י מכשיר מגר לבדיקת תקינות הבידוד לפני חיבור� למערכת החשמל או 
  הפיקוד.

 ,�כל כניסות הכבלי� ליחידות הציוד השונות, כמו: מנועי�, משאבות, התקני� חיצוניי
  לפחות. IP-65יאטמו לקבלת אטימות מלאה של 

  
  נקודות חשמל   08.05

הנקודות תבוא לידי ביטוי בכתב הכמויות. ההגדרות מתייחסות לביצוע מושל�  הגדרת
של הנקודה, החל מנקודת המוצא ועד ללוח החשמל. עלות הנקודות תכלול את כל אביזרי 
המוצא, את כל חומרי העזר ועבודות העזר הנדרשות לש� ביצוע תקני ומושל� של כל סוג 

  נקודה לחשמל.
עבור מפסק מחלי* או מפסק מצליב או לחצ� והקבל� יקח זאת  לא תינ� כל תוספת מחיר

  בחשבו� בעת הצגת מחירי נקודות המאור השונות.
עבור חיבור קיר נוס* לחשמל שיותק� בצמוד ובהמש+ לחיבור קיר בנקודה ישול� מחיר 

  ע"פ המחיר שיוצג על ידי הקבל� בסעי* הרלוונטי בכתב הכמויות.
  
  
  
  

  תאורה  08.06
ה שיסופקו ע"י הקבל� יהיו מהתוצרת ומהסוג הנדרשי� בכתב הכמויות ויהיו גופי התאור

 �בכל מקרה בעלי תו תק� ישראלי או תו תק� בינלאומי מוכר ומאושרי� ע"י מכו� התקני
  הישראלי.
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גופי התאורה יוצרו כמכלול של� במפעל הייצור. באחריות היצר� ליצור התאמה מלאה 
  נורה וחיווט פנימי.� , משנק, מצת, קבל, ביתבי� כל רכיבי גו* התאורה: נורה

  צלזיוס . מעלות  90 החיווט הפנימי והמהדקי� יותאמו לטמפרטורה של
מבנה גופי התאורה יותא� ע"י הקבל� למבנה התקרות או התקרות האקוסטיות, כולל 

  אמבטיות התקנה המותאמות למבנה התקרות הנ"ל.
" OSRAMלקטרוני מתוצרת דוגמת "גופי תאורה פלואורסצנטיי� יהיו ע� משנק א

. המשנקי� בכל מקרה �יהיו ע� משנק אלקטרוני  PLגרמניה או ש"ע, גופי תאורה מסוג 
  יתאימו לפעולה באמצעות עמעמי�, ויהיו בעלי תו תק� אירופאי מוכר.

כל גו* תאורה ישולט בשלט מודפס בלתי מתבלה. בשלט יצוי� מספר המעגל ממנו מוז� 
  גו* התאורה.

לפחות, מעוצמת האור  50%נוני תאורת חירו� יותאמו להפקת עוצמת הארה של מנג
דקות לפחות ויכללו סוללות נטענות, מטע�,  60המקורית של הנורה למש+ זמ� גיבוי של 

ממיר ומנגנו� כנגד פריקת יתר של הסוללות. למכלול של גיבוי החירו� יהיה תו תק� של 
  מכו� תקינה רשמי.

ו* תאורה דר+ קדח שיוכ� לכ+ מראש ע"י יצר� הגו*, כולל גומיית חדירת כבל/צנרת לג
  איטו� ו/או כניסת כבל מתאימה.

החומר ממנו מיוצר  יחד ע� הגופי� יסופק חומר טכני מקורי של היצר� המתייחס לאיכות
  מטריות של הגו*.�הגו* ולתכונות הפוטו

�" או "ג'נרל אלקטריק" הנורות (בכל גופי התאורה) יהיו מתוצרת "פיליפס" או "אוסר
או מתוצרת יצר� אחר א+ ורק באישור מראש ובכתב מאת המפקח. כל הנורות יהיו 
בעלות צבע אור "לב� קר", אלא א� צוי� מפורשות אחרת. נורות הפלורסנט יהיו מסוג 

  .T5חסכוני דוגמת 
  מחיר היחידה עבור גו* תאורה פלואורוצנטי יכלול:

  והתקנתו אספקת גו* תאורה לפי סטנדרט �המזמי� כולל כל האביזרי� הנלווי
  במקומו.

 .כניסות הכבל �  חיבור והדוק הכבלי� והגידי� כולל איטו
 .אספקה והתקנה של הנורות  
 .חיזוק ואטימה של המכסה  
 .שילוט, בדיקה והפעלה  
  �מחיר עבור גו* תאורה לתאורת חרו� ו/או התמצאות, יכלול בנוס* את כל האביזרי

ורה ג� מנגנו� לתאורת חרו�, סוללות נטענות, אביזר כנגד פריקת הנלווי� לגו* התא
 שילוט תקני ונורית סימו�. יתר של הסוללות,

  
  אביזרי�  08.07

אביזרי החשמל כגו�: מפסקי מאור, שקעי חשמל וכו' הנמצאי� כבודדי� על הקירות,   .א
ותא� דיג" או שווה ער+ ע� קופסאות התקנה מקוריות. סוג הקופסא י"מתוצרת  יהיו

מותקנת. כל האביזרי� יחוזקו לקופסאות בברגי� ולא באמצעות  לסוג הקיר בו היא
.�  מנופי לחיצה צידיי

בעמדות העבודה יותקנו קופסאות שקעי� מתוצרת "עדא" או שווי ער+, שקועות   .ב
 2לבני�, � מוצאי� לחשמל רגיל 4בתו+ הקירות. בכל קופסא כנ"ל יהיו לפחות 

לטלפו�  2מקומות למוצאי� לתקשורת ( 4 �ו  אדומי��טור)מוצאי� לחשמל חיוני (גנר
למחשב). במקומות בה� לא ייעשה שימוש בכל המודולי� יותק� מכסה סגירה  �2 ו

מקורי למודולי� שאינ� בשימוש. בעמדות עבודה מיוחדות יהיו קבוצות נוספות של 
מי� מוצאי�. השקעי� לתקשורת יסופקו ע"י אחרי�, אול� הקופסאות יכללו מתא

עבור שקעי התקשורת. הקופסאות יותקנו שקועות בקירות גבס וחלק מה� שקועות 
 בקירות בלוקי� או בטו�.

 
  חיבור מנוע חשמלי  08.08

סעי* זה כולל את כל הסעיפי� הרלבנטיי� המוגדרי� בסעי* של חיבור אביזר. בנוס* על 
  כ+ כולל סעי* זה:

 בעלי �גידי נחושת בלבד. על גידי כבל  חיבור כבלי הזנה למנועי� שייעשה בכבלי
באמצעות לוח/ תקני  אירופאיממ"ר ומעלה יותקנו נעלי כבל בעלי תו תק�  16 �מ

 .�  בלתי פגו
  �בכניסה  EX B.S.Pחיבור המנוע כולל אספקה והתקנה של כניסות כבלי

 �לקופסת חיבורי המנוע. כניסות אילו יתאימו מבחינת ההברגה לקדחי� הקיימי
במתק� ויכללו אט�  : כניסות הכבלי� יתאימו ג� לתנאי הסביבהבקופסת המנוע
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קוני מניאופר� ואו� סגירה נגדי בצד הפנימי של קופסת החיבור. התאמת 
  הכניסות תכלול במידת הצור+ ג� עבודות קידוח , הברזה או שינוי תבריג. 

   .�  חיבור הגידי� כולל חיבור גיד הארקה בקופסת החיבורי
  בגריז.  חיזוק ואטימה של �  קופסת חיבורי המנוע ומריחת הברגי
   לתפעול המנוע כולל �התקנת קונסטרוקציה מתאימה ועליה תחנת לחצני

  לתחנת הלחצני�.  M � 20או  EX 16 � PG  אספקה והתקנה של כניסת כבל 
   ע"י כבל פיקוד למגרת הפעלת המנוע ובדיקת נכונות �חיבור תחנת הלחצני

  החיווט. 
  כבלי הכוח, כבלי הפיקוד והמנוע ע"פ הדרישות בפרק שילוט  סימו� ושילוט

  וסימו�. 
   .בדיקת כוו� סיבוב של כל מנוע  
   .עבודה בהעמסה תהליכית רגילה �כיול ההגנות של כל מנוע לאחר מדידת זר

  דיוק).  0.2%מדידת הזר� תעשה באמצעות מכשיר מדויק (
בה כל המנועי�, זר� העבודה בגמר פעולה זו יגיש הקבל� למזמי� טבלה מודפסת ו

שלה� ודרגת הכיול אליה כוילו ההגנות כולל הגנות זר�, חוסר פזה, ציר תפוס 
  וכדומה. 

  
  הארקות  08.09

 08במבנה תותק� טבעת הארקת יסוד עפ"י דרישות התק� הישראלי העדכני ולמפרט  .1
פרופיל מ"מ לפחות או  12של משרד הבטחו�. הטבעת תבוצע מברזל בניי� עגול בקוטר 

מ"מ עפ"י התוכניות. הטבעת תרות+ בכל היקפה. כמו כ� תרות+ טבעת  30X4מגולב� 
לאחר מהברזלי� הראשיי� של כל אחד מהכלונסי� עליה� היא עוברת. במקומות 

  המסומני� בתוכניות יוצאו קוצי� לתו+ חלל המבנה ו/או לצידו החיצוני.

וואת פוטנציאל. פס עשוי במקומות המסומני� עבור כ+ יותקנו במבני� פסי הש .2
מ"מ, או במידות קטנות יותר בהתא� לגודל לוחות  750X50X5מנחושת במידות 

דרגות מהזר�  2 �החשמל המישניי�, א+ בכל מקרה גודל הפס יתאי� לזר� הגדול ב
וכ� כמות הברגי� השמורי� בכל מקרה  הנומינלי של לוח החשמל אותו הוא משרת,

נו מידות אחרות. לפסי� אלה יחוברו פסי הארקה של אלא א� צוי , 5 �לא תפחת מ
 �לוחות חשמל, הארקות שנאי�, מנועי� וכד'. הארקות של מכשירי� אלקטרוניי
כגו�: מגברי�, מתמרי�, בקרי� וכד', אי� לבצע חיבור לפס הארקה בלוח חשמל, 
אפילו ה� מותקני� בתוכו. הארקת המכשירי� האלקטרוניי� תבוצע ישירות לפס 

ממ"ר לקו/ הארקה  50אות פוטנציאליי� נפרד שיוארק באמצעות מולי+ מסוכ+ השוו
חיצוני קרוב לפני הקרקע של המבנה. כל מולי+ הארקה יחובר לבורג נפרד בפס על נעל 

  כבל תקנית וע� תג זיהוי המגדיר את הפונקציה המוארקת.

ברק  : במקרי� מיוחדי� כגו�: הארקת תחנת השנאה ראשית והארקותאלקטרודות .3
מטר מוט פלדה  1½ יותקנו אלקטרודות הארקה. האלקטרודות ייבנו מקטעי� של 

מטר.  6המתברגי� זה לתו+ זה. האור+ הכללי של המוט יהיה ¾ מצופה נחושת בקוטר 
 �ההתקנה תבוצע בהקשה ע"י מכשיר מכאני. במידה ותנאי השטח אינ� מאפשרי

דח סביב האלקטרודה ימולא . הק6זאת, תבוצע ההתקנה באמצעות קידוח בקוטר "
.�  באדמה קלה בלתי קורוזיבית מהודקת באמצעות מי

ס"מ ע�  50ס"מ ובעומק  60קצה האלקטרודה ימצא בבריכת בטו� עגולה בקוטר  .4
מכסה בטו� כבד המסומ� בשלט "הארקה". המוליכי� יחוברו לאלקטרודה באמצעות 

.�  מהדקי חיבור תקניי

ממ"ר לפחות שיונחו  70מוליכי נחושת בחת+ בי� המבני�/מערכות השונות יקשרו  .5
במקביל לכבלי החשמל באדמה או על סולמות. במקרה וקיימת הגנה קטודית על 
.�  צנרת המי�, יהיו מוליכי� אלה ע� בידוד פי.וי.סי, אחרת יהיו אלה מוליכי� גלויי

6.  ,�כבלי� מסוככי� יש להאריק בצד אחד בלבד בלוח מקור ההזנה ממנו ה� יוצאי
  עות חבקי� מתכתיי� + מולי+ גישור למהדק הארקה.באמצ

חיבורי� של מולי+ הארקה ייעשו א+ ורק בברגי� מתאימי� מצוידי� בדיסקיות  .7
קוניות. ברגי� אלה ירותכו לגו* המוארק. חלקי מבנה מתכתיי�, מכונות ייצור וחלקי 

  מתכת בחדרי חשמל ותחנות . 
ממ"ר לפחות. חלקי� נעי� או  70 טרנספורמציה, יש להאריק במוליכי נחושת בחת+

מתפרקי� יגושרו באמצעות רצועת נחושת גמישה בחת+ כנ"ל לנקודות הארקה 
  קבועות.
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התנגדות נקודות הארקה שונות תיבדק ע"י הקבל� באמצעות מכשיר בדיקה המיועד  .8
 �לכ+. הבדיקה תיעשה בסו* הקי/. הבדיקות יירשמו בטופסי בדיקה מתאימי

 ויימסרו לפיקוח.
  

  :הגנת ברקי�  ארקת ה

. על הקבל� להזמי� בדיקת 1123מערכת הגנת הברקי� תבוצע בכפיפות לתק� ישראלי  .9
  מכו� התקני� ולקבל אישור� למתק� שבוצע על ידו. 

10. �מ"מ לפחות  4X30על גגות המבנה תבוצע רשת גלויה עשויה מפרופילי� מגולבני
כל נקודת הגישה בי� שני מטר. ב 5בצורת ריבועי� שמידת הצלע שלה� לא תעלה על 

פרופילי� או יותר יבוצע ריתו+ במלוא היק* החפיפה. תו+ ביצוע תיקו� הגילוו� 
כמוגדר במפרט בנקודות שייקבעו, יותקנו כולאי ברק עשויי� מצינור ברזל מגולב� 

ובקצה� קונוס מנחושת מלאה. מרחק בי� שני קוצי�  2 1/2ס"מ בקוטר " 50באור+ 
מ'. בקצוות מנוגדי� של הבניי� בצד בהחיצוני של המבנה  10 סמוכי� לא יעלה על

מטר מקיר המבנה. מרחק  1יבוצעו ירידות לאלקטרודות /שיותקנו באדמה במרחק 
 50מ'. כל המוליכי� יהיו מוליכי נחושת בחת+  20בי� שתי ירידות סמוכות לא יעלה על 

קני הארקה אחרי� ממ"ר. אסור לבצע גישורי� בי� מוליכי מתק� הארקת הברק למת
מ' מפני הקרקע יש להתקי� נקודת בדיקת הארקה על מוליכי  1.5במבנה. בגובה 

 � 1½ "הירידה. המוליכי� יחוזקו למבנה באמצעות מחזיקי מרחק תקניי� מרוחקי
 �מטר זה מזה ויהיו מוגני� בפני קורוזיה. במקומות שהמוליכי� היורדי� נמצאי

רות מרירו�. ההתנגדות של מערכת הארקה זו לא אד� , ה� יושחלו בצינו�בהישג יד
   אוה�. 0.5תעלה על 

  

  :הארקת מערכות שמע, וידאו ומערכות בקרה מיוחדות.11
מערכות אלה יוארקו לפסי הארקה נפרדי� שיחוברו ישירות להארקת היסוד של 
המבנה דר+ נגדי פריקה, מפרצי מתח וכבלי הארקה/מבודדי�/מסוכני� הכל עפ"י 

  מערכות המתח הנמו+.מפרטי מתכנ� 
 �הקבל� יוודא שכל הגופי� המתכתיי� יהיו מוארקי� בצורה תקנית. הדבר אמור ג
לגבי מערכות מתכתיות שאות� לא ביצע קבל� החשמל א+ נמצאות בתו+ המחלקה 

ידו. טיב הארקה ייבדק בתו� ההתקנה באמצעות מכשיר בדיקה תקני �שבוצעה על
  חר סיו� בדיקה זו.ובודק מוסמ+. אישור בכתב יוצא לא

 �הקבל� יאריק את כל המתק� ואת כל חלקי המתכת לפי התקני� העדכניי� האחרוני
לגיד/פס הארקה ראשי, כולל קונסטרוקציות המבנה בכל מפלס ומפלס. הארקת 

  ממ"ר. 95הקונסטרוקציה תבוצע לפחות בשש מקומות שוני� ע� גיד נחושת 
  

12.�  פס השוואת הפוטנציאלי

דר החשמל פס השוואת פוטנציאלי� ויגשרו לפס השוואת הקבל� יתקי� בח.13
.�  הפוטנציאלי� הקיי

 x 6 100פס השוואת הפוטנציאלי� יהיה מנחושת . המידות המינימליות של הפס יהיו.14
מקו� שמור הכולל  50%מ"מ ואורכו יתאי� לכמות הכבלי� שיחוברו איליו בתוספת 

  חורי� ובתוכ� ברגי�, אומי� ודסקיות.

הפוטנציאלי� יחוזק לקיר באופ� יציב שימנע התרופפותו ע� הזמ� פס השוואת .15
  ס"מ לפחות בינו ובי� המשטח עליו הוא מותק� . 4ובצורה שישמר רווח של 

 95פס השוואת הפוטנציאלי� יחובר להארקת היסוד בעזרת, גידי נחושת החת+ .16
  ממ"ר, בארבע נקודות שונות לפחות.

  מטר מהרצפה. 2.40' ל מ 1.80יהי בי�  גובה ההתקנה של הפס.17

18. �פס השוואת הפוטנציאלי� יצויד במכסה להגנה בפני אבק ולכלו+. במקרה שצפויי
במקו� התקנתו, סכנה מפגיעות מכניות, יהיה המכסה מתאי� ג� להגנה בפני פגיעות 

  אלה .

  אל פס השוואת הפוטנציאלי� יחוברו גופי� אלה:.19

  אלקטרודות הארקת יסוד מהמבנה ומהמתק�..20

  הארקה ראשי. מולי+.21

22..�  מוליכי הארקה של לוחות החשמל הראשיי

סולמות כבלי� מתכתיי�, תמיכות מתכתיות, תעלות מיזוג אויר ומכלי�. קטעי .23
  סולמות יגושרו ג� ביניה� ע"י כבל מגשר.
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  קונסטרוקציות המתק�..24

  צנרת מי� מתכתית..25

  צנרת ותעלת מערכת מיזוג אוויר..26

  צנרת ביוב וניקוז מתכתית..27

  תק� לטלקומוניקציה כגו� מרכזת טלפוני�.הארקת המ.28

הקבל� יוודא את תקינות יציאת קוצי הארקת היסוד וישלי� התקנת קופסאות .29
.�  ביקורת וחיבור ליציאת הקוצי�. הקבל� ישלי� את השילוט עבור כל יציאות הקוצי

  מחיר חיבור נקודת הארקה יכלול:.30

טרוקציה או קידוח חור עבורו הכנת מקו� החיבור ע"י ריתו+ בורג מגולוו� אל הקונס.31
  בפסי הארקה.

אספקת כל חומרי העזר כגו�: נעלי כבל, מהדקי� קנדיי�, ברגי�, אומי�, דסקיות, .32
  מכסי� לקופסאות ביקורת, שלטי� וכו' .

 בדיקת רציפות והתנגדות ההארקה..33
 
  שילוט וסימו�  08.10

1. �  שילוט ואביזרי
ולט בשלט סנדווי/' חרוט, על פי הסטנדרט שיותק� או יחובר ע"י קבל� החשמל יש כל אביזר 

הנהוג במתק� ובגווני� שיקבעו על ידי המפקח, עליו ייחרט ש� האביזר בעברית ומספרו 
הסידורי המלא. רשימת השלטי� תועבר לאישור המפקח לפני התקנת�. השלט יחוזק 

גו* לאביזר באמצעות ברגיי פח, בהעדר אפשרות כזו ורק באישור המפקח יודבק השלט ל
האביזר בדבק שאינו מאפשר הורדה חוזרת של השלט אלא שבירתו באמצעות כלי מכאני 
 ,�בלבד. באביזרי� האלה: מפסיקי מאור, חיבורי קיר לחשמל, לתקשורת, לטלפוני

תיבות שקעי�,  מפסקי קרבה, מפסקי גבול, למיחשוב, תיבות לחצני�, תיבות מעבר,
 �  מספר מעגל.מפסקי חירו� וכדומה, השלטי� יכללו ג

2. �  שילוט תיבות מהדקי� ראשיות ומנועי
מהדקי חיבור ומעלה ומנועי� ימוספרו באמצעות שבלונה  -30תיבות מהדקי� המכילות מ 

ס"מ לפחות באמצעות תרסיס צבע שמ�  1ס"מ ובעובי  5של אותיות וספרות בגובה של 
בי גו* המנוע בצד אדו�. המנועי� ימוספרו פע� על קופסת החיבורי� על המנוע ופע� על ג

  הפונה למעבר התפעולי שלו.

3. �  סימו� כבלי
 ,�כל כבלי הכוח והפיקוד יסומנו בכל קצותיה� לפני נקודת כניסת� לקופסת מהדקי

  .MCTאביזר פיקוד, מנוע, גו* תאורה, לוח הפעלה , לוח חשמל ומסגרת 
ני� הסימו� ייעשה באמצעות שלטי סנדווי/ בה� חרוט מספרו המלא של הכבל בסימ

מילימטר פחות. הדסקיות יחוברו לכבל באמצעות סרט פלסטיק הנית� לפתיחה  5בגובה 
  רק ע"י חיתוכו באמצעות כלי מכאני.

4. �  סימו� גידי
כל הגידי� של כל כבלי הפיקוד והכוח יסומנו בכל קצותיה� באמצעות טבעות פלסטיק 

עפ"י סדר הפזות  פאזיי� יסומנו � עליה� מודפסי� אותיות וספרות. ג� כבלי כוח תלת
  שלה�. צורת הסימו� תהיה עפ"י תוכנית דוגמת סימו� המצורפת למכרז זה.

  .שילוט הציוד כלול במחיר אספקת הציוד ולא ישול� עבורו בנפרד
  

  �חציבות במבני 08.11
חציבה בקיר/תקרה/רצפת המבנה, תבוצע א+ ורק באישור המפקח. חל איסור מוחלט לחצוב 

  נסטרוקטיבי.בקורה או עמוד קו ו/או לסתת
  אי� לחתו+ ברזלי זיו� בה� נתקלי� במהל+ החציבה אלא באישור המפקח.
  קידוח קורות בטו� לש� תלית עומסי� עליה� יאושר מראש ע"י המפקח.

 �התותבי� (דיבלי�) שיותקנו בקירות או בתקרות יותאמו לסוג התקרה או הקיר בה� ה
  מותקני� ולמשקל אותו ה� צריכי� לשאת.

ידו, יוחלפו �י לבצע בדיקת העמסה על התותבי� הנ"ל ובמידה ולא יאושרו עלהמפקח רשא
  לסוג חזק יותר ע"י הקבל� ללא תוספת מחיר.

 -200כל החורי� והחריצי� שיישארו גלויי� בגמר התקנת האביזרי� השוני� יסתמו בבטו� ב
  ויטויחו ע� פני הקיר/תקרה. אי� להשתמש בגבס לסתימות כנ"ל.
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מעלות בצינור בצדו העליו�  180+ בשרוול חדירה לגג עליו�, יש לבצע כיפו* של במידה ויש צור
ולאטמו בחומרי אטימה מתאימי� כנגד חדירת מי� כמו כ� יש לבצע תיקו� של איטו� הגג 

  בכל השכבות עפ"י המצב הקיי� בגג. 
  
  מהדקי�  08.12

או  750VACע� בידוד למתח  PHOENIXאו  WIELANDמהדקי פיקוד יהיו מתוצרת 
900VDC ממ"ר. כל מהדק יצויד בסימניות  4. המהדק יהיה למולי+ בחת+ מינימלי של

 �  בכל צד). 4סימני� לכל מהדק ( 8עד  �מודפסות אורגינליות של יצר� המהדקי
  כל קבוצת מהדקי� תשלוט במספור גדול יותר של ש� האביזר.
י� של היצר� כגו�: סימניות, במחיר הנקוב עבור מהדק נכללי� כל אביזרי העזר האורגינלי

מחיצות סגירות סו* שורה, גישורי�, מסילות התקנה וכד'. על מוליכי פיקוד גמישי� יותקנו 
  כובעוני� נלחצי� לפני הכנסת� למהדק. (לא יאושר שימוש בבדיל).

  
  עמדות שקעי�  08.13

  ראה סעיפי "נקודות חשמל" ו"אביזרי�".
  
  התקנת גופי תאורה  08.14

ת הציוד העיקרי במתק� ולפני התקנת גופי התאורה יבצע הקבל� חישובי תאורה לאחר התקנ
תו+ שימוש בתוכנת חישוב תאורה של יצר� הגופי� וזאת בכדי להבטיח את רמת התאורה, 
אחידות התאורה, מניעת הצללות ומניעת בוהק וסנוור. הקבל� יגיש את פלט החישובי� ואת 

  התפלגות התאורה לאישור המפקח.
  לוקס. 650�750התאורה הממוצעת בחדרי משרדי� ועבודה תהיה  רמת

  . T5המשנקי� יהיו אלקטרוניי� ונורות פלואורסצנטיות יהיו חסכוניות מסוג 
הגופי� יחוברו בטור זה לזה ללא קופסאות מעבר, כאשר יציאת הכבל בגו* האחרו� במעגל 

  תיאט� על ידי פקק האטימה המקורי.
  תאורה כולל: מחיר היחידה להתקנת גו*

  לרמות תאורה עבור גופי התאורה שיבחרו. על הקבל� להראות את �ביצוע החישובי
  חישוביו עבור פיזור ועוצמת ההארה ולקבל אישור המפקח לגופי התאורה.

  התקנת הגו* במקומו לתקרת המפלס המואר או לקונסטרוקציה תו+ שימוש
  .U/65בקונסטרוקציית ברזל כבדה 

 להתקנת וחיבור הגו*. אספקת חומרי העזר �  והתמיכות הדרושי
  .חיבור כבל ההזנה וההארקה משני קצותיו  
 .אטימת יציאת הכבל בגו* האחרו�  
 .התקנת הנורות  
 .*ואטימת הגו �  סגירת המכסה, סגירת מעברי הכבלי
 .גרוז בורגי החיזוק  
 .בדיקת הגו* והפעלתו  
  3העמסת מעגל ההזנה מהלוח, כולל את כבל ההזנהX2.5 12, לא תעלה על ממ"רA  במצב

 "קר".
  

  מעברי� חסיני אש לכבלי�  08.15
 �מתוצרת  MTCמעברי כבלי� אל ומתו+ חדרי החשמל יבוצעו ע"י מעברי� חסיני אש דג

KBS .לפי סטנדרט המזמי�  
 �אשר כל אחת מה� תכלול את כל האביזרי�  GBO6המעברי� יהיו בנויי� ממסגרות דג

  כולל אספקת והתקנת המסגרות והגומיות. הדרושי� לביצוע המעבר בשלמותו
  הגומיות יוזמנו בהתא� לקוטר המעשי של הכבלי� ולפי הוראות היצר�.

  . Elastomeric Blank Blocksמקומות שמורי� למעברי כבלי� עתידיי� יאטמו על ידי 
 �  יותאמו לכבלי� העוברי� דרכ�. Elastomeric Cable Blocksמעברי הכבלי

  חשמל, בי� הקומות יאטמו כנ"ל.ג� מעברי� בפירי 
  
  עבודות מתכת  08.16

כל חלקי הברזל, סולמות הכבלי� והתמיכות ינוקו ויצבעו בשכבות צבע יסוד ובשכבות צבע 
  עליו� עמיד, בהתא� לסטנדרט המזמי�.

כל הברגי� האומי� ואביזרי ההידוק והחיבור יהיו מגולווני� וימשכו בגריז לפני סגירת� על 
  יחת� בעתיד. חורי� שאינ� בשימוש ואטמו באטמי� מתאימי�.מנת לאפשר פת
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עבודות הברזל אשר יבוצעו על ידי הקבל� יכללו אספקה, עיבוד המתכת, תכנו� ועיצוב 
  המתכת לצור+ ביצוע תמיכות ומבני עזר, קידוח חורי� והסרת השבבי� והתקנה.

  מחיר יחידת ק"ג עבודות ברזל יכלול:
 ב כל סוגי הקונסטרוקציה והתמיכות מפלדה צורתית כולל אספקה, תכנו�, יצור ועיצו

  ניקוי וצביעה.
 .למדידה המתק� � המחיר יחושב לפי המשקל נטו בהתא

  
  מחירי� מדידות וכמויות  08.17

  מחירי היחידה
בנוס* לאמור ולמפורט בסעיפי� הפרטניי� לעיל, יכללו מחירי היחידה את כל חומרי העזר 

רושות כדי להשלי� את המתק� כ+ שיהיה מוכ� לפעולה. כ� הדרושי� ואת כל העבודות הד
 �יכללו המחירי� הנ"ל את כל עבודות ההכנה הדרושות, דמי הובלה של כלי עבודה, מכשירי
וחומרי�, שימוש בכלי עבודה ומכשירי�, והוצאות נסיעה של הקבל� ועובדיו, וכ� יכללו 

 ,�דמי ביטוח של פועלי� לפי פקודת המחירי� הנ"ל את כל התשלומי� הסוציאליי� לעובדי
  הפיצויי� לעובדי� נגד מקרה של אסו� או תאונה עבודה.

המתקני� יכללו את כל החומרי� והעבודות הדרושי�, א* א� לא פורטו במפורש בסעיפי 
 ,�כתב הכמויות כגו�: שרוולי�, קופסאות, חיווט, ניפלי�, תרמילי�, מחזיקי�, מהדקי

מחורצי�, קונסולי�, חומרי בידוד, ידיות, ווי�, ברגי�, מלט, מבדדי�, שלות, פסי חיזוק 
שרוולי�, מעבירי�, חציבה, צביעת הצינורות ושאר חלקי המתכת בצבע מג� ממי� מאושר 
וצבע סופי כנדרש. הקבל� יכלול במחיריו את כל עבודות הפיגומי� הדרושות, לא תינת� כל 

עבר דר+ קורות או עמודי� וכו' במידת תוספת עבור עבודות חיצוב. כ� יכללו המחירי� מ
ידי המפקח, ואת סתימת החריצי� בטיט צמנט �הצור+: בשיטות קידוח וחרו/ המאושרות על

1:3.  
 ,�הקבל� מתחייב להכי� את כל החומר למדידה ולביקורת כולל הציוד וכוח האד� הדרושי

ח כל עזרה שתידרש על חשבונו הוא, כולל דפי מדידה מסודרי�, כמו כ� יעמיד לרשות המפק
  ידו לש� ביצוע המדידה.�על

כל המדידות תהיינה נטו ובקווי� ישרי�, ללא התחשבות בעקמומיות, בשאריות וכו'. 
 �העבודה תימדד במקו� לאחר השלמתה לפי הסעיפי� המופיעי� בכתב הכמויות ולא תשול

 �כוללי� את כל תוספת כל הסכומי� הרשומי� ש� (בהסתמ+ על מחירי היחידה). המחירי
הספקת כל הכבלי�, החומרי�, וחומרי העזר, על הקבל� לחשב הצעתו כ+ שכל העבודה 

  והחומרי� הדרושי� לביצוע מתק� מושל� ומוכ�.
בנוס* לאמור לעיל יכללו המחירי� ג� א� לא פורט הדבר במפורש להל� במפרט ובכתב 

  הכמויות:
 המפקח. ידי�לוחיות אזהרה מפני חשמל בגודל ובצורה שיקבע על  
  למתק� ואת חיבורו קומפלט לרבות הפעלתו ומסירתו כשהוא �כל חומרי העזר הדרושי

  מוכ� לשימוש.
 ידי בודק מוסמ+.�הוצאות בדיקת המתק� על חלקיו על  
  

  מדידה לפי מחירי יסוד
מחיר יסוד הוא מחיר הרכישה של ציוד או חומר אשר המפקח רוצה לבחור בעצמו ולקבוע 

ע� הספק. על הקבל� יהיה לרכוש את הציוד או החומר הנ"ל לפי  את מחיריו במישרי�
הוראות המפקח ולהתקינו במקו� העבודה. המחיר מוצע ע"י הקבל� יכלול בנוס* למחיר 
היסוד הנקוב ג� את התקנתו של הציוד או החומר את כל חומרי העזר והעבודות ההשלמה 

  וכ� רווח, הובלה, אחסנה וכד'.
� בכלל רק בהפרש שבי� מחיר היסוד הנקוב לבי� מחיר הרכישה מחיר היחידה ישתנה א

  למעשה.
 �בסעיפי� בה� מוזכר "קומפלט" יכלול המחיר את כל עבודות הלוואי וחומרי העזר הדרושי
לביצוע העבודה כפי שהופיעו, במפרט, בכתב הכמויות ובזמ� סיור הקבלני�. המחיר כולל 

שינוי ב"קומפלט" יחושב השינוי בהתייחס לעבודה חיבורו והפעלתו של הציוד, במידה ויחול 
  ולחומרי� שנכללו ב"קומפלט", המקורי.

אספקת והתקנת חיבורי וגשרי הארקה בחיבורי כבלי� והתקנת אביזרי� למיניה�, יהיו 
  כלולי� במחיר ההתקנה של אותו חלק.

  תיקוני צבע יהיו כלולי� במחיר ההתקנה של אותו חלק.
כתב הכמויות נית� בצורה כללית, יתייחס המחיר לפרוט הנית� מקרי� שתאור העבודה ב

  במפרט ובתוכניות.
שילוט וסימו� יהיה כלול במחיר הציוד אליו ה� מתייחסי� המסופק ו/או המותק� ע"י 

.�  הקבל�. פרט למקרי� מיוחדי� שיצוינו במפורש בנפרד כגו� שלטי� לתוואי כבלי
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קרי� בה� צוי� במפורש "אספקה" או כל הסעיפי� כוללי� אספקה והתקנה פרט למ
  "התקנה" בלבד. מחיר ההתקנה כולל מחיר ההובלה לאתר.

  מחיר התקנת ציוד חשמלי כולל ג� מחיר חיבורי מוליכי החשמל אליו.
  צינורות אשר אינ� נכללי� ב"מחיר נקודות", או במחיר היחידה ימדדו כמתואר להל�:

  מדידת הצינורות תבוצע לפי מטר אור+ כשזה �כולל בתוכו את כל האביזרי� הדרושי
לביצוע הצנרת ולהשלמת החיווט כגו�: מופות, ניפלי�, סופיות, קשתות, קופסאות 
הסתעפות, ומעבר סטנדרטיות, מיוחדות ומשותפות, טבעות ומהדקי הארקה, ניקוי, 
 �ציפוי, צביעה ראשונית וסופית, חבקי חיזוק ממתכת בלתי מחלידי�, פסי� מחורצי

צורתי, ברגי� חוטי משיכה וכו', ברגי� והרכבה על תקרות ושאר חלקי המבנה, מברזל 
עטיפות בטו� וזפת, ניקוזי� וכו', וכ� החציבות, הרשתות, תיקוני חריצי� וכו', הכל מוכ� 

  לשימוש.
  את �בצינורות לטלפוני� אינטרקו� מסופי� ו/או למטרת שמורי� יכלול מחיר הצינור ג

  חוט ההשחלה.
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  וחד למערכת חיסכו� באנרגיהמפרט מי
 

  מערכת בקרת חיסכו� באנרגיה .1
  תיאור כללי

מערכת בקרת מערכות החשמל והתשתית המבוקשת תתבסס על ציוד בקרה מתוצרת 
SIEMENS P.L.C  מסדרתS7-200 .או ש"ע מאושר  

הדגש יהיה המערכת מיועדת לשליטה מרכזית מלאה על מערכות האנרגיה/מערכות החשמל, 
. המחשב המרכזי, תוכנת הבקרה גרציה מלאה בי� המערכות השונות במחשב המרכזיעל אינט

וההפעלה הראשית, ממשק משתמשי� וקווי התקשורת בי� הבקרי� יהיו במסגרת מפרט 
  אחר.

שילוב מערכת מ"א במערכת בקרה המבנה, מערכת מ"א ומעכת בקרת המבנה ישתלבו 
דה לצור+ העברת נתוני� וחיוויי� בצורה בתקשורת אחת ויהוו מערכת אחת ופלטפורמה אחי

  יעילה.
כל נתוני מיזוג האוויר חייבי� להשתלב במסכי ההפעלה של מחשב הבקרה המרכזת תחת 

HMI .שיסופק ע"י קבל� בקרת המבנה  
על מנת לשמור על אחידות מערכת ואחריות קולקטיבית של קבל� בקרה אחד, ציוד הבקרה 

גרת עבודות החשמל, יותא� לקבל� בקרה אשר יספק שיסופק ע"י קבל� בקרת המבנה במס
  את מערכת בקרת מיזוג האוויר!

  בקרי מערכת החשמל יותקנו בלוחות החשמל וישלטו על:  1.1
• .�  הפסקת תאורה באמצעות גלאי נוכחות בחדרי
• .�  הפסקת מזגני אוויר בחדרי
  פיקוד מפסק זר� ראשי רגיל ופיקוד מפסק זר� ראשי גנרטור. •
•  �  ממפסקי חשמל ראשיי�.קבלת חיווי
  קבלת נתוני� ממולטימטרי� בלוחות החשמל. •
  קבלת נתוני� על מצב גנרטור חירו�, כמו: •

  (עובד/מושבת) + התראה אי תקינות הפעלה. ON/OFFמצב   א.
  נורית סימו� תקלה.  ב.
טמפ' שמ� מינימלי, טמפ' עש� גבוה, עומס יתר  � התראה (נורית סימו� תקלה)  ג.

  ת פעילות מאווררי�.חשמלי, אי תקינו
  מידע עצמת זר�.  ד.
  מידע הספק ומתח.  ה.
  טמפרטורה בחדר גנרטור.  ו.
גובה כמות הדלק/מד הדלק, מינימו� כמות  � מיכל דלק יומי ושבועי  ז.

  הדלק/התראה.
  לוח בקרה/להפעלה במצב חירו�.  ח.
  מד שעות פעילות.  ט.

  ביטול פעולות חיסכו� באנרגיה בשבתות.  •
  

  בקרה המרכזיתמטרת מערכת ה
  תסופק במסגרת מפרט אחר.

בנוס* לאינפורמציה ממערכת בקרת החשמל המתוארת במפרט זה, תחובר הבקרה המרכזית 
למערכות בקרי� אחרות המתוארות במפרטי� אחרי�, כמו למערכת גילוי אש, למערכת 

אבות ספרינקלרי�, למשאבות כיבוי אש, למפוחי עש�, למעליות, למערכת מיזוג אוויר, למש
  ניקוז וכו'.

  
  חומרה .2

  :בקרי�  2.1
או שווה ער+ מאושר  S7-200מסדרת  SIEMENSכדוגמת  P.L.Cהבקרי� יהיו מסוג 

המיועד לבקרת אנרגיה מבני� ומיזוג אוויר שתפקיד� יהיה לקבל את החיוויי� מהשטח, 
 �וחות , פולסי�, וכניסות אנלוגיות של טמפרטורה, לח/, לON/OFFכולל אותות דיגיטליי

  וכו'.
שיעבדו באופ� עצמאי ג� בזמ� נתק תקשורת ע� כל היחידות קצה יהיו יחידות חכמות 

  .המחשב המרכזי
 �תינת� עדיפות למערכת בקרה מודולרית אשר תוכל להתחבר בקלות ולשלוט על מתקני

  נוספי� בעתיד. על הקבל� יהיה להציג בהצעתו את אופציית ההתרחבות העתידית.
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  ניי�:נתוני� טכ  2.2
הבקרי� יהיו בעלי ממשק תקשורת למחשב (או אחר מאושר) ובעלי תקשורת ברשת 

  לבקרי� נוספי� ע"י זוג גידי� (או יותר מאושר).
התקשורת בי� הבקרי� תהיה מלאה להעברת נתוני� דיגיטליי� ואנלוגיי� כאחד, מסוג 

TOKEN PASSING RS485.  
  .20%נדרש ממנו בתוספת מקו� של ה I/Oכל בקר יהיה בעל יכולת שליטה על מכלול 

הבקר וכרטיסיו מותקני� במארז פלסטיק קשיח המיועד להתקנה על פס די�  .1
  .IP20ובעל הגנה 

2.  �הבקר יהיה בעל שעו� זמ� אמיתי ויכולת לבצע פעולות לפי לוחות זמני� יומיי
.�  שבועיי� ושנתיי

ה, דבר השומר את התוכנה ע"י צריב EEPROMהבקר יהיה בעל זיכרו� פנימי  .3
  המונע איבוד תוכנה.

 �הנתוני� המשתני� נשמרי� א* ה� בזמ� ניתוק מקור הזנה ללא אביזר עזר עד כ .4
8 .�  ימי

הבקר יהיה בעל אופציה להוסי* סוללה חיצונית אשר תפקידה לשמור על  .5
  ימי�. 200 �הנתוני� המשתני� ל

� , לשימוש כמוניKHZ30כניסות במהירות  6הבקרי� יכילו על הבסיס עד  .6
.�  מהירי

, להפעלת מנוע צעד KHZ20בנוס*, תהיה אפשרות להוסי* בבקר יציאות מהירות  .7
  .PWMבשיטת  DCאו 

8.  ,�נית� יהיה לחבר לפורט הבקר ע"י פרוטוקול מתאי�: מסכי� מסוגי� שוני
  מדפסת, ברקוד, מוד� קוי או סלולרי ועוד.

  
  להל� פרוט מספר דוגמאות לפונקציות הבקר:

  )SHIFT, COUNTER, TIMER( פונקציות בסיסיות �

  ועוד...) COS ,SIN ,TAN, +, שורש, �, Xפונקציות מתמטיות (:,  �

  )AND ,OR ,XOR ,TONפונקציות לוגיות ( �

� �  מניית פולסי

  אזעקות �

  PIDפונקציות בקרת  �

  עבודה ע� טבלאות �

  POINTER � מינו� עקי* �

עבודה בפונקציות, אפשרות לבניית פונקציה ושימוש בה מספר רב של  �
  עמי�פ

  
במצב הנ"ל, תועברנה הודעות מערכת התקשורת למחשב הבקרה המרכזי אשר 

  תאפיי� את הבקרי� ואשר אינ� בתקשורת.
   

  נקודת כניסה/יציאה:  2.3
  הבקרי� יכילו את סוג הנקודות הבאות ובכמות מתאימה, לכל בקר לביצוע האפליקציה:

  DI  �  .('מצב פעולה, מצב בורר וכו) כניסות דיסקרטיות  
  DO   �  .('הפעל/הפסק, פתוח/סגור וכו) פיקוד דיסקרטי  
  AI  �  .('מתח וכו ,�  מדידה אנלוגית (טמפרטורה, לח/, לחות, זר
  PI   �  .('וכו �  כניסות פולסי� (ספירת פולסי� ממונה חשמל, מונה מי
  DA  �  .(רגיל, אתראה) כניסה דיסקרטית להתראה  
  DC   �   צפייה להיזו� חוזר �  (הפעלת עומס).פיקוד דיסקרטי ע
  

  מכשירי� רב מודדי�:  2.4
במבנה יותקנו מכשירי� רב מודדי� (מולטימטרי�) חכמי� למדידות שונות מתוצרת 

SATEC  יחידות קצה אלו �או ש"ע מאושר ומערכת הבקרה תדאג לבצע תקשורת ע
ולהציג את כל המדידות במסכי� הדינמיי� של יחידות המפעיל, באמצעות תקשורת 

RS485.  
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  רשת תקשורת בקרי�:  2.5
  :�  רשת התקשורת תהיה תחת מפרט אחר, אול

  בקרי� שוני�. 31נית� לחבר ברשת עד  .1

  נית� להגדיל את טווחי המרחק בי� הבקרי� ע"י הוספת מגברי קו. .2

3. .�  חיווט: כבל נחושת או סיבי� אופטיי

  .RS-232חיבור למחשב ע"י מתא� תקשורת  .4

  .AS-INTERFACEכרטיס תקשורת לרשת  .5

  עבור חיבור לרשת המחשוב. TCP/IPיס רשת כרט .6

  .GSMנית� לתקשר ע"י כרטיס מוד� קווי, או ע"י מוד� סלולרי  .7

  טקסט או מגע. HMIחיבור למגוו� תצוגות  .8
  

התקשורת צריכה להיות מהירה במיוחד וזאת על מנת לאפשר החלפת אינפורמציה 
.�  בזמ� אמיתי בי� הבקרי

יה כ+ שכל בקר יוכל לעשות שימוש בכל נתו� התקשורת בי� הבקרי� תאפשר גלובליזצ
  מכל בקר אחר ברשת.

כמו כ� דר+ כל אחד ממשקי התקשורת שעל אחד הבקרי� נית� יהיה לשלוט על כל 
  הרשת.

תקלה כל שהיא בבקר אחד או יותר, המחוברי� לרשת, גורמת לניתוק� (הזמני) 
פורמציה ללא מהרשת כדי לאפשר לכל שאר הבקרי� להמשי+ פעולת� והחלפת אינ

  הפרעה.
  

  אחריות, ביטוח ושרות .3
  לפי הנדרש במסמכי החוזה

  
  תכולת מחירי� ואופני מדידה .4
  

  כללי  4.1
  במערכת בקרת מבנה יימדד כל פריט כשהוא מושל� וקבוע במקומו.

הכמויות הינ� באומדנה, המחיר בסופי של המערכת יקבע ע"י מדידת פרטי הציוד 
  כתב הכמויות הרלוונטיי�. שהותק� בפועל עפ"י סעיפי

4.2  �  תכולת המחירי
המתקני� יכללו את כל החומרי� והעבודות הדרושי� א* א� לא פורשו במפורש בסעיפי 

סרטי�, מהדקי�, מבטיחי�, מהדקי קרונה, בידוד, תושבת ארגזי�,  כתב הכמויות כגו�:
  קופסאות, שלטי�, ממסרי�, ממסרי צעד וכו'.

כתב הכמויות ה� תמציתיי� בלבד ומחירי היחידה ייחשבו אורי הסעיפי� השוני� בית
�  את כל הדרוש להשלמת העבודה בהתא� למתואר במפרט הטכני. ככוללי

: �  מחירי היחידה של הסעיפי� השוני� ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללי
  לרבות שימוש) �תכנו� מפרט שנדרש הקבל� להגיש והכולל חישובי

והכנת תכניות ביצוע לפי מער+ לוחות  במחשב) , שרטוטי� ודיאגרמות
  החשמל והמערכות השונות הקיימי� בבני� .

  בעבודות �כל החומרי� (ובכלל זה מוצרי� לסוגיה� וחומרי העזר הנכללי
  ושאינ� נכללי� בה), הפחת שלה� וכ� את הוצאות הבדיקה.

 .לשימוש �  רגולציה, כיוו�, וויסות וכו' באופ� שכל המכשירי� יהיו מוכני
ל הקבל� לספק את כל הדרוש לש� ביצוע העבודה כיאות לפי המוב� והכוונה האמיתית ע

של התכניות, השרטוטי�, המפרט הטכני, כתב הכמויות והחוזה בי� א� הדבר מסומ� או 
  נזכר בפרוט או לא.

מחיר מערכת הבקרה, כולל את כל חומרי העזר הדרושי� להשלמת הפריט, זאת כל 
  הדרושות להפעלת המתק�.עבודות הלוואי והעזר 

: �  בנוס* לאמור לעיל כוללי� המחירי� המוצגי� בכתב הכמויות ג� את הדברי� הבאי
  תכניות עדות ורשימת חלקי חילו* ודוקומנטציה מלאה של הציוד

  המסופק.
 .ככל שנדרש �  הוראות הפעלה בעברית והדרכת המפעילי
 נ ,�הציוד, סיונות, לרבות אספקת החומרי�, יבדיקות, וויסותי

  סיונות.יהמכשירי� והעבודה הנדרשי� לביצוע הבדיקות והנ
 .הפעלה והרצת מערכת הבקרה במש+ זמ� שיקבע המפקח  



40 
 

 עבודות גמר ומערכות - שלב א'  - בנין מדעי הרפואה  - אוניברסיטת אריאל 
 

  ה� מצד ,�זיהוי וחיבור מערכת הבקרה לנקודות החיווי וההפעלה השוני
  הבקר וה� בצד מקור האות/הפעלה.

 . שרות ובדיקות בתקופת הבדק  
 ובשלבי משנה עפ"י ה �  וראות המפקח.ביצוע בשלבי
 .והמחשב �  אספקה, התקנה וחיבור של כבלי תקשורת בי� הבקרי
  והמחשב לפי דרישות המפרט וההבהרות אשר ימסרו �תכנות הבקרי

בשלב הביצוע וכולל אינטגרציה בשטח בדיקות והרצה לקבלת מערכת 
.�  אינטגרטיבית מלאה של החדש והקיי

 או בזיווד נפרד או בלוחות חשמל �שיסופקו ע"י אחרי�  התקנת הבקרי
  כפי שיידרש.

  הדרכת צוות האחזקה במבנה בתפעול של המערכת ואופ� אחזקת
ייקבעו  המערכת בהתא� לכמות האנשי� ובהתא� לימי ההדרכה אשר

  ידי המזמי� .�במועד מאוחר על
 . אספקה, התקנה , חיבור, הרצה והפעלה של מערכת בקרת מבנה  

  
  אופני מדידה  4.3

 הנקודת יציאה/כניס  
  �יציאה/כניסה. כל  � I/Oימדדו לפי נקודת  הבקרי� ויחידות הקצה השוני

, I/O, תוספת לכרטיסי .�P.L.Cנקודה תכלול את החלק היחסי בבקר ה
, RS-232זיכרו�, הגדרת הנקודה במחשב, ספק כוח, מאמ"תי�, יציאות 

בסיסי�, מתאמי� ויחידות תקשורת בי� הבקרי� / יחידות קצה , כולל זיווד 
  כל נקודת קצה (כניסה / יציאה) תמדד בנפרד.�מכלול הבקר 

  כולל בשלמות את יחידת ה �מכלול יחידת הקצה�C.P.U. תושבת לכרטיסי ,
I/O  % שמור �  לכרטיסי� נוספי� . 25, כולל מקו

יציאות  2למשתמש, הגדרת הנקודה במחשב, ספק כח ,  16Kזיכרו� מינימלי 
RS485 מאמ"תי ,�� ויחידות תקשורת בי� הבקרי�, כולל , בסיסי�, מתאמי

חיווט הבקר / יחידות קצה אל המהדקי�, הכל כחלק ממערכת  � ציוד נילווה 
  אינטגרטיבית מושלמת.

  מכלול יחידת קצה / בקר ימדד לפי כמות נקודות הקצה הכלולה בו.
  �כוללת בדיקה והפעלה של הבקרי� בהתא� לדרישות  � תוכנת הבקרי

יסי נתוני� (קשר בי� המסכי� לבקרי�), מדוד המפקח כולל הכנסת בס
  , ולפי המתואר בתאור נקודת כניסה / יציאה. AI, I/Oכחלק מנקודת 

  במערכת כמו גשש טמפ' גששי הצפה וכו' ימדדו �אביזרי� שוני� המשולבי
  בנפרד בציו� ש� האביזר.

על הקבל� להכי� רשימה עדכנית של נקודות יחד ע� הלקוח אשר תהווה בסיס 
  תכנו� מפורט ולביצוע ותהווה השלמה למפרט ולכמויות .ל

    
  תיעוד והדרכה

עותקי� של ספר המערכת בעברית, ע� הוראות תפעול ותחזוקה,  5הקבל� יגיש   .א
  קטלוגי� ופרוספקטי�. AS-MADEתוכניות 

הדרכה עיונית ומעשית לרבות  � הדרכת צוותי המזמי� בהפעלה ותחזוקת המערכת  .ב
  שעות בכל הדרכה. 5פעמי� למש+  2מוד. ההדרכה תתבצע הכנת ספרות ועזרי לי

  
רשימה עקרונית של הנקודות המופיעות בבקרה ואשר מהות בסיס לתכנו� ביצוע ע"י 

  הקבל� ומהוות השלמה לכל הכתוב במפרט.
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  תאור המערכות המבוקרות תחת מפרט זה:

  לוחות חשמל   מתק� חשמל

  מצב מפסקי� ראשיי�  .א

   מצב מגעני� ומגעי עזר  .ב

  בקרת שיא ביקוש (התקנת ממסרי פולסי� לש� שיגור מידע ממערכת המוני� של ח"ח)  .ג
  

  לוח חשמל (מתח נמו0 בחדר החשמל)

  מד מתח משנה של שנאי� מתח גבוה/מתח נמו+  .א

  מד עוצמת זר�  .ב

  COSמד &   .ג

  מד הספק  .ד

  מד תדירות  .ה

  מצב מפסקי�  .ו

  מד צריכת חשמל  .ז

  אל פסק  .ח
  

  לוח חשמל ראשי

  + סימו� מצב פיקוד מפסק ראשי זר� רגיל  .א

  פיקוד מפסק ראשי זר� חיוני + סימו� מצב  .ב

  מד מתח  .ג

  מד זר�  .ד

  COSמד &   .ה

  אל פסק  .ו
  

  ההלכה  מאושר מכו�   בקרת חסכו� חדרי

  גלאי נפח  .א

  הפסקת מ"א חדרי  .ב

  הפסקת תאורת חדרית  .ג
  

  לוחות קומתיי�/אזוריי�

  פיקוד מפסק ראשי  .א

 מופעל/מושבת �  מצב מפסק ראשי  .ב
  

  מתק� תאורה

 OPENבאזורי� שוני�: חניה, חדרי מדרגות, מעברי�, אזורי קהל, שליטה/בקרת תאורה   .א
SPACEלתחנת ה �  של בקרת הבני�) �PC, תאורת חו/. (ע"י חיבור הבקרי

  תאורת חדרי� ע"י בקרי� בלוחות החשמל.  .ב
  
  

  תיאור המערכות המבוקרות תחת מפרטי� אחרי�
  לוחות חשמל למיזוג אוויר

יחידות קירור מי�, משאבות. לוחות  � אשימפסק ראשי, לוח חשמל ר ON/OFFפיקוד   .א
�  יחידות מיזוג אוויר אזוריות, יחידות מפוח נחשו�. �  חשמל קומתיי

  מצב מפסק ראשי/פועל מושבת  .ב

  מדידת מתח הזנה  .ג

  מדידת זר� (לכל פזה)  .ד

  מונה צריכת החשמל  .ה
  

  מפוחי פליטה

  ON/OFFפיקוד מפוח   .א

  מידע זרימת אוויר מפוח  .ב
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  התראה תקלה זר� יתר מפוח  .ג
  
  ניטור)  חנת שאיבה (ביובת

  מדד פעולה משאבות פעיל/מושבת  .א

  חו� יתר מנוע (הפסקה אוטומטית) � התראה +הגנות + מפלס מינימו�  .ב

  מד שעות פעולה מנוע משאבה  .ג
  

  בריכת מיכל מי�

  פיקוד הפעלה/הפסקה משאבות  .א

  מצב פעולה מנוע משאבות פעיל/מושבת  .ב

  מדידת לח/ רשת/יציאה  .ג

  מו�, חו� יתר מנוע (הפסקה אוטומטית)מפלס מיני � התראות + הגנות  .ד

  מד שעות פעולה מנוע משאבות  .ה

  פיקוד שסתו� מיכל הגירה  .ו

 הפעלת מגנטי� � התראה  .ז
  

  בקרת אש/עש�

  סגירה/פתיחה אוטומטית לפי פקודה ושעו� זמ�  .א

  מידע מצב תריסי� שנפתחו לשחרור עש�  .ב

  מידע תקלות/תריס תקוע שלא נסגר  .ג

  התראות לחצני אזעקה אש ידני  .ד

 התראותתקלות   .ה
  

  מערכת כיבוי אש (ספרינקלרי�)

מידע מגעי גבול ראשיי� של ברזי� ידניי�/ברזי� ראשיי�/ברזי� קומתיי�/לפי מעגלי   .א
�  מי

  מידע פעולת רגשי זרימה עפ"י אזורי� בקומות  .ב

  מד לח/ רשת  .ג

  התראה לח/ נמו+ ברשת  .ד

  התראה נזילה/דליפת מי� ברשת  .ה
  

  משאבות כיבוי אש

  ON/OFFפיקוד הפעלה/  .א

  ילות/פעיל/מושבתמצב פע  .ב

  סימו� תקלות  .ג
  

  מעליות

  מידע מיקו� מעליות  .א

  התראה/תקלות  .ב

  אזעקה/הפעלה מתו+ תא המעלית  .ג

  מצב טעינת סוללות אזעקה (פנימית)  .ד

  א' הספקת חשמל � מעלית פועלת/מושבתת + התראה  .ה

  דיבור ע� נוסעי מעלית  .ו

  פקודת מצב חירו� (הורדת מעליות לקומת קרקע)  .ז

  חירו�. הפעלת מעליות (חלקית) במצב  .ח
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  עבודות טיח   09 רקפ
  

  דרישות כלליות  09.01
  
לא יותר להכי�  .הטיח יהיה מוכ� במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע  09.01.1

  .טיח במרחב מוג� יהיה מאושר ע"י פקע"ר .תערובת באתר
  

ינה מפח כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מג� פ  09.01.2
, לכל אור+ מסוג "גולד" או ש"ע UV �לב� עמיד ב �P.V.Cמגולוו� + פינת הגנה מ

   .וגובה הפינה
  

בחיבור בי� אלמנטי בטו� ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת   09.01.3
ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי ע� ערב אקרילי,  15פיברגלס ברוחב מזערי של 

יש לדאוג  .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פני� וטיח חו/ .ורלאור+ תפר החיב
  .לאשפרת ה"תחבושת" במש+ יומיי� לפחות

  
ונציבות� תיבדק בסרגל  �ומישוריותקנטי� וגליפי� יהיו חדי� וישרי� לחלוטי�   09.01.4

  .מכל צד של הפניה
  

09.01.5   � X.P.M ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת 10כיסוי טיח על חריצי� שרוחב
  .מגולוונת עוברת משני צידי החרי/ כמפורט במפרט הכללי

  
גמר טיח במפגש ע� שיפולי הריצו* יהיה בקו אופקי מעל השיפולי� ובאופ�   09.01.6

  .שהשיפולי� יבלטו במידה שווה לכל אורכ� מפני הטיח
  

ת המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השוני� לפי דרישת המתכנ� והדוגמאו  09.01.7
  .מ' 2X2תהיינה במידות של לפחות 

 
  .כלול במחיר החיפוי �� רטובי� שכבת הרבצה על קירות חדריטיח ו  09.01.8

  
  אופני מדידה מיוחדי�  09.02

בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלות� תהיה כלולה במחירי היחידה, של   
:�  הסעיפי� הבאי

  .טיח בחשפי� וגליפי�  .א
  .עוגל ובשיפועיישו� במ  .ב
  .חיזוק פינות כמפורט לעיל  .ג
  .מגולוונת כמפורט לעיל  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת   .ד
טיח ליד אלמנטי� שוני� (כלי� סניטריי�, מלבני חלונות, אביזרי� שוני�   .ה

  וכיו"ב)
  .כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה  .ו
 .05רט בפרק איטו� מתחת לטיח חו/ כמפו  ז.

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי� את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד   .ז
  .בסעיפי כתב הכמויות
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  עבודות ריצו� וחיפוי   10פרק 
  

  כללי  10.01
  

ולפי  ברשימת התגמירי�יהיה בהתא� לנדרש  /אריחי�/חיפויי�סוג המרצפות  10.01.1
  .מנהל הפרויקטבחירת 

   �ובכל  במהדורתו העדכנית למניעת החלקה 2279יעמדו בת"י כל הריצופי
התקני� הנדרשי� מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות 

  .האריחי� יהיו מסומני� בתו התק� .למישוריות וכו'
על הקבל� לספק אישור בכתב של כל יצר� מסוגי הריצו* והחיפוי השוני� ואישור   

חקר הבניה בטכניו� המוכיח עמידותו של סוג מכו� התקני� או התחנה ל
�  .הריצו*/חיפוי הספציפי בכל התקני� הנדרשי

    
סדרה אחידה של היצור יש להקפיד על  .תהיה זהה /אריחי�מידת כל המרצפות  10.01.2

) לכל אזור בקומה שלמה או בחללי� גדולי�, אי� לערבב סדרות תארי+ ייצור(
יש למיי�  ./אריחי�גוו� אחיד לכל המרצפותיש להקפיד גל  .שונות לאותו אריח

את המרצפות לפני ביצוע הריצו* ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, 
�   .גוו� או פג

  
10.01.3   �   .מנהל הפרויקטלפי התכניות או לפי הנחיות  � צורת הנחת האריחי
יש לפחות ו/או בהתא� לתוכניות האדריכלות,  מ' 6.0/6.0של שטחי� גדולי� ב  

 מנהל הפרויקטמ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י  10�8 � לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ
התכנו� של  .מנהל הפרויקטבגוו� שיקבע ע"י  בעזרת חומר גמיש על בסיס סיליקו�

  .מנהל הפרויקטמיקו� המישקי� יובא לאישור האדריכל ו
  

   .יש לבט� צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצו*  10.01.4
  

עבר בי� סוגי ריצו* שוני� ובמקו� בו יש הפרש מפלסי�, יסתיי� הריצו*, במ  10.01.5
 .מעוג� היטבבגוו� לבחירת האדריכל  אלומיניו�פרופיל בהעדר הוראה אחרת, ב

  .סוג הפרופיל בהתא� לספק הריצו* וע"פ בחירת האדריכל
  

  הריצופי� יבוצעו באלטרנטיבות הבאות:  10.01.6
ס"מ, נטול סיד ע� מוס*  2+ טיט בעובי או סומסו�  ע"ג חול מיוצב  .א

   .ק"ג למ"ק 200 �תכולת הצמנט בתערובת  .להגדלת העבידות
בהדבקה ע"ג  הריצו* יבוצע (אזורי� נמוכי�) , מרפסותבחדרי� רטובי�  ב

 במפרט הכללי 1008מוחלק ע� מוס* לאטימה בהתא� לסעי*  �30בטו� ב
  .(הכלול במחיר היחידה)

  
עבודות הריצו* והחיפוי כוללות דגשי�, שילוב גווני� וצורות מודגש בזאת ש  10.01.7

   .באתר מנהל הפרויקטוכדומה, הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות 
  

   .מנהל הפרויקטעל הקבל� לבצע שיפועי� מתאימי� לפני הנחיות   10.01.8
  

מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול  מנהל הפרויקטעל הקבל� להגיש לאישור   10.01.9
   .י� ושיפולי� מכל סוג שהואאריח

  האישור יכלול את:   
   .סוג האריחי�  .א
אופ� הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרי�, שיטת הביצוע, הרובה   .ב

   .וכל הדרוש לביצוע העבודה
מ"ר לפחות במקו� המיועד לריצו* ויהווה חלק  6המשטח לדוגמא יהיה בשטח   

   .מהעבודה המיועדת לביצוע
  

  נה על שטחי� מרוצפי�הג 10.01.10
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 
וזאת ללא תוספת תשלו�,  מנהל הפרויקטכל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י 
  .הבלעדי לכל פגיעה במרצפות אול� בכל מצב הקבל� הינו האחראי
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  וקרמיקה פורצל�ריצו� באריחי גרניט   10.02

  
) בגוו� לפי 2( 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחי� מסוג א' לפי טבלה   10.02.1

  .מנהל הפרויקטבחירת 
  

על הקבל� לקחת בחשבו� שילוב  .צורת הנחת האריחי� בהתא� לתכניות  10.02.2
  .בהתא� לתכניות מדויקי�רבות חיתוכי� דוגמאות מיוחדות ל

  
" 770" של "כרמית" ו/או "פלסטומר 100הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש   10.02.3

מכמות הצמנט)  15%( 460) +לטקס 1:2של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט (
   .מנהל הפרויקט"נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור  של

" של "כרמית" ו/או 181היה מסוג "סופר טיט הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב י  
 15%( 460) +לטקס 1:2"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט (
   .מנהל הפרויקטמכמות הצמנט) של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור 

  
  הכנת האריחי� להדבקה  10.02.4
יש לשטו*  .לפני ביצוע ההדבקה מכיני� מראש את האריחי� המיועדי� להדבקה  

את גב האריח במי� ולשפש* במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות 
 .עשויי� בכבישה בתבנית �תעשייתייהסבר: אריחי�  .ה"חילו/" מגב האריח

לצור+ חילו/ מהיר של האריח מ� התבנית, משתמשי� היצרני� באבקה 
ת על גב אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולו .למשל) טלק"מחליקה" (כגו� 

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   

יכי� הלוחות להיות בזמ� ההדבקה צר .רטובה, לפני יישו� שכבת דבק כל שהיא
�ניקוי האריחי� יכלול ג� את הפאות הניצבות המיועדות  .נקיי� מאבק ויבשי

  .לקלוט את מילוי המישקי� (רובה או כוחלה)
  

10.02.5   �  ריצו* בחדרי� רטובי
יש לרצ* בשיפוע  .לעיל 05הריצו* יעשה לאחר שכבת איטו� כמפורט בפרק   

� פס פליז מתחת לדלת הכניסה לכיוו� מחסו� הרצפה, יש לבצע הפרדה ע
בכדי לבצע את השיפועי� לפי  א� יידרש, .ובהתא� לתוכניות האדריכלות

  .יש לבצע חיתוכי� אלכסוניי�, הכלולי� במחיר היחידה ,תוכניות האדריכלות
  

10.02.6  �  מילוי מישקי
   � 3הנחת הריצו* תהיה בהתא� לכל התקני� הנדרשי� ע� שמירה על מישקי

ממולאי� בחומר כיחול רובה המישקי� יהיו  .בהתא� תוכניות לפחות או מ"מ
עד שתיפגש ע�  �עומק החדרת ה"רובה"  ." או ש"עMAPEIאפוקסי תוצרת "

   .מ"מ 6הדבק שחדר למישק ולפחות 
 .בגוו� המוזמ�נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקי� , מוכ� מראש ע"י היצר�,   

  .חאי� לאלתר ולהשתמש במגוו� או פיגמנט, בשט
 10לפני מילוי המישקי� יש לסלק מהמישקי� את הפסולת והדבק הקשוי לעומק   

  .מ"מ
  .הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי  

  
  אב�ריצו� באריחי   10.03

  
  הזמנת הריצו* והחיפוי  10.03.1
  .חיתו+ אבני הריצו* יעשה א+ ורק במפעל בהתא� לתוכניות החיתו+  
אתר, על הקבל� להכי� דוגמאות מאבני בטר� אספקת חומרי הריצו* והחיפוי ל  

ריצו*, ציפוי וממדרגות לאישור האדריכל, ורק לאחר אישור הדוגמאות, יוכל 
  .הקבל� לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר
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  עבודות ריצו* באב� או שיש  10.03.2
  מבנה החומר ותכונותיו  .1

   �האב� שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי, במינימו
 �440מ"מ ל �2.0י� חרסיתיי� ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר לגיד

 60, חוזק מזערי ללחיצה (מגפ"ס) 1.0%סיבובי�, רמת ספיגה לא מעל 
  .ק"ג/מ"ק �2.600 , ומשקל מרחבי כ5חוזק מזערי לכפיפה (מגפ"ס) 

  מידות וביצוע  .2
סטיות  .מידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחיתו+  

מ"מ מקסימו�, בעלי זוית מדוייקת בהתא� לדרישות, בלא  1ות מותר
  .כל "גרדי�" על שטח פני הריצו* או על הקנט סביב היחידות

   .תיקבע שיטה למיו� ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר  
  סיבולות  .3

  הסיבולות במידות אריחי האב� לא יעלו על המפורט להל�:  
  מ"מ 0.2אור+ ורוחב   
  מ"מ 0.5עובי   
חריגה  .פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח 0.3חריגה מניצבות   

  .פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח 0.25ממישוריות 
4.  �  ליטושי

הליטושי� הסופיי� בעלי רמה ואיכות בהתא� לדרישות האדריכל, לא   
 �יורגשו כל סימני חיתו+, ליטוש או חומר לוואי על הריצו*, הליטושי

בשתי אפשרויות לפי בחירת האדריכל, האחת בליטוש מלא עד ברק סופי 
  .כולל עיבוד נגד החלקה HONEDוהשני בגמר מט 

בליטוש המלא אי� להשתמש בכל כימיקלי� או מוספי� לאחר קבלת   
הליטוש כולל חרו/ ומילוי בדבק שיש או אפוקסי  .ברק בליטושי האב�
   .לפי החלטת המפקח

  יפוי/ריצו*נתוני ביצוע הח  .5
+ תוספת ערב פולימרי מסוג  1:3טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס 

 15%יבוא� "נגב אלוני" או שו"ע, בכמות של  MAPEIפלניקירט מתוצרת 
   .הביצוע לפי הוראות היצר� .מכמות הצמנט שבתערובת

  
10.03.3  �  מילוי מישקי

מסוג אולטרה המישקי� ינוקו משאריות טיט, פסולת ולכלו+ וימולאו בחומר 
או שו"ע, עוד*  100�SPקולור של נגב אלוני, או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט, 

החומר ינוקה ע"י מי�, ע� התקדמות העבודה, לפני ייבושו הסופי, הגוו� לפי 
  .בחירת האדריכל מקטלוג החברה

  
  תפרי התפשטות  10.03.4
  .יבי הנושאתפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקט  
  .או שו"ע 570מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל"   

  
  סילר על לוחות שיש/אב�  10.03.5

הסילר ייוש� על כל משטחי האב� (ה� על האב� בחיפוי קירות, ה� על   .1
  .האב� בריצו*, הסילר ישמש ה� לתוספת רק וה� למניעת החלקה

מספר ימי� לאחר הריצו* 0יישו� הסילר לארח התייבשות האב�   .2
  .והחיפוי)

  .סוג הסילר, בהתא� להנחית יצר� האב� ואישור המפקח  
יישו� הסילר וכמות החומר למ"ר בהתא� למפרטי היצרני�, אי� לדרו+   .3

  .ימי� 3האב�, לאחר טיפול בסילר, במש+  על אריחי
חצי שנה לאחר יישו� הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתא� להנחיות   .4

  .יצרני�ה
  

  גרניט פורצל�ו חיפוי קירות באריחי קרמיקה  10.04
  

) 2(314בת"י  4האריחי� יהיו בעלי מידות אחידות וגוו� אחיד, מסוג א' לפי טבלה   10.04.1
  .מנהל הפרויקטבגוו� לפי בחירת 
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 דבקת האריחי�ה .במפרט הכללי 10065יישו� האריחי� יהיה בהתא� לסעי*   10.04.2
מפרט הכללי בדבק מתוצרת ב 100651מנטי בהתא� לסעי* ע"ג טיח צבוצע ת

יישו� הדבק  ."שחל" או "נגב טכנולוגיות" ו/או מתוצרת "כרמית" או ש"ע
  .בהתא� להוראות היצר�

  .הדבקת האריחי� תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשות� המלאה  
 

10.04.3   �  .ללעי 10.2ראה סעי*  �הכנת האריחי� לחיפוי ומילוי המישקי
  

יש להקפיד על סתימת מרווחי� בי� אריחי� לבי� אלמנטי� היוצאי� מהקירות,   10.04.4
, כ� יש מנהל הפרויקטכגו� צינורות וברזי�, על ידי אטימה אלסטומרית באישור 

  .לסתו� בחומר כנ"ל, את הרווח שבי� שורת האריחי� התחתונה לבי� הרצפה
  

10.04.5  " �  .בגוו� לבחירת האדריכל" RONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דג
  

  אופני מדידה ותכולת מחירי�  10.05
  �  :בנוס* לאמור במפרט הכללי והמיוחד מחירי הריצו* והחיפוי כוללי� ג

  .הכנת השטח לריצו* כמפורט לעיל ובהתא� להנחיות היצרני� השוני�  .א
  .כמפורט לעיל ובהתא� להנחיות היצרני� השוני�חיפוי הכנת השטח ל  .ב
  .ופרופילי פינות מכל הסוגי� פתני דלתותמ  .ג
ומסירה למזמי� וקרצו* כל הכתמי� למיניה�, והבאת הריצו* למצב נקי ניקיו�   .ד

  .במצב נקי לחלוטי�
תוכניות לרבות חיתוכי�, הנחה באלכסו�, כל שילוב גווני� ודוגמאות לפי ה  .ה

שטחי�  לא תשול� תוספת עבור עיבוד פסי� צרי�, .ההתאמות למיניה� וכו'
  .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 
   .וכיו"ב , חשמלאביזרי אינסטלציה

ביטו� צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסי� וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג   .ז
  .הריצו*

  .הברקה ("פוליש")�ליטוש  .ח
  .ליטוש באתר וסילר על כל עבודות האב�/שיש  .ט
  .והמפקח הכנת דוגמאות וגווני� לבחירת האדריכל  .י

ב לכל מתקני איטו� במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטו� פולימרי מסבי  .יא
   .התברואה המותקני� ברצפה

  .אקרילי ו/או אפוקסי וסתימת� ברובהבכל רוחב שהוא יצירת מישקי�   .יב
הגנה על הריצו* במהל+ ביצוע העבודה כמפורט לעיל, לרבות אחזקה שוטפת   .יג

  .במהל+ כל תקופת הביצוע וסילוק בגמר העבודה
את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי�  .יד

  .בסעיפי כתב הכמויות
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  עבודות צביעה   11פרק 
  

  כללי  11.01
  

11.01.1   �כל הצבעי� יהיו צבעי� מוכני� מראש ויסופקו לאתר כשה� ארוזי� באריזת
  .המקורית

  .לא יתקבלו צבעי� שתארי+ ייצור� שנה ומעלה ממועד הצביעה  
   � תק� תו בעלי, מי� בסיס על, נמו+ VOC ע� בריאי�כל הצבעי� יהיו צבעי

להל� מצור* רשימת הצבעי� המאושרי� לשימוש ועל הקבל� להתייחס  .ירוק
�לא תשול� לקבל�  .לכ+ בהצעתו, ג� א� צוי� צבע אחר במסמכי המכרז השוני

 .כל תוספת בגי� שימוש בצבעי� אלו
  

ו צבע כולל סוג וכמות הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצר� לאות  11.01.2
יהיה הקובע הבלעדי והסופי  מנהל הפרויקט .לול הנדרשי�יפריימר וחומרי הד

(בכל מקרה יבוצעו  .למספר השכבות שידרשו לקבלת גוו� אחיד או כיסוי מלא
  .שלוש שכבות) לפחות

  
  והיא כוללת את האפשרויות הבאות: מנהל הפרויקטבחירת הגווני� תיעשה ע"י   11.01.3

   .רבוב גווני� שוני� מאותו סוג צבע, תוספת בגוו� וכיו"בע  .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

 �  .אי� הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוו�) �פעמי
  
שאינ� מיועדי� לצביעה כגו� פרזול, יפורקו  מנהל הפרויקטחלקי� שנקבע ע"י   11.01.4

 �ע"י בעלי המלאכה המתאימי�, יאוחסנו ע"י הקבל� ויורכבו מחדש ע� סיו
  .הצביעה

  
קי, יבש שכבות הגמר של הצבע יבוצעו א+ ורק כשהמקו� המיועד לצביעה נ  11.01.5

לתנאי הצביעה לפני התחלת  מנהל הפרויקטיש לקבל אישור  .וחופשי מאבק
  .ביצוע שכבות הגמר

  
מ"ר,  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבל� להכי� קטע לדוגמא צבוע, בגודל   11.01.6

רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו  .מנהל הפרויקטמכל סוג צבע, לאישור 
  .להמשי+ בעבודה

רשאי לדרוש מהקבל�  מנהל הפרויקט .מנהל הפרויקטלפי בחירת  �� כל הגווני  
  .מספר דוגמאות עד לקבל� הגוו� המבוקש

  
בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות   11.01.7

  .מנהל הפרויקטהמבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצו�  .וכיו"ב ריותאסניט
  

ס"מ מעל לתקרות  10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה מר אחר, בא� לא יא  11.01.8
   .אקוסטיות

לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבל� לברר מיקו� הצור+ בצביעה וגובה הצביעה   
במידה והקבל� יצבע במקו� שלא ידרש, שטחי� אלו לא ימדדו ועלות  .הסופי

  .הצביעה תהיה על חשבו� הקבל�
  

  טיפול בצבעי�  11.02
  

  .כל מערכות הצבעי� והטיפול בה� יהיה לפי הוראות היצר�  11.02.1
  

11.02.2   �את הצבעי� יש לשמור במיכלי� סגורי� היטב, במקומות מאווררי� שאינ
  .חשופי� לקרני השמש, לעש� ולטמפרטורות גבוהות מדי

  
  .כל צבע ידולל רק במדלל המומל/ לצבע המתאי� ע"י היצר�  11.02.3
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מרכיביי� יש להקפיד על היחס הנכו� בי� החלקי� � שימוש בצבעי� דובמקרה של   11.02.4
�  .בשעת ערבוב

  
  .אי� לבצע שו� עבודות בגש�, טל ורטיבות  11.02.5

  
  בטיחות  11.03

  
כ� יש לצייד את  .כל כלי העבודה (מברשות, מרססי� וכד') יהיו במצב תקי�  11.03.1

�  .העובדי� בציוד מג� וציוד כיבוי אש מתאי
  

11.03.2   �אסור לעש� בזמ� עבודת הצביעה ובקרבת מקו� שבו עובדי� או מאחסני� צבעי
�  .או מדללי

  
  תיקוני צבע  11.04

  
ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומ� ולכלו+ אחר ע"י   11.04.1

  .ס"מ סביב הפג� בצבע 30ממיס (טרפנטי� טמבור) ברוחב 
  

עליו� תתבצע עד לקבלת משטחי� מישוריי� אחידי� צביעה בצבע יסוד ובצבע   11.04.2
  .ובעלי גוו� אחיד

  
  אופני מדידה מיוחדי�  11.05

  
11.05.1  :�  בנוס* לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללי

והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל  �הגנה על כל פרטי הבניי  .א
דת כל כתמי רצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטי� או בפוליאתיל� והור

  .הצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה
  .ניקוי שטח הפלדה באמצעות זר� חול בלח/ אויר  .ב
  .אדריכלשילוב גווני� ודוגמאות לפי בחירת ה  .ג
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילו� בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר   .ד

  .וניקיו� סופי
  .חהכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפק  .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
  

11.05.2   �מודגש בזאת שמחירי היחידה יהיו זהי� ליישו� על כל שטח שהוא טיח (פני
  .ות גבס וכדו' לרבות כל השכבות הנדרשות ע"י היצר�וחו/), לוח

  
צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטי� בפרקי� המתאימי� ואיננה נמדדת   11.05.3

  .בנפרד
מודגש בזאת שעבודות הצביעה יבוצעו במפעל לפני הבאת האלמנט לאתר, באתר   

  .יבוצעו תיקוני צבע בלבד
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  עבודות אלומיניו�   12פרק 
 

  כללי  12.01
תק� �מודגש בזאת שעבודות האלומיניו� יבוצעו א+ ורק ע"י קבל� הכולל מפעל בעל תו  

  ומחלקת תכנו� בסגל החברה.
  ההרכבה תתבצע ע"י צוות עובדי� יומיי� של הקבל� ולא ע"י קבוצות קבלניות.  
  

  וכניות ביצועת  12.02
  

התכניות יבוצעו  ח.לאישור המפק SHOP DRAWINGS  על הקבל� להכי� תכניות  12.02.1
  .הטעו� אישור המפקח בתחו�, מומחהע"י 

  
תוכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקח. תוכניות בנוס* יגיש הקבל�   12.02.2

העבודה לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכו� התקני� לשרטוטי תו 
  תק�.

  
כניות במידה שיהיה ע"י המפקח והכנסת שינויי� בתו התוכניותלאחר אישור   12.02.3

  .צור+ בכ+, יוכל היצר� לגשת לייצור
  

  חומרי� וציפויי�  12.03
  

, המתייחסי� 2 �ו 1חלקי�  1068האביזרי� יתאימו לדרישות הנקובות בת"י כל   12.03.1
 .�  לחלונות אלומיניו

  
12.03.2  �מ"מ  2בעובי , פרופילי האלומיניו� יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכו� התקני

דרישות העובי ה� דרישות מינימו� והעובי יקבע עפ"י מידת הכפ*  לפחות.
  המותרת לפחי� כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה.

  
  רמת גימור  12.03.3

  
  פרופילי�  א.

היו בגמר צבוע בתנור בהתא� פרופילי אלומיניו� במעטפת הבניי� י  
  לרשימות. 

  
  אמצעי חיבור  ב.

אמצעי חיבור אחרי� יהיו עשויי�  ברגי�, אומי�, מסגרות דסקיות וכ�  
 �פלדלת אל חלד בלתי מגנטית, אלומיניו� או חומרי� בלתי מחלידי

 רייווצאחרי� המתאימי� לאלומיניו� מבחינת הרכב� הכימי, כ+ שלא 
.�  תא חשמלי. כמו כ�, ה� יהיו בעלי חוזק מכני המתאי� ליעוד

  
  אמצעי עיגו�  ג.

י� אלומיניו�, או פלדת אלחלד או אמצעי העיגו� של המסגרות יהיו עשוי  
חומרי� בלתי מחלידי� אחרי�, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה 

  נמצא הבניי�.
  
  אביזרי� ופרזול  ד.

   �בלתי  מאולג� טבעי או פלדההאביזרי� והפרזול יהיו מאלומיניו
כמפורט, שאינו מזיק לאלומיניו� ואינו ניזוק על  ה בגמר מופרשמחליד

  פרזול יתאימו לדרישות התקני� ויאושרו ע"י המפקח.ידו. האביזרי� וה
  
  סרגלי זיגוג  ה.

הזיגוג יהיו במקומות ובמידות  תהסרגלי� לקביעת השמשה במגרע  
�   בתוכניות. המצויני

הסרגלי� יהיו בצבע המסגרת, חתוכי� בהתאמה לחיבור פינות האג*,   
  ונקייה ומחוזקי� במקומ� בלחיצה. מדויקתחיבור ישר בצורה 

  
  



51 
 

 עבודות גמר ומערכות - שלב א'  - בנין מדעי הרפואה  - אוניברסיטת אריאל 
 

  הזכוכית  ו.
. ו/או בהתא� למפורט בתוכניותקס להזכוכית תהיה מסוג טריפ  

  .938ות"י  1099הזכוכית בה ייעשה שימוש תתאי� לדרישות ת"י 
  

  אופני מדידה ותכולת מחירי�  12.04
  

12.04.1  :�  בנוס* לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללי� ג
�.תוכניות ייצור ותוכניות התקנה לכל האלמנטי  א.  
  דוגמאות לכל האלמנטי�.  ב.
  הפרדה בי� אלומיניו� לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציב.  ג.
  כל הבדיקות כנדרש.  ד.
  כל הפרזול כנדרש.  ה.
  כל הנדרש בהתא� להנחיות יוע/ האקוסטיקה.  ו.
כל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומיניו� וכל הנדרש ע"י היצר�   ז.

.�  עד לקבלת מוצר מושל
ל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיוצ"ב, הקשורות כ  ח.

אשר נובעי� מאי התאמת המבנה וכ� ג� כל האלומיניו� בהרכבת חלקי 
  התיקוני� שלכל חלקי הבניי� שניזוקו בעת ההרכבה.

  מנעול רב מפתח (מאסטר קיי) וג'נרל מסטרקי.  ט.
  

  ה עילה לשינוי במחיר היחידה.בכל כיוו� לא יהוו± 10%שינוי מידות בגבולות   12.04.2
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  עבודות מיזוג אויר  15פרק 
 

  כללי:  15.01
ו' במבנה בי"ס לרפואה לפי הפירוט �יבוצעו עבודות מיזוג אויר ואוורור למבנה לקומות ג'

  העיקרי הבא: 

לקירור בלבד  4,5 �מערכת קירור מי� מרכזית הכוללת יחידות קירור מי� יק �
 ט.ק. לפחות כ"א. 180לתפוקה של  "PACKAGED CHILLERעצמאיות מסוג "

  super low noiseהיחידות יהיו מושתקות לרמת. 

 + עוד אחת לגיבוי.  4,5 �משאבות סחרור מי� ליק 2 �
 יחידות טיפול אויר מרכזיות לאוויר צח מטופל ע� רמת סינו� אויר גבוהה. �
 .SQמושתקות  AWיחידות טיפול אויר קטנות טיפוס  �
�  � לחדרי תקשורת וכד'. מזגני� מפוצלי� עצמאיי
 מערכת צנרת מי� ראשית בפירי�, על כל אביזריה, שסתומי�, בידוד וכו'. �
� .� מפוחי יניקת שירותי
 מפוחי פינוי עש�.  �
� .� תעלות, בידוד, מדפי אש, מלכודות עש�, מפזרי� תריסי
�  �מערכת חשמל ופיקוד מושלמת על כל אביזריה והפעלת מערכת קרור המי

 משאבות ראשי, ולוחות הפעלה מרחוק. בצורה אוטומטית, לוח
 

מאחר והבניי� מתוכנ� ע� מרפסות פתוחות ונסיגת קומות עליונות אז עיקר מתקני 
 � . 1�3המיזוג ירוכזו בתחו� הגג הגבוה בלבד בי� צירי

   
כל עבודות המיזוג ואוורור יבוצעו בהתא� לכל התקני� הישראליי� הרלוונטיי� ובכלל� 

  .1001וונטיי� ת"י על כל חלקיו הרל
  מחיר הבדיקות ייכלל במחיר העבודה ולא תשול� בגינה כל תוספת כספית. 

  

  תנאי תכנו�: 15.02
   C DB, 25 C WB 33בקי/:   תנאי חו/:  א.

   C DB 2בחור*:       
  ללא בקרת לחות. C DB, 55% 22+2תנאי פני�:   ב.

  ללא בקרת לחות. 1C DB, 30+18-60%תנאי פני� בחדרי ניתוח   
  עש כתוצאת מפעולת היחידות יהיה כדלקמ�:מפלס הר  ג.

  דציבל  55מפלס הרעש כתוצאה מפעולת כל יחידת הקרור, לא יעלה על   
)SOUND PRESSURE LEVEL בסקאלה (A מטר מ� היחידה.  10, מדוד במרחק  
  דציבל  60מפלס הרעש כתוצאה מפעולת מפוחי יניקה, לא יעלה על   
)SOUND PRESSURE LEVEL בסקאלה (Aמטר מ� היחידה.  1דוד במרחק , מ  
דציבל  55מפלס הרעש כתוצאה מפעולת יחידות טיפול אויר בנויות, לא יעלה על   
)SOUND PRESSURE LEVEL בסקאלה (A מטר מ� היחידה.  1, מדוד במרחק  
 43, לא יעלה על AWמפלס הרעש כתוצאה מפעולת יחידות טיפול אויר טיפוס   

מטר מ�  1, מדוד במרחק Aבסקאלה  )SOUND PRESSURE LEVELדציבל (
  היחידה. 

מדוד במרחק  Aבסקאלה  DBA 40מפלס הרעש מיחידת מפוח נחשו�, לא יעלה על  
  מ' מהיחידה במהירות הגבוהה.  1
במידה ולא יתקבלו מפלסי הרעש הנדרשי�, יוסי* הקבל� על חשבונו אלמנטי   

לסי הרעש בידוד אקוסטיי� ובולמי רעידות כפי שיידרש, עד להשגת מפ
.�  הנדרשי

  
  תפר בי� קבלני�  15.03

  

  עבודות חשמל  .א

 קבל� החשמל יזי� כל צ'ילר בנפרד בהזנה מתאימה.  �
 בנוס* יספק הזנה ללוח משאבות, מפוחי יניקת שרותי�, יטאות אויר צח �
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הלוח יכלול פיקוד למניעת כניסת גופי חימו� של יטאות אויר צח לפעולה כאשר 
צ'ילרי� לפחות. תתאפשר כניסת גופי חימו� של היטאות קיימת דרישה לקירור בשני 

  כאשר קיימת דרישה לקרור בצ'ילר אחד בלבד. 

בנוס* יכלול הלוח שדה חיוני נפרד להזנה ופיקוד למפוחי פינוי עש� וכל מדפי האש  �
 בבניי�. 

קבל� החשמל יספק כל ההזנות לגג. וקבל� המיזוג יבצע כל עבודות האינסטלציה  �
 לכל הציוד על הגג כולל מפסקי ביטחו� במידת הצור+. מלוח שלו ועד

 קבל� המיזוג יתא� ע� קבל� החשמל את המיקו� המדויק של כל ההזנות בשטח. 
קבל� החשמל יספק אינדיקציה מלוח גילוי אש להתרעה על גילוי אש כלשהו בבניי�,  �

 אל הלוח בגג.
רוול ע� חוט משיכה יכי� קבל� החשמל ש –מהלוח על הגג ועד ללוח הפעלה מרחוק  �

מ"מ, לכבלי הפיקוד. כמו כ� מהלוח על הגג ועד ללוח כבאי� בכניסה  32בקוטר 
 מ"מ.  24יוכ� שרוול ע� חוט משיכה בקוטר  –למבנה 

קבל� החשמל יספק הזנות חשמל לכל יחידת טיפול אויר או יחידת  �בתו+ המבנה  �
  ק.מפוח נחשו� באמצעות שקע או מפסק ביטחו�, מתאימי� להספ

  קבל� המיזוג יתא� ע� קבל� החשמל את המיקו� המדויק של ההזנות. 

התחברות אל היחידות וכל חווטי חשמל ופיקוד וכ� לוח חשמל ופיקוד לכל יטא או  �
  יהיה כחלק מעבודות מ"א. �מ"נ 

במצב של גילוי אש, תופסק פעולת כל יחידות טיפול אויר, מפוחי יניקה ומ"נ ע"י  �
  זי� את היחידות.פיקוד בלוח החשמל המ

יהיו  –בי� כל הזנות ועד לתרמוסטטי� או פנלי הפעלה או לוחות הפעלה מרחוק  �
שרוולי� ע� חוטי משיכה אשר יספק קבל� החשמל. כל כבלי הפיקוד, יושחלו ע"י 

  קבל� המיזוג. 

סטופ  �כל התרמוסטטי� ליחידות מפוח נחשו� ויחידות טיפול אויר יהיו מסוג סטרט �
הכל בהתא� להנחיה מפורשת של המפקח. בלוחות החשמל  –שורת למעט בחדרי תק

 �יבוצעו השהיות לחיסכו� באנרגיה, ובכל קומה יהיו מתגי� להפסקת פעולת המזגני
 באחריות קבל� החשמל.  –ע"י יצירת הפסקת חשמל רגעית 

שדה חיוני בלוח על הגג יכלול מפסק מחלי* אוטומטי, ויוז� ג� מח"ח וג� ממערכת  �
 ר.הגנרטו

 
  עבודות אינסטלציה  .ב

 במסגרת עב' אינסטלציה בבניי�, תוכננו זקפי� לניקוז מ"א. �
תבוצע ע"י קבל� מ"א. הצינורות יהיו  �כל צנרת ניקוזי� מנקודות ניקוז ליחידות מ"א �

 מ' 1.5קשיח מחובר בהדבקות ע� מתלי� כל  PVCמצינור 
�  �  תהיה חלק מעבודות קבל� מ"א. �ג� ההתחברות לזקפי

צור+, יהיו ג� התחברויות אל צינורות ניקוז אל סיפוני� של כיורי�, ג� במקרה ה �
  התחברות זו תבוצע במסגרת עבודות מ"א.

תסופק סמו+ ליחידות קרור מי� ע"י קבל� האינסטלציה,  3/4צנרת מי רשת בקוטר " �
  עד למקו� המסומ� בתוכנית, ותסתיי� בברז ניתוק.

ע"י קבל� מ"א כולל כל ההתחברויות וכל הצנרת תבוצע  �מנקודה זו ועד לציוד מ"א
.�  האביזרי� הנדרשי

 כמו כ� קבל� המ"א, יבצע ברז ג� באזור המעבי� לשטיפת סוללות. �
  

   עבודות בניהג. 

 כל הפירי� ופתחי� בקירות ותקרות בטו�, יוכנו ע"י קבל� הבניי�  �
  כל שאר פתחי� בקירות בלוקי� או גבס, יבוצעו ע"י קבל� מ"א.

  ל� המ"א לסמ� הפתחי� הדרושי� לו מקבל� הבניי�.באחריות קב 

בכל מעבר תעלה או צנרת דר+ קיר תבוצע ע"י קבל� המיזוג מסגרת ע/ שעבר  �
  אמפרגנציה.

לאחר ביצוע מעבר התעלה או הצנרת, באחריות קבל� המ"א לאטו� המעבר ע"י  �
יד בידוד אקוסטי דחוס במרווח בי� המסגרת לתעלה ומסגרת פח מגולוו�. יש להפק

  שלא יהיה מגע בי� מסגרת הפח לתעלה או הצנרת.

בסיסי� לציוד מיזוג אויר ואוורור יוכנו ע"י קבל� הבניי� א+ באחריות קבל� המיזוג  �
 .�  להכי� תוכנית בסיסי� לביצוע אשר תוגש לאישור מוקד
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�   �לא יימדד בנפרד אלא הקבל� ייקח זאת בחשבו�  –מחיר הכנת תוכניות בסיסי
�.במחיריו האחרי  

אטימת פירי� בי� קומות לאחר השלמת תעלות וצנרת, יבוצע ע"י קבל� הבניי�, א+  �
באחריות קבל� המיזוג להנחות את קבל� הבנייה ולתא� עמו המועדי� לביצוע 

  האטימות. 

קדחי� או חציבות בקירות או תקרות בטו� לא יבוצעו ללא אישור בכתב מיוע/  �
  הקונסטרוקציה במבנה. 

  

  ומפרטי ציוד: כניות עבודהתו  15.04
  במפרט הכללי יספק הקבל� תוכניות עבודה: 150042בנוס* לאמור בסעי* 

  שרטוטי ייצור והרכבה של כל התעלות במידה וישונו מהתכנו�.  -

 פרטי� וקטלוגי� מפורטי� ומלאי� של כל ציוד חדש המסופק ע"י הקבל�.  -
 בתו+ הקטלוגי� יש לציי� את כל הפרטי� השייכי� לדג� המוצע. 
אזי  �ידה והקבל� יציע יחידת מיזוג אויר השונה במידותיה מ� המידות שבשרטוטי�במ -

  לאישור היוע/.  �יכי� תוכניות העמדה של הציוד 
 

15.05  :�  יחידות קרור מי
  

הקבל� יספק ויתקי� יחידות קרור מי� מקוררות אויר, לקרור בלבד מסוג   א.
"PACKAGEDיהיו מתוצרת:  " עצמאיות להתקנה על גג המבנה. היחידות

"טריי�" או "יורק" או "קרייר" או "קלימוונטה" בלבד ובתנאי שיעמדו בכל 
דרישות המפרט והתוכניות וכ� בתנאי שהמידות הפיזיות יאפשרו התקנה על הגג 

  המתוכנ�. 
טו� קרור לפחות ומתאימה לכל  170כל יחידה תתאי� לתפוקת קרור של   

  הדרישות הטכניות להל�. 
ול מעבה מקורר אויר ולפחות שני מדחסי� בורגיי� עצמאיי� בעל היחידה תכל  

  מעגלי קרור נפרדי�.  2פריקה רציפה של העומס. יהיו 
  .R-134Aהיחידה תפעל בגז קירור פריאו�   
מעלות צלסיוס, ויוכל  35תפוקת הקירור של הצ'ילר יתאי� לתנאי טמ' חו/ של   

  ס. מעלות צלסיו 45לפעול בצורה תקינה עד טמ' של 
  ESEER =3.9ו  EER= 3.2 היחידה תתאי� ליעילות אנרגטית מזערית של    

  
  היחידה תועמד על גבי בסיס בטו� כפי שנראה בתכניות ובולמי רעידות קפיציי�.   ב.

 .�  המדחסי� בתו+ היחידה יהיו על מסגרת צפה ע"ג קפיצי
יהיו  כמו כ� המדחסי� יחוברו לצנרת ע� צינורות גמישי� מפלב"�, לכל מדחס

  שני ברזי ניתוק.
 
 אופציות שיש לספק ביחידה:  ג.

  מפסק ראשי   �
�   �  לקבלת רמת רעש הדרושה. תא אקוסטי למדחסי�היחידה תצוייד ע

 סוללת המעבה תוג� ע"י "בלייגולד" או "אדסיל" או "תרמוגרד" בלבד. �
 מדי לח/ גבוה, נמו+. �
 מג� קפיאה במאייד. �
� .� הגנות לח/ שמ� למדחסי
 ת לח/ ראש.מערכת שמיר �
 שסתו� ניתוק ביניקה לכל מדחס. �
 קבלי� לשיפור כופל הספק בתא נפרד מאוורר.  �
 התנעה רכה לכל מדחס.  �
 הגנת הבידוד של המאייד ע"י עטיפת סילפס וגזה כפולה.  �

   
וולט ובכל מתח  40+400למנועי היחידה יהיה מותר לפעול בתחו� המתחי�   ד.

  חידה ללא נזק למרכיביה.שבתחו� הנ"ל נית� יהיה להפעיל את הי
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היחידה תהיה מצוידת ומלאה בגז קירור, שמ� וכד' ומוכנה להפעלה ע� השלמת   ה.
חיבורה להזנת חשמל ומערכת צנרת המי�. הפעלתה הראשונית של היחידה 

  תהיה רק ע"י טכנאי קירור מוסמכי� ובנוכחות נציג הספק באר/.
  ו יחידות ע� מחליפי חו� פלטות. מחלי* חו� תרמיל וצינורות בלבד. לא יאושר  ו.

  בתו+ מחלי* החו� יורכב גו* חימו� למניעת קפיאה.   
היחידה תסופק ע� הגנות חשמליות למדחס מחוברות בטור אשר תקינות� תהיה   ז.

תנאי להפעלת היחידה. בי� היתר יהיו הגנות ללח/ גז נמו+, לח/ גז גבוה, לח/ 
ע המדחס ומג� יתרת זר� וכ� תותק� למנו שמ�, הגנה נגד קיפאו�, הגנה תרמית

הגנת חוסר זרימה. כל ההגנות הנ"ל יהיו חלק בלתי נפרד מ� היחידה ויכללו 
  במחיר היחידה המופיע בכתב הכמויות. כמו כ� יותקנו שעוני לח/.

. תהיה השהיה לכניסת המדחס PUMP DOWNרק בפעולת  –הפסקת המדחס   
  לפעולה.

פיקוד שיכלול בי� היתר, נוריות פעולה של היחידה תסופק ע� לוח חשמל ו  ח.
 .�האביזרי� החיוניי�, מפסקי� והגנות יתרת זר� עבור כל אחד מהמנועי

כ"ס יותק� מתנע מודרג. לא יותר חיבור מנוע כנ"ל ישר לקו אלא  3למנועי� מעל 
 �באישור מיוחד. הלוח יהיה בנוי בהתא� לתקני� האירופאי� וייעשו מאמת"י

  תר שימוש בנתיכי� להגנת המעגלי�.למעגלי�. לא יו
לוח הפיקוד יהיה כולו אטו� לחלוטי� בפני מי� ואבק וחיבורי החשמל אליו יהיו   

  מלמטה. היחידה תכלול בתוכה מנתק ראשי.
על הקבל� יהיה להתאי� את מערכת החשמל של היחידה לדרישות בודק חשמל   

  מוסמ+.
או "אדסיל" יה מתוצרת "בלייגולד" ציפוי מיוחד נגד קורוזסוללת המעבה תכלול   ט.

ועובי עלי  FPI 14או "תרמוגרד" בלבד. צפיפות מירבית של העלי� במעבה 
  מ"מ.  0.15אלומיניו� לא יפחת מ 

 � 2היחידה תכלול מערכת שמירת לח/ ראש לפעולה תקינה בלילות קרי� עד טמ'   י.
  מעלות.

בה בהתא� את מנועי מפוחי מע VSDהמערכת תווסת ע� משנה מהירות   
  לאינדיקציה של פרסוסטטי� ללח/ ראש, להבטיח פעולה תקינה ג� בחור*.

הקבל� יגיש לאישור קטלוג מלא ושרטוט כללי המתאר היחידה על כל פרטיה,   יא.
.�  חיבורי הצנרת וצנרת העזר הדרושי

כמו כ�, סכמה חשמלית של היחידה התואמת הנחיות מפרט זה דרישות הציוד   
  ו.אשר יסופק על יד

מורכבי� ע"ידי היצר� או ע"י  0.92היחידה תכלול קבלי� לשיפור כופל ההספק ל   יב.
  ספק היחידות באישור הייצר�.

  
 יחידת טיפול אויר בנויה לאויר צח:  15.06

יחידת טיפול אויר תהיה מוצר מוגמר של ייצר� מוכר ומנוסה בייצור יחידות טיפול  �
מתוצרת: פח תעש, אביגל, או מק� או שני�  10אויר ע� ניסיו� מוכח של לפחות 

 אביבית הפח בלבד.
� .� היחידה תהיה חד אזורית, במבנה אנכי ע� גגו� להגנה מפני גש
מדוד  Aדציבל בסקאלה  55היחידה תהיה בנויה לרמת רעש נמוכה שלא תעלה על  �

 מ' מהיחידה.  1במרחק 
 10ע�  לכל היותר FPM 500שטח הפני� של הסוללה יתאי� למהירות פני� של  �

 �שורות עומק. תוכנית לביצוע של היחידה תוגש לאישור  8צלעות לאינטש, ע
.� מוקד

) ע� בידוד דחוס בי� DOUBLE SKINסנדוי/ (  מפח מגולוו� כפולפנלי היחידה יהיו  �
דחוס  2" –וע� קונסטרוקצית פרופילי פלדה. עובי הבידוד  PVCהפחי�, ע� ציפוי 

 למ"ק. הפרופילי� יכללו בידוד למניעת גשרי קור.  ק"ג 32בפנלי היחידה ע� צפיפות 
�  .�פנלי גישה יהיו נפתחי� על צירי� ע� ידית נעילה מסיבית, לגישה למנועי� ולמסנני

שאר הפנלי� יהיו סגורי� בברגי�. וכל הפנלי� ייסגרו תו+ לחיצה של אט� ניאופר� 
 לאטימות מלאה. 

 מה. ההינע יהיה ע"י המפוחי� יהיו צנטרפוגליי� ע� כפות נטויות קדי �
  רצועות טרפז, שכל אחת יכולה להחזיק מלוא העומס.  2

לפחות. כל מבנה המפוחי� ע� המנוע  54�IPמנועי היחידה יהיו סגורי� לחלוטי�  �
.� יועמד על קפיצי

 מגש הניקוז יבוצע מפח פלב"� ע� בידוד מתחת למגש.  �
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, 2בעובי " EU-2ה מסנני אויר ביחידה יכללו מסנני� מוקדמי� ליעילות נמוכ �
  . כל המסנני� יהיו בתו+ מסגרות פח מגולוו�.EU-4ומסנני� משניי� לרמת סינו� 

  .FPM 350שטח הפני� של המסנני� יתאי� למהירות מירבית  

היחידה תכלול בתוכה בי� השאר, ברז פיקוד פרופורציונלי דו דרכי מתוצרת "לנדיס"  �
י ניתוק כדוריי� מסנ� קו ע� ברז שטיפה או "סאוטר " או "הניוול" בלבד וכ� שני ברז

בפקק. הברז יפוקד ע"י בקר אלקטרוני פרופורציונלי, לפי דרישת הטרמוסטט. כל 
 כלולי� במחיר יחידת טיפול אויר. –ברזי� הנ"ל 

היחידה תצוייד בגופי חימו� חשמליי� בתו+ היחידה מופעלי� בדרגות ע"י בקר  �
מעלות. יהיו הגנות נגד חוסר  18קה של בינארי ע� רגש באספקה לשמירת טמ' אספ

.� זרימה והגנת טמ' גבוהה ליד גופי חימו
לוח החשמל של היחידה יצויד בריליי שימנע כניסת גופי חימו� לפעולה כאשר קיימת  �

 יחידות קרור מי�. 2דרישה לפעות 
  

  יחידות טיפול אויר בנויות:   15.07

וכר ומנוסה בייצור יחידות טיפול יחידת טיפול אויר תהיה מוצר מוגמר של ייצר� מ �
אויר מתוצרת "מק�" או "פח תעש" או "וקס" או "אביבית הפח" או שווה ער+ 

 מאושר. 
היחידה תהיה במבנה אנכי, מורכבת משני תאי� וניתנת להכנסה ולהרכבה בחדר  �

 מכונות.
מדוד  Aדציבל בסקאלה  65היחידה תהיה בנויה לרמת רעש נמוכה שלא תעלה על  �

 מ' מהיחידה.  1במרחק 
) ע� בידוד דחוס בי� DOUBLE SKINסנדוי/ (  מפח מגולוו� כפולפנלי היחידה יהיו  �

 ,�וע� קונסטרוקצית פרופילי  ע� צביעה אפוקסי לתנאי� קשי� פני� וחו!הפחי
ק"ג למ"ק. הפרופילי�  32דחוס בפנלי היחידה ע� צפיפות  2" –פלדה. עובי הבידוד 

 קור. יכללו בידוד למניעת גשרי 
�  .�פנלי גישה יהיו נפתחי� על צירי� ע� ידית נעילה מסיבית, לגישה למנועי� ולמסנני

שאר הפנלי� יהיו סגורי� בברגי�. וכל הפנלי� ייסגרו תו+ לחיצה של אט� ניאופר� 
 לאטימות מלאה. 

 2המפוחי� יהיו צנטרפוגליי� ע� כפות נטויות קדימה. ההינע יהיה ע"י לפחות  �
  כל אחת יכולה להחזיק מלוא העומס. רצועות טרפז, ש

לפחות, דוגמת תוצרת "אושפיז" או שווה  54�IPמנועי היחידה יהיו סגורי� לחלוטי�  �
.� ער+. כל מבנה המפוחי� ע� המנוע יועמד על קפיצי

 דרגות סינו� אויר:  2מסנני אויר ביחידה יכללו  �
 2במי� בעובי " ליעילות נמוכה מעלי אלומיניו� ניתני� לשטיפה –דרגה ראשונה 

 .�  ומסגרות פלב"
. כל המסנני� יהיו בתו+ FARR 30X30דוגמת  EU-4מסנני� לרמת  �דרגה שניה 

.�  מסגרות פח פלב"
  .FPM 400 שטח הפני� של המסנני� יתאי� למהירות של 

 .�  היחידות ייבנו בהתא� לתקני� הישראליי� רלוונטיי
  

 :SQAWיחידות טיפול אויר טיפוס   15.08
  כללי:

יחידות טיפול אויר יהיו מוצר מוגמר של ייצר� מוכר ומנוסה בייצור יחידות טיפול  �
 "יוניק" בלבד. אויר מתוצרת "אלקטרה" או

 היחידות תהינה חד אזוריות, במבנה אופקי כפי הנראה בתוכניות. �
 10לכל היותר ע�  FPM 500שטח הפני� של הסוללה יתאי� למהירות פני� של  �

שורות עומק, (אלא א� צויי� אחרת ),  6ות יהיו כול� ע� צלעות לאינטש. היחיד
.� תוכנית לביצוע של היחידות תוגש לאישור מוקד

פנלי היחידות יהיו מפח מגולוו� צבועי� ע"י שכבת צבע יסוד מקשר, שכבת צבע יסוד  �
 אפוקסי וצבע עליו� קלוי בתנור.

ישה למנועי� ולמסנני�. פנלי גישה יהיו נפתחי� על צירי� ע� ידית נעילה מסיבית, לג �
שאר הפנלי� יהיו סגורי� בברגי�. וכל הפנלי� ייסגרו תו+ לחיצה של אט� ניאופר� 

 .1לאטימות ולבידוד תרמי ואקוסטי מלאי� בעובי "
 המפוחי� יהיו צנטרפוגליי� ע� כפות נטויות קדימה. �
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 לפחות. �IP 54מנועי היחידות יהיו סגורי� לחלוטי�  �
� השאר, ברז פיקוד פרופורציונלי תלת דרכי וכ� שני ברזי היחידה תכלול בתוכה בי �

ניתוק כדוריי� מסנ� קו ע� ברז שטיפה בפקק. הברז יפוקד ע"י בקר אלקטרוני 
ומטה, ברז  CFM 1200פרופורציונלי, לפי דרישת הטרמוסטט. רק ביחידות לספיקה 

 ".ON-OFF הפיקוד יהיה "
י שיכלול כל אלמנטי חשמל ופיקוד בתו+ היחידה יהיה לוח חשמל ופיקוד אינטגרל �

.� הדרושי� וריליי� לגופי החימו
היחידה תצויד בגופי חימו� חשמליי� בתו+ היחידה. יהיו הגנות נגד חוסר זרימה  �

.� והגנת טמ' גבוהה ליד גופי חימו
 מהירויות.  3 �היחידות יתאימו ל �
יבוצע פנל  –במידה ולא תהיה אפשרות גישה נוחה לטיפול ותחזוקה מצידי היחידה  �

  תחתו� פריק, ללא שינוי במחיר היחידה. 
   

  יחידות מפוח נחשו�:  15.09
  

  היחידות יהיו בהתא� למפרט הכללי, ולתוכניות, לטבלת הציוד וכ� להל�:
  

היחידות תהיינה מוצר מוגמר של ייצר� מוכר ומאושר מתוצרת "אלקטרה" או   .א
� –או בלי כיסוי דקורטיבי  "קרייר" או "טריי�" בלבד, במבנה אנכי או אופקי ע

הכל כפי שיתואר בתוכניות. יחידות מטיפוס עיליות יהיו ע� כיסוי דקורטיבי 
   .WNTבסימו� 

שורות עומק ובעלות סוללות עשויות ע� צינורות  4היחידות תהיינה כול� ע�   .ב
  .3/8נחושת "

  חיבור היחידה יאפשר פירוק נוח במקרה תקלה.   .ג
דר+ שסתומי� בעלי רקורדי� דיאלקטריי�  צינורות המי� יתחברו ליחידה  

להפרדה בי� פלדה לנחושת למעט מקרי� בה� ברזי הניתוק מפליז מהוות את 
  ההפרדה הנדרשת.

  מסנ� ליחידה יהיה מתכתי לניקוי עשוי סיבי אלומיניו�, נוח לפירוק וניקוי.  .ד

  שקו* עד נקודת הניקוז. P.V.Cמכל יחידה יתקי� הקבל� צינור ניקוז מ   .ה

ידה תכלול גו* חימו� חשמלי ע� מג� טמ' גבוהה נגד חימו� יתר כל יח  .ו
.�  וקונטקטור מיוחד לגו* החימו

כל יחידה תהיה מצויידת בשסתו� סולנואידי תלת דרכי או דו דרכי לפי סכמת   .ז
אטמ', ובשני ברזי� כדוריי� לניתוק. הברזי� הכדוריי� יהיו  8המי� ובנוי ללח/ 

  מחו/ ליחידה. כלולי� במחיר היחידה א+ יורכבו

הפעלת השסתו� המפוקד ייעשה ע"י תרמוסטט והפעלת היחידה תיעשה מבורר   .ח
ס"מ מהריצפה.פנל הפעלה יוגש לאישור  150מהירויות שיותק� בחדר, בגובה של 

הפסק, ומתג לבחירת מהירות מפוח וכיוו� הטמ'.  –ויכלול: לחצ� הפעל 
גופי החימו�. חור* יפקד על פעולת הברז או �טרמוסטט ע� מתג קי/

הטרמוסטטי� יהיו מטיפוס שקוע בקיר וא� לא צויי� אחרת יהיו מטיפוס 
START-STOP.  

הקבל� יתקי� יחידה אחת לדוגמא ורק אחר קבלת אישור המפקח על צורת   .ט
 ההרכבה, יורכבו שאר היחידות.

   
  צנרת, אביזרי�, ברזי� ואטמי�:  15.10

  
  צנרת  .1

מחוברי� בריתו+ ע�  40דיול צינורות המי� יהיו מפלדה שחורה סק  .א
קשת חשמלית. הצינורות יהיו חדשי� לחלוטי�, קשתות והסתעפויות 

. הקבל� יתקי� את הצינורות 40יהיו סטנדרטיות מתאימות לסקדיול 
 בקוי� ישרי� ומקבילי� ובצורה נאה. 

המערכת תהיה משוחררת מהל� מי� וממלכודות אויר. משחררי אויר 
קודה גבוהה ובכל מקו� נדרש כדי להבטיח אוטומטיי� יותקנו בכל נ
  סילוק האויר מהמערכת.
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הצינורות החיצוניי� יבודדו בפוליאוריט� יצוק בשרוולי פח לב� בעובי   .ב
 מ"מ. 0.5

צינורות בתו+ המבנה יבודדו ע"י גומי סינטטי ועטיפת סילפסט מלופ* 
כפול. אביזרי� יבודדו ע"י גומי סינטטי + ליפו* סרט סילפסט. צנרת 

  תהיה ע� בידוד דואל טמ' ועטיפת פח צבוע.  –אשית בפירי� ר

צנרת חיבור למי רשת עבור מערכת ההתפשטות ולברזי שטיפה תהיה   .ג
מחוברת בהברגות. הקבל� יבצע התחברות  40מפלדה מגולוונת סקדיול 

מצנרת מי רשת וימשו+ צינור אל מערכת ההתפשטות של מערכת קרור 
לשטיפת סוללות  1/2בוצע ברז ג� "מי�. סמו+ למערכת ההתפשטות י

.� מעבה ולשטיפת מסנני
מתלי� וחיזוקי� לצינורות יהיו מתוצרת ייצר� מוכר ויידוע. המתלי�   .ד

 יוגשו לאישור.
הקבל� יבצע כל הקדחי� ומעברי� הדרושי� בבניי� ואיטו� המעברי�   .ה

 בחומר בידוד ורוזטות.
 

2.  :�  שסתומי� ומגופי
אטמוספרות ומותאמי�  16לח/ עבודה של מגופי� ושסתומי� למי� יהיו ל

  מעלות צלזיוס. 100לטמפרטורת מי� עד 
  הברזי� יהיו מתוצרת "הכוכב" או "רפאל" או "קריי�" בלבד. 

  
3.  �  שסתומי� אל חוזרי

אטמוספירות ומותאמי�  16שסתומי� אל חוזרי� יהיו ללח/ עבודה של 
  מעלות צלזיוס. 100לטמפרטורת עבודה של 

  ו מתוצרת "הכוכב" או "רפאל" או "קריי�" בלבד. השסתומי� יהי
  
4.   �  מסנני

  " ע� סל סינו� מפלב"� וע� ברז שטיפה. Yהמסנני� בכל סוגי הצנרת יהיו מסוג "
  המסנני� יהיו מתוצרת "הכוכב" או "רפאל" או "קריי�" בלבד.  

  
  שסתומי בטחו�  .5

�.יהיו ע� מבנה גו* מותא� ללח/ עבודה של הקו בו ה� מורכבי  
הקפיצי� יהיו מפלדלת קפי/ בלתי מחלידה. חבור השסתומי� לקווי� יהיו 

  בחיבורי הברגה.
  
  מדי לח/ יהיו ע� מעטה פלב"� ומילוי גליצרי�.  .6

  מדי טמ' יהיו ע� כיס� בצנרת. 
  ויכלול מד לח/. 3/4מפחית לח/ יהיה בקוטר "

ת ברזנט תפור, כל האביזרי� כמו ברזי פיקוד, מדי לח/ וטמ' וכד' יכוסו בעטיפ
  כלול במחיר האביזר.

  
  שיפועי�, חיבור לציוד וגישה לאחזקה   .7

שיפוע צינורות המי� יהיה המינימו� הדרוש כדי להבטיח שחרור אויר    .א
ואפשרות לניקוז� בנקודות הנמוכות. בנקודות הנמוכות של הצנרת 
יותק� ניקוז והקבל� יספק את כל האביזרי� הדרושי� לניקוז הצנרת. 

עפויות לחיבורי� לציוד יהיו כלפי מעלה כדי להבטיח שחרור אויר הסת
דר+ הציוד המחובר. על הקבל� לוודא שהמערכת תהיה משוחררת 
מ"הל� מי�" כמו כ� יתקי� הקבל� משחררי אויר אוטומטיי� בנקודות 

  הגבוהות של המערכת.

אי� לתמו+ צינורות המחוברי� לציוד ע"י הציוד עצמו זאת כדי למנוע    .ב
זק לציוד ממשקל הצנורות או מכוחות ההתפשטות של הצנרת. על נ

הקבל� להתקי� אביזרי התפשטות מתאימי� או "אומגות" ולעג� את 
הצנורות בנקודות קבע מתאימות בצורה שתמנע גרימת נזק לבניי� או 

  לציוד אליו מחוברי� הצנורות.

ומי� הצנורות יותקנו כ+ שתהיה גישה נוחה לש� לתיקו� ואחזקה. שסת  .ג
ומגופי� יותקנו באופ� המאפשר גישה קלה. בכדי להקל על אחזקה 

.�  ותיקוני� ייעשו חיבורי� לחלקי ציוד בעזרת מקשרי� או אוגני
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  ניקוי ובדיקת הצנרת  .8

הצנורות ינוקו ע"י הזרמת מי� בלח/ המקסימלי של המערכת עד   .א
שהצנרת תהיה נקיה על כל אביזריה כגו�: נחשוני� ואביזרי פיקוד 

.�  יעוקפו על מנת למנוע חדירת לכלו+ לתוכ

אטמוספירות, בהתא� למפורט במפרט  10הצנרת תבדק במי� בלח/   .ב
הכללי. לאחר תיקו� כל הדליפות אשר יתגלו תבוצע בדיקת לח/ נוספת 

שעות לפחות. על לח/ הבדיקה המלא להחזיק לכל אור+  24כנ"ל למש+ 
אישור לכ+ מאת  הבדיקה ואי� לשחרר את הלח/ מהצנרת עד לקבלת

  המפקח.

 הצנרת תישט* היטב, לפני הזרמת מי� לציוד. המסנני� יונוקו מס'  .ג
  �פעמי�, עד לרמת ניקוי� גבוהה, לקבלת מי� צלולי� וללא שו

 .�  חלקיקי
רק לאחר קבלת אישור המפקח לבדיקת ניקיו� המי�, יורשה הקבל� 

  להזרי� מי� לתו+ יחידות המיזוג.
ת מאוכלס בשלבי�, יקפיד הקבל� בניקיו� של היות והמבנה עשוי להיו

כל קטע אשר יבוצע, ויקבל אישור המפקח להתחברות אל הצנרת 
  הראשית. 

חודשי� מההפעלה  3כמו כ�, יבצע הקבל� שטיפות מי� חוזרות לאחר 
הראשונה, חצי שנה וע� המסירה הסופית של המיתק� לאחר שנות 

  הבדק.

מרי� וכח האד� הדרוש בכדי על הקבל� לספק את כל המכשירי�, החו  .ד
 לבדוק את הצנרת.

על הקבל� לתא� ע� המפקח את מועד הבדיקה בכדי שהמפקח יוכל 
להיות נוכח בזמ� הבדיקה. הבדיקה תעשה לפני בידוד הצנורות. המפקח 

  יכול להורות שבדיקת הצנרת תעשה בשלבי� א� יתגלה צור+ בכ+.
שביעות רצונו של כל הפגמי� שיתגלו בבדיקה יתוקנו ע"י הקבל� ל

המפקח. קטעי צנרת פגומי� יוחלפו בקטעי� חדשי� במידת הצור+ ללא 
  כל תוספת מחיר.

  
 מיכלי התפשטות  15.11

במערכת יותק� מיכל התפשטות מטיפוס סגור ע� דיאפרגמה למערכת הסגורה. נפח 
אט'.  3מנפח המי� במערכת בלח/ עבודה סופי  5%ההתפשטות יהיה מתאי� לקליטת 

  ליטר התפשטות. 300מיכלי� לנפח  2יהיו 
  

   משאבות מי�  15.12
או  "המאי/"דוגמת תוצרת  , אנכיות מונובלוקהמשאבות תהינה מטיפוס צנטריפוגלי

  . " בלבדסלמסו�"או  "המניע"

 סל"ד.  2900סל"ד. לא יאושרו משאבות  1450המשאבות יתאימו ל  � � � � 
' מ 30של  חיצוני נגד עומד לטו� קרור GPM 3 כל משאבה תתאי� לספיקה של � � � � 

  לפחות. 
  הקבל� יוודא שהמשאבה נותנת את הספיקה הדרושה כאשר היא 
  .הנדסמורכבת במערכת. אי� להביא לאתר משאבות ללא אישור המ 
  גו* המשאבה יהיה מברזל יציקה, המאי/ יהיה מברונזה, והציר  
 .�  מפלב"
  .72%נצילות המשאבות בנקודות העבודה לא תהיה פחותה מ  �
  אטמ'. 8שאבות יתאימו ללח/ עבודה של המ 
  שעות 30000של  המיסבי� יהיו כדוריי� בעלי אור+ חיי� מחושב �
  ,�  לפחות. המנועי� יהיו סגורי� לחלוטי� ומתאימי� לעבודה תחת גש
  . אטמי המשאבות יהיו מיכניי�.IP-55מתאימי� ל  
  בי� המשאבות לצנרת יורכבו מחברי� גמישי� מגומי. 

 
 לות פח מגולוו�:תע  15.13

התעלות תהיינה מפח מגולוו�, מעוגל אחר הגילוו�. עובי הפח, יהיה בהתא� למידות חת+ 
 �התעלה לפי המפרט הכללי. מבנה התעלות, צורת החיזוקי� והתליות יהיו בהתא
להנחיות מדרי+ "סמקנה" ארה"ב וכל סטייה מהנחיות הנ"ל מחייב אישור המהנדס 

  בכתב. 
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חיבורי תעלות חיצוניות יצופו יו אטומי� בסיליקו�, או מרק אפוקסי. חיבורי התעלות יה
פתחי� ושרוולי� למפזרי� לא יהיו ע"ג במס' ליפופי סילפסט לקבלת אטימות מלאה. 

  תפר חיבור בי� שני חלקי תעלה. 
בל� המשנה לעבודות פחחות, יראה למהנדס מקומות אחרי� בה� ביצע ע"מ לעמוד על ק

  � רשאי לפסול את הפחח מטעמי איכות ביצוע. טיב הביצוע. המזמי
 ,�תעלות יניקה, לאיוורור שרותי�, יהיו ללא בידוד, א+ קטעי תעלות הקרובי� למפוחי

  .1יהיו ע� בידוד אקוסטי פנימי "
  מ"מ ע� חיבורי אוגני� ואטמי� עמידי אש. 1.25תעלות יניקת עש� יהיו מפח מגולוו� 

. הבידוד יודבק בדבק לא דליק, 1אקוסטי פנימי "מבודדות בבידוד  מ"א תהינהתעלות 
, יכללו עטיפת 2תעלות חיצוניות יהיו ע� בידוד " וכ� יהודק בדסקיות לדופ� התעלה.

  סילפסט לתפרי תעלות וייצבעו בגוו� לב� בצבע מיוחד לפח מגולוו�. 
בתוכניות הינ� מידות מעבר אויר נטו. לא מ� הנמנע כי תהיינה סטיות מ� המידות 

תוכנית, שמקור� בדברי� שעשויי� להתגלות בשטח ולכ� הקבל� אחראי לבצע מדידות ה
  ביצוע התעלות ולהתריע על כל שינוי שהוא. יקות במקו� לפניומד

תעלות חיצוניות ייצבעו בגוו� לב�, בשתי שכבות צבע מיוחד לפח מגולוו�. תעלות יניקת 
  י אוגני� ואטמי� עמידי אש. מ"מ ע� חיבור 1.25עש� יהיו מפח מגולוו� בעובי של 

  
  מפזרי�, תריסי�, אביזרי תעלות:  15.14

   .בלבד או מטלפרס טרוקס יעד אותוצרת המפזרי� ותריסי� יהיו מ  א.
וכאשר  וערב –מפזרי אוויר קיריי� יהיו עשויי� אלומיניו� משו+ ע� עלי� שתי   ב.

�  . הקדמיי� אנכיי
  מופעלת ע"י בורג מהחזית.ל מפזר יהיה מצוייד במצערת רבת להבי� הכ    

 U.Sמפזרי אוויר תקרתיי� יהיו מאלומיניו� משו+ כדוגמת תוצרת מטלפרס דג�   ג.
  כל המפזרי� יצויידו במצערות

מעלות  45יהיו מאלומיניו� משו+ ע� להבי� קבועי� בזוית של תריסי אויר חוזר   ד.
 �  חרת.אאלא א� כ� צוי� וסתי� וע

מיקרו�  25ובעובי  325אולגני� באלגו� לפי ת"י כל חלקי האלומיניו� יהיו מ  ה.
  לפחות בגוו� שיבחר ע"י האדריכל. 

ס"מ  2בעובי  קיריי� יורכבו בקיר על מסגרת ע/ מהוקצעה אווירתריסי ו� מפזרי  
  שתסופק ותורכב ע"י הקבל� ועל חשבונו. 

במקרי� בה� מסומנת בתכניות מסגרת פלדה ע� הוראה מתאימה, יספק ויתקי�   
  � מסגרת כזו. הקבל

 266כל חלקי המתכת הברזליי� במדפי הויסות יהיו מצופי� קדמיו� לפי ת"י   ו.
מיקרו� לפחות. המדפי� ייוצרו בהתא� להנחיות תכניות הסטנדרט  12.5ובעובי 

 המתאימה.
החבורי� הגמישי� בכניסה וביציאה ממזגני� ומפוחי� יהיו עשויי� בד ברזנט   ז.

   גנציה. מבנה החבור יהיה כמצוי�.שעבר אימפר גר� למ"ר 800
  יבורי� יהיו חרושתיי�.ח החבור הגמיש יורכב רפוי במידת מה.

  
  צביעה וגמר שטח:  15.15

כל חלקי קונסטרוקציה, תמיכות, וכד' יהיו מפרופילי פלדה סטנדרטיי�   .א
�ושתי שכבות צבע  בנוס*, הפרופילי� יהיו צבועי� בשיכבת ווש פריימר. מגולווני

מיקרו�, ושתי  50בשתי שכבות צבע כרומט אב/ בעובי  סטרוקציותקונ עליו�
  מיקרו�. 50בעובי  שכבות צבע עליו�

תעלות גלויות מפח מגולוו�, כיסויי צנרת מפח מגולוו� וכד' ייצבעו לאחר ניקוי   .ב
לקונסטרוקציות בממיס שומני�, בשיכבת ווש פריימר, שיכבה אחת צבע יסוד 

מיקרו�. הגוו�  25 לקונסטרוקציות בעובי עליו�מיקרו�, ושכבת צבע  40בעובי 
   מפקח.ע"י ה יאושר

 12.5כל הברגי�, מוטות מתוברגי�, דיסקיות וכו' יהיו מצופי� קדמיוס בעובי   .ג
 מיקרו�.

 
  עבודות חשמל, פיקוד ובקרה אוטומטית  15.16

  
  א. מערכת הפיקוד לכל מערכות מזוג האויר ואוורור תהיה מושלמת ותכלול את  
  אביזרי� הדרושי� לפעולה תקינה של המערכת כגו�: טרמוסטטי�, כל ה 
 פרסוסטטי�, מפסקי�, מפסיקי גבול, ריליי�, טרנספורמטורי�, מגעי עזר וכד'. 
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  ב. התקנה, ביקורת וויסת של מערכות הפיקוד תיעשה בהתא� להמלצות יצר�  
  בות לקבל הציוד המופעל ומאושר ע"י יצר� ציוד הפיקוד. תכניות הפיקוד חיי 
  את אישורו של המפקח. 
  
  ג. הפעלת המערכת תהיה מלוח החשמל והפעלה של ראשי ביחידה או מלוחית  
  הפעלה מרחוק בהתא� לבחירה. 
  מיקו� סופי ללוחות החשמל והתרמוסטטי� יועבר לאישור המפקח. 
  
 כל העבודות יבוצעו בהתא� לדרישות המפרט הכללי של משהב"ט ד.  

  התקני� הישראליי�, ולכל דרישות חברת החשמל. וכ� לפי 08פרק 
   
  בגמר המתק�, יבצע הקבל� בדיקה של בודק חשמל מוסמ+, על חשבונו ועליו ה.  
  לתק� את כל הערותיו א� תהיינה. לא ישול� בנפרד עבור בדיקה זו, על  
  .�  הקבל� לקחת זאת בחשבו� במחיריו האחרי
  
  .PVCעלה יבוצעו בתו+ צינורות . קוי פיקוד, לטרמוסטטי� ולפנלי הפו 
  
  :מפרט ללוחות .ז 
  

לוחות החשמל יתאימו לתק� אירופאי ה� מבחינת מתח ותדר, וה� יכללו  -
  מאמתי"� (לא נתיכי�), וכל שאר דרישות התק�.

  

 . 1419לוחות החשמל יבוצעו בכפו* לתק� ישראלי חדש  -
 הגנה.  במקרה של התקנה בחו/ ויכללו גגו� IP-65על הגג יהיו הלוחות -
  מעלות.  45כל ציוד החשמל יתאי� לטמ' סביבה עד  -

 הר/.  50פאזות ואפס,  3וולט,  10% + 400כל הציוד מיועד למתח  -
כל לוח יהיה מושל� ומוכ� להפעלה כולל כל הסימו� ומורכב ומחובר במקומו. יש  -

לקחת בחשבו� כי בתו+ מחירי הלוחות השלמה כזו אפילו א� כל הציוד 
 רט.הפנימי לא פו

תוכניות מפורטות של לוחות החשמל ע� ציו� התוצרת של כל אלמנט המורכב בו,  -
יוכנו ע"י הקבל� ויוגשו לאישור לפני תחילת הביצוע. הלוחות יתאימו לציוד 

.� הקיי� ולכבלי� הקיימי
  .1:20תוכניות ייצור של הלוחות יהיה בקנ"מ 

ייצר� מוכר ומנוסה  מ"מ קלוי בתנור, מתוצרת 2מבנה הלוחות יהיה מפח צבוע  -
שני� בייצור לוחות חשמל ופיקוד של מתקני מיזוג אויר. ש�  10לפחות 

.� הייצר� יוגש לאישור מוקד
הלוח יכלול דלת פנימית בנוס* לפנל החזיתי  �במקרה של התקנה חיצונית 

החלק. בדלת הפנימית יורכבו כל המתגי�, נורות, אמפרמטר, וולטמטר וכו' 
  אוורור נמוכי�.הלוח יכלול חריצי 

 בכיס מיוחד בדופ� הלוח יהיו תוכניות חשמל כמבוצע.  -
-  �כל המעגלי� יהיו משולטי�, ע� שלטי� מלוחות סנדוי/ מוברגי�. כל הגידי

 .� ומהדקי� יהיו ממוספרי
על הקבל� לבדוק את מקו� הרכבת הלוח ע"מ להבטיח התאמת הלוחות שהוא  -

ת, השינוע, וכיווני ההזנות אל מייצר לבני� ולמקו� ההרכבה מבחינת המידו
 ומהלוח. מפסק ראשי יהיה בצד הנוח לגישה. 

מפסיק ראשי יהיו מסוג הרכבה מאחורי לוח פח ע� ידית בחזית, יכלול סליל  -
 הפסקה, ומתאי� לזר� הנומינלי. 

 או ניסקו בלבד. AEGמאמ"תי� יהיו מתוצרת קלוקנר מילר או  -
  לכל יחידה יהיו הגנות תרמו מגנטיות.  -

 המבטיחי� יהיו ע� יכולת ניתוק גבוהה.  -
מ"מ. צבע ירוק לנורות פעולה ונורות  22נורות סימו� יהיו מסוג מולטי לד בקוטר  -

 וצבע אדו� לנורות תקלה.
 מעלות בי� מצב למצב.  60מתגי� בוררי� יהיו מטיפוס פקט בזוית  -

  . 1.35קונטקטורי� לקבלי� ייבחרו לזר� נומינלי של הקבל מוכפל ב 
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 .0.92לי� יתאימו לשיפור כופל הספק ל קב -
תכניות מערכת פיקוד מושלמת על כל אביזריה, והחווט החשמלי ע� סימו� כל  -

 המגעי� כנדרש במפרט, תסופק בתו+ לוחות החשמל עבור כל 
  לוח לבד מתוכניות שיצורפו לספר מתק�. 
  תוכניות של לוחות חשמל ופיקוד תוואי כבלי חשמל ופיקוד של מתקני  
  יוגשו אישור מוקד� של יוע/ מיזוג אויר ושל יוע/ החשמל  � מיזוג ואוורור  
  של המבנה. 

  כל ציוד המתק� יאורק לפס השוואת פוטנציאלי� בבניי�.  -
  יבוצע באמצעות מולי+ בחת+  –הארקת תעלות מיזוג אויר  
 ממ"ר  10לפחות  

  
  פיקוד ובקרה למערכת קרור מי� ואינדיקציות ולוח:ח. 
  
  שמל ופיקוד משאבות על הגג יפקד על כל מערכת קרור המי� כולל לוח ח 
 .�  משאבות סחרור, וכ� יזי� ויפקד על יחידות אויר צח ומפוח יניקת שרותי
  בכל יחידת קרור מי� יהיה לוח חשמל ופיקוד אינטגרלי כלול במחיר היחידה.  
  גז נמו+, הלוח יכלול נורות פעולה ותקלה לכל מנוע, וכ� נורות תקלה ללח/  
  לח/ גז גבוה, חוסר לח/ שמ�, מג� חוסר זרימה מיכני בכל משאבה, קפיאה  
  במאייד ע� ריסט ידני. 
  אחת לכל צ'ילר ומשאבת גיבוי נוספת.  –לוח משאבות יזי� את המשאבות  
  ע� הפעלת המערכת תופעל ג� משאבת הסחרור. משאבת הגיבוי תיכנס  
  בה הראשית. יהיו מפסקי זרימה אוטומטית לפעולה במקרה תקלה במשא 
  לכל משאבה. 
  בתו+ יחידת קרור המי� יהיה מיקרופרוססור אשר יפקד על דרגות הקרור 
 .�  של המדחסי
  �  טרמוסטט בקו המי� החוזרי� יפעיל באמצעות בקר את יחידות קרור המי
  לפי דרגותיה�. יהיה חיגור תקשורת בי� היחידות ע"מ שיפעלו בפיקוד משות*  
  פ תוכנת ייצר� היחידות ליעילות מירבית. ע" 
 .�  יהיה מתג שיאפשר החלפת סדר הכניסה של המדחסי
  הפיקוד הפנימי של היחידה יבטיח שמירת לח/ ראש, ופיקוד להפסקת מדחס  
  ). PUMP DOWNבשאיבת יתר ( 
  פעולת היחידה תותנה בפעולת משאבת סחרור המי�, ובתקינות הזרימה ע"י  
  כמו כ� תותנה פעולת המדחס בתקינות כל ההגנות: מגיני מפסק זרימה,  
  יתרת זר�, מג� לח/ גז גבוה, מג� לח/ גז נמו+, מג� זרימת מי�, מג� לח/ שמ�,  
  מג� קפיאה במאייד וכו'. יהיה מתג החלפה בי� משאבות, ומתג החלפת סדר  
 .�  הכניסה של מדחסי
  ספק, לקבלת לוח היחידות יכלול בתוכו קבלי� לשיפור כופל הה 
  . הקבלי� וכל אביזריה� יבוצעו באחריות קבל� המיזוג. 0.92כופל של יפחת מ  
  נורת פעולה  –לוח מ"א על הגג יכלול המתגי� ונורות הבאי�: לכל צ'ילר  
  מופסק. נורת התקלה תהיה ריכוז תקלות מיחידת  �ותקלה ומתג מופעל  
  לת יתרת זר� + נורה נוספת הצ'ילר. לכל משאבה יהיה נורת פעולה ונורת תק 
  לחוסר זרימת מי�. יהיה מתג החלפת משאבה ראשית במשאבת הגיבוי. 
  אוטומטי, ונורות פעולה ותקלה  �מופסק  –כמו כ�, יהיה מתג ידני  
  לכל משאבה. כמו כ� יכלול הלוח מונה שעות פעולה לכל צ'ילר, נורות פעולה  
  אשי ומפסק ראשי.ותקלה ראשיי�, אמפרמטר ראשי, וולטמטר ר 
  יזי� את מפוח פינוי עש� וכ� כל מדפי האש בבניי�.  –שדה חיוני נפרד בלוח  
  המפוח יופעל באופ� אוטומטי בזמ� גילוי אש ומדפי האש ייסגרו.  
  הלוח יכלול במידת הצור+ מפסק מחלי* אוטומטי לקבלת שתי הזנות: מח"ח  
  ומגנרטור.  

   
  רגש באויר אספקה יפקד על  אויר צח:פיקוד ובקרה ליחידות טיפול ט. 
  פעולת ברז מפוקד פרופורציונלי בהתא� לדרישה במצב קרור.  
  במצב חימו� יופעלו גופי חימו� חשמליי� לפי דרישת הרגש לפי  
 �  קרור, נורות פעולה ונורת  � אוורור  �דרגות. בלוח הפעלה יהיה מתג חימו
  ילרי� ע"י חיגור חשמלי. תקלה. גופי החימו� ינותקו במצב פעולת הצ' 
  
  בנויות: פיקוד ובקרה ליחידת טיפול אויר י. 
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  או "הוטלו" SIEMENSמתוצרת  DDCהבקרה של המערכת תבוסס על בקר  
  �  מסוג  ETERNET, וע� תקשורת I\Oנקודות  32ע
 TCP\IP.הקבל� יספק את הבקר ואת כל הנדרש עבורו כולל ספק כח .  
  בודה הדרושה על מנת לבקר ולשלוט על פעולת בעבודת הקבל� תיכלל כל הע 
  היחידה.  
  �  הבקר יפקד באמצעות תרמוסטט אזורי על פעולת ברז פרופורציונלי של מי
  קרי� בהתא� לדרישה במצב קירור ועל פעולת גופי החימו� בפיקוד בינארי בפעולת  
  ה, אינדיקציות על פעולה ותקל �חימו�. הבקר יעביר אל לוח הפעלה מרחוק  
  אפשרות הפעלה מרחוק במצב קירור, חימו� או אוורור, ואינדיקציות על טמ'  
  אספקה וטמ' אויר חוזר. כל הרגשי� יהיו כלולי� במחיר מערכת הבקרה.  
  מנוע המפוח של היחידה יופעל דר+ וסת מהירות מטיפוס שינוי תדר דוגמת  
 ABB ת, או דנפוס או ש"ע. רגש לח/ סטטי בתעלת אספקה ראשי  
  יפקד באופ� דיפרנציאלי פרופורציונלי על מהירות המפוח באמצעות וסת  
  בתעלת האספקה,  1.25המהירות. המערכת תשמור על לח/ סטטי של "  
  נית� לכיוו�. ע� הזמ� המסנני� מתלכלכי� וע"מ לשמור על לח/ סטטי קבוע  
 .�  יוגברו מס' סיבובי המפוחי
  ות על טמ' אספקה וחזרה של היטא יוכל להעביר אינדיקצי DDCבקר ה  
 .�  וכ� אינדיקציות על מסנני� סתומי
  .�  לפיכ+ יורכבו רגשי טמ' ורגשי הפרש לח/ הנדרשי
  לוח הפעלה מרחוק לכל חדר פעולות יותק� כמסומ� בתוכנית ויכלול מתג לפעולה  
  במצב קירור או חימו� או אוורור, כפתור לכיוו� טמ', נורות פעולה ותקלה.  
  

  : תרמוסטט AWפיקוד ובקרה ליחידת מפוח נחשו� או יחידת טיפול אויר יא 
  יפקד על עולת ברז מפוקד בהתא� לדרישה במצב קירור. במצב חימו� יופעלו  
  גופי חימו� חשמליי� לפי דרישת התרמוסטט. לוחית הפעלה תותק� על הקיר  
  ), מתג START- STOPס"מ מהרצפה, תכלול לחצני הפעל הפסק( 160בגובה  
 �  קירור, נורות פעולה ונורת תקלה ומתג בחירת מהירויות. � חימו
  

  יב במצב גילוי אש, ינותקו כל מתקני המיזוג המוזני� מלוח ראשי מ"א. 
  

  לוח הפעלה מרחוק מערכת מרכזית:יג. 
  
  לוח הפעלה מרחוק יותק� כמסומ� בתוכניות. 
  אויר צח ומפוחי יניקת הלוח יפעיל את מערכת קירור המי�, יחידות טיפול  
 .�  שירותי�, וכ� הפעלה לכל יחידות טיפול אויר באזורי� הציבוריי
  הלוח ג� יקבל אינדיקציות על תקלה ביחידות. 
  מופסק לכל צ'ילר, וכ� נורת פעולה  –הלוח יכלול לחצ� למערכת קירור מופעל  
  ונורת תקלה כללית של כל יחידה, נורת פעולה ותקלה לכל משאבה. 
  לוח הפעלה מרחוק יכלול ג� לחצ� לבדיקת נורות. 
  �  לחצני הפעלה או הפסקה ונורות פעולה  –ליחידות טיפול אויר ומפוחי
  ותקלה לכל יחידה. כמו כ� יהיו שעוני שבת למערכת קירור המי�, למפוחי  
  שירותי� וליחידות טיפול אויר צח.  
  שעות למערכת המיזוג ויהיה  48כל שעו� שבת נית� לכיוו� ובעל זיכרו� פנימי של  
  עוק* שעו�. –מתג דר+ שעו�  

 
  מתקני פינוי עש�: 15.17

  
יורכבו מפוחי פינוי עש�. כל מפוח יהיה ע� אישור מכו� תקני� לעמידות בתנאי טמ' של 

  שעות.  2מעלות למש+  250
  מ"מ ע� חיבורי אוגני�. 1.25תעלות היניקה יהיו מפח מגולוו� מגולוו� בעובי 

  שעות. 2מעלות ל  250בורי גמישי� למפוחי� יהיו מחומר עמיד לטמ' חי
  יזי� ויפקד על המפוחי�. בחזית יהיו נורות  –שדה חיוני בלוח מ"א על הגג  
  אוטומטי. \מופסק  –פעולה ותקלה ומתג הפעלה ידנית  
  אוטומטי יופעל המפוח אוטומטית בעת גילוי אש וזאת \במצב מופסק 
  יה ממערכת גילוי אש. הקבל� יתא� קבלת האינדיקציות, באמצעות אינדיקצ 
  ממערכת גילוי אש. 

  הלוח יכלול לחצ� לבדיקת נורות. הלוח יכלול הגנות חוסר פאזה, היפו+ 
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  פאזה וחוסר מתח.
  הלוח יכלול מחלי* אוטומטי להחלפת הזנות מ ח"ח לגנרטור, ע� פיקוד 

.�  החלפה מתאי
  ורכב בכניסה לבניי�.לוח כבאי� להפעלה והפסקה מרחוק י

  קבל� המיזוג יבצע חיווט מושל� בי� השדה החיוני לבי� המפוח ע"י 
 �. המפוח יחובר ישירות להזנה, ובלוח יהיה נועל NHXHX-FE180כבלי� חסיני אש דג

  למאמ"ת.
   

 יחידות מזג� מפוצל:  15.18
בד, בעלת היחידה תהיה מוצר מוגמר של "אלקטרה" או " תדירא�", או "מיצובישי" בל

 .�  תו תק� ותו אנרגיה ממכו� התקני
" Lהיחידה תהיה עילית דקורטיבית להתקנה על הקיר בגובה ויותקנו לקיר ע"ג פרופילי "

  מפולסי� היטב.
  היחידה החיצונית תועמד ע"ג קונסטרוקצית פלדה מגולוונת מתאי� לת"י.
ת בהתא� צנרת מחברת תיעשה מנחושת רכה מחוברת בהלחמות כס*. קוטרי הצנר

מ"מ,  12להנחיות ייצר� היחידות, לפי גודל היחידה. הצנרת תבודד בגומי סינטטי בעובי 
ע� ליפו* סרט סילפסט בעטיפה כפולה. קטעי צנרת גלויי� לעי� יכוסו בנוס* בתעלת פח 

  לב�.
  יתאימו להוראות ייצר� המזגני�. �קטעי הצינורות, סוג כבל חשמל וכבל הפיקוד

  א+ ורק במכונה. צינור שיכופ* ידנית ויקבל הצרה יפורק ויוחל*. כיפופי צנרת יעשו
או תמע+ תוחל* מיד וכולל  קהצנרת תוג� מפני פגיעות במהל+ הבניה. צנרת שתינז

ההוצאות הנלוות כולל פירוק והתקנה מחדש של הצנרת, הטיח, הריצו*, האיטו� וכו' 
  יהיו על חשבו� הקבל�. 

  .A 410ו ליחידות ע� גז ירוק עובי הדופ� של הצינורות יתאימ
  כבל חשמל יתאי� ליחידות מתאי� להוראות בייצר�+ כבל תקשורת דו גידי.

צינור הניקוז יחובר לסיפו� חי למניעת חדירת ריחות ונקודת הניקוז תהיה לפחות בקוטר 
  . היחידה תופעל מפנל הפעלה חוטי.3/4" 

  
  אויר: מערכת בקרה ושליטה ממוחשבת על מתקני מיזוג 15.19

  
   תפקידי המערכת:. 1
  
  א. מערכת הבקרה ושליטה על מתקני מיזוג אויר ואוורור תהיה ממוחשבת מסוג  
 PLC  .דוגמת הוטלו, ארד� קונטרול טק או ש"ע  

  המערכת תנוהל בפרוטוקול פתוח ותתחבר למרכז שליטה בחדר אב בית או  
  במקו� אחר שיוכתב ע"י המזמי�.  
  

  ל מרכיבי מערכת המיזוג והאוורור למעט יחידות מפוחב. המערכת תשלוט בכ
  נחשו� למשרדי� וחללי� פתוחי� רגילי�. מערכת הבקרה תשלוט על הזנת  
  החשמל ליחידות ותפסיק את המתח רגעית בזמני� הניתני� לתכנות  
  סטופ יפסיקו את פעולת היחידה עד �והתרמוסטטי� מטיפוס סטרט 
  להפעלה ידנית מחדש.  
� ציבוריי� התרמוסטטי� יהיו רגילי� מטיפוס באזורי ON-OFF .  
  

   רג. יחידות טיפול יבוקרו באופ� מלא ע"י מערכת בקרת המבנה. בפעולת קירו
  יבוקר שסתו� הפיקוד על סוללת המי� הקרי� באופ� פרופורציונלי אינטגרלי  
   CURRENTובפעולת חימו� יבוקרו גופי החימו� החשמליי� באופ� רצי* ע"י  
 VALVE .  
  

 �  ויעבירו חיווי לבקרת  BLF-24ד. מדפי האש יהיו ע� מפעילי� דוגמת בלימו דג
  הפסקת  \יסגרו ע� הפעלת  \המבנה על שני מצבי הקיצו� שלה�. המדפי� יפתחו 
  או המפוח הקשור לתעלה שבה ה� מורכבי�. ריחידת טיפול האווי 
  

  אשר היא פועלת בחימו�, ה. בעת הפסקת פעולת יטא כלשהי (לרבות יטא קלה) כ
  תופסק תחילה פעולת גו* החימו� החשמלי ורק לאחר השהיה תופסק פעולת  
  המפוח. ההשהיה תהיה ניתנת לכיוו�.  
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  ו. מערכת בקרת מבנה תכלול חיוויי� מפורטי� של מצב רכיבי המערכת לרבות: 
  

יטה מלאה ואפשרות של תמי� לקבלת התממשקו רחיבור בתקשורת ליחידות קירו -
.� מהבקרה בטמפרטורת המי

  מצב בוררי� בלוחות החשמל.  -

 חיווי פעולה ותקלה של כל מנוע.  -
 חיווי טמ' מי� קרי� בכניסה ויציאה מכל יחידה.  -
- .� חיווי הזר� החשמלי בגופי החימו
 חיווי מצב שסתומי הפיקוד.  -
 סגור ) בנפרד לכל מד*.  \חיווי מצב מדפי האש ( פתוח  -
 נני יחידת אספקת אויר צח והתראה למצב סתו�. חיווי מפל הלח/ במס -
-  ,�חיווי טמפ', מפל לח/ במסנני�, כיוו� טמפ', מצב גופי חימו�, מצב ברז מי� קרי

 מהירות מנוע מפוח יחידות טיפול אוויר חדרי ניתוח.
חיווי טמ' בחדר תקשורת ומת� התראה על תקלה ע"י חייג� אוטומטי אל אנשי  -

 ה צג דיגיטלי להצגת הטמ' בחדר. השרות. בחדר התקשורת יהי
 

 �  ז. הצגה גרפית במרכז הבקרה של המערכות המבוקרות כולל תיאור מיקו
  המערכות במבנה ונתוני מדידה בזמ� אמת. 
  הצגת נתוני המבנה על גבי תמונות גרפיות בפורמט אוטומטי בזמ� אמת, כולל  
  גרפי במעברי� ממבט כללי. ZOOMאפשרות ביצוע  
  

  הדרגתית של המערכות לאחר הפסקת חשמל. ח. הפעלה
  
  
   מרכז הבקרה:. 2

  
   50מתוצרת חברה מוכרת שיש לה לפחות  PLCא. המערכת תהיה מסוג  
  פרויקטי� באר/ ובעלת נציגות מקומית ע� יכולת ביצוע התקנות ומת�  
  שירות לטווח ארו+.  
   

  ב. חיבור ותקשורת בי� כל הבקרי� במבנה בפרוטוקול פתוח. 
  
  ג. חיבור בתקשורת לבקרי� נוספי� שיותקנו במבנה כגו� מערכת גילוי אש,  
  מערכות בטחו�, מעליות, אינסטלציה סניטרית, מערכות חשמל, תאורה,  
  גנרטור חרו� וכד'. 
  

  ד. מרכיבי המערכת במרכז הבקרה:
  

מתאי� לדרישות המערכת, דיסק קשיח מהיר,  RAMחדיש ע� זכרו�  PCמחשב   -
 19ברזולוציה גבוהה בגודל " SVGAצג גרפי� צבעוני  ROM/CDטי�, כונ� דיסק

כולל כרטיס מאי/, כרטיס קול ורמקולי�, מערכת הפעלה דפדפ� אקפלורר וכל יתר 
.�  האבזרי� הנחוצי

  הווי דיוטי, כולל חיבור  HPמדפסת הזרקת דיו צבעונית  -
  למחשב. 

  מתא� תקשורת שיאפשר חיבור כל הבקרי� של המערכת,  -
 .200%וספת רזרבה עתידית של בת 
  להפעלת מרכז הבקרה WIZCONכדוגמת  HMIתוכנת  -
  המסופקי� במסגרת בקרת  DDC –ותקשורת אל בקרי ה  
  המבנה. 

 .LCDהצג במכרז הבקרה יהיה טיפוס  -
  

  PLC –ה. דרישות מינימליות הנדרשות ממערכת ה 
  

� :�  ביזור ועצמאות בקרי
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ת ללא תלות במרכז בקרה ו/או בבקר מרכזי ו/או לכל בקר נדרשת יכולת עבודה עצמאי

  בספק מתח מרכזי. בכל בקר יהיה שעו� פנימי עצמאי ושאינו תלוי.
 EEPROMהתוכנה המתייחסת למתק� (תוכנה אפליקטיבית) תישמר על גבי רכיב 

 PLCאשר ימנע מחיקת התוכנה בזמ� הפסקת חשמל. לא יאושר בקר  PLC –בבקר ה 
לו מבוסס על סוללת גיבוי, מסיבות של אמינות הסוללה לאחר ש �אשר גיבוי הזיכרו

  תקופת שימוש מסוימת.
  

  : האימות לציוד פיקוד סטנדרטי �
  המוצע חייב להיות תוא� לחיבור אביזרי מיזוג אויר ומבנה סטנדרטיי�. PLC �בקר ה

  
  נקודת רזרבה: �

יציאות) אשר  50%אנלוגי  50%נקודות רזרבה לפחות (  30%יסופקו ע�  PLC –בקר ה 
  אל פס מהדקי� בתחתית לוח הבקר ויסומנו בתוכניות כנקודות שמורות. ויחווט

במידה ויסופק בקר גמיש אשר בתוכנה נית� להפו+ את יציאות הבקר לכניסות, יסופק 
  לפחות. 10%הבקר ע� רזרבה של 

  
  כמות תמונות טבלאות מסכי תצוגה: �

הפעלת המערכות בבני�. על הקבל� לכלול  מספר מסכי התצוגה וההפעלה יקבעו במהל+
לפחות) למטרת הצגת  30%בהצעתו כמות מספקת של מסכי תצוגה (כולל רזרבה של 

  כל המערכות המחוברות למערכת בצורה ברורה וקלה לתפעול.
  
  

  . רשימת אפיו� מערכת בקרה:3
  

  הצגת מצב פעולה של המערכות במבנה. �
  מפורט של מהות ומיקו� הצגת התראות במרכז הבקרה ותיאור  �
 התקלה. 
 רישו� מיו� והפקת דו"ח אזעקות היסטורי. �
 הפעלה מרחוק של המערכות המבוקרות. �
 הפעלת מערכות על בסיס תוכנית זמ� יומית, שבועית, שנתית. �
  הצגה גרפית במרכז הבקרה של המערכות המבוקרות כולל תיאור  �
  אמת. מיקו� המערכות במבנה ונתוני מדידה בזמ� 
  איסו* ורישו� נתוני מדידה, בקרה ומצבי פעולה שוני� של המערכות  �
  המבוקרות כולל אפשרות הצגת הנתוני� בצורה גרפית ביחס לזמ�. 
 במבנה. רבקרה אופטימלית על מערכות מיזוג האווי �

  
  . תוכנת המחשב במרכז הבקרה:4
  
  � במרכז הבקרה:להל� תיאור הדרישות המינימליות הנדרשות מהתוכנה שתותק 
  

תוכנה ידידותית וחכמה. התוכנה תדרי+ את המפעיל בשפה העברית לבצע את כל   .א
  המשימות הדרושות.

 הפעלת המערכת תתאפשר ע"י מפעיל ללא הכשרה מוקדמת במחשב.  .ב
 התוכנה תאפשר הצגת נתוני המתק� בזמ� אמת.  .ג
 הצגת התראות כולל תיאור מפורט בזמ� אמת.   .ד
 ור, תארי+ ושעת האירוע.רישו� התראות כולל תיא  .ה
 מיו� והדפסת דו"ח התראות היסטורי.  .ו
 הצגה גרפית של מערכות הבקרה והמבנה.  .ז
 גרפי. ZOOMאפשרות לביצוע   .ח
 אפשרות לשינוי פרמטרי� ממחשבי הבקרה (אחד במזכירות ושני בחדר בקרה).  .ט
אפשרות לשינוי שעות הפעלה בצורה קלה ופשוטה תו+ שימוש בטבלת שעות שבועית   .י

 הפעלות והפסקות ביו�. 10לת לפחות הכול
 שני� לפחות מראש. 5 –תוכנית להזנת נתוני חגי� וערבי חגי� ל   .יא
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התוכנה תאפשר הצגת המערכת ומרכיביה השוני� בצורה גרפית בצבעי� וברזולוציה   .יב
 גבוהה.

  
  : I\O. רשימת נקודות 4
  

   DO �. הפעלת צ'ילר ( לכל יחידה ) 1
   DI � . צ'ילר פעולה ( לכל יחידה )2

   AI � . צ'ילר טמ' מי� יוצאי� ( לכל יחידה ) 3 
   AI �. טמ' מי� אספקה ראשי 4
   AI �. טמ' מי� חזרה ראשי 5
  . הפעלת משאבה 11
  . פעולת משאבה 12
  . תקלה משאבה 13
   DO � . הפעלת יטא אויר בנויה( לכל יחידה ) 14
   DI �. יטא אויר בפעולה (לכל יחידה ) 15
   AI � אויר אספקה, אויר חוזר (כל יחידה )  . יטא אויר טמ'16
  לכל מפוח או י.ט.א ע� וסת מהירות.  AI. דרגת מצב וסת מהירות 17
  לכל יטא ע� סוללת קירור.  – AI –. דרגת פתיחה של ברז פיקוד 18
  .DI –. מסנ� סתו� לכל יטא אוויר צח ולכל יטא חדר ניתוח 19
  .AI %�. מצב ברז מי� קרי� ב20
  .AIגופי חימו�  . הפעלת21
  .AI � %�. מצב פעולת ג"ח ב22
   AI �. טמ' אויר חיצוני 23
  PAR –טמ' רצויה לתצוגה  –. יטא אויר 24
   DO � . הפעלת מפוח 25
   DI �. מפוח בפעולה 26
  . תקלה בפעולת מפוח.27
. חיבור לכל יחידת טיפול אויר קטנה או יחידת מפוח נחשו� (יחידות קצה 28

  קטנות) 
  אופציה למזמי�.  �ת בתקשור 
  

  דגשי� מיוחדי� במהל0 הביצוע לתחזוקה נאותה:  015.2
  

  יאפשר נגישות טובה ונוחה כולל  –א. ההתקנות של ציוד מיזוג או אוורור 
  אפשרויות שליפה, פירוק חלקי� ללא הרס. 

  הקבל� ימסור תיק מתק� לבדיקה של היוע/  –ב. במסירה הראשונה של המתק� 
  . התיק יכלול דוחות הפעלה של כל הציודי� וכ� מדידות וחברת הניהול 
  הפעלה ( כמויות אויר, זרמי�, טמ' לחות וכו' ), וכ� ספרי ייצר� של הציוד.  

  סימו� מוסכ� של כל היחידות ע"פ שיטת האחזקה בשרטוטי� וע"י היחידות   .ג
  בשילוט סנדוי/.  

  כל יחידות המיזוג יכללו סיפו� לפני התחברות לניקוז.   .ד

קבל� המיזוג יהיה חייב להשתת* בכל בדיקות אינטגרציה אשר יידרשו וישת* פעולה   .ה
 .� בניסויי� וסימולציות עד גמר המוצלח של הבדיקות ע� כל הגורמי

 יהיה מד זר� נפרד לכל יחידה: מפוח, משאבה, יחידת טיפול, צ'ילר..  –בלוחות חשמל   .ו
 רכת בקרת המבנה.קבל� המיזוג יתא� כל הנדרש להעברת התראות אל מע  .ז
 תריסי אויר חוזר ליחידות מפוח נחשו� בתקרה יהיה ע� מסנני� משולבי�.  .ח
הקבל� יקח זאת בחשבו� במחיריו  –יש משמעות כספית  –א� להדגשי� הנ"ל   .ט

  האחרי� ולא ישול� לו עבור זה בנפרד. 
  

  
  ציוד שיש להגיש לאישור: 12.15

   
  הקבל� יגיש ציוד לאישור באופ� הבא: 
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  1:25לו� קטלוג של המוצר או תוכנית ביצוע ב צי � 
  פירוט טכני של המוצר, ציו� הדג� וכל האופציות שנדרשו. � 
  גר* בחירת הציוד ע� ציו� של נקודת העבודה. � 

  עותקי�. אי� לשלוח חומר בפקס. 4את החומר יש להגיש ב  � 
  חישובי� שנדרשו לבחירת הציוד. � 
  
  ש להגיש לאישור:להל� פירוט עיקרי של ציוד שי 

- � יחידות קירור מי
- .�  בולמי רעידות קפיציי

 משאבות סחרור. -
אביזרי צנרת: ברזי�, אל חוזרי�, מסנני�, חיבורי� גמישי�, מדי טמ' ולח/, מפחיתי  -

  לח/, שעוני מי�, מיכל התפשטות.

 יחידות מפוח נחשו�, יחידות טיפול אויר. -
- .� מפוחי
- .� צינורות שרשוריי� גמישי� או קשיחי
 מפזרי�, תריסי יניקה. -
 מדפי אש ועש�. -
-  �לוחות חשמל ופיקוד, ותוכניות תוואי חיווטי� ציוד חשמל עיקרי: מפסקי�, מפסקי

 מחליפי�, חיווטי� חסיני אש, מפסיקי ביטחו� מוגני אש.
 
  הפעלה 215.2
  
  הקבל� יפעיל את המתק� בשלמותו לתקופה של שבועי� רצופי�. בזמ� זה  
  והויסותי� הדרושי�. רק בתנאי שלא נתגלו מש+ פרק זמ� ייעשה כל הבדיקות  
  הנ"ל תקלות, תיראה ההרצה של המתק� כמוצלחת ונית� יהיה למסור את  
  המתק�. הקבל� מתחייב לבצע בדיקות הפעלה ע� היוע/ ה� בגמר המיתק� וה�  
  בשתי פעמי� נוספות כפי שיקבע בתקופת הקי/ ובתקופת החור* בתו+ שנת  
  שונה.הבדק הרא 
  

   תיק מתק� 15.23
  
  הגשת תיק מתק� לבדיקה של היוע/  –תנאי לקיו� מסירה ראשונה  –כאמור  
  .( �  ושל חברת הניהול ( שלושה עותקי

  התיק יכלול דוחות הפעלה של כל הציודי� וכ� מדידות הפעלה ( כמויות אויר,  
  זרמי�, טמ' לחות וכו' ), וכ� ספרי ייצר� של הציוד.  
   

  יספק תיקי מתק� לכל המערכת בארבעה עותקי�. בכל תיק ימצא: הקבל� 
  

דוחות הפעלה לכל יח' קצה בנפרד: לחצי עבודה, נק' עבודה כיוו� הגנות, זר�   .א
 במצב קרור או חימו�, ספיקות אויר, טמ' מי� ואויר בכניסה ויציאה. 

  שרטוטי ביצוע של ציוד מיוצר כולל מדיה מגנטית.  .ב

� ע"י הקבל� כמבוצע כולל מדיה מגנטית שרטוטי המתכנ� מעודכני  .ג � 
 מאושרי� ע"י היוע/.

 קטלוגי� מפורטי� של הציוד המסופק.  .ד
 הוראות הפעלה לרמת מפעיל לא מקצועי.  .ה
 הוראות אחזקה מפורטות: טיפולי� תקופתיי� מונעי�, טיפולי שוטפי�.  .ו
 אישור בודק חשמל מוסמ+.  .ז
 שרטוטי לוחות חשמל ופיקוד כולל מדיה מגנטית.  .ח
 ד תחילת האחריות, מש+ תקופת האחריות ותעודות המעידות על כ+. מוע  .ט

  
  מחיר אספקת החוברת לא ימדד בנפרד אלא יהיה כלול במחיר הקבל�. 
  

  שרות ואחריות  15.24
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חל מיו� קבלת המתק� את כל פעולות האחזקה נתיי�, ההקבל� יבצע במש+ ש  .א
ההגנות  הגנות מדחס ושאר והשירות הדרושי� לרבות: שימו� וגירוז מיסבי�, בדיקת

מתיחת רצועות, החלפת מסנני�, תיקוני אטמי�, טיפול במי�, ,הקיימות החשמליות
 פירוק וניקוי וכו' 

  ב. אחריות לשנתיי� (תקופת הבדק )
  התארי+ הקובע יהיה החל נתיי�. אחריות הקבל� על המתק� תהיה לש 
  חייב הקבל� תקופה זו, מקבלת המתק� ע"י המפקח. תו+  
  בתיקו� כל פג� או תקלה שיתגלו בפעולת המתק� וזה יעשה על סמ+  
  או במקרה של תקלה  שעות ממועד הקריאה 24קריאת המפקח תו+  
  שעות. 8משביתה, תו+  
  הבדק ויתקי�  תקופתהקבל� יחלי* במקו� כל חלק שנתגלה כלקוי בתו+  
  במקומו, במקרה ויידרש ע"י המפקח. דשחלק ח 
  � לבצע התיקו� במועד הנ"ל, יבצע המפקח את העבודה א� לא יבוא הקבל 
  באמצעות עובדי� אחרי� ויחייב את הקבל� בהוצאות. 

  
5.251 �  אופני מדידה מיוחדי

  

כל המחירי� בכתב הכמויות מתייחסי� לאספקת והתקנת פרטי ציוד מושלמי�,   .א
ת לרבות הובלות, הרמות ע"י מנו* במידת הצור+ וכל האביזרי� הדרושי� להפעל

שיטות המדידה  המערכת בצורה תקינה ומושלמת, אלא א� צויי� אחרת במפורש.
  יתאימו לשיטות המדידה של המפרט הכללי של משהב"ט.

  

מחיר יחידת קירור מי� בכתב הכמויות יכלול את המחיר: מנתק ראשי, לוח    .ב
חשמל ופיקוד האינטגרלי ביחידה, כל ההגנות הדרושות כמפורט במפרט, שעוני 

וכל אלמנטי החשמל והפיקוד כמופיע במפרט הטכני וכל חיבורי חשמל לח/, 
ופיקוד וכל חיבורי צנרת הדרושי�, קבלי� לשיפור כופל הספק, ציפוי לסוללות 

    עיבוי, אוברלאודי� למדחסי� ומפוחי� וכו'.
מחיר יחידת מפוח נחשו� יכלול את מחיר פנל ההפעלה והחווט אליו, תרמוסטט   .ג

כתיי� לניקוי, שני שסתומי ניתוק ע� רקורדי�, ברז מפוקד פיקוד, מסנני� מת
חשמלית תלת דרכי או דו דרכי, צינור ניקוז ע� סיפו� והתחברות לנקודת הניקוז, 
  חיבורי צנרת מי�, חיבורי חשמל ופיקוד, גופי חימו� חשמליי� והגנת טמ' גבוהה.

יר חוזר, החווט מחיר יחידת טיפול אויר יכלול את מחיר פנל ההפעלה ע� רגש באו  .ד
 �אליו, תרמוסטט פיקוד, מסנני� מתכתיי� לניקוי, שני שסתומי ניתוק ע
 �רקורדי�, ברז מפוקד חשמלית תלת דרכי או דו דרכי, גופי חימו� חשמליי
והגנות טמ' גבוהה ומפסק דגל, צינור ניקוז ע� סיפו� והתחברות לקו הניקוז 

 הראשי חיבורי צנרת מי�, חיבורי חשמל ופיקוד.
במחיר מטר צינור, יש לכלול את מחיר המתלי� כנדרש בתוכניות, החיזוקי� וכל   .ה

האביזרי� להתקנה ועיגו� הצנרת, וכ� את כל הספחי� הדרושי�: קשתות, מעברי 
, פקקי�, רקורדי�, הסתעפויות, מופות הכנה לחיבורי� נוספי� Tקוטר, אביזרי 

 2 1"/2מקוטר ויות בלבד רק עבור קשתות והסתעפבעתיד וכד' לכל קוטר שהוא. 
ומעלה ישול� בנפרד וזאת בתנאי שה� יהיו סטנדרטיות ולא מיוצרות בשטח. 
במחירי הצנרת יכלו ביצוע קדחי� או פתחי� בקירות בלוקי� או גבס, אספקה 

למעברי צנרת בקירות ואיטומ� ע"י צמר סלעי� דחוס.  PVC � והתקנת שרוולי� מ
 טו� ימדדו בנפרד לפי קוטר הקדח.רק קדחי� ופתחי� בקירות ותקרות ב

כולל, כגו� שסתומי� למיניה� יש לכלול את מחיר  2במחירי אביזרי צנרת עד "  .ו
 הבידוד למחיר אביזרי� אלה.

 מחיר עבור שילוט לא יימדד בנפרד אלה הקבל� יכלול אות� במחיריו האחרי�.  .ז
 האחרי�.לא יימדד בנפרד אלא הקבל� יכלול אות� במחיריו  –עבור ספרי מתק�    .ח
עש�, ועליו לקבל את \באחריות הקבל� לזמ� את מכו� התקני� לבדיקת מערכת אש  .ט

אישור מכו� תקני� למערכת. מחיר הבדיקה ייכלל במחירי העבודה האחרי� של 
  הקבל� ולא ישול� עליו בנפרד. 
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  אלמנטי� מתועשי� בבני�   22 פרק
  

  עבודות גבס  22.01
  

  כללי  22.01.1
ת גבס יהיה לפי הפרטי� המופיעי� בתוכניות וכמפורט לוחובביצוע עבודות   

משרד שיכו�,  �"מדרי+ למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי  במפרט
, ע"פ פרטי והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליו� חתימת החוזה אג* תכנו�

  .ומפרטי חברת "אורבונד", במהדורה המעודכנת
  �  .יש להקפיד על האיטומי� הנדרשי

  
  גבס וציפויי מחיצות  22.01.2

  
  חומרי�  .א

לבני� ו/או ירוקי� (עמידי מי�) ו/או ורודי� (חסיני  גבס לוחות  )1
  .ממ" 12.5בעובי אש) ו/או ירקרקי� (עמידי מי� וחסיני אש) 

כנדרש  ברוחב מורכבת מפרופילי� מגולווני� הקונסטרוקציה  )2
לא בכל מקרה  .ע� ניצבי� במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקבל�

  .ס"מ 40יעלה המרחק בי� הניצבי� על 
הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילי� כדוגמת   

ס"מ,  2�3המחיצות ו/או פרופילי "אומגה" מגולווני� בעובי 
  .בהתא� לתוכניות וקביעת המפקח באתר

קרומיות (שני לוחות בכל � חד קרומיות ו/או דו יהיו המחיצות  )3
  .תוכניותצד), בהתא� ל

 100ויהיו ברוחב  לאמור במפרט הכללי בהתא�יבוצעו  זקיפי�ה  )4
  .מ"מ לפחות 0.8מ"מ ובעובי 

השלד (מסילות, ניצבי�) יהיה באחריות מהנדס  פרופילי עובי  )5
  .הקבל�

משקל מרחבי וב ממ" 50צמר סלעי� בעובי  מילויהפנימי  בחלל  )6
ל משקוב ממ" 50בעובי  זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק" 80

כבה  פוליאטיל�שקיות , המילוי כולל ציפוי ק/מ"גק" 24מרחבי 
  .מאליו

המזרוני� יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת   
�  .גלישת מזרוני הבידוד ממקומ

בצידי הדלתות יש להרכיב זק* משקו* מיוחד מפח מגולוו�   )7
צוב  מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי יי 2בעובי 

לחילופי�, בא� ירצה הקבל�, יבצע  .ע"פ פרטי חב' "אורבונד"
מגולווני� בפתח במקו� הזק* המשקו*  .R.H.Sפרופילי 

  .המיוחד, על חשבונו וללא תשלו� מיוחד
  
  ביצוע הנחיות  .ב

 EPDMהאופקיי� יותקנו פסי איטו�  למסלולי�ומתחת  מעל  )1
צפה ולתקרה האיטו� בי� קצוות הלוחות לר .ו/או קומפריבנד

  .באמצעות מרק אקרילי יבוצע
ס"מ לרבות סתימה  1בתחתית המחיצה יש לעבד חרי/ בגובה   

  .במסטיק המתאי� לפי הנחיות יצר� הגבס
עבור המעברי�  .תגענה עד לתקרת הבטו� הגבסולוחות  השלד  )2

ותקשורת,  חשמלשל מערכות כגו� תעלות מיזוג אויר תעלות 
הכי� מסגרות מתאימות מפרופילי יש ל .בצנרות שונות וכיו"

רק לאחר מכ� תבוצע הרכבת לוחות  .לפתחי� מסביבשלד 
בהתא� לפרטי�  יבוצעפרטי איטו� מסביב למעברי�  .הגבס

  .המפורטי� בהנחיות היוע/ האקוסטי
ברצפה ובתקרת הבטו� יורכבו בעזרת  המורכבות המסילות  )3

 י� יקבע ע"הברגי מספר .7/35ומיתד פלסטי  5/35ברגי� למיתד 
  .הקונסטרוקציה של המבנה מהנדס
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מפח מגולוו�  וניתפינת מג� חיצ יהגנה ע" תבוצעפינה אנכית  בכל  )4
 PROTEKTOR, מסוג  גבסלרבות קצוות אנכיות של מחיצות 

1018/2162.   
יש לבצע את המחיצות באופ� רצי* מהרצפה ועד התקרה   )5

יש לבצע כלומר, מבחינת סדר העבודה,  .הקונסטרוקטיבית
  .קוד� כל את המחיצות ורק לאחר מכ� תקרות אקוסטיות

ת הגבס לוחוהקבל� יהיה אחראי לאטימת כל המרווחי� שבי�   )6
  .לבי� הצינורות, לאחר התקנת הצינורות

יש להימנע מהתקנת שקעי�, מפסקי� וכד' גב אל גב בתו+   )7
כדי למנוע פרצות אקוסטיות דר+ קופסאות  .מחיצת הגבס

 .ס"מ לפחות זו מזו 60שונות יש להתקינ� במרחק של החשמל ה
�  .באופ� כזה ימנעו גשרי קול בי� החדרי

 .יש למנוע מעברי רעש אפשריי� דר+ תעלות חשמל ותקשורת  )8
לש� כ+ יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של 

לאחר התקנת המכסה תבוצע השלמת איטו� של  .הקיר
בי� מחיצת הגבס באמצעות מרק המרווחי� שבי� התעלה ל

  .אלסטומרי
בחיבור בי� פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת   )9

   .משטח מוחלק מוכ� לצבע
  .יש להקפיד שהתפר בי� הלוחות לא יהיה חופ* אלא במדורג  )10
איטו� המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יוע/   )11

  .הבטיחות
  

  קונסטרוקצית חיזוק  .ג
תכנו� הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבל�, מטע� הקבל�   )1

�   .ועל חשבונו, ויאושר ע"י המפקח לפני היישו
ס"מ), תבוצע קונסטרוקצית חיזוק  330במחיצות גבוהות (מעל   )2

 .R.H.Sלרבות ציפו* הניצבי�, הגדלת עובי הפח, פרופילי 
� מגולווני� אשר יעוגנו לרצפה ולתקרה לרבות פלטקות+קוצי

  .מרותכי� וכדומה
3(   ,�מחיר הקונסטרוקציה והאביזרי� המיוחדי�, לרבות תכנונ

  .כלול במחיר היחידה
  

  מלוחות גבסוסינורי� תקרות   22.01.3
  
הלוחות יהיו אטומי� ו/או מחוררי�,  .מ"מ 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי   .א

  .בהתא� לתוכניות
מ"מ  0.2בעובי הלוחות המחוררי� כוללי� כולל ממברנה אקוסטית   

  .המודבקת ללוחות NRC 0.85 � 0.8ספיגה של  ברמת
סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל, לא תשול� כל תוספת בגי�   

  .חירור לא רגולרי ו/או בקוטר משתנה
  
מהנדס מטע� הקבל� ע� הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי  י"עיקבע  השלד  .ב

  .הקונסטרוקטיביתהתליה והחיבור לתקרה 
  .47�Fלהשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג יש   
  �  .מעוגלי� יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימי�ה בקרניזי
  .השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצר�  
תקרות אריחי גבס מחורר יהיו ע� קונסטרוקציה מסוג "פיי� ליי�"צ על   

  .כל רכיביה
  
ל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרי�, כ יעשוהגבס  בתקרות  .ג

  .ב"וכיוגלאי�, גרילי� למיזוג אויר 
  �יש להקפיד על הרכבת פינות מג� חיצוניות מפס  �ידקורטיבי בקרניזי

  .ואנכיתנת בפינה אופקית וופלדה מגול
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במידת הצור+, יתוכנ� ויבוצע ע"י הקבל� ועל חשבונו, חיזוקי� סמויי�   .ד
פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל  .ה לצור+ נשיאת הגופי�לקרניזי תאור

  .וכלול במחירי היחידה
  
 .עד לקבלת משטח מוחלק מוכ� לצבעגמר כל התקרות יהיה בשפכטל   .ה

 �להנחיות למפורט וכ� מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתא
  .האדריכל

  
ות צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר, ברולר קצר בלבד, ע"פ הנחי  .ו

  .היצר�, בגוו� לבחירת האדריכל
  
 ממ" 50 בעובי זכוכיתצמר צמר מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני   .ז

 כבה מאליו פוליאטיל�שקיות , כולל ציפוי ק/מ"גק" 24משקל מרחבי וב
  .מיקרו� 30בעובי 

  
  תקרות אקוסטיות ו/או תותב  22.02

  
  דרישות כלליות   22.02.1

  
ולתק� רעידות אדמה וכ� בדרישות  5103 כל התקרות יעמדו בת"י  .א

  ., ומסומנות בתו התק�921עמידות אש לפי ת"י 
  
סיו� ומוניטי� בהרכבת תקרות יקבל� יהיה קבל� מאושר בעל נה  .ב

   .אקוסטיות, מאושר ע"י המפקח
  
הקבל� ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת   .ג

לוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר התליה, העיגו� והחיבור וכ� שלבי שי
על הקבל� האחריות לתאו� מלא של ביצוע התקרה  .ומערכות אחרות
שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי  .בכל שלב ושלב

  .מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו�המערכות האלקטרו
  
התקרה ולקבל את אישור  תלתלייעל הקבל� להגיש, על חשבונו, תוכניות   .ד

התוכניות יאושרו  .הקבל� יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח .קחהמפ
�  .ג� במכו� התקני

  
חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות ע� סימו� ברור   .ה

  .של ש� היצר� ויאוחסנו במקו� יבש ומוג�
  
מפלס התקרה יסומ� לכל אור+ הקירות, הקורות והעמודי� שעימ� באה   .ו

  .ו� יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקחהסימ .התקרה במגע
  
כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקי� בקליפוני� עליוני� כנגד רעידות   .ז

  .אדמה
  
  .במרחב מוג� יבוצעו חיזוקי� ע"פ דרישות פיקוד העור*  .ח

  
  ו/או אטומי� מחוררי� ,פח� ממגשיאריחי� ותקרות אקוסטיות עשויות   22.02.2

  
י� באזורי� שוני� בבני� בהתא� לתכניות, על הקבל� לספק ולהתק  .א

, מחוררי� מגלווני�מגשי פח אריחי� ותקרות אקוסטיות עשויות 
(�מ"מ  40לכל מגש תהיה "כת*" בגובה  .ו/או אטומי� (אקוסטיי

   .מ"מ לצור+ חיזוק המגש 10לפחות, ע� כיפו* פנימי של 
  
ור יהיה החיר .26%מגשי� המחוררי� יהיה אריחי� ובאחוז החירור ב  .ב

  .מ"מ 2מיקרו פלוס בקוטר 
  
הצביעה של  .) משני הצדדי�PRE-PAINTצבוע בצבע מוכ� ( ההפח יהי  .ג

פוס סיליקו� פוליאסטר יהצבע החיצוני יהיה מט .הפח תיעשה בתנור
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הצד הפנימי של  .מפקחלפי בחירת ה RALבגוו�  ,מיקרו� 80בעובי 
  .פי� ללא סדקי�הצבע יהיה עמיד לכיפו .ייצבע בצבע להגנהפחי� ה

  
ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה � מגשיה  .ד

  .מתאימה עשויה מפח מגולוו� ומוטות הברגה
  
  .מטר 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקי� שלא יעלו על   .ה

ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי הלוחות   
  .י� אליושייגר� נזק לאלמנט עצמו או לסמוכ

מגשי  .מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותכיוו� ומיקו� ה  
�  .הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמי� לצור+ הקשחת המגשי

יהיו נקיי� ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור  לוחותהחיבורי� בי� ה  
  .צמודי� אחד לשני לוחותאו אמצעי� אחרי� כש

  
�יריעה מפחיתת רעשי� לתודבק ררות התקרות האקוסטיות המחובתו+   .ו

0.75 NRC.  
מעבר עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה ג� אספקה והתקנת פרופילי   .ז

   .וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר , סינרי�לאור+ קירות, מחיצות
התוא� את התקרה  RALבצבע קלוי בתנור בגוו� הקונסטרוקציה תהיה   

פיד על חיבורי� נאותי� של הפרופילי� יש להק .ו/או בצבע שחור עצמה
   .(אחד למשנהו) וכ� על חיתוכי זויות (גרונג) מדויקי� בהחלט

  
כל  .התקרות תכלולנה חיתו+ פתחי�, חורי� ואלמנטי� אחרי� כנדרש  .ח

  .החיתוכי� יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכי� באתר
  
נת לאפשר גישה יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשי� בכל מקו� על מ  .ט

חלוקת המגשי�, קוי� מנחי� ופרטי קצה  .נוחה לחלל שמעל לתקרה
  .יבוצעו לפי הנחיות המפקח

  
 ממ" 25צמר סלעי� בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני   .י

 ממ" 25 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק" 80משקל מרחבי וב
 כבה מאליו פוליאטיל� שקיות, כולל ציפוי ק/מ"גק" 24משקל מרחבי וב

  .מיקרו� 30בעובי 
  
כל התקרות התותבות פריקות מודולריות (מאריחי� או מגשי�) במרחב   .יא

   � 2010מאוקטובר  4חלק  � 5103המוג� יבוצעו כפו* להצעות תק� ישראל 
 �תקרות תותבות פריקות: כללי תכ� והתקנה במקלטי� ובמרחבי

�   .מוגני
נית לדרישת התק� להתקנת תפסי אחיזה בי� היתר תשומת הקבל� מופ  

�כל הנ"ל כלול במחיר  .בי� האריחי� או מגשי� ופרופילי� הנושאי
  .היחידה

  
  דוגמאות  22.03

  
, , רצפה וכו'תקרהמחיצה, ציפוי, על הקבל� להכי� דוגמא אחת מכל סוג של   22.03.1

 .עליו יורה המפקח מותבמקו �במסגרת עבודותיו, ולקבוע אות י�המורכב
דוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה ג� את ה

  .תעלות התאורה
  

: את דרישות במדויקהדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה   22.03.2
המפקח, את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי 

  .המפקח
  

עשה א+ ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על הביצוע הכולל של העבודות יי  22.03.3
  .ידי המפקח והכללת השינויי�, כפי שידרשו

  
  .גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח  22.03.4
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בנוס* לכל האמור לעיל על הקבל� לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל   22.03.5

התקרות: סרגלי  האביזרי� האחרי� שיש בדעתו להשתמש בה�, בעת ביצוע
�  .וכו' , אביזרי אקוסטיקה,גמר, ברגי�, פחי

  
  ותשלו� מיוחדי� מדידה אופני  22.04

  
  (מחיצות, תקרות, סינורי� וכו') גבס אלמנטי  22.04.1

  בנוס* לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללי� ג� את הנאמר להל�:
   ואישור מכו� התקני� קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונ�  .א
קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטי� מיוחדי� כמפורט לעיל לרבות   .ב

  ..R.H.Sתכנונ� כולל פרופילי 
  .עיבוד פתחי� כנדרש  .ג
לרבות איטו� סביב תעלות וצינורות בצמר  למיניה� האיטומי�את כל   .ד

  .זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה
� ת העזר, חיזוקייכל החיזוקי� והחיבורי�, קונסטרוקצ  .ה�, דיאגונליי

חומרי העזר למיניה� וכל הנדרש להתקנה חיזוקי� לרעידות אדמה, 
  .מושלמת

כנגד מעברי אש לפי הנחיות יוע/ הבטיחות  למיניה� האיטומי�את כל   .ו
ואיטו� סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט 

  .אקוסטיקה
כפי שידרוש  ידותובמגמאות הדרושות בגודל ובחומרי� אמיתיי� וכל הד  .ז

  .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בה�   .ח

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקו� כל ליקוי  לרבותוהנובעות מה�, 
  .דרשיישיתגלה בה� וכל שינוי ש

  .עיבוד במעוגל ובשיפוע  .ט
  .פינות פרופילי  .י

  .שפכטל  .יא
  .הפתחי� למיניה�, בכל גודל שהוא כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי   
ס"מ מעל תקרות  10מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה   

  .אקוסטיות
  

  תקרות אקוסטיות  22.04.2
  בנוס* לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללי� ג� את הנאמר להל�:  

 .ואישור מכו� התקני� ות נשיאה לרבות תכנונ�קונסטרוקצי  .א
ולמערכות אחרות  בהכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עש� וכיו"  .ב

  .כנדרש
  .חומרי עזר וכל המוצרי� והאביזרי� הדרושי� לביצוע העבודה  .ג
גמר ומעבר וכל כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוו� לרבות פרופילי   .ד

  .החיזוקי� כמפורט לעיל
מושל� של העבודה  לביצועכנגד רעידת אדמה הכל עד תקרות חיזוק ה  .ה

  .כפו* לדרישת התכניות ו/או האדריכלב
כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרי� אמיתיי� וכל הד  .ו

  .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
וכל ההוצאות הכרוכות בה� כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח   .ז

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקו� כל ליקוי  לרבותוהנובעות מה�, 
  .דרשיישיתגלה בה� וכל שינוי ש

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי� את ביצועה ואיננה   .ח
  .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות

ה�, בכל גודל הפתחי� למיני כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי   
  .שהוא

  
22.04.3   �מודגש בזאת שכל הנדרש ע"י פיקוד העור* לביצוע עבודות במרחבי� מוגני

�  .כלול במחירי היחידה ולא ימדד בסעיפי� נפרדי
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מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה (מחיצות, תקרות, ציפויי� שוני� וכו')   22.04.4
�ופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות פתיחת פתחי� לציוד מיזוג אויר, ג כוללי

�  .תאו� הפתחי
  

  קונסטרוקצית נשיאה  22.04.5
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטי� בפרק זה (מחיצות, תקרות,   

  ציפויי� וכו'
הקבל� יכי� על  .� וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאהומכל סוג שהוא) כוללי� תכנ

פורט ערו+ על ידי מהנדס רשוי, חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מ
כל  .קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבל� .לאישור המפקח

  .הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבל�
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  גלוי אש   34רק פ
  

  תאור העבודה (כללי)
  
  אריאל בשומרו� 'במבנה קליניקות אונהמערכת כוללת מתק� גלוי אש   �
  צמודה לתקרה.המערכת תבוצע עה"ט בצנרת   �
  
העבודה תכלול את כל המפורט במפרט המיוחד ובתכניות, לרבות הכנסת כלל המערכת   �

  לפעולה.
  
  דרישות מהקבל� .1
  
שני� לפחות בהתקנה ואחזקת מערכות גלוי וכבוי אש  5סיו� מוכח של יעל הקבל� להיות בעל נ  �

  אוטומטיות.
  
כת הספציפית ולהיות בקי בהוראות על הקבל� להיות מורשה מטע� היצר� להתקנת המער  �

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

  להל�). 5סעי* �תת 34.05המזמי� (כמפורט בסעי* 
  
  על הקבל� לקבל אישור מכו� התקני� ה� לתכנו� הבצוע וה� להתקנה.  �
  
  נת מערכת הגלוי והכבוי תבוצע ע"י קבל� אחד בלבד.התק  �
  
תאו� בי� קבלני� בנושאי� שאינ� קשורי� ישירות להפעלת מערכת הגלוי והכבוי, כדוגמת   �

(בתאומו יחובר  ניתוקי מ"א, חשמל, גנרטור וכד', ה� באחריות הקבל� ובתאו� ע� המתכנ�
  היבשי� לחשמל וכ"ו).כבוי אל ממסרי הניתוק ו/או המגעי� �הפקוד מלוח גלוי

  
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.

  
  
  ספרות טכנית. 2

שבועות טר� בצוע בקורת הקבלה  3המזמי�  ידי הקבל� לאישור� טיוטת "ספר המערכת" תועבר על
  למערכת.

  
עותקי� של "ספר מערכת" בעברית, לתפעול ואחזקת המערכת  5הקבל� יתק� בהתא� ויספק 

  (דרג מעבדה), זאת ביו� בקורת הקבלה למערכת. ברמת המתפעל והמתחזק
  

�נאי הכרחי (אספקת "ספר מערכת" הוא ת כל עותק של "ספר המערכת" יכיל את הפריטי� הבאי
  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� ומחברי�) שברכזת.  ג.
  , כולל רשימת רכיבי�.שרטוטי� אלקטרוניי� של כל הרכיבי� והכרטיסי�  ד.
  שרטוטי� חשמליי� של מערכת הפלות מתח וכד'.  ה.
שרטוטי� חשמלי� ואלקטרוניי� של כל הלוחות והפריטי� (אביזרי העזר) הנוספי�, כולל   ו.

.�  ספרי אחזקה, כיול, הפעלה ורשימת הרכיבי
הצנרת וקיבוע איזומטרייה של צנרת פיזור גז הכבוי והנחירי�, כולל פרטי ומיקו� חיזוקי   ז.

.�  המיכלי
  .PRE ENGINEEREDהרצת מחשב של מערכת הכבוי, או אישור   ח.
ידי �הכמויות) ורשימת חלקי חילו* המומלצי� על�רשימת כל הציוד המותק� (בדומה לכתב  י.

  .+ מחיר).N.P(תאור פריט +  היצר�
  פרוטוקול תקשורת של הרכזת.  יא.
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  ).(TROUBLE SHOOTINGהנחיות היצרו� לאיתור תקלות   יב.
  הוראות אחזקה המומלצות ע"י היצר�.  יג.
  פירוט חישובי עומסי� חשמליי� במערכת הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי.  יד.
  עפ"י דרישת המזמי�. �ספרות רלוונטית נוספת   טו.
  
  
  בקורות קבלה. 3

  קורת תבוצע ע"י הקבל�, בנוכחות ולפי הנחיות המזמי�.יהב
  

  קבל� יספק על חשבונו את כל הציוד והחומרי�במהל+ כל בקורות הקבלה ה
.�  הנדרשי� לבצוע בקורות הקבלה, כולל גז לבדיקת הגלאי

  
  .1ראה ג� ההנחיות לבצוע בדיקה ע"י מת"י בפרק ג

  
  הדרכה .4
  
לאחר סיו� העבודה וטר� קבלתה הרשמית, יבצע הקבל� הדרכה לנציגי המזמי�. ההדרכה   א.

  תכלול:
  פעולתה. תאור המערכת ועקרו�  .1  
  אופ� תפעול המערכת בכל מצביה (רגיעה, אזעקה, תקלה וכד').  .2  

  
  אחריות. 5

הקבל� ית� אחריות של שנה אחת לכל רכיבי המערכת שיסופקו במסגרת העבודה, למעט 
שני�. המצברי� שימסרו ע� קבלת המערכת לאחריות  3 �המצברי�, עבור� תינת� אחריות ל

  למועד הקבלה. המזמי�, ה� אלה שיותקנו סמו+
  

שני� לפחות. התחייבות זו  10הקבל� יגיש למזמי� התחייבות בכתב לאספקת חלפי�, לתקופה של 
מלאי מתאי� של חלקי חילו* חדשי� ומקוריי�, בכמות מספקת  תכלול ג� הצהרה שברשותו

  לתת שירות מלא ומיידי לתקופת האחריו. המזמי� רשאי לבוא ולראות מלאי זה.
  
  
6. �  תקני
  
 1220ערכת והתקני גלוי וכבוי אש יתוכננו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות התק� הישראלי מ

במהדורתו האחרונה. זאת בהסתמ+ על מפרטי, תכניות והתקנות של היצרני� המאושרי� של 
. כמו כ� תבוצע המערכת UL)תק� � (כל הציוד ישא תו ULתק� �המערכות הספיצפיות הנושאות תו

  ומפרט מיוחד זה. 34שרדי פרק בהתא� למפרט הבינמ
  

כל אבזרי המערכת, כולל יחידות לוח הבקרה, ישמשו רק למטרה שיועדה לה� ע"י היצר� וישאו 
  מהדורה אחרונה. ULתק� �תו
  

 �הגלאי� יתאימו לתקנות הישראליות החלות על שימוש בחומרי� רדיואקטיביי� ויהיו מאושרי
  יש את האישור למזמי�).ג� ע"י הוועדה לאנרגיה אטומית (הקבל� יג

  
 7�10% �. צפיפות הגז תהיה (יחושב ע"י הקבל�): �200FMיבוצע כבוי אוטומטי בלוח ראשי , בגז 

  מנפח החלל אותו הוא מיועד לכבות.
  

  .40צנרת הכבוי תהיה מפלדה צבועה, סקדיול 
  

ורית דרגות, כאשר בשלב ראשו� תופעל התראה א 2מערכת הגלוי להפעלת הכבוי תהיה בעלת 
קולית ובמקביל תפעיל המערכת ניתוקי חשמל אוטומטיי�, �בלבד. בשלב השני תופעל התראה אור

  ובמקביל חייג� אוטומטי.
  

המזמי� ידרוש מהקבל� בדיקה של גו* מוסמ+ (כגו� מכו� התקני� הישראלי וכד') לכל הציוד, עפ"י 
  ' לעיל.1שיקול דעתו (למשל במקרה של גלוי גלאי� פגומי�) ראה ג� מסמ+ ג
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  אישור תכניות עבודה וציוד. 7
:�  טר� התחלת העבודה (ההתקנה) יגיש הקבל� לאישור המזמי� את הפריטי� הבאי

  
(מיקו� כל ההתקני� עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז", לרבות מספר  "תכניות לבצוע"  א.

  המוליכי� וחתכ� בכל קטע וקטע).
רכי� מדוייקי�, קטרי� מדוייקי�, אורכי� (מהל+) צנרת הכבוי, כולל או איזומטריית  ב.

�(עפ"י התוואי שב"תכניות  ואביזרי זרימה וכדומה (ספחי�) אקוויוולנטיי� של מחברי
  למכרז").

  .PRE ENGINEEREDהרצת מחשב מלאה של מערכת הכבוי או אישור   ג.
נו� שרטוטי תנוחה, כולל פרטי ומיקו� תמיכות (עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז") ותכ  ד.

  תמיכות מיוחדות.
הוראות יצר� וקטלוגי� מלאי� (כל העמודי�) של כל הציוד וההתקני� (גלוי וכבוי)   ה.

  שבכוונתו להתקי�.
  (כולל ניתוק חשמל וכ"ו). תכניות חווט (לרבות מספור החווט) של הרכזת וכלל המערכת  ו.
  .SHOP”�”DRAWINGSאישור מת"י לתכניות הבצוע   ז.
  

ידי המזמי�. לאחר אישור תכניות �עבודתו בטר� אושר כל החומר הנ"ל עלהקבל� לא יתחיל ב
אלה, תבוצע העבודה א+ ורק לפיה� (כחלק בלתי נפרד ממפרט זה). אי� הקבל� מורשה לשנות את 

  תכנו� המערכת, אלא באישור בכתב של המתכנ� והמזמי�.
  
  חבורי חווט:  .8
  
  נורות יהיו קצרי� ורציפי� ככל הנית�.יהצ  א.
החיווט יהיה רצי* לכל אורכו. חבורי חווט לציוד יבוצעו רק בתו+ ההתקני� (בסיס   .ב

הגלאי�, קופסאות לחצני�, צופרי� וכד'), רק ע"י הלחמת קצה המולי+ ו/או שרוול 
  לחיצה, לא ע"י מהדקי�) ושרוול בידוד מתכוו/.

יות בתו+ חבורי הסתעפות יבוצעו א+ ורק בקופסאות הסתעפות. אי� לבצע הסתעפו  ג.
!�  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� הול+")   ה.

  ומספר אזור הבקרה.
  
  סימו� ושילוט  .9
  
ור, צבע כל חווט המערכת ימוספר: כל זוג מוליכי� של כל חוג ימוספר במספר האז  א.

  המוליכי� שונה.
חווט פנימי של הרכזת ולוחות משנה ימוספר בסדרת מספרי� שונה מזו של אזורי   ב.

הגלוי והכבוי. המספור יהיה תוא� לתכניות החווט שיאושרו ע"י המזמי�. המספור 
.�  יוצמד בנקודת חבור החווט לכרטיסי

  בתכנית. כבלי פקוד יסומנו בדיסקיות מתכת ע� מספר הכבל המצויי�  ג.
  .�  אותו המספר יצויי� ג� על פסי המהדקי

  
באחריות הקבל� לבצע את כל חווט הפקוד והממסרי� מהרכזת ללוחות החשמל   .10

+ בצוע ניתוקי�, כולל הוספת מגעי� מתאימי� בלוחות הנ"ל, ולוודא הפעלת רלצו
  הניתוקי� כנדרש.
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  רכזת גילוי אש 
  

  המערכת
  
  כיבויי� .  54 �כתובות ו 1027לקליטת  רכזת כתובתיתרכזת קיימת במבנה היא    א.
  
  כל ציוד גילוי שיותק� במבנה המיו� יותא� ויחובר לרכזת הנ"ל   ב.
  

  �  גלאי
  
, TWIST LOCKכל גלאי יותק� לבסיס. כל גלאי יכלול ראש גלאי ובסיס ננעל סיבובית   .1

  אל קופסת חיבורי� שתותק� בצמוד לו.
  
(עפ"י סוג  UL 521 �ו A268 UL, 268ULו בדרישות תקני� הגלאי� והבסיסי� יעמד  .2

  הגלאי), מהדורה אחרונה.
  
3.  .�  כל סוגי הגלאי� יותקנו על בסיס מאותו דג
  
הגלאי� יותקנו במיקו� כמתואר בתכניות. הקבל� יביא בחשבו� (ויוכיח זאת) את   .4

  השפעת האיוורור על מיקו� התקנת הגלאי� בפועל.
  
  כ+ שנורית הסימו� שלה� מופנית לכוו� הכניסה.הגלאי� יותקנו   .5
  
קורות הקבלה למערכת יתברר כי עקב מהירות זרימת אויר בפועל חסרי� יבמידה ובב  .6

גלאי� (למרות שההתקנה בוצעה בהתא� לתכניות המאושרות), באחריות הקבל� 
  להוסיפ� (לספק גלאי�, בסיסי�, חווט ותעלות לרבות התקנה והפעלה).

  

טחו�. אי� לשבור פי� זה (גלאי שיותק� ללא פי� של�, ייכלול פי� נעילה לבכל גלאי  .7
 ייפסל).

 
  . כל הגלאי� יהיו מסוג כתובתי . 8
  
  

  גלאי� בלוחות חשמל
  הגלאי� יותקנו כ+ שנית� יהיה לבדוק אות� תקופתית ללא צור+ בהפסקות חשמל.  א.
  
  .D.F.Rגלאי� שיותקנו בלוחות חשמל לא יכילו ממסר מגנטי   ב.
  
הגלאי� יותקנו ע"ג הדופ� העליונה של הלוח, ע"ג פלטת פח מתפרקת ע� צירי� כ+   ג.

  שאי� צור+ להכניס ידיי� לתו+ הלוח כדי להגיע אל הגלאי.
  
הקבל� יבצע איטו� של הלוח לאחר התקנת הגלאי בלוח ע"מ למנוע חדירת מי� או  ד.

�  ללוח. חרקי
  

  צופרי� ומנורות
  
  מהדורה אחרונה. UL 464שות התק� הצופרי� יענו לדרי  .1
  
  .DBA95צופר פנימי יהיה בעצמה של לפחות   .2
  
  יהיה משולב ע� מנורה לבנה מהבהבת. ("כבוי הופעל") צופר פנוי  .3

  
6.  :�  צלילי� וצבעי

יהיה צליל שונה.  (אזעקת אש, תקלה, פנוי) לכל אחד מסוגי הצופרי�  א.  
  שנועדה לכ+ ע"י היצר�. הדבר ייעשה ע"י שימוש ביחידה מודולרית  

  ("כבוי הופעל") ישמיעו צלילי� שוני� במצבי העבודה הבאי�:  צופרי פנוי  ב.  
  בהשהייה לפני פליטת גז.  .1    
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  במש+ פליטת הגז ועד שהמערכת חוזרת למצב "מוכ� לפעולה".  .2    
  
  מנורת "כבוי הופעל" תהיה לבנה מהבהבת.  .7
  
  ליל מתמש+.הצופרי� יהיו אלקטרוניי� ובעלי צ  .8
  
  
  לחצני�
  

), ללא לוח SINGLE ACTIONלחצני אזעקת אש יהיו מסוג "פעולה יחידה" (
  זכוכית/פלסטיק לשבירה.

  
  ).DOUBLE ACTIONלחצני הפעלת כבוי יהיו מסוג "פעולה כפולה" (

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

  
  

  )L.O.E(התקני סו� קו 
  

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
  

  מערכת הגלוי והכבוי.בנוס* למצויי� לעיל, להל� פרוט לשילוט הנדרש ב
.�  כל התקני� והציוד ישולטו בשלטי סנדבי/' חרותי

  כל השילוט יחובר בעזרת ברגי�. אי� לחבר שלטי� בהדבקה.
  מיקו� מדוייק לכל שלט ייקבע באתר.

  
  

  מערכת כבוי אוטומטי
  

  מיכלי גז כבוי
  
לו תו היצר� של מערכות הגלוי, או שנבדקו יחד וקב המיכלי� יהיו מתוצרת אותו  .1

  . כמערכת גלוי וכבוי אש.L.Uתק� 
  
  נפח המיכל ושיטת ההפעלה יתאימו לסוג הגז שיאושר.  .2
  
לפחות מנפח הגז הנדרש. נפח מדוייק יחושב ע"י  20% �נפח המיכל יהיה גדול ב  .3

  .  FM200 הקבל� לפני ההזמנה ויוצג לאישור המזמי�, בכפו* לסוג הגז שאושר
  
  � כשהוא מלא בגז, חתו� ובדוק להתאמתו לתק�.המיכל יגיע ממפעל היצר  .4
  
(משקל) וסוגו, תארי+  על כל מיכל יופיעו רישומי היצר�, התק� בו נבדק, נפח הגז  .5

  הבדיקה וכל מידע רלוונטי אחר.
  
על כל מיכל תותק� מערכת הפעלה חשמלית מבוקרת וממונעת, ידית להפעלה מכנית   .6

  ושעו� לח/.
  
� ג� אמצעי התקנה ועיגו� לקיר, אוריגינליי� של היצק� ע� המיכל יספק הקבל  .7

  ומותאמי� לסוג ההתקנה.
. על הקבל� להגיש משקלי מיכלי� לכל חלל ולוח המכובי� בגז לאישורו של המתכנ� 8

  והמפקח ע� הצגת חישוב כמות הגז הנדרשת . 
  

  סוג הגז



81 
 

 עבודות גמר ומערכות - שלב א'  - בנין מדעי הרפואה  - אוניברסיטת אריאל 
 

  
ומטיות בגז וה� הגז יהיה מסוג המאושר ה� ע"י מת"י לשימוש במערכות כבוי אוט  .1

  ע"י המשרד לאיכות הסביבה. כמו כ� יאושר הגז ע"י המזמי�.
  
  (בכפו* לאישור המזמי�). "”FM 200סוג הגז יהיה   .2
  
נפח ומשקל הגז יחושב במדוייק ע"י הקבל� בהתא� לסוג שאושר, לנתוני החלל   .3

  המכובה, הצפיפות האופטימלית הנדרשת לפי נתוני היצר� וכדומה.
  
  

  מדידה מיוחדי�:אופני 
  

  .08ראה אופני מדידה מיוחדי� כלליי� בפרק 
  המתק� יימדד לפי נקודות, כאשר אביזר הקצה כמו גלאי, לחצ�, צופר

  וכדומה נמדדי� בנפרד לפי יחידות.
אביזרי עזר כמו דיודות, נגדי סו* קו וכדומה לא יימדדו בנפרד, ומחיר� כלול במחיר 

.�  הסעיפי� השוני
  דדו כל מיכל בנפרד לפי נפחו וגז הכבוי בו, ולפי משקלו.מיכלי כבוי יימ

  
. במדה ויידרש ע"י המזמי� גז אחר, �200FMהמחיר שיציע הקבל� עבור גז הכבוי יהיה עבור 

.�  ייער+ ניתוח מחירי� בהתא
הכנת מסמכי� לאישור, לרבות תכניות חיווט, חישובי�, קטלוגי� וכדומה לא יימדדו 

  פי בצוע" והכנת "ספר מערכת", יימדדו כ"א בנפרד כקומפלט.בנפרד. הכנת תכניות "ל
  

  הגדרת תקני� �כללי  
  

  מסמ+ זה מפרט את מערכת גילוי האש והעש� הנדרשת בפרוייקט זה.
המערכת כוללת רכזת אש מרכזית, גלאי�, ציוד התרעה (צופרי�, נוריות סימו� וכ"ו) 

  ואבזרי עזר לקבלת מערכת מושלמת.
  

�  תקני
  
ערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימי� ותק� ישראלי להתקנת מערכות ) המ2.1 

  .1220/3גילוי אש 
האמריקאי המהווה בסיס לתק� הישראלי לפי הפירוט  L.U) בנוס*, ישא הציוד תק� .2.2

  הבא :
  .1220/2ותק� ישראלי  L.U. 864 � רכזת אזעקה 2.2.1
  .1220/1ותק� ישראלי  L.U. 268 � גלאי עש� 2.2.2
2.2.3 �  .1220/1ותק� ישראלי  L.U. 521 � גלאי חו
  .1220/1ותק� ישראלי  L.U. 464 �אמצעי התרעה  2.2.4
  .1220/1ותק� ישראלי  L.U. 1481 � חוספקי כ 2.2.5

 : �  .FM ,VDS ,BSIובנוס* תק� בינלאומי אחד נוס* מתו+ התקני� הבאי
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  סיקהקולית לכריזה ומו מפרט למערכת   35פרק 
  
  מטרת המערכת ודרישות תפעוליות  א.

מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרו�, הודעות שוטפות, צלצולי� להפסקות     .1
, המערכת תהיה אריאל בשומרו� 'במבנה קליניקות אונ רפואיומוסיקת רקע בכל שטח 
  . 3חלק  1220משולבת גילוי אש לפי תק� 

  ובנאמנות מרובה, באמצעות רמי הקול. והמוסיקה ישמעו באיכות טובה ההודעות .2
  שעות ביממה. 24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של   .3
  שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופו� מדלפק קבלה / חדר מנהל.  .4
צלילי�, וישודר  3�2לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולי� צליל גונג אלקטרוני בעל   .5

  אוטומטית ע� הלחיצה על מתג ההפעלה.
  המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חירו� על פני מוסיקת הרקע.  .6
כגיבוי ההעברה ממתח  24VDCוכ� ממתח ישר  VAC 220המערכת תוז� ממתח הרשת   .7

  הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא צור+ בפעולה ידנית כלשהי.
יאפשרו הפעלת  אשר Maintenance freeהמערכת תכלול מצברי חירו� ללא טיפול   .8

דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל, וכ� מטע�,  30המערכת ללא מוסיקת רקע במש+ 
  וטעינה מהירה, לפי הצור+. אשר יטעי� את המצברי� ברשת החשמל, בטעינת טפטו*

 24המערכת תשדר מוסיקת רקע מנג� סרט מקצועי או רדיו, המיועד לעבודה רצופה של   .9
  שעות ביממה.

  .70.7Vאו  100Vבמתח של  Constant Voltageי� ורשת הקוי� יפעלו בשיטת המגבר  .10
  או במדפי� שיוקצו לכ+. במידת הצור+, 19הציוד יותק� במסד סטנדרטי ברוחב "  .11

  
  מפרט טכני למרכיבי המערכת  ב.

  מסד מרכזי (במידת הצור0)  .1
  ציוד המרכזי.. יותק� כאמור כל ה19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי "  1.1
  מ"מ לפחות. 2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניו� או ברזל בעובי של   1.2
גובה המסד יהיה בהתא� לגובה הציוד המוצע, כאשר בי� יחידות ההגברה יותקנו שלבי   1.3

  כרזרבה. 25%ועוד תוספת מקו� פנוי של  1"¾ אוורור בגובה
, ותהיה אפשרות להסיר� בשעת הצור+, כל דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניו� או פח  1.4

  חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד חלודה.
כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פע� אחת, ובצבע סופי על בסיס אפוקסי   1.5

  בהתזה נוזלית או באבקה.
  בגב המסד תותק� דלת ע� צירי� ומנעול המאפשר נעילת המסד.  1.6
המסד יותקנו גלגלי� שיאפשרו הזזתו. סוג הגלגלי� יקבע בהתא� לעומס בתחתית   1.7

  לפחות. 20%ויכלול רזרבה של 
ע� מפסיקי הפעלה ראשיי�, נוריות לציו� אספקת המתחי�,  AC/DCהמסד יכלול פנל   1.8

נתיכי� להגנה בהתא� לתצרוכת הזר� וספקי כח לאספקת זר� ישר למערכות המיתוג 
  והבקרה.

, שנאי קו, וסת עוצמה, בורר מגברי� 5מערכת מוניטור שתכלול רמקול "המסד יכלול  1.9
  ומד עוצמה בגודל

 "3.  
  מגברי הספק  .2

מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורי� או מעגלי� משולבי�, בזווד במיועד   2.1
  , או על מדפי�.19להתקנה במסד ברוחב "

עפ"י העומס, בכל רוחב תחו�  R.M.S 30W/60W/120W/240W הספק היציאה יהיה  2.2
  ההענות.

  .70.7V, או 100Vאו מוצא במתח קבוע  Ω8 עכבת העומס תהיה  
  .30%בחשוב ההעמסה תלקח בחשבו� רזרבה של   2.3
  .24VDC, 50Hz 220 VACמתחי האספקה   2.4
  לפחות. 100KΩעכבת הכניסה   2.5
הפרש בי� עומס  1.25dB, 100Vביציאת קו  (Out put regulation)יציבות בשינוי עומס   2.6

.�  מלא לעומס בריק
  .3dB-בניחות של  60-16Khzתחו� הענות לתדר   2.7
  , בהספק מוצא מלא.1Khzבתדר  1% �אחוז עיוותי�: מתחת ל  2.8
  לפחות ביחס להספק יציאה מלא. 85dBרעש מוצא:   2.9
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  . 20°c - 45°c- תחו� טמפרטורת עבודה  2.10
ר תהינה באמצעות תקעי� ושקעי�, לצור+ חיבור וניתוק כל הכניסות והיציאות למגב  2.11

  המערכת בזמ� השרות.
  המגבר יהיה מוג� בפני עומס יתר, קצר או נתק ביציאה.  2.12

כל חלקי המתכת במגבר, יעברו תהלי+ של ציפוי ופסיבציה או תהלי+ אנודיזציה נגד  2.13
  איכול וחלודה.

  ערבל צליל  .3
או כיחידות מודולריות משולבות  19על פנל ברוחב " ערבל הצליל יותק� במסד המרכזי  3.1

  במגברי ההספק.
  בערבל יהיו כניסות:  
  א. לכל מיקרופו� במערכת.  
  ב. לערו/ רדיו.  
  ג. לערו/ מוסיקת רקע מנג� סרט.  
  .C.Dד. לערו/   
  ה. כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נוספת.  

צעות יח' מגבר הערבל אל מגברי ההספק כל כניסות המיקרופו� והמוסיקה יתחברו באמ  3.2
  במערכת.

  יחידות כניסה. 5 �במגבר הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל  3.3
  .100KΩ  עכבת כניסה:  3.4
  .250Mv  רגישות בכניסה:  3.5
  לפחות. 30dB  יתרת מתח בכניסה:  3.6
  .±3dBבנקודות  60Hz-20KHz  תחו� הענות לתדר:  3.7
  לפחות. 80dB   יחס אות לרעש:  3.8
3.9   :�  ובמתח יציאה נומינלי. 1KHzבתדר  1%  אחוז עיוותי� הרמוניי
  .600Ω (+14DBM) בעכבת 0.4V  מתח יציאה נומינלי:  3.10
  .80Hzבתדר של  ±12dB  אפשרות לויסות צליל של:   3.11

    ±12dB  12בתדר שלKHz.  
  יסת מיקרופו�.בערבל הצליל יותק� גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית ע� הפעלת כנ  3.12
  נתוני כניסות המיקרופו�:  3.13
  .µv 200רגישות כניסה מכסימלית של   א.
  .1KHzבתדר  350Ωעכבת כניסה של   ב.
  .±3dBבנקודות  30Hz-18KHzתחו� הענות לתדר   ג.
  .100Hzבתדר  6dBשל  להנחתהאפשרות   ד.
  לפחות ברגישות מקסימלית. 55dBיחס אות לרעש   ה.
  במתח מוצא נומינלי. 1KHzבתדר  1% וניי�: אחוז עיוותי� הרמ  ו.
  .(Overload margin)לפחות  30dB  יתרת מתח בכניסה:  ז.

  נתוני כניסת מוסיקה  3.14
  למתח יציאה מלא. 150Mv  רגישות בכניסה:  א.
  .600Ωלפחות לכניסה  15KΩ  עכבת כניסה:  ב.
  .±3dBבנקודות  30Hz-20Khz  תחו� הענות לתדר:  ג.
  .100Hzבתדר  6dB  ל:אפשרות לניחות ש  ד.
  ברגישות מקסימלית. 65dB  יחס אות לרעש:  ה.
  ובמתח יציאה נומינלי. 1KHzבתדר  0.1%  אחוז עיוותי� הרמוניי�:  ו.
  לפחות. 30dB  יתרת מתח בכניסה:  ז.
  רמקולי�, שנאי קו, גרילי� אקוסטיי� ותיבות תהודה  .4

ו בתו+ תיבת תהודה, עשויות ע/ על גבי קירות ותקרות בטו� יותקנו הרמקולי� ושנאי הק  4.1
  ס"מ. גמר: ציפוי מפורמייקה.  24x24x12(לא סיבית). במידות 

בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפלסטיק/מתכת   4.2
  לב� שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותק� מעל התקרה האקוסטית.

ובאחוז  (Double cone)על משפ+ כפול ב Full rangeמטיפוס  8הרמקול יהיה בקוטר "  4.3
  עיוותי� נמו+.

  .(Oz 5)גר�  142 � לרמקול מגנט קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ  4.4
  .8Ω עכבת:  4.5
  .75Hz-15KHz תחו� הענות:  4.6
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  .10Wקיבול הספק:   4.7
  .120°זוית פיזור:   4.8
4.9   �הרמקול מתוצרת  1W, 2W, 5Wכל רמקול יצוייד בשנאי קו לתאו� הספקי� ע� סנפי

 �  או ש"ע. 20F-053"דיינטי" דג
  עפ"י תוכנית האתר) � (לכיסוי שטחי� חיצוניי� בלבד שופרי קול  .5

שופרי הקול מיועדי� להתקנה חיצונית ויהיו אטומי� ומוגני� בפני רטיבות, לחות,   5.1
.�  מליחות ותנאי אקלי� אחרי

  שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מירבית.  5.2
  ר.מ.ס. 15W הספק  5.3
  .±3dBבנקודות  225Hz-14KHzתחו� הענות לתדר   5.4
  מטר בהספק נקוב. 1במרחק של  121dBרגישות מוצא:   5.5
  אפשרות חזוק ע� סדור להטייה בציר האפקי והאנכי.  5.6
  .110°זוית פיזור   5.7
5.8   �  .7.5W, 4W, 2W, 1W ,15Wשנאי קו לשופר יהיה מותא� לחלוקת הספקי
  ו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול.שנאי הק  5.9
  סיליקו�. 3%ברזל  97%מבנה הליבה:   5.10

  או ש"ע. AP-15Tסאונדולייר" דג� �השופר מתוצרת "אטלס  
  שנאי משתנה.  וסתי עוצמה   .6

  .V.C.Tוסתי העוצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה:   6.1
  בהתאמה לעומס הנצר+. 75Wאו  35Wהספק השנאי המשתנה יהיה   6.2
  .30dBהנחתה כללית   6.3
  בתוספת מצב מופסק. 10dBכמות הדרגות להנחתה של   6.4
  .Off �הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצו* ממצב מקסימו� ל  6.5
� ממסר לעקיפת הבורר לצור+ קבלת הודעה וקריאת חרו� הווסתי� מתוצרת "אטלס  6.6

 �  או ש"ע. AT35סאונדולייר" דג
  �מערכת אספקת זר� חרו  .7

7.1   ,�  .Maintenance freeהמצברי� יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מי
דקות  30למצברי� יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, במש+   7.2

  שידור רצופות.
  המצברי� יותקנו בתו+ תיבת ע/ צבועה, בעלת מכסה עליו� וידיות נשיאה.  7.3
טפטו* בזמ� קיו� רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת של  המטע� יספק טעינת  7.4

המערכת ממתח המצברי�, יהיה המטע� מסוגל להטעי� את המצברי� בטעינה מהירה 
  שעות. 6 בפרק זמ� שלא יעלה על

  עמדת הפעלה כריזה  .8
בעמדת הפעלת הכריזה יותק� מיקרופו� דינמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על גבי   8.1

באופ� שיאפשר דבור אל המיקרופו� ממרחק קרוב ככל האפשר  Goose-neckצואר גמיש 
  ס"מ). 10�5(

  מאוזנת ע� שנאי. 200-600Ω  עכבת:  8.2
  .50Hz-12KHz  תחו� הענות:  8.3
  .0.2Mvמיקרו בר /   רגישות:  8.4
  לפחות. 60dB Vמתח יציאה   8.5
  בלוח ההפעלה יותקנו, לפי דרישה מפורשת:  8.6
  או ע� תריס זוהר) כמספר האזורי�, בתוספת לחצ� לכריזה כללית.לחצני� מוארי� (  א.
  .(Push to talk)לחצ� רגעי להפעלת המיקרופו�   ב.
  נורית סימו� "תפוס".  ג.
  מערכת נגני סרט  .9

9.1   �מערכת נגני הסרט ויח' רדיו תהינה משולבות ביחידה אחת, בנויה בצורה בה מופרדי
�, דבר המאפשר תפעול, טיפול ואחזקה נוחה החלקי� האלקטרוני� מהחלקי� המכניי

  במיוחד.
  המערכת מורכבת מיחידה מרכזית הכוללת ספק כח, מגבר קו .  9.2
  המערכת תותק� במסד המרכזי ע� אפשרות גישה נוחה להחלפת הקלטות.  9.3
הקלטות יהיו מסוג סטנדרטי ומיועדות להשמעה רצופה, בתו� מחזור השמעה אחד   9.4

  פ� אוטומטי ותנג� מתחילתה. תמשי+ הקלטת באו
  .4/75CM/SEC מהירות הסרט:  9.5
9.6  :�  .2 מספר הערוצי
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9.7  :�נג� הסרט מתוצרת "פסטרונג" או ש"ע  ±3dBנקודות  30Hz-15Khz תחו� התדרי
  מאושר.

  חיצונית. במידת הצור+ יותק� מגבר קו לשיפור הקליטה. FMלמערכת תותק� אנטנת   9.8
  כבלי�  .10

  לי�כבל רמקו  10.1
כבל טרמופלסטי, דו גידי שזור, מוזהב קוטב, בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליסטית   

  מ"מ לפחות. 0.8בקוטר של 
  כבל מיקרופו�  10.2

ממ"ר כל אחד, בהרכב  0.15כבל מיקרופו� יהיה מורכב מזוג מוליכי� שזור בחת+ של   
7x0.25 �ת) מחוטי נחושת בצבעי� שוני�, סכו+ אפיפה, (רש P.V.C מ"מ, בידוד המוליכי

אפור המתאי� להתקנות חיצוניות  P.V.C �סביב המוליכי�, ומעטה הגנה חיצוני מ
  ופנימיות.

  כבל פיקוד:  10.3
בכמות  0.5כבלי הפיקוד למיקרופו� יהיו במתכונת כבל תקשורת סטנדרטי בחת+   

.�  הדרושה להפעלת כל האזורי
   כבל אנטנה  10.4

  RG-59BUכבל האנטנה יהיה מסוג קואקסאלי   
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  קו"א  60אל פסק  למערכותמפרט טכני    38רק פ
  

   בהספקהמסונכרנות בזוגות  מערכת אל פסק להספקה והתקנתמפרט זה מתאר את הדרישות 
KVA 60 ת תהיה מסוג והמערכאריאל בשומרו� .  'קליניקות אונ למבנהLINE-ON .המרה כפולה  

צאה מהתדרדרות מקור ההזנה למש+ ת תבטיח רציפות אספקה לצרכ� ללא הפסקה כתווהמערכ
, מפוקדת מיקרופרוססור ובעלת מהפ+ IGBTדקות. המערכת תהיה מבוססת רכיבי  20 זמ� של
  . PWM IGBTמסוג 

או  EATONתהיינה מתוצרת אירופאית או אמריקאית בלבד, כדוגמא: מתוצרת  UPSמערכות 
SHNIDR.  

  משטרי עבודה  00.7.1
  באי�:מערכת אל פסק תעבוד במשטרי� ה

  מצב עבודה רגיל (מתח הזנה קיי�) א.
  המצברי�. של " ציפה" ), תו+ כדי טעינה במצבINVERTERליח' המהפ+( DCהמטע� יספק מתח  
  מיצב ונקי מהרמוניות. ACהמהפ+ יזי� את הצרכ� במתח  
  
  )עבודה על מצברי� (מתח עבודה נעל� או מחו/ לגבולותב. 

  + המהפ+ להזי� את הצרכני� ללאבמקרה של תקלה או חריגת מתח, ימשי 
  הפסקה או הפרעה למש+ זמ� הגיבוי שהוגדר. 

  
  טעינת מצברי� (חזרת מקור ההזנה) ג.
 .�  ע� חזרת מקור הספק / מטע� לפעולה ויזי� את המהפ+ תו+ טעינת המצברי
  

  מעבר לעוק� סטטי 00.7.2
והי�) או במקרה של במקרה של עומס יתר העובר את יכולות המערכת (קצר, זרמי התנעה גב

כיבוי הממיר בי� א� יזו� על ידי המשתמש או כתוצאה מתקלה, יעביר העוק* הסטטי את העומס 
למקור הזינה ללא כל הפסקה שהיא. העומס יוחזר להיות מוז� מהמהפ+ כאשר המהפ+ סונכר� 

  למקור הזינה, בצורה אוטומטית או 
  ידנית ללא הפסקה או הפרעה.

  ידניעוק� תחזוקה  00.7.3
מערכות האל פסק יכללו עוק* ידני לצורכי תחזוקה. לבטיחות אישית בזמ� שירות או בדיקה, 

  יתוכנ� העוק* לבודד את הספק / מטע�, מהפ+ ומפסק סטטי תו+ הזנת הצרכ� דר+ הזנת העוק*.
  מעבר לעוק* התחזוקה ובחזרה יהיה אפשרי ללא כל הפרעה לצרכ�.

יתוק הספק / מטע� ממקור ההזנה שלו ויכולת פעולה ללא מערכת האל פסק ג� תכלול אמצעי לנ
.�  מצברי

  .עוק* תחזוקה ידני ומוק� במסד עוק* סטטי
  

00.7.4 �  עבודה ללא מצברי
לצורכי תחזוקת המצברי� המערכת תכלול מפסק זר� לניתוק המצברי� מהספק / מטע� 

  ומהמהפ+.
העומס ללא הפסקה או הפרעה, כאשר המצברי� מנותקי� מהמערכת, ימשי+ האל פסק להזי� את 

   למעט במקרה של תקלה במקור הזינה.
  

  נתוני המערכת 00.7.5
  .0.9המערכת תתוכנ� לספק הספק של במקד� הספק של 

 �ללא הפחתה  Crest factor = 1:2.5במקרה שהעומס אינו ליניארי המערכת תוכל לספק זר� ע
.�  בביצועי

  עיוותי המתח תחת תנאי� אלו יהיו:
THDU ph / N ≤ 5% 

THDU ph / ph ≤ 2% 
קו"א למערכת  160בעומס מלא של  דקות. 20זמ� הגיבוי במקרה של העלמות מקור ההזנה יהיה 

  אל פסק 
  אחוז בחצי עומס. 92אחוז בעומס מלא ו  93הנצילות המינימלית תהיה 

  א. מתחי כניסה
  הזנת ספק / מטע�:

  400V ± 10%  מתח:
  פאזות + אפס 3  חיבור:
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  50Hz ± 5%  תדר:
  
  מהזנת העוק�:ב. 

  400V ± 10%  מתח:
  פאזות + אפס 3  חיבור:
  50Hz  תדר:

  
  הרמוניות בכניסהג. 

, אשר יגביל את ההרמוניות בזר� הכניסה בעומס במטע� מערכת האל פסק תכיל מסנ� הרמוניות
ע�  UPS. על הקבל� להוכיח את טיב הפתרו�, על ידי ביצוע מדידות על ה5% (THDI≤5%) �מלא ל

  ח הרמוניות.נת
  
  נתוני� חשמליי� ד.

  ספק/מטע�:
  Inrushזרמי 

אשר יבטל זרמי יתר בזמ� הפעלה על ידי הגבלה הדרגתית של  Walk inהספק/מטע� יכיל מעגל 
  שניות. 10של המטע� לפרק זמ�  DC �מתח ה

  
  ה. הגבלת זר�

סימלי של להגבלת אור+ החיי� של המצברי� תהיה אפשרות להגביל את זר� הטעינה לער+ מק
  . 256A אמפר

כמ� כ� יהיה נית� להגביל את הזר� הכולל של הספק/מטע� על מנת למנוע עומס יתר על מקורות 
.�  חלשי� כגו� גנרטורי

  
  DCמתח  ו.

על מנת להארי+ את אור+ חיי המצברי� ללא הפחתה בביצועיה� יאפשר הספק/מטע� ארבעה 
  משטרי עבודה.

  
  טעינת במצב "ציפה" ז.

  . VDC 2.2מתח טעינת המצברי� יכויל כ+ שהמתח לתא יהיה במשטר זה 
  

  טעינה אוטומטיתח. 
שניות יוחל במשטר טעינה בצורה אוטומטית, מיד ע� חזרת  30 � במקרה של הפסקת זינה ליותר מ

  מקור הזינה.
  לצור+ טעינה מהירה ללא הפחתה בביצוע המצברי� יורכב משטר זה מאי פרקי טעינה:

  אחר כ+ טעינה במתח קבוע.טעינה בזר� קבוע ו
  וולט לתא. VDC 2.25המתח לטעינה באב השני יהיה 
שעות. ע� סיו� הטעינה המתח ישתנה אוטומטית לטעינת  24הטעינה האוטומטית תמש0 

  ציפה.
  

  טעינה ידניתט. 
 DC �שעות. ע� סיו� הטעינה יחזור מתח ה 24משטר זה יאפשר טעינה בפקודה ידנית במחזור של 

  למשטר טעינת ציפה.אוטומטית 
 
  טעינת השוואהי. 

 �לצור+ טעינה ראשונית של מצברי� אטומי� או לצור+ השוואת מצבריה קיימת בה קיימי
וולט לתא.  2.25פסק טעינת השוואה במתח של �הבדלי� ניכרי� בי� התאי�, תאפשר מערכת האל
  טעינת ההשוואה תתבצע כאשר המהפ+ מנותק.

  
  מקד� הספק בכניסהיא. 

�  עבור מתח כניסה רגיל ועומס מלא. 0.9 � ההספק בכניסה יהיה גדול מ מקד
  
  ויסות מתח. יב

ללא תלות בעומס או בשינויי מתח  1% �קבוע ע� גליות הקטנה מ DCהספק מטע� יאפשר מתח 
  כניסה (בתחו� המוגדר).
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  ויסות מתח בזמני מעבר יג.
  במקרי� הבאי�:± 5%שינוי המתח לא יעלה על 

  100% �ל 0 �מדרגת עומס מ
  0% �ל 100% �מדרגת עומס מ

  בכל מקרה המתח יתייצב תו+ חצי מחזור.
  

  יד. עומס לא סימטרי
  .°3 �סטיית הפאזה תהיה קטנה מ 

  
  טז. תדר מוצא
  50Hz  תדר נומינלי:

  יתאפשרו שני מצבי עבודה:
•  �א� מקור ±. 0.5Hzבמצב רגיל תדר המוצא של המהפ+ יסונכר� לתדר הזנת העוק* בתחו

  ±.2Hz �נת העוק* הוא גנרטור, יהיה נית� לסנכר� את תחו� קלו� התדר להז
מהגבולות לעיל המהפ+ יעבור למצב של תדר פנימי בדיוק של  2א� תדר מקור ההזנה חודר  •

  .1Hz/Sהמעבר לסינכרו� תדר פנימי וחזרה לסינכרו� תדר לעוק* יהיה בשינוי של ±. 1%
  

  עומסי יתריז. 
   :BYPASS �ומסי היתר הבאי� ללא מעבר לתעמוד בע UPS �מערכת ה

   דקות לפחות 10 �מזר� נומינלי ל 125%
  דקה לפחות  �4מהזר� הנומינלי ל 150%
  דקה  1למש+  –מהזר� הנומינלי  200%
  מהזר� הנומינלי יחשבו כזר� קצר ויעבירו מערכת לעוק* סטטי מייד . 300%

  
  עוק� סטטי 00.7.6

  
יידית מהמהפ+ למקור הזנת העוק* ובחזרה ללא כל הפסקה עוק* סטטי יאפשר העברת עומס מ

או הפרעה שה�, וזאת בתנאי שמקור הזנת העוק* נמצא בתחו� חלונות המתח והתדר שהוגדרו. 
המעבר יתרחש אוטומטית במקרה של עומסי יתר החורגי� מיכולת המהפ+ או במקרה של תקלה 

  במהפ+.
  דנית.נית� יהיה לאתחל פקודת העברה לעוק* בצורה י

-500א� מקור הזנת העוק* חורג מחלונות המתח/תדר העומס יועבר לעוק* רק לאחר הפסקה של 
800msec.  

  במצב זה תתאפשר העברה והחזרה ידנית של העומס.
  

  מבנה 00.7.7
  מבנה מכניא. 

  מערכת האל פסק תבוסס על שלדת פלדה המסוגלת לעמוד בפני כל טלטולי ההובלה וההתקנה.
  המערכת תהיה חזיתית. פנלי� אחוריי� יהיו ניתני� להסרה. הגישה למכלולי

  לוחות המתכת יוגנו בפני שיחו+ ע"י תהלי+ מתאי� כגו� גלוו� או צביעה באפוקסי.
  

  . חיבורי� ופסי צבירהב
  כניסות ויציאות הכבלי� יהיו מתחתית המערכת.
  מהדקי� יהיו מסומני� בבירור לקלות ההתקנה.

  המערכת. המערכת תצודד בחיבור כמתואר בסעי* בטיחות. כל החיבורי� יעשו מחזית
פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית או אלומיניו�. כבלי� יעמדו בתקני� המפורטי� בסעי* 

  בטיחות.
  מחת+ מולי+ הפאזה כדי לעמוד בזרמי הרמוניות. 150%חת+ מולי+ האפס יהיה 

  אוורור. ג
למנוע הפסקה כתוצאה מתקלה במאווררי�, תהיה  המערכת תהיה בעלת אוורור מאול/. על מנת

  יתירות במאווררי� ותקלה במאוורר תפעיל אתראה.
  מודולריות. ד

מערכת האל פסק תהיה במבנה מודולרי על מנת לאפשר הגבלת המערכת על ידי התקנת מערכות 
  מקביליות נוספות לצורכי הספק או יתירות.

ת או יתירה יעשה בשטח ללא החזרת היחידה השינוי מתצורת מערכת בודדת לתצורה מקבילי
  מפעל.
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  בטיחות. ה
להגנה בפני מגע מקרי. המערכת תצויד במפסק עוק*  IP20כל המערכת תהיה בעלת דרגת הגנה 

תחזוקה ידני לש� בידוד הספק/מטע�, המהפ+ והמפסק הסטטי תו+ המש+ הזנת הצרכ� ללא 
  הפסקה מהמקור החליפי.
  נית ממעגלי הכוח.מעגלי הפיקוד יבודדו גלוו

 ,IEC 146חלקי� חיי� יוגנו בעזרת כיסויי� מבודדי�. כל הציוד יתוכנ� ויבנה לפי דרישות תק� 
439  
  

  תנאי סביבה 00.7.8
  תנאי עבודהא. 

 C25�10° טמפרטורת סביבה:
  25°C - 95    לחות מקסימלית:
  1000m    גובה מקסימלי:

      
  מצברי�ב. 

  תנאי עבודה:
  c25 � 18°  טמפרטורת סביבה:

  e 25°C 95%    לחות יחסית:
  1000m      גובה:

 : �  GAS RECOMBINATIONסוג מצברי
שני� במידה ומצבר אחד או יותר יוצא מכלל שימוש לפני שמלאו  10 – אור+ חיי� לפי נתוני היצר�

  שני� החברה תחלי* אותו על חשבונה 10 לו
  יבשי�  –סוג  

  ו בכל תקלה לא תהייה פליטת מימ� בא* משטר עבודת מצבר א
  מצברי� יותקנו על מסדי מתכת מגולווני� המחושבי� לשאת עומס נדרש 

  מצברי� יהיו נטולי אחזקה לחלוטי� 
  תחזוקתיותג. 

 �כל תת מכלולי המערכת יהיו נגישי� מהחזית. המערכת תתוכנ� לאמינות מקסימלית ומינימו
MTTR.  

  כלול תקול.המערכת תכלול פונקצית בדיקה עצמית שתאפשר איתור תת מ
דיגיטלי לחלוטי� (לא אנלוגי), מבוסס מיקרו מעבד וללא  �יהיה אלקטרוני  UPS �לפיכ+ פיקוד ה

  כל פוטנציומטרי� כתוצאה בכ+ יתאפשר:
• �  קיזוז אוטומטי של שינוי בפרמטרי� של רכיבי
• �  כיול אוטומטי של מכלולי� מוחלפי
  איסו* נתוני� נרחב לצור+ מערכת שליטה מרחוק •
  קשורת נתוני�יציאה לת •

  מערכת האל פסק תהיה ניתנת לתיקו� ע"י החלפת מכלולי� ללא כל כוונו� או כיול.
למערכת יהיה זיכרו� פנימי לא נדי* לזיכרו� כל שינויי הסטטוס, תקלות או הכרעות כולל מידע על 

  מכלולי� תקולי�. מידע זה ייאס* בעזרת תכנת בדיקה ושירות ויוצג ללקוח במקרה הצור+.
  הגנות 00.7.09

  מערכת אל פסקא. 
מטע� יצויד . טמפרטורת יתרו )IEC 146(לפי תק�  בפני מתח יתר הגנה מערכת האל פסק תכלול

במעגל שיאפשר התרעה חיצונית לכיבוי אוטומטי ופתיחת מפסק המצברי� במקרה של כיבוי 
.�  חירו

  יצר� המצברי�.מגיע למקסימו� המותר עפ"י הוראות  DC �הספק ג� יתנתק במקרה שמתח ה
העומס יוג� נגד מתחי יתר הנובעי� בתקלות בויסות המתח במוצא המהפ+. המהפ+ יתנתק 

  יגיע למינימו� המוגדר על ידי יצר� המצברי�. DC �ה אוטומטית א� מתח
  להתראה לפנל ההתראות ולתקשורת .המהפ+ יצויד במערכת 

  ב. הגנות מצברי�
� לפי שלושה מזמ� הגיבוי הנקוב בעומס נומינלי וזאת אמצעי הגנה יגביל את זמ� פריקת המצברי

  על מנת למנוע פריקת יתר בעומס נמו+.
אמצעי נוס* ימנע פריקה אוטומטית של המצברי� דר+ מעגלי הפיקוד, במקרה של הפסקה ארוכה 

  (יותר משעתיי�). בפעולת המערכת
, טמפרטורת המצברי�, האל פסק יכלול מערכת לניטור זמ� הגיבוי האמיתי לפי העומס האמיתי

�  .וכל הנתוני� הללו יועברו לפנל ההתראות ולתקשורת  גיל המצברי� וסכימת התמורה שלה
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  ג. פיקוד
  האל פסק יצויד בכפתור הפעלה וניתוק שיאפשרו ג� את הפעולות הבאות: •
  (או כיבוי המהפ+ א� מקור ההזנה חורג מהגבולות) מעבר מאול/ לעוק* •
  הפעלת מחזור טעינת מצברי�.בדיקה עצמית של המערכת ו •
  חיוויי�ד. 

  הנתוני� להל� ינוטרו ויוצגו על חזית פנל המערכת:
  ספק/מטע� פועל •
  עומס מוז� ממהפ+ •
  עומס מוז� מעוק* •
  ההתראה תשולב בזמז� כולל השתקה �התראה כללית  •
  זמ� גיבוי שנשאר •
  תקלת מאוורר פנימי •

  התרעת מצברי� חלשה •
  הזנת עוק* מחו/ לגבולות •
  ותמדידה. 

  על פנל בחזית המערכת יוצגו המדידות הבאות:
  מתחי� שלובי� במוצא המהפ+ •
  זרמי� במוצא המהפ+ •
  תדר במוצא המהפ+ •
• �  מתח מצברי
  מתחי� שלובי� של מקור ההזנה •
  במוצא המהפ+ Crest factorזרמי כניסה למיישר  •
  הספק אקטיבי וריאקטיבי •
  מקד� הספק של העומס •

  ו. תקשורת
. המתא� יאפשר חיבור המערכת כנקודה Ethernetורת ומתא� המערכת תכיל כרטיס תקש

עצמאית ברשת ע� כתובת משלה ללא תלות במחשב חיצוני. רשימת הנתוני� שתועבר תהיה על פי 
   .הבינלאומי MIBתק� 

  ז. מצברי�
  . שני� לפחות  10אור+ חיי המצברי� יהיה 

  כלומר לזמני פריקה קצרי� UPSהמצברי� יהיו מסוג המיועד ל
. בסו* כל שורה יותק� נתי+ סכי�. כל כל UPSהמצברי� יותקנו בארונות מקוריי� של ייצר� ה 

  בכיול מתאי�. DCהמצבריה יותק� מאמ"ת 
  וולט לתא 1.67דקות עד לס* פריקה של  20זמ� הגיבוי הנדרש הנו 

אי� המציע יצר* להצעתו חישוב מפורט של מערכת המצברי�, כולל ציו� נצילות הממיר ומספר ת
   מינימלי.

  
  תנאי חובה להשתתפות  נתוני ספק  00.7.10 
  בתוק*. ISO 9002. לספק חייבת להיות מערכת אבטחת איכות מאושרת ע"י 1
  בגודל זה. UPSהתקנות של מערכות  5. לספק לפחות 2
  

   עמידת אל פסק בתקני� 00.7.11
: �   אל פסק יעמוד בדרישות תקני� הבאי

� IEC62040-2-2 
   יקה והרצת אל פסקבד 00.7.12

  כל מערכת אל פסק תעבור בדיקות כלהל� :  

שיסופק על ידי ספק המערכת  ( חיצוני / עצמאי ) במפעל הספק באר! ע� עומס מדומה .1
   ( גנרטור ) . אל פסק . באחריות הספק לספק מתק� הזנה להספק מקסימלי של המערכת

קות זינה למטע� , שינויי עומס מתח ותדר יישארו בגבולות המוגדרי� על ידי היצר� בהפס 1.1
  , שינויי איזו� פאזות , שינויי מתח כניסה , העברת הזנה לעוק* סטטי  �100% ל 50%בי� 

מעומס  125%והדגמת עומס של  תודג� הפעלת עוק* סטטי תו+ הדגמת תקלה באינורטר 1.2
 נומינלי 

 בדיקות דיוק לוח תצוגה של המערכת  1.3
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 השמת דגש על נושאי� הבאי� :  בדיקת התאמת המערכת למפרט טכני תו+ 1.4
  נצילות המערכת  �

 עיוות הרמוני במתח מוצא  �
  110%עד  �50% מקד� ההספק של המערכת בשיעור עומס מ �

  

 בדיקות קבלה של המערכת לאחר הספקה , התקנה וחיבור של המערכת באתר הלקוח .2
  ק : ( עצמאי / חיצוני ) שיסופק על ידי הספק של המערכת אל פס בעזרת עומס מדומה

  ( במפעל הספק ) .  1כל בדיקות הקבלה המפורטות בסעי*  2.1

 עד לניתוק אוטומטי של המערכת  100%מש+ פריקת המצברי� בעומס  2.2
בדיקת זר� מטע� בעת הפעלת מערכת ע� מצברי� מרוקני� לחלוטי� וכיוו� מטע� למניעת  2.3

 זר� יתר במקרה זה 
 מתח פריקה סופי  2.4

  
  

  קו"א  60אל פסקנתית למערכת למת� שרות ואחזקה שנספח : הנדו�
  אריאל בשומרו�  'מבנה קליניקות אונ 

  

   17:00עד  07:00ה' בי� השעות �א' בימי�: ביקורת טכנאי מונעתאחזקה   .א
  הביקור יבוצעו העבודות הבאות: במהל+לפי המלצות היצר� .  ובתדירות

במחשב טעינת מצברי� , בדיקות ויזואליות למערכות, בדיקת היסטוריה * בדיקות: 
  המערכת , בדיקת טעינה , בדיקת זמני פריקה, וכל אשר ידרוש יצר� האל פסק. 

  פעולת האוטומציה, העברת עומס. ניסוי* הפעלה וניסוי: ניסוי המערכת בעבודה, 

  , ניקוי מגעי� , העברת עוק* טכנאי�  �DCו ACחיזוק ברגי  :טיפול שנתי  .ב
  � בכל מערכת ובדיקת זמ� לפעולה , ניתוק בפועל של מפסק ראשי לסירוגי 
  גיבוי בפועל וכל אשר ידרוש יצר� האל פסק.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________ �  חתימה ___________ תארי+ ________ ש� החות
  

  ______________________תחותמ _________________דתפקי
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  קו"א 60ושירות לאל פסקתנאי� כלליי� להסכ� תחזוקה  נספח
  

� כלליי� זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכ�:תנאי נספח    
  

האל פסק היצר� וכולל את מכלול  הוראות יעפ"האל פסק ת ויחידשתי יינת� ל השירות )1
אריאל  'ח מבנה קליניקות אונ"והמצברי� . הטיפול במקרה של קריאת תקלה מביה

ח "יהבשומרו� יהיה מיידי ( תו+ שעה ככל היותר יתייצב טכנאי מוסמ+ מטע� החברה בב
שעות  �24 אריאל בשומרו� ) . במסגרת שירות החברה מתחייבת ל 'מבנה קליניקות אונ

ימי� בשבוע . במקרה ותקלה משביתה אחת ממערכות האל פסק תספק החברה  7ביממה 
מערכת חליפית ובאמצעות החלפה שקטה תעביר מערכת מושבתת לתיקו� במעבדה . 

. בכל מקרה טיפול בכל תקלה שגרמה  ימי עבודה �3תיקו� במקרה כזה לא יחרוג מ
  שעות עבודה מרגע הגעת הטכנאי לשטח . �2 למערכת אל פסק לעבור לעוק* לא יחרוג מ

תחזוקה  לביצוערשימת תיוג"  מער+"�בהאמור  י(תחזוקה מונעת) יבוצעו עפ" הביקורות )2
 פעמי� בשנה.  4ויבוצעו הלקוח  ונציגהטכנאי המבצע  ימונעת יוחתמו ע"

 קבלת אישורולאחר  בתאו�היצר�  ספרות יעפ"באל פסק יבוצע טיפול מקי*  לשנה אחת )3
הציוד). הסכ� זה מהווה אישור  לאמינותלביצוע הטיפול (טיפולי� כסדר� הינ� המפתח 

במסגרת הטיפול יבוצעו כל הפעולות לפי הוראות היצר�  .מלא ובלתי חוזר לביצוע הטיפול
, פירוק מכסי� חיצוניי� וניקוי ייסודי של  DCו ACשל מערכת אל פסק וחיזוק מגעי 

המערכת מאבק ולכלו+ , בדיקה לסירוגי� של כל מערכת לזמ� גיבוי בניתוק אמת של 
הטעינה , בדיקת אירועי� לפי מחשב של האל פסק וטיפול בתקלות לפי נתוני המחשב 

ילו במידה ויהיו . במסגרת הטיפול כל הדברי� המתוכנני� יכללו במסגרת הטיפול וא
יהיה צור+ בהחלפת חלק כזה או אחר הלקוח יעודכ� על כ+ ויאשר זאת מראש. רק לאחר 

 מכ� תבוצע החלפה . 
  

 .הרבעוניותאחת הביקורות  במסגרתהטיפול יבוצע  )4
  

5( �  אחריות עד סו*  תינת� –שתידרש החלפת� במסגרת אחריות  למצברי
  תקופת האחריות של המצבר המקורי. 

____________ �  תארי+ ________ חתימה ___________ ש� החות
  

  ______________________תחותמ _________________דתפקי
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  קווי מי� וביוב   57רק פ
  

  הוראות כלליות   57.0
 

  תאור העבודה   1.01
, מי� וחיבור קווי ניקוז ממגרש בניי� העבודות במכרז זה כוללות הנחת קווי ביוב

  .מדעי חברה
לל ברצועות כבישי� א+ ג� בשטחי� פתוחי� ולאור+ הקווי� יונחו בדר+ כ

� .גבולות מגרשי
המזמי� רשאי משקוליו הוא לצמצ� את היק* העבודה שתבוצע בפועל ביחס 

 �למתואר בכתב הכמויות ובתכניות, או לספק בעצמו חלק מהציוד כגו� אביזרי
נוי צנרת וכו' ולקבל� לא תהיה זכות לדרוש ולקבל פיצוי על כ+ או לדרוש שי

  .במחירי היחידה עקב כ+
 

  תחולת המפרט הכללי   1.02
 �מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד ע� מסמכי חוזה ומפרט, הוא כר+ א' 

 �לביצוע עבודות ביוב ברשויות המקומיות, בהוצאת  3 � ו 1, 2כללי, חלקי
, הכל 2001 �המינהל לתשתיות ביוב (להל� "המפרט הכללי"), מהדורה שלישית 

מור באותו מפרט, וכ� ע� המפרט הכללי לעבודות בני� שבהוצאת הועדה כא
המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחו� ומשרד הבינוי והשיכו� על כל פרקיו, 

   .בהוצאה האחרונה שלה� (להל� "המפרט הבינמשרדי")
 

  אמצעי זהירות   1.03
כל  הקבל� יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה, העובדי� והציבור ולנקיטת
אמצעי הזהירות הדרושי� למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות 

הקבל� ינקוט  .בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרי�, הפעלת ציוד מכני וכו'
בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אד� באתר או בסביבתו בעת בצוע 

ואלו  העבודה ויקפיד על קיו� כל התקנות וההוראות של משרד העבודה
הקבל� יתקי� מעקות, גדרות זמניות,  .הנדרשות בהתא� לחוקי התכנו� והבניה

דיפוני�, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הצבור מתאונות העלולות 
 �להגר� בשל המצאות� של בורות, תעלות, ערמות עפר, חומרי� ומכשולי

קבל� למפקח לפני תחילת העבודה בכל קטע וקטע, יעביר ה .אחרי� באתר
 �לאישור רשימה של כל אמצעי הזהירות, הדיפו�, התמיכות והשלטי� בה

מיד ע� סיו� יו� העבודה, בכל חלק של האתר,  .ישתמש, כולל תכנו� הנדסי מלא
חייב הקבל� למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק 

   .האת כל המכשולי� שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבוד
 

כל מש+ העבודה בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה, הנחת צנורות ובניה 
 �בתו+ התעלות באתר העבודה בפרט, על הקבל� לנקוט בכל האמצעי� הדרושי
להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות, כולל דיפוני� ותמיכות, ג� כאשר 

לא על פי השיפוע החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה ש
למטרה זו יהיה על הקבל�  .הטבעי, והוראות התק� הישראלי לחפירות ליסודות

להעסיק, על חשבונו, יוע/ קרקע מוסמ+ הבקי ומנוסה בסוג זה של העבודות 
תכנו� כל אמצעי הדיפו� והתימו+ טעו� חתימתו של  .ושיאושר מראש ע"י המפקח

עליו לדאוג להרחקת האדמה  .שבונויוע/ הקרקע, אשר יועסק ע"י הקבל� ועל ח
מ' משפתה, כדי למנוע לח/ נוס* על  2.0שנחפרה מתו+ התעלה למרחק של לפחות 

כמו כ�, על הקבל� ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מירביי�  .דופ� החפירה
לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות בתו+ החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, 

   .גנה, תמיכות, דיפוני�, כובעי מג� וכד'על ידי שימוש בתא ה
 

במקרה של עבודה, תיקו� ו/או התחברות לביבי� או שוחות בקרה קיימי� על 
הקבל� לבדוק תחילה את הביבי� או השוחות להמצאות גזי� רעילי� ולנקוט 

  בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בי� היתר את אלו: 
 
לוודא שאי� בה גזי� מזיקי� ויש בה לפני שנכנסי� לשוחת בקרה, יש   .א

א� יתגלו גזי� מזיקי� או חוסר חמצ�, אי�  .כמות מספקת של חמצ�
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 �להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררי
�רק לאחר שסולקו כל הגזי� ומובטחת הספקת חמצ� בכמות  .מכניי

  .גזמספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושא מסכות 
 
שעות 24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לש� איוורור הקו, לתקופה של   .ב

 :� לפחות לפי הכללי� הבאי
�   �מכסה השוחה שבו עומדי� לעבוד  � לעבודה בתא בקרה קיי

�   .סה"כ שלושה מכסי� .והמכסי� בשני התאי� הסמוכי
�   �  .המכסי� משני צידי נקודת החיבור � לחבור אל ביב קיי

 
שה אד� להיכנס לשוחת בקרה אלא א� כ� יישאר אד� נוס* לא יור  .ג

  .מחו/ לשוחה אשר יהיה מוכ� להגיש עזרה במקרה הצור+
 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהי� ע�   .ד
סוליות בלתי מחליקות והוא ג� יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל 

  .נמצא מחו/ לשוחהאשר את קצהו החופשי יחזיק האיש ה
 

  .מ' יישא מסכת גז מתאימה 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   .ה 
 

מ' יופעלו מאווררי� מכניי� לפני  5.0בשוחות בקרה שעומק� עולה על   .ו
  .כניסת אד� ובמש+ כל זמ� העבודה בשוחה

 
עובדי� המועסקי� בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי 

   .ות הנדרשי� ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרובטיח
 

הקבל� יהיה אחראי היחידי לכל נזק שיגר� לחיי אד� וחיה או לרכוש עקב אי 
נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמי� לא יכיר בשו� תביעות מסוג זה אשר 

 �תופננה אליו, לעומת זאת המזמי� שומר לעצמו זכות לעכב תשלו� אות
את  .שר יהוו נושא לויכוח בי� התובע או התובעי� לבי� הקבל�הסכומי� א

הסכומי� הנ"ל ישחרר המזמי� רק לאחר יישוב הסכסו+ או חלוקי הדעות 
כל תביעה  .בהסכמת שני הצדדי� או בוררות עפ"י מסמ+ אחר בר סמכא

 �לפיצויי� עקב תאונת עבודה לעובד של הקבל�, או לאד� אחר, או תביעת פצויי
כלשהו שנפגע באתר העבודה או בסביבתו, תכוסה ע"י הקבל� לאוביקט 

באמצעות פוליסת בטוח מתאימה והמזמי� לא ישא באחריות כלשהיא בגי� נושא 
של תנאי  הפרה יסודיתהפרמיה בגי� פוליסת ביטוח זאת הינה  אי תשלו� .זה

   .את כל התשלומי� המגיעי� לקבל� לעכבהחוזה, והמזמי� יהיה רשאי מיד 
 

בהוראות סעי* זה כדי לפטור את הקבל� מאחריותו המלאה לבטיחות� של אי� 
   .עובדיו או של כל אד� אחר העלול להפגע כתוצאה מעבודות הקבל�

 
לפני תחילת העבודה ובכל ספק באשר לביצוע תקי� ומלא של אמצעי זהירות 
כמפורט במסמ+ זה, יזמי� הקבל� על חשבונו את מפקח הבטיחות של משרד 

   .לקבלת חוות דעת ואישור, ויבצע את כל הנחיותיו העבודה
 

בכל מקרה, וג� א� לא מפורט הדבר באופני המדידה והתשלו�, ובכתב 
הכמויות, העלות הכוללת של העבודות, הציוד, והחומרי� המתחייבי� מנקיטת 
אמצעי זהירות כמפורט לעיל, רואי� אות� ככלולי� במחירי היחידה שוני� ולא 

 �   .בנפרדישול� עבור
 

  מדידה וסימו�   1.04
"המזמי�" לא יספק לקבל� סימו� בשטח של תוואי קווי הביוב הקיימי� ו/או 

�על הקבל� לפנות למודד שביצע את המדידות ששימשו לתכנו�  .המתוכנני
המפורט ולקבל ממנו על חשבונו את כל הנתוני� הדרושי� לחידוש המדידה ו/או 

בנוס*, במידה ותנת�  .ש המדידה והסימו�להזמי� ממנו על חשבונו את חידו
 �הוראה בכתב ע"י המפקח על הקבל� לסמ� ולמדוד תוואי של קו הסניקה בקטעי

תוואי המדידות יהיה לפי הנחיות  .ובאזורי� שלא נכללו במסגרת המכרז
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לפני תחילת העבודה יסמ� הקבל�, באמצעות מודד  .והוראות המפקח באתר
סניקה המתוכנ�, לפי האיתורי� והסימוני� מוסמ+, על חשבונו, את קו ה

בתכניות, ו/או באזורי� נוספי� לפי הוראות המפקח באתר, ימדוד ויאז� מחדש 
באות� קטעי� שיורה המפקח, יבצע הקבל� מדידות חדשות  .את פני הקרקע

ויכי� תשריטי� הכוללי� תכנית אתר חדשה וחת+ לאור+ קו הסניקה המתוכנ� 
על החת+  .לפי הוראות שינתנו לו ע"י המפקח באתרלפי המסומ� בתכניות ו

 �ובתכנית האתר הקבל� יסמ� את פוליגו� ציר המדידה המקורי ויעדכ� את מיקו
כל העצמי� והמכשולי� הקיימי� בשטח, אלו שלאור+ תוואי העבודה ואלו 
 �החוצי� את התוואי כגו�: בניני�, דרכי�, קווי ביוב, מוצאי ביוב מהבניני

ל מיקו� בורות רקב וספיגה, קווי ניקוז ומי� כולל סימו� השוחות השוני� כול
הבנויות עליה� ומדידת רו� תחתית השוחות הקיימות, מעבירי מי�, תעלות 

כל התשריטי� ישורטטו על פי כל כללי המקצוע על  .ניקוז, גדרות, עצי� וכד'
יונות) (לרבות תכנית מפתח לסביבה ולגל A0גליונות נייר שרטוט שקו* בגודל 

ויועברו למפקח אשר יחליט סופית על תוואי ורומי קו הסניקה המתוכנ� לביצוע 
במסגרת מכרז/חוזה זה והקבל� יבצע את החפירה עבור התעלות לפי הוראות 

   .המפקח
 

לפני תחילת העבודה על הקבל� לאתר ולמדוד את רו� תחתית השוחות הקיימות, 
ה� יש לחבר קווי ביוב חדשי� שעל קווי הביוב הציבוריי� הקיימי�, אלי
במקו� שמתוכננת בניית שוחה  .המתוכנני� לביצוע במסגרת מכרז/חוזה זה

כל  .חדשה על קו קיי� על הקבל� לחפור ולגלות את הקו ולמדוד את רומו
   .תוצאות המדידה תועברנה למפקח

 
המפקח יבדוק ויאשר את נכונות המדידות והסימו� ורק לאחר קבלת אישור 

   .את המפקח יחל הקבל� בביצוע העבודהבכתב מ
 

בסיו� העבודה יעדכ� הקבל�, (ע"י מודד מוסמ+), את התכניות שהוכנו על ידיו 
ויסמ� עליה� ג� את כל העבודות שתבוצענה על ידיו על כל פרטיו, הכל לפי הנדרש 

   .של ה"מפרט הכללי" וכמפורט להל� 300.6בסעי* 
 

ימו� ועדכו� התכניות יעסיק הקבל� לצור+ ביצוע כל עבודות המדידה, הס
בידי המודד הנ"ל  .בקביעות מודד מוסמ+ האחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודתו

ימצאו בקביעות כל המכשירי�, הציוד וכוח העזר הדרוש לעבודות המדידה 
   .והסימו�

 
כל עבודות המדידה והסימו� טעונות אישור בכתב של המפקח, אול� אישור כזה 

   .הקבל� מאחריותו לנכונות�לא ישחרר את 
 

אחריות הקבל� עבור מדידה וסימו� היא מוחלטת ועליו יהיה לבצע על חשבונו 
א� כתוצאה משגיאה (של כל צד שהוא) וא�  ,ובסימו� כל תיקו� במדידה

   .כתוצאה משינוי תכניות
 

לא ישול� בנפרד עבור עבודות המדידות והסימו�, שפורטו במפרט מיוחד זה, 
ת שרטוטי� כנדרש וכ� עבור כל המדידות הנוספות שתדרשנה על ידי כולל הכנ

המפקח וההוצאות עבור� תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השוני� שבכתב 
על הקבל� להביא בחשבו� את כל העיכובי� העלולי� להגר� לעבודה  .הכמויות

ו/או למועד השלמתה עקב עבודות המדידה, השרטוט והסימו�, בכל שלב של 
ודה, ו/או עקב המתנה לסיו� עבודות המדידה והשרטוט והכנת תכניות העב

תביעות לפיצוי כל שהוא ו/או הארכת זמ� ביצוע העבודה עקב הנ"ל  .ל"ביצוע"
   .לא תובאנה בחשבו�

 
 �א� הקבל� לא יבצע המדידה והסימו� הנדרשי� בכל שלב שהוא תו+ שבוע מיו

בודה ו/או המודד שיועסק על קבלת ההוראה מאת המפקח ו/או מיו� סיו� הע
ידי הקבל� לא יהא מודד מוסמ+ רשאי המפקח לבצע את המדידה והסימו� ע"י 

   .מודד מוסמ+ שיבחר על ידו ולחייב את הקבל� בכל ההוצאות הכרוכות בכ+
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  ממוחשבות  AS MADE)תכניות עדות (  50.1
יש הקבל� בסיו� העבודה, או בשלבי ביניי� במידה וידרש ע"י המפקח באתר, יג

  למזמי� ולמפקח תכניות עדות (לאחר ביצוע) כדלקמ�: 
 
תכניות העדות שתבוצענה ע"י מודד מוסמ+ בלבד יהיו ממוחשבות   .1

על גבי דיסקט, ובהדפסת תכניות על גבי  DWGוימסרו למזמי� כקובצי 
�נציג הקבל� יחתו� על  .חמישה סטי� של העתקי תכניות חתומי

על גבי התכניות  .את אמיתות תכנית העדותההעתקי� ויאשר בכתב ידו 
תכניות  .יירשמו פרטי הקבל� והמודד כגו�: ש�, טלפו�, פקס, כתובת וכו'

�  .העדות יהוו את בסיס חישוב הכמויות לצרכי תשלו
 

  .כל הפרטי� שיסומנו בתכניות ייבדקו ויאושרו ע"י המפקח  
 

אושרת על ידי תכניות העדות יתבססו על מדידה ממוחשבת חתומה ומ  .2
 מודד מוסמ+ וה� יוכנו כדלהל�: 

 
הרקע לתכנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנו� הקיימות   �

של העבודה ו/או על רקע מפות כבישי�, שבילי� ופרצלציה של 
במפת  .מגרשי� שג� ה� ממוחשבי� ועל רקע גושי� וחלקות

אפור וקווי ומתקני העדות כל המידע של הרקע יודפס בגוו� 
בהעדר כל הנחייה  .ביוב יודפסו בצבע אחר בולט (אדו�)ה

 .אחרת תכניות העדות תהיינה בקנ"מ של מפות התכנו� המפורט
 

תכניות העדות הממוחשבות תהיינה ניתנות לקליטה בתוכנת   �
  .או שווה ער+ טכני AUTOCAD)(אוטוקד 

 
המדידה תהיה מחולקת לשכבות, שכבות לקווי הצנורות לפי   �

בות לשוחות, שכבות למתקני� שוני�, שכבות קוטר, שכ
  .לעבודות עפר, שכבות אביזרי�, שכבות לעבודות חשמל וכו'

 
המדידות והשרטוטי� יהיו קשורי� אל מערכת רומי� מוחלטת   �

כמו כ�, ימדדו ויצויינו בתוכניות  .וקואורדינטות ארציות חדשות
  .מרחקי� אל עצמי� קיימי� בשטח

 
לולי� בתכנית העדות יהיו אמיתיי� ולא כל האובייקטי� הכ  �

 � .(Symbols)סמלי
 

ולמתקני� שוני� תכלולנה תמיד את מי� תכניות עדות לצנרת ביוב   .3
 :� הנתוני� הבאי

 
מערכת צנרת הביוב ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק   .א

  את מצב קווי הביוב והמתקני� בתכנית העדות בגודל אמיתי
  .וקואורדינטותמ')  1יחידה =  1(

 
 בנתוני המדידה של שוחות הביוב, יש לציי� באופ� ברור:   .ב  

  ש� השוחה   �
   .רו� מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה  �
   .רו� מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח  �
רו� מפלס תחתית הצנור או הצנורות בכניסה לשוחת   �

   .בקרה
   .רו� מפלס תחתית הצנור ביציאה משוחת בקרה  �
   .רו� מפלס תחתית צנור של מפל בכניסה לשוחת בקרה  �
רו� מפלס תחתית צנור של חיבור מגרש לדופ� שוחת   �

   .בקרה
רו� מפלס תחתית צנור של הכנה לחיבור בעתיד, או של   �

   .חיבור מגרש בקצה ההכנה
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   .קוטר ועומק השוחה  �
   .סוג וגובה המפל  �
ר פנימי של קוט .טו� 8טו�,  25 �סוג וקוטר מכסה   �

   .ס"מ 60מכסה יהיה 
   .יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה �סוג השוחה   �
   .טרומית או יצוקה קונוס או רגיל �סוג תקרה   �
   .עיבודי בטו� או פלסטיק �סוג העיבוד בשוחה   �
   .איטוביב או רגיל �סוג מחברי שוחה   �
  .כ� / לא  שימוש באטמי איטופלסט  �

 
 ה של קווי ביוב, יש לציי� באופ� ברור: בנתוני המדיד  .ג  

אור+ קטע קו ביוב בי� מרכזי שוחות בקרה או בי�   �
  .מ' 150עמודי סימו� ובכל מקרה לפחות כל 

קוטר קטע קו ביוב "באינטשי�" א� הצינור מפלדה   �
ובמילימטרי� א� הצינור מסוג אחר והחומר ממנו 

, סוג במקרה של צנורות פלדה עובי דופ� .עשוי הצנור
  .הציפוי הפנימי, והעטיפה החיצונית

  .חיצי זרימה  �   
  .שיפוע בי� שוחות  �   

איתור של עטיפות בטו� או מיקו� שינוי בסוג הצנור   �
  .ואורכ� בתנוחה

  .ציו� מעברי קיר תומ+  �   
קרקעית אחרות �ציו� וסימו� חציות ע� מערכות תת  �

  .(קווי ביוב, מי�, ניקוז ו;כו')
 

ת הכוללת של הכנת תכניות עדות כמתואר לעיל, כלולה במחירי היחידה העלו
   .השוני�, ולא ישול� עבורה בנפרד

 
 �הכנת תכניות עדות ממוחשבות ע"י מודד מוסמ+ ומסירת הדיסקטי� יחד ע

חמישה סטי� של העתקי� חתומי� ע"י המודד המוסמ+ בצורה מסודרת 
� תנאי מוקד� לבדיקת החשבו� למפקח, בדיקתו ואישורו כי הוכנו כנדרש, ה

   .הסופי של הקבל� ע"י המפקח
  

   , מי� וניקוזעבודות לאספקת והנחת קווי ביוב  57.1
 

   כ ל ל י  57.1.1
הסעיפי� הבאי� מתיחסי� לכל עבודות העפר הכלולות במכרז/חוזה זה: חפירת 

   .תעלות עבור הנחת הצנורות והרחבת החפירה לבניית השוחות
 

פרושו לצור+ מכרז/חוזה זה, חפירה ו/או חציבה בכל סוגי קרקע המונח "חפירה" 
 �באמצעות כל סוגי הציוד, כלי� מכניי� ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיי

�   .א+ לא יותר לקבל� לבצע פיצוצי
 

תשומת לב הקבל� מופנית לעובדה שחלק מהקווי� הכלולי� במסגרת 
קרקעיי� קיימי� � שרותי� תתמכרז/חוזה זה מתוכנני� להנחה לאור+ מערכות 

הכוללי�: קווי מי�, קווי ביוב, קווי ניקוז, קווי טלפו�, חשמל וכבלי טלויזיה 
�קרקעיי� הקיימי� המסומני� בתכניות �מיקו� מערכות השרותי� התת .קיימי

לפני תחילת ביצוע עבודות כלשה�  .הוא משוער, חלקי, ואיננו מלא ו/או מדוייק
� את מיקומ� המדוייק של כל מערכות השרותי� התתעל הקבל� לוודא ולאמת 

קרקעיי� הקיימי�, לרבות באמצעות חפירה בידיי� לגילוי, איתור ומדידת 
על הקבל� לבדו מוטלת האחריות לנקוט בכל אמצעי  .מיקומ� ורומ� המדוייק

�הזהירות הדרושי� כדי לשמור על שלמות� של כל מערכות השרותי� התת
הקבל� ינקוט בכל אמצעי הזהירות  .שלמת עבודתוקרקעיי� הקיימי�, עד ה

הדרושי�, בזמ� ביצוע עבודות החפירה, הנחת הצנורות, בניית השוחות והמילוי 
החוזר וביצוע החיבורי� לקווי� הקיימי�, כדי לשמור על שלמות ויציבות 

   .הקווי� הקיימי� כולל ביצוע חפירת התעלות בעבודת ידיי� במידה וידרש הדבר
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הקבל� יבדוק ויודא  .שויי� להיות מבני� ומתקני� קיימי� או בהקמהבשטח ע
 ,�את מקומ� של כל המבני�, בי� שה� מסומני� בתכניות ובי� שאינ� מסומני

�על הקבל� לקבל אישור לחפירה מהגורמי�  .על מנת לדאוג ולשמור על שלמות
ת וכל איסו* מידע ותאו� ע� הגורמי� המוסמכי� וכ� האחריו .הנוגעי� בדבר

הוצאה אחרת הנדרשת לקיו� שלמות� של המתקני� הנ"ל, כולל דיפו� החפירות 
שתבוצענה ע"י הקבל�, חלי� על הקבל� בלבד והוא לא יפוצה על כ+ בנפרד ע"י 

   .המזמי�
 

על הקבל� להמנע מכל פגיעה במבני� ובמתקני� וכ� מכל הפרעה למהל+ התקי� 
�ע מ� האמור במפרט הכללי, על הקבל� מבלי לגרו .של החיי� היו� יומיי� במקו

� .לתק� בהקד� ועל חשבונו כל נזק אשר יגר� על ידיו למבני� ומתקני� קיימי
כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות שפורטו לעיל תחשבנה ככלולות במחירי 

כמו כ�, לא תוכרנה  .היחידה השוני� שבכתב הכמויות ולא ישול� עבור� בנפרד
   .ל� בגי� עיכובי� שנגרמו עקב מילוי הדרישות שפורטו לעילכל תביעות מצד הקב

 
רואי� את הקבל� כאילו עשה קדוחי נסיו�, סקר ו/או חקירות קרקע ובדק באופ� 

�לא  .יסודי את טיב הקרקע וביסס את הצעתו בהתא� לסוגי הקרקע הקיימי
   .ינת� כל תשלו� בגי� חוסר אינפורמציה של תנאי הקרקע

 
  מילוי חוזר של תעלות להנחת צנורות חפירה ו  57.1.2

 
 כללי   .א 

 �החפירה של תעלות להנחת צנורות ובניית שוחות תבוצע לפי פרקי
פרטי ומידות החפירה ופרטי� נוספי�  .של המפרט הכללי 01 �ו 5701

לצנרת מכל סוג שהוא  IIטפוס  90יהיו בהתא� לתכנית סטנדרטית מס' 
  .�ע� השינויי� והתוספות שיפורטו להל

 
במקומות בה� יתגלו מי תהו� ו/או במקומות שיורה המפקח, תבוצע 

  .כמפורט להל� IVטיפוס  90התעלה לפי פרט סטנדרטי מס' 
 

תחתית התעלה תהודק היטב לפני הנחת הצנורות כמפורט ולשביעות  
  .רצו� המפקח

 
החול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חול דיונות נקי או מסוג טו* נקי 

 .מ"מ 3ו מחומרי� אורגניי�, בעל גודל גרגיר מכסימלי של מאבני� א
�הטו*  .הטו* יהיה שטו* ורחו/ ויכיל גרגירי� לא פריכי� ולא שבירי

חומר  5%יענה על דרישות תקני ישראל המתאימי� ויכיל לכל היותר 
  .הטו* יהיה ממחצבה מאושרת ע� תעודות מתאימות .200עובר נפה 

 
  .יונות מהודקחפירת יתר תמולא בחול ד 

 �המילוי החוזר יבוצע בהקד� האפשרי, אול� לא לפני תיקוני ראשי
ובדיקות העטיפה החיצונית ומת� אישור בכתב ע"י המפקח כי נית� לבצע 

  .את המילוי החוזר
 

המילוי החוזר, עטיפות, מצעי� ותיקו� לחפירות במקומות השוני� יהיה 
 עפ"י סוג ואופי השטח כדלקמ�: 

   
חול מתחת , מסביב ומעל הצינור, בכל מקו� ובכל סוג קרקע, שכבת ה

  .ס"מ 15 �תהיה בעובי כמצויי� בפרט הסטנדרטי ובכל מקרה לא תקט� מ
 
 שטחי� פתוחי�   .ב 

ס"מ  40החומר למילוי המוחזר בשכבה הראשונה שמעל עטיפת החול עד 
 ("�מעל קדקד הצינור (מסומ� בתכנית הסטנדרטית בכנוי "חומר מתאי

א� אי� באפשרות  . ולא יכיל אבני� כלליהיה ממיטב הקרקע המקומית 
הקבל� למצוא באתר העבודה "חומר מתאי�" ישלי� את החסר במילוי 

  .באישור המפקח 010242�010241מובא או מילוי מושאל על פי סעי* 
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) "�ס"מ מעל קודקוד הצנור)  40המילוי המוחזר מפני "החומר המתאי

ועד פני  �מפני עטיפות הבטו� במקו� שקיימות  או סביב שוחות או
ס"מ עד  3השטח הפתוח יהיה כמפורט בפרט ע� גודל אב� מכסימלי של 

העבודות יבוצעו על פי סעיפי� במפרט הכללי, תו+ הרטבה  .בנפח 15%
והידוק בשכבות בידיי� ובציוד מכני וברטיבות אופטימלית לדרגת 

  .ו.ש.א.יד אלצפיפות מקסימלית מודיפי 98הידוק % 
 
 לאור0 ובתו0 כביש מאספלט   .ג 

 15ס"מ מתחת לשכבת האספלט בכביש, או עד  50מעל שכבת החול ועד 
 �ס"מ מתחת לשכבת האספלט במדרכה, יבוצע המילוי מחומר מתאי

מעל שכבה זו,  ..ו.ש.א.לפי מודיפייד א 98%מהודק בשכבות לצפיפות של 
מהודק בהידוק סוג א'  ממצעועד תחתית שכבת האספלט, יבוצע מילוי 

 .ס"מ לאחר ההידוק 15בשכבות, כל שכבה בעובי  מבוקר
 

, נקי מחומרי� אורגניי� לא חרסיתיחומר מתאי�, הינו חומר מקומי 
בשאר  .לא תכיל כלל אבני�ס"מ מעל החול,  30שכבה בעובי של  .ואשפה

השכבות של החומר המתאי�, תותר הימצאות אבני� בגודל שלא עולה 
  .ס"מ 3 על

 
במפרט הכללי בציוד מכני  013 �57ו 01024העבודות יבוצעו עפ"י סעיפי 

 98%או בידיי� ברטיבות אופטימלית עד לקבלת דרגת הידוק של 
  .ו.ש.א.מהצפיפות המכסימלית עפ"י מודיפייד א

 
 3 �ס"מ ו 5מעל מצע סוג א' יבוצע ריסוס ביטומ� ושתי שכבות אספלט 

במדרכה ריסוס ביטומ� ושכבה אחת של אספלט ס"מ) כמפורט ו 8(סה"כ 
  .גודל אגרגט מכסימלי בשכבות האספלט יהיה עפ"י התק� .ס"מ 5

 
  בחציית כבישי� מאספלט  .ד 

במקומות שבה� הקווי� הראשיי� חוצי� לרוחב כבישי� מאספלט 
 יבוצע המילוי כדלקמ�: 

 
דק, לאחר הנחת הצנורות ושכבות חול ימשי+ הקבל� ויבצע מילוי מהו

ס"מ כל  20ברטיבות אופטימלית של החפירה בשכבות בעובי של  מבוקר
ס"מ מתחת שכבת  30שכבה של מצע סוג א' לכל רוחב החפירה עד 

ההידוק המבוקר יהיה  90.האספלט, בניגוד למצויי� בפרט סטנדרטי מס' 
  .הצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד אאשהו 100%עד צפיפות של 

 
עד תחתית שכבת  200 �ע הקבל� מילוי בטו� במעל מילוי זה יבצ

ס"מ) ומעליו ריסוס ביטומ� כמפורט  30האספלט, (עובי שכבת בטו� של 
  .ס"מ 8ותיקו� בטו� אספלט בעובי 

 
כ� תכלול העבודה תקו� ובנייה מחדש של יסוד בטו� וחגורת בטו� סמויה 

 .ודהבשולי המדרכה כולל זיו� ושל אבני שפה שיפרק הקבל� לצור+ העב
עפ"י הוראת המפקח ישלי� הקבל� אבני שפה חדשות ע� תושבת בטו� 

  .שתסופקנה ותותקנה על חשבו� הקבל�
 

הקבל� יהיה אחראי לכל השקיעות שיווצרו בכביש, בשביל או במדרכה, 
ויחוייב לבצע את כל התיקוני� שידרשו עד תו� תקופת אחריותו שהיא 

  .חדשי� מיו� מסירת העבודה הגמורה 12
 
  בשטחי מצעי�  .ה 

 "�לאחר הנחת הצנורות ושכבת חול, יבצע הקבל� מילוי מ"חומר מתאי
מעל  .ס"מ מפני הקרקע 30עד  98%ס"מ וצפיפות  15מהודק בשכבות של 

ס"מ  15מילוי זה יבצע הקבל� מילוי של מצע סוג א' מהודק בשכבות של 
  .כמפורט 100%לצפיפות של 
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  חי ריצו� ביתיבמדרכות מאב� משתלבת ומשט  .ו 

במקומות שבה� עובר הקו בשטחי� מרוצפי� באבני� משתלבות או 
יבצע הקבל� מעל לשכבות המצע  �אבני� טבעיות או מרצפות ביתיות 
ס"מ ועליה מרצפות מאבני� טבעיות  5הנ"ל שכבת חול דיונות נקי בעובי 

 ס"מ או מרצפות ביתיות בסוג, בטיב ובגוו� 6או אבני� משתלבות בעובי 
עפ"י דרישת המפקח ישלי� הקבל� אבני� משתלבות  .הזהי� לקיימות

או מרצפות שנפגעו באבני� משתלבות או מרצפות חדשות בסוג, בצורה, 
�  .בצבע, בגוו� ובטיב זהה לקיי

 
הקבל� יהיה אחראי לכל השקיעות וכל הקילקולי� שיגרמו לכביש 

  .ולמדרכה במש+ שנה מיו� ביצועה
 
 דרגות, קירות, מעקות וכו' בשטחי בטו�, מ  .ז 

בזמ� הנחת הקוי� ידרש הקבל� לחצות מדרגות, דשא, קירות, מעקות, 
  .כניסות לחניות, משטחי אספלט, דרכי מצע ושטחי גינו�

 
על הקבל� לקחת בחשבו� שבמסגרת הנחת הקווי� יהיה עליו להחזיר 

 את המצב לקדמותו בטיב, בסוג ובאיכות המקורית ולשביעות רצונו של
  .המפקח

 
אלא א� צויי� אחרת יהיה התיקו� והחזרת המצב לקדמותו על חשבו� 

  .הקבל� ובאחריותו
 
  במשטחי בטו� או גרנוליט  .ח 

  .פתיחת הגרנוליט תבוצע ע"י ניסור בלבד במשור דיסק 
 

באות� מקומות שקו הביוב חוצה משטח או שביל שהיו מצופי� בבטו� 
 .דק יוצק משטח בטו� או גרנוליטאו גרנוליט, על שכבות המצע המהו

של  40073עבודות הבטו� או הגרנוליט תבוצענה בהתא� לנדרש בסעי* 
משטח הבטו� או הגרנוליט שיבוצע ע"י הקבל�  .ה"מפרט הבינמשרדי"

יהיה זהה בצורה, בצבע ובעובי לקיי� לפני שנפתח ע"י הקבל�, ו/או 
ס"מ ע�  8י בהתא� להוראות המפקח, א+ בשו� מקרה לא פחות מעוב

  .ס"מ 20מ"מ כל  8רשת זיו� בקוטר 
 
 

  רוחב ועומק חפירה בכביש, מדרכה או משטח מאספלט או בטו� קיימי�   57.1.3
אי� להרוס או לפתוח כבישי�, מדרכות או משטחי� כלשה� ללא קבלת רשות 

, ג� א� ה� יתוקנו לאחר מכ� על חשבו� מועצהמאת המפקח, ובתאו� ע� ה
 .י� שאות� חוצי� הקווי� יפתחו ברוחב מינימלי אפשריכל הכביש .הקבל�

תיקו� הכביש יעשה ע"י מילוי והידוק בשכבות וסלילה מחדש של המסעה כולל 
שכבות מצע, תשתית ואספלט או מרצפות או אבני� משתלבות בהתא� לסעי* 

של המפרט הכללי ולמצויי�  5103שכבות המצע יתאימו לדרישות סעי*  57032.
   .של המפרט הכללי 51ית והאספלט יתאימו לדרישות פרק התשת .לעיל

 
בתחו� הכביש תהיה החפירה ורטיקלית ורוחבה בחת+ העליו� לא יעלה על 

  המידות המפורטות בטבלה דלהל�: 
  

קוטר 
  הצינור

  עומק התעלה מפני הכביש עד תחתית הצינור (מ')

עד   
1.25  

1.26 
2.25  

2.26 
3.25  

3.26 
4.25  

4.26 
5.25  

5.26 
6.25  

"3" � "10  
  
"12" � "16  
"18" � "24  

0.80  
  

0.95  
1.15  

1.10  
  

1.25  
1.45  

1.40  
  

1.55  
1.75  

1.70  
  

1.85  
2.05  

2.10  
  

2.25  
2.45  

2.50  
  

2.65  
2.85  
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�  .פתיחת האספלט תיעשה בעזרת משור מכני ברוחב מתאי
 

במקומות שידרוש המפקח יתקי� הקבל� דרכי� עוקפות זמניות כדי לאפשר 
   .נועה תקינה ורצופה באזורהמש+ ת

 
עומק החפירה במקומות השוני�, בנוס* על המפורט במפרט הכללי, יענה על 

  הדרישות הבאות: 
 

   .מ' 1.5לפחות   הכיסוי מעל גב הצינור יהיה  �    בכביש אספלט
   .מ' 1.3לפחות   הכיסוי מעל גב הצינור יהיה �    במדרכה

   .מ' 1.0לפחות   הכיסוי מעל גב הצינור יהיה �    בשטח פתוח
   .מ' 0.5לפחות   הכיסוי מעל גב הצינור יהיה �  בחצר או בגינה פרטית

 
   חפירה במקומות מוגבלי�  57.1.4

החפירה להנחת קווי המי� במדרכות קיימות תבוצע באמצעות כלי מכני קט� 
   .מסוג שיאושר מראש ע"י המפקח

 
חב' "מקורות",  ושל מועצהבסמו+ למבני� , בסמו+ או מתחת לקווי מי� של ה

קרקעיי�, כבלי טלויזיה, עמודי טלפו�, חשמל �קווי ביוב, ניקוז, טלפו� וחשמל תת
ותאורה, גדרות, בתי� וכד', במקומות בה� יהיה השימוש בכלי� מכניי� בלתי 

אפשרי, בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלות 
�רש ו/או לפי הוראת המפקח ידפ� באות� מקומות שהדבר יד .בעבודת ידיי

במידת הצור+, לפי הוראות  .הקבל� את החפירות בצד אחד שלה� או בשני צידיה�
 �המפקח, יפרק הקבל� קווי� ושוחות קיימי� הנמצאי� בתוואי הקוי

�כל הדרישות  .המתוכנני� ויתקי� אות� מחדש לאחר סיו� הנחת קווי המי
 �   .על חפירת התעלה בידיי�המפורטות לעיל לגבי חפירה יחולו ג

 
תשומת לב הקבל� מופנית לעובדה שעליו לבדו מוטלת החובה והאחריות לתמו+ 

ולדאוג לשלמות ולהמש+ פעולה רצופה ותקינה של כל המערכות הקיימות 
המפקח יהיה רשאי להורות לקבל�  .שבסמו+ לה� או מתחתיה� תחפרנה התעלות
   .יה סכנה לשלמות ויציבות המערכותלבצע החפירה בעבודת ידיי� א� לדעתו תה

 
   עבודות ביבש  57.1.5

 
  כ ל ל י  .א

על הקבל� להקפיד לנקוט בכל האמצעי� הדרושי� כדי לשמור את אתר 
העבודה ביבש בכל שלבי הביצוע החל מהחפירה, הנחת הצנורות, 

 �חיבור�, התקנת האביזרי�, ועד לכיסוי הסופי ולעשות את כל הסידורי
מי� מכל מקור שהוא, מי גש�, שפכי�, מי� מפיצו/  למניעת חדירת

  .צנורות, מי תהו�, זרמי� כל שה� וכד'
 
 מי� עיליי�   .ב

 �למניעת חדירת מי� עיליי� יאחז הקבל� לפי הצור+ באמצעי
 :� המתוארי� להל�, כול� או מקצת

   .חפירת תעלות ניקוז והגנה  �
לרבות ציוד  הכנת ציוד שאיבה יעיל וכח אד� מיומ� להפעלתו,  �

   .שאיבה רזרבי
�   �סילוק מי� כלשה� שהצטברו במקומות בודדי�, בעזרת דליי

   .או ציוד מתאי� אחר
   .הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש  �
  .מניעת קו צנורות מלצו* על פני מי� בכל אחד משלבי העבודה  �

 
ו לשביעות כל האמצעי� שינקוט הקבל� לשמירת העבודות ביבש יהי

 �רצונו הגמורה של המפקח ושל כל גור� מוסמ+ בעל זכויות על השטחי
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�הקבל� יפצה את המזמי� עבור כל נזק שיגר� עקב  .אליה� ינוקזו המי
  .אי מילוי הדרישות לפי סעי* זה

  
 מי תהו�   .ג

במקומות בה� תחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי 
את מפלס המי� כדי שתתאפשר עבודה  התהו�, יהיה על הקבל� להנמי+

  .ביבש
  

 �הקבל� רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו כדי לסלק את מי התהו
ולהחזיק את החפירות יבשות ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח 

המפקח יהיה רשאי להורות  .את יעילותה ולקבל את אישור המפקח
ה ג� א� הקבל� (והקבל� חייב לפעול בהתא�) על החלפת שיטת העבוד

הקבל� לא יהיה זכאי לקבל כל  .קיבל אישור מוקד� לשיטה כלשהיא
  .פיצוי עבור הוצאות או הפסדי� הקשורי� בהחלפת השיטה

 
 �המפקח רשאי להכתיב לקבל� מועד ביצוע של חלק מ� הקוי� הנמצאי
על גבול מי תהו� בעונה שלפי דעתו לא תצרי+ שאיבה להנמכת מפלס מי 

�  .תהו
 

  .בל� יספק ויחזיק באתר העבודה משאבה וציוד שאיבה רזרביי�הק 
 

בזמ� השאיבה יש לדאוג שלא יגרמו נזקי� ליסודות מבני� סמוכי� או 
  .מערכות צנרת ו/או שרותי� סמוכות

 
הרחקת המי� בכל שיטה שהיא תבוצע, באישור מראש של המפקח, תו+ 

 :� נקיטת הצעדי� הבאי
 

 המי�  אחריות הקבל� לסילוק  )1( 
 �על הקבל� להרחיק את המי� ממקו� העבודה ולהזרימ

למקו� שיאושר על ידי המפקח בצורה שלא יגרמו נזקי� לרכוש 
ולעבודה, או לביצוע עבודות סמוכות (ג� כאלה המבוצעות בידי 

�  .אחרי�) ולא יציפו מתקני� סמוכי� או כל שטחי� אחרי
מי התהו�,  כל הנזקי�, מכל סיבה שהיא, שיגרמו עקב הרחקת

  .יתוקנו על חשבו� הקבל� ובאחריותו
 

 יצוב תחתית תעלות   )2( 
במקומות אשר בה� נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית 

או בכל אדמה שאינה יציבה בתו+ מי תהו�, יחפור הקבל� 
ס"מ מתחת למפלסי� הסופיי� של תחתית  40בעומק של 

ישוקע התעלה וישפו+ על תחתית התעלה חומר מחצבה אשר 
בתו+ הבו/ ויהודק במכבש מכני עד לקבלת שטח יציב, עליו יונח 

  .הצנור מבלי אפשרות של שקיעה
במקומות בה� תחתית החפירה מתחת למפלס מי התהו�, יש 

מיד  .להמנע מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמ� ארו+
ע� חפירת התעלה ויצוב התחתית, יש להוריד ולהניח את הצנור 

ת כל הבדיקות כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקד� ולבצע א
  .האפשרי

  
   החזרת השטח למצבו הקוד�  57.1.6

על הקבל� להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת 
עליו להקי� ולבנות הגדרות, המסלעות שהרס, לתק� קווי מי�, קווי  .העבודות

על הקבל�  .ס או התקלקל עקב העבודהביוב וצנורות ניקוז וכל מבנה אחר שנהר
לספק ולשתול דשא או צמחי� זהי� לאלו שהוא חש* וסילק לצור+ העבודה, 

   .מועצההכל לשביעות רצו� מחלקת הנו* של ה
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כמו כ�, יתק� הקבל� משטחי� שוני� שהוא שבר ופירק לצור+ ביצוע העבודות 
ר אות� למצב� הקוד� (ריצו* מכל סוג שהוא, בטו�, גרנוליט, שיש וכו') ויחזי

  .מכל הבחינות (סוג, צבע, גודל, צורה, גוו� וכו')
א� לצור+ כ+ יידרש ריצו* חדש, הקבל� יספק ויתקי� ריצו* חדש זה עפ"י הנאמר 

  .במפרט ובכתב הכמויות
  

 �הקבל� רשאי לדרוש מהמפקח לרשו� את מצב השטח, המבני� והכבישי
בכל מקרה תקבע דעתו של המפקח  .בסמו+ למקו� העבודה לפני תחילת הביצוע

והקבל� יחוייב לבצע את התיקוני� שלפי דעת המפקח הוא חייב בה�, על 
אי דרישה מצד הקבל� על רישו� מצב השטח והכבישי� תחייב אותו  .חשבונו

   .למלא את כל דרישות המפקח בנדו�
  

  שוחות קיימות המיועדות לביטול  57.1.7
מיועד לביטול, על פי הנחייה בכתב של שוחות ביוב הקיימות על קו ביוב ה

  המפקח בלבד, תפורקנה ותסולקנה כדלהל�:
  

  בשטח פתוח
את  .הקבל� יפרק את התקרה בלבד של השוחה ויסלק אותה למקו� מאושר

ס"מ מעל פני השטח  15החלל שיווצר, הקבל� ימלא באדמה מקומית מהודקת עד 
  .מסביב לאחר הידוק

  
  בשטח מרוצ�

את  .תקרה בלבד של השוחה ויסלק אותה למקו� מאושרהקבל� יפרק את ה
ס"מ  30החלל שיווצר, הקבל� ימלא באדמה מקומית מהודקת כאשר את 

  .העליוני� ימלא הקבל� במצע סוג ב' מהודק מבוקר עד תחתית הריצו*
  

מעל שכבה זו, הקבל� יבצע תיקו� והשלמה של ריצו* הזהה לריצו* מסביב מכל 
ו* (אספלט, בטו�, גרנוליט, אבני� משתלבות, דשא וכו'), הבחינות כגו� סוג הריצ

  .צבע, גוו�, גודל, מידות וכו'
  

במקרה של שוחה בכביש, יפרק ויסלק הקבל� ג� את החוליה העליונה של 
 �ס"מ עליוני� ממצע סוג א' מהודק  30השוחה ויחזיר את מבנה הכביש ע

  .ס"מ 8מבוקר, ביטומ� ואספלט 
 

   מי� וניקוז ביוב,הצנורות   57.1.8
אישורו המוקד� של המפקח לפני רכישת� הצינורות ו/או השוחות יקבלו את 

כל מוצר שיסופק לשטח ללא אישורו המוקד� של  .לאתר העבודה ואספקת�
 �כל הכרו+ בכ+ יהיה  �המפקח והקבל� יידרש לסלקו מ� השטח כחומר לא מתאי

   .על חשבונו של הקבל� בלבד
 

  פורט בתוכניות וכמצויי� להל�: הצינורות יהיו מסוג המ
 
  .סי.וי.צנורות פי  .א

) בעלי דופ� מעובה SN-8"ביוב עבה" ( .סי.וי.פי�הצנורות יהיו צנורות מ
מ"מ המיוצרי� לפי תק� ישראל  400 �מ"מ  160) בקטרי� 104.1.2(מי� 
כמפורט בתכניות ע� מחברי "איטוביב" לשוחות הטרומיות או  884ת"י 

  .י� לשוחות בטו� עבור שוחות יצוקות באתרע� מחברי� מיוחד
 
   מי�צנורות   .ב

 � GALע� עטיפת  5/32ופ� "דתהיה צנרת פלדה שחורה ללא תפר עובי 
APC �   .הספחי� יהיו מאותה איכות של הצנרת .חיצונית וציפוי מלט פני

החיבורי� ייעשו ע"י ריתו+ תו+ שימוש במשחת "אקספנדר" ולפי 
תיקוני ציפויי� ה�  .530תהיה בהתא� לת"י הצנרת  .הוראות היצר�

  .פנימיי� וה� חיצוניי� יהיו לפי הוראות יצר� הצנרת
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 �" ללא 40צנרת מגולבנת "סקדיול  מערכת ספרינקלרי� יהיהצנרת המי
 - GALלרבות עטיפה חיצונית חרושתית  A - ASTM � 53תפר לפי תק� 

APC �   .ההספחי� יהיו ספחי� להברג .בשיחול בכל הקטרי
לא יותר שימוש בספחי� לא חרושתיי� וכל ניסיו� לבצע ריתו+ ע"י 

  .חורי� וריתו+ קטע צנירות במקו� ספחי� ייפסל מיידית .קידוח
 
   הנחת הצינורות   57.1.10

פרקי� � של המפרט הכללי ובעיקר בתת 57הצנורות יונחו בחפירה כמפורט בפרק 
בנוס* לכ+ יש להקפיד במיוחד  .תולפי הנחיות יצרני הצנורו 5707 �ו 5703, 5704

   .על הנחיות ביצוע כמפורט להל�
 

� .על הקבל� מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתא� לשיפועי� המתוכנני
   .מודד מוסמ+ של הקבל� יהיה נוכח באתר במש+ כל זמ� החפירה והנחת הצנורות

 
שוחות פרט למקרי� שתינת� רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צנורות בי� שתי 

 .סי.וי.פי�הצנורות מ  .תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב .סמוכות בבת אחת
   .יונחו בתעלה על מצע חול דיונות מהודק ויעטפו בחול

 
אי� להתחיל בהנחת הצנורות לפני שהמפקח יאשר שהחפירה בוצעה לשביעות 

   .הקווי� יונחו במעלה השיפוע, כלומר, מהמקו� הנמו+ אל הגבוה .רצונו
 
ל הצנורות ואבזריה� יונחו בקוי� ישרי�, בשיפועי� וברומי� המסומני� כ

הביקורת תעשה ע"י מדידת  .בתכניות ובחתכי� האורכיי� ולפי הוראות המפקח
קביעת הצנור במקומו המדוייק  .כל צנור וצנור במאזנת ע"י מודד מוסמ+ בלבד

ובעזרת תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצנור (ולא ע"י הרמת הצנור) 
לאחר שיונח הצנור  .הוספת חומר מתחתיו שיהודק היטב לפני הנחת הצנור

במקומו הנכו�, יבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת, ע"י מודד מוסמ+ בלבד, 
ויקבע מיד ע"י הידוק חול או "חומר נבחר מהודק" מצידיו, כנדרש לעיל, לכל 

בדיקות הקו ואישור�  אי� לבצע מילוי חוזר במחברי צנורות אלא לאחר .אורכו
   .ע"י המפקח

 
מספרי גובה הצנורות שבשרטוטי� מתייחסי� אל התחתית הפנימית של 

   .אינברט) � ILהצנורות (
 

  הסטיות המותרות בהנחת צנורות: 
 
 הגדרות   .1
 

הפרש בי� תוצאה מתוכננת (מחושבת) לתוצאת   � ס ט י ה 
 �מדידה שנמדדה לאחר ביצוע בכל מקו

�  .ומקו
 

השינוי המירבי המותר של שיפוע הצנור   � באחוזי� סטיה 
 ,�באחוזי�, מהשיפוע המתוכנ� באחוזי

 �כתוצאה מהפרש הגובה שיתהווה בי� רו
תחתית הצנור המתוכנ�, לרו� תחתית הצנור 

  .כפי שימדד לאחר ההנחה
 

מ"מ, כלומר ההפרש בי� רו�  1הסטיה המותרת בגובה לא תעלה על   .2
מ"מ ביחס  ± 1נברט) כפי שיבוצע, לא יעלה על אי �  .ILתחתית צנור (

  .לנתו� תכנו� כלשהו
 

(כלומר א� אור+  0.1%הסטייה המותרת בשפוע באחוזי� לא תעלה על 
מ"מ, חישוב הסטייה בשיפוע  2מ' והסטייה המירבית תהיה  2.50הצנור 

 ) 0.08%מ', כלומר  2.5מ"מ על  2תהיה כדלהל�: 
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יקו� הצינור בכל נקודה, תהיה מכסימו� הסטייה האופקית המותרת למ  3.

  .ס"מ 2
 
   עטיפות ותושבות לצנורות  57.1.11

תושבות ועטיפות מבטו� יותקנו בקטעי� המפורטי� בתכניות וברשימת הכמויות 
תושבות ועטיפות הבטו� יהיו מבטו� מזויי�  .או בקטעי� שייקבעו על ידי המפקח

המתאי� לתק�  �20בטו� בהיציקות תהיינה מ .96לפי פרט סטנדרטי מס' 
  .�466 ו 188הישראלי מס' 

שבמפרט הכללי והכסוי  02הכנת הבטו�, יציקת הבטו� והרכבו יהיו כאמור בפרק 
יציקת התושבות או העטיפות תבוצע ע� תבניות  .ס"מ לפחות 3על מוטות הזיו� 

ע/ או פח בצדדי� ויציקה כנגד דפ� החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט 
   .מהמפקח

 
   גושי עיגו� מבטו�  57.1.12

יותקנו בקטעי� המפורטי� בתכניות וברשימת הכמויות, או בקטעי� שייקבעו 
צורת גושי עגו� מבטו� או בטו� מזויי�  .80 על ידי המהנדס, לפי פרט סטנדרטי מס'

 466 �ו 188בהתא� לתקני ישראל  �20הבטו� יהיה ב .תהיה בהתא� לתכניות 
   .במפרט הכללי 5702סעי*  ובצוע גוש העיגו� לפי

יציקת הגושי� תהיה ע� תבניות ע/ או פח בצדדי� א+ מישור הלח/ של גוש 
   .העיגו� יוצק תמיד כנגד קרקע טבעית בלתי מופרת

  
   בדיקות  57.1.13

 
 בדיקה הידראולית לאטימות   .א

  .בנפרד לצינורות ובנפרד לשוחותהבדיקה תבוצע  
שיאשר בחתימתו  רשות ניקוז כנרת"נציג "במהל+ הבדיקה יהיה נוכח 

  .את אופ� ביצוע בדיקות ותוצאות האטימות
 במפרט הכללי ובשיטות דלקמ�:  57077הבדיקה תבוצע כמפורט בסעי*  

 
 בדיקת אטימות הצינורות   

שעות  24יש למלא כל קטע בי� שתי שוחות במי� שיעמדו בתו+ הצנורות 
דר+ פקק חור  4בקוטר " בשוחה העליונה יותק� צינור אנכי .לפחות

אחרי זמ�  .מ' 1.2המי� יגיעו בצינור זה עד לגובה של  .היציאה מהשוחה
�כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור  .זה יש להוסי* את המי� החסרי

יש לתק� כל מקומות הנזילה  .לא צרי+ להיות כל הפסד מי� .על המדידה
  .שיתגלו בזמ� הבדיקה ההידראולית

 
 מות השוחות בדיקת אטי  

יש למלא כל שוחה במי� עד התקרה תו+ סתימת חורי הכניסה וחור 
�שעות יש להוסי* את המי�  24לאחר  .היציאה בפקקי� מתאימי

במיוחד  .החסרי� ולתק� ולאטו� כל מקו� בשוחה שממנו היתה נזילה
כעבור  .יש לשי� לב למקומות החיבור לשוחה וכ� לחיבורי� בי� החוליות

לא צריכה להיות  .יותר יש לבדוק את גובה פני המי� בשוחהשעות או  3
  .כלל ירידה במפלס גובה פני המי� בשוחה

 
לאחר בצוע התיקוני� יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות תקינות 

  .לשביעות רצונו של המפקח
 

 בדיקה לישרות הקוי�   .ב 
אחרת בי� כל הצנורות ייבדקו ע"י קר� אור, כדור ע/ או כל דר+ מאושרת 

�  .שתי שוחות סמוכות לש� בטחו� שהקוי� נקיי� ופתוחי� לכל אורכ
 

 בדיקות ריתוכי�   .ג 
באות� קטעי�, בצינורות פלדה, שהמפקח יראה זאת לנחו/ ולא פחות 

מכל הריתוכי� יורה לקבל� לבצע צילומי רנטג� של הריתוכי�,  10% �מ



106 
 

 עבודות גמר ומערכות - שלב א'  - בנין מדעי הרפואה  - אוניברסיטת אריאל 
 

גודל המרווח ואחידותו כדי לבדוק את טיב הריתו+, שלמות קצה הבטו� ו
כמו כ� רשאי המפקח להורות לקבל� להוציא דגימות של  .בהיק* הצנור

"ראשי�" לבדיקה ולחצות אות� לשניי� כ+ שנית� יהיה לראות את 
קצות הבטו�, מרווח ההכנסה וכמות המילוי, ו/או להסיר הדרגתית 

 שכבות של הריתו+ באמצעות מכשיר "ארקאייר", עד לשורש הריתו+ כל
הבדיקות תהיינה בכפו* למפורט בפרוגרמה לבדיקות ובתיאו� ובפיקוח 

  .שרות שדה של היצר� ועל חשבו� הקבל�
 

 בדיקה סופית   .ד 
לפני קבלת העבודה על הקבל� לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצנורות 

א� אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצו�  .כולל שוחות הבקרה
ת כל התקוני� הדרושי� לשביעות רצונו המפקח על הקבל� יהיה לתק� א

   .של המפקח
  
  צנרת מי�בדיקה   .ה

�כול הקווי �להוראות התקני�  של צנרת לפי דרישת המפקח ובהתא
  .והל"ת ו ע� אישור של שדה שרות של יצר�

 
   שמירה על הנקיו�  57.1.14

הקבל� יכי� פקקי� מע/ או מחומר אחר מותאמי� לסגירה זמנית של פתחי 
בכל ערב, לאחר גמר העבודה, יסתו� הקבל� את פתחי הצנור המונח  .הצנור

בתעלה בפקקי� אלה בכדי למנוע חדירת אדמה לכלו+ או בעלי חיי� לתו+ 
כמו כ� יסתו� הקבל� את פתחי הצנור בכל מקרה של הפסקת עבודה לזמ�  .הצנור

לפני עריכת הבדיקה הסופית ינקה הקבל� את  .יותר ממוש+ או בגמר כל קטע
 �הצנורות ושוחות הבקרה ויבצע שטיפה כללית בכמות גדולה של מי� לכל הקוי

   .הראשיי� והמשניי� לשביעות רצונו המלאה של המפקח
 

בעת שטיפת הקוי� יקפיד הקבל� לסגור את החבור לשוחת הביוב הקיימת על 
   .מנת למנוע כניסת החומר הנשט* אל המערכת הקיימת

 
אתר העבודה החפירות, הצנורות והשוחות מכל על הקבל� לנקות מדי פע� את 

לפני מסירת העבודה הסופית ישטו* וינקה הקבל�  .לכלו+, פסולת בני� וכדומה
   .את הצנורות והשוחות לשביעות רצונו המלאה של המפקח

 
עבור שמירה על נקיו� אתר העבודה, הקווי�, שטיפה וניקוי לפני מסירת העבודה 

מחיר יחשב ככלול במחירי היחידה של העבודה הסופית, לא ישול� בנפרד וה
   .שבכתב הכמויות

 
   שוחות בקרה על קווי ביוב   57.1.15

 
 כללי   .א

שוחות הבקרה הרגילות שתבנינה על קווי הביוב תהיינה שוחות בקרה 
  .טרומיות על כל מרכיביה�

שוחות שצמוד אליה� מתוכנ� לבניה מפל חיצוני, שוחות המתוכננות 
וי ביוב קיימי� ו/או במקומות שיורה המפקח, תהיינה א+ לבניה על קו

 .�30 ורק שוחות בקרה יצוקות באתר מבטו� מזויי� סוג ב
 
 שוחות בקרה טרומיות   .ב

השוחות תבנינה  .על כל מרכיביה�שוחות הבקרה תהיינה טרומיות 
  .במפרט הכללי 57082בהתא� לדרישות סעי* 

 
  .חוליות טרומיות לא יורשה שימוש בתחתית יצוקה ועליה 

 
בדיקת אטימות לכל מרכיבי השוחה (תחתית, חוליה ותקרה) תתבצע 

כל מרכיב שלא  ., עוד לפני אספקת� לשטחמיוחדת למי תהו� במפעל
  .יעמוד בבדיקת האטימות המוקדמת במפעל יפסל ולא יסופק לשטח
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על הקבל� יהיה לספק תעודות מתאימות מהמפעל המעידות על תקינות 

  .ות של בדיקות האטימות המוקדמות במפעל לכל השוחותהתוצא
 

שוחות  .מ' 1.0מ' תהיינה בקוטר פנימי של  2.25שוחות בקרה בעומק עד 
  .מ' 1.25מ' תהיינה בקוטר פנימי של  2.26בקרה בעומק העולה על 

 
, הקבל� לפני הצבת רצפת התחתית הטרומיתבגמר החפירה לשוחות, 

ס"מ, ובקוטר הגדול  20ומר גרנולרי, בעובי יספק ויתקי� מצע מהודק מח
של  57015ס"מ מקוטר תחתית השוחה, בהתא� לדרישות סעי*  30 �ב

  .המפרט הכללי
 

כל מרכיבי השוחה: תחתית (רצפה וקירות חוליה תחתונה), קירות 
 �ותקרה יהיו טרומיי�, העוני� על הדרישות המפורטות בתקני

�תהיינה מתוצרת יצר� שיאושר השוחות  .הישראליי� וכנדרש במפרטי
  .מראש, לפני תחילת העבודה ע"י המפקח

 
לא תאושרנה תחתיות ע� עיבוד מתעל (בנצ'יק) מוכ� ע� ציפוי פלסטי 

  .(מסוג "מגנופלסט"), אלא באישור מיוחד בכתב המזמי�
 

 .658התחתית והחוליות תהיינה לפי ת"י   � 
 תקרות השוחות תהיינה כדלקמ�:   � 

 
ות שתותקנה בשטח כבישי�, משטח חניה, שבילי� ומדרכות תקרות שוח

כנדרש  104.2.1ו/או במקומות שיורה המפקח תהיינה מטיפוס כבד, מי� 
המכסי� יותקנו בתו+ צוארו� מבטו� טרומי שיהיה  .ע� פתח 489בת"י 

 20טו�", ע� קירות בגובה של  25בקוטר המכסה ויעמוד בעומס של "
בצוארו� השוחה  .השקע בתקרת השוחההצוארו� יותק� בתו+  .ס"מ

, 489לפי ת"י  104.1.3טיפוס  ,טו�" (כבד) 25יותק� מכסה מיצקת ברזל "
רו� ושיפוע מכסה השוחה יותאמו לפני האספלט  .בקוטר כמפורט להל�

 .ולשיפוע הכביש עפ"י הנחייתו בכתב של המפקח
 

 תקרות שוחות שתותקנה בשטחי� פתוחי� או במקומות שיורה המפקח
ס"מ מעל לפני הקרקע, ומכסה השוחות יהיה  20תהיינה ברו� של 
  .טו�" (בינוני) 8מיצקת ברזל " 

  
 .ב.או בטו�"  25(כבד) " .ב.בהמכסי� שיותקנו בתקרות השוחות יהיו 

  .טו�" 8(בינוני) "
 

  .ס"מ 60הקוטר הפנימי של מכסי השוחות (הפתחי�) יהיה  
 

ק ינוקו היטב ויצבעו פעמיי� כל חלקי המתכת של המכסה, מסגרת ופק
  .בלכה ביטומנית

 
בי� תחתית השוחה לחוליה, בי� החוליות הטרומיות לבי� עצמ� ובי� 

אט� גמיש ואטו�, החוליה העליונה לתחתית התקרה יותק� ע"י הקבל� 
התקנת האט�  .מתוצרת שתאושר מראש ע"י המפקח דג� "איטופלסט"

הוראות שימוש והתקנה תעשה, לאחר טבילתו במי� חמי�, בהתא� ל
  .של היצר�

 
בקירות של חולית תחתית השוחה יקדחו, בבית החרושת ממנו ירכשו 

השוחות, חורי� בקוטר, במיקו� וברו� המסומ� בתכניות, כולל קדיחת 
  .החורי� שנועדו להתקנת הכנות לחיבורי מגרש

 
כל הצנורות כולל אלו המשמשי� כהכנות לחיבורי מגרשי� יחוברו על 

רות השוחה באמצעות מחברי שוחה גמישי� ואטומי� שנועדו לחיבור קי
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המחברי�  .צנורות אל קירות השוחה, שיותקנו בחורי� שנקדחו בקירות
המסופק ע"י "וולפמ�" או  "איטוביב"שיותקנו במפעל עצמו יהיו דוגמת 

  .שווה ער+ מתוצרת אחרת שתאושר מראש ע"י המפקח
 

וליות (קירות) ותקרה, יישו� עבודות הרכבת השוחה; תחתית, ח
האטמי� הגמישי� והאטומי� בי� החוליות, וחיבור הצנורות לשוחות 
באמצעות מחברי שוחה גמישי� ואטומי� ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת 
ובפיקוח שרות שדה של בית החרושת ממנו ירכוש הקבל� את השוחות 

  .הטרומיות, על כל מרכיביה�
 

ההיקפית שלה� נסדקה או נשברה מסיבה תחתית או חוליה אשר ה"ש�" 
ולא תשמש לבניית שוחת בקרה  תיפסל ותסולק מהשטחכל שהיא 
  .טרומית

 
תחתית או חוליה כנ"ל ולבצע בה� שימוש לבניית  לא יאושר לתק� 

  .שוחות
 

 .בחוליות שישמשו לבניית השוחות, יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה
ליבת פלדה ע� כיסוי פלסטי), השלבי� יהיו מטיפוס מדרגה רחבה (

 .2חלק  631המיוצרי� לפי ת"י 
 

ס"מ מפני  40שלב הירידה הראשו�, העליו�, יותק� במרחק שלא יעלה על 
  .ס"מ 33המרחק האנכי בי� השלבי� יהיה  .מכסה השוחה

 
הסול�  .מ' יותק� סול� ירידה 5.25בשוחות בקרה שעומק� עולה על 
ע� חבקי בטחו�, א+  IIטיפוס,  1מס' יהיה במידות לפי פרט סטנדרטי 

תכניות ופרטי הסול�  .בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריי� (פיברגלס)
רק אחרי קבלת אישור המפקח  .יועברו ע"י הקבל� לאישור המפקח

  .בכתב יורשה הקבל� להתחיל את ייצור הסולמות
 

מילוי חוזר של החפירה סביב השוחה הטרומית יבוצע מחומר מקומי 
חר ללא אבני�, מהודק בשכבות, בהתא� לדרישות המפורטות מוב

  .של המפרט הכללי 57017בסעי* 
 

לא  .הידראולית באופ� מוחלט בבדיקת אטימותהשוחות יידרשו לעמוד 
תורשה כל חדירה פנימה של מי תהו� או דליפה החוצה של נוזלי� דר+ 

  .הדופ�, הקרקעית או תקרת השוחה
 
 אתר שוחות בקרה יצוקות ב  .ג

כאמור לעיל, שוחות מפל חיצוני ושוחות על קו קיי� תהיינה שוחות 
בקרה עגולות, יצוקות באתר מבטו� מזויי�, לפי הדרישות בפרט 

של  57082וסעי*  02העבודה תעשה לפי פרק  .א 300סטנדרטי מס' 
 �המפרט הכללי, לרבות אופני המדידה והתשלו� הכלולי� בה�, אלא א

בניגוד  .בכתב הכמויות ו/או במפרט מיוחד זה נדרש אחרת בתכניות,
כל השטחי� הפנימיי� של השוחות יוצקו בתבניות  57082לנאמר בסעי* 

בניגוד לנאמר  .פלדה מיוחדות לבטו� חלק ויהיו חלקי� ללא צור+ בטיח
של המפרט הכללי יהיה בטו� השוחות; הרצפה, קירות  57020בסעי* 

  .�30ותקרה מסוג ב
 

ורק בטו� מובא ממפעל מאושר ע"י המפקח ולא יורשה הבטו� יהיה א+ 
  .השימוש בבטו� שהוכ� באתר

 
לפני יציקת הבטו� הרזה מתחת לרצפת השוחות, הקבל� יספק ויתקי� 

ס"מ  30 � ס"מ, ובקוטר הגדול ב 20מצע מהודק מחומר גרנולרי, בעובי 
של המפרט  57015בהתא� לדרישות סעי*  .מקוטר תחתית השוחה

  .בת הבטו� הרזה תוצק על גבי המצע המהודקשכ .הכללי
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מ' ביציקה  1.0יציקת החלק התחתו� של השוחה תהיה לגובה של לפחות  

  .אחת
 

פני בטו� חלק יבדקו ע"י המפקח, בהקד� האפשרי, לאחר פירוק  
  .התבניות

 
א� יתגלו בבטו� לאחר פרוק התבניות, פגמי� כגו� קיני חצ/, חורי� או 

�יתוקנו פגמי� אלו בהתא� לדרישות סעי*  �אחר  סדקי� או כל פג
  .של המפרט הכללי ולהוראות המפקח וא+ ורק לאחר אישורו 02096

 
 .כאמור לעיל יבנו השטחי� הפנימיי� של השוחות בתבניות לבטו� חלק
 �בנוס* לנאמר לעיל, לגבי תיקו� בטו� פגו�, א� בכל זאת ימצא כי פני

רצו� המפקח, יהיה המפקח רשאי  השוחה אינו חלק כנדרש ולשביעות
  .הטיח יבוצע בשתי שכבות ע� שכבת הרבצה .לדרוש מהקבל� ביצוע טיח

 
כל פלדת זיו� שתסופק  739.פלדת זיו� תהיה מברזל מצולע לפי ת"י 

תלווה בתעודת משלוח בה יצויינו: היצר�, הספק, הסוג, הקוטר, אור+ 
  .מכתהמוטות, המשקל וכ� תעודת בדיקה של מעבדה מוס

 
ס"מ בי�  4.0כל אמצעי הקשירה צריכי� להבטיח מרחק מינימלי של 

  .פלדת הזיו� לבי� פני הבטו�
 

כולל הכנות לחיבורי מגרשי� יעוגנו  .P.V.C �צנורות הכניסה והיציאה מ
  .לשוחת בטו�. P.V.Cבקירות השוחה ע"י מחברי 

 
מ"מ ובקוטר  5צנורות פלדה יעוגנו בקירות השוחה ע"י אוגני עגו� בעובי 

  .ס"מ מקוטר הצנור, שירותכו אל הצנורות 10 � הגדול ב
 

לפי ת"י  104.1.3טו�" (כבד) מטיפוס  25המכסי� יהיו מיצקת ברזל " 
489. 

  
  .טו� 8(בינוני) "או (כבד)  .ב.בהמכסי� שיותקנו בתקרות השוחות יהיו 

 
  .ס"מ 60הקוטר הפנימי של מכסי השוחות (הפתחי�) יהיה  

 
קי המתכת של המכסה; מסגרת ופקק ינוקו היטב ויצבעו פעמיי� כל חל

  .בלכה ביטומנית
 

בשוחות הנמצאות בשטחי כבישי� ומשטחי חניה, שבילי� ו/או מדרכות 
מתוכנני�, המכסי� יותקנו בתו+ צוארו� מבטו� טרומי שיהיה בקוטר 

 .ס"מ 20טו�" ע� קירות בגובה של  25המכסה, ויעמוד בעומס של "
רו� ושיפוע המכסה  .� יותק� בתו+ שקע מתאי� בתקרת השוחההצוארו

בקווי ביוב הנמצאי� בשטח  .יותאמו לפני האספלט ולשיפוע הכביש
ס"מ מעל לפני  20המגרשי� ו/או בשטחי� פתוחי� יהיה רו� המכסה 

  .הקרקע ויותק� בלי צוארו�
 

בכל מקרה הקבל� יקבל מהמפקח הוראה בכתב לכל שוחה ושוחה בנפרד 
  .איזה רו� ושיפוע יותק� המכסהב

 
לצור+ ירידה אל תחתית השוחות השונות יותקנו שלבי ירידה מתוצרת 

שלבי� אלה יהיו מליבת פלדה ע� כיסוי פלסטי  .שתאושר ע"י המפקח
  2.חלק  631מטיפוס מדרגה רחבה המיוצרי� לפי ת"י 
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ס"מ מהדופ�  �15ס"מ והיא תבלוט כ 30 �רוחב כל מדרגה יהיה כ 
  .פנימית של השוחהה

 
השלבי� בשוחות יקבעו במקומ� לפני יציקת הבטו� או בחורי� שיבוצעו 

 12על ידי מקדחה מכנית (לא יורשה שימוש בפטיש ואיזמל), בעומק של 
שלב הירידה הראשו�,  .ס"מ 25המרחק האנכי בי� השלבי� יהיה  .ס"מ

 40עלה על העליו�, יהיה ימני כלפי הנכנס לשוחה ויותק� במרחק שלא י
  .ס"מ מפני מכסה השוחה

 
הסול�  .מ' יותק� סול� ירידה 5.25בשוחות בקרה שעומק� עולה על 

ע� חבקי בטחו�, א+  IIטיפוס  1יהיה במידות לפי פרט סטנדרטי מס' 
תכניות ופרטי הסול�  .בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריי� (פיברגלס)

ת אישור המפקח רק אחרי קבל .יועברו ע"י הקבל� לאישור המפקח
  .בכתב יורשה הקבל� להתחיל את ייצור הסולמות

 
במקו� אשר תורה התכנית ו/או יורה המפקח יתקי� הקבל� בצמוד 

), הכל IIו/או טיפוס  Iלשוחות הבקרה לביוב מפלי� חיצוניי� (טיפוס 
  .א300לפי הנדרש בפרט סטנדרטי מס' 

 
מקומי מובחר ללא מילוי חוזר של החפירה סביב השוחה יבוצע מחומר 

של  57017אבני�, מהודק בשכבות, בהתא� לדרישות המפורטות בסעי* 
  .המפרט הכללי

 
הידראולית  באופ� מוחלט בבדיקת אטימותהשוחות יידרשו לעמוד  

  .כמפורט לעיל
  
   שוחות "חופית"  .ד

שוחות המתוכננות להיבנות בחצרות בתי� במקו� שוחות ביתיות 
במקומות המצוייני� שיפורקו ויסולקו,  קיימות פגומות והרוסות

יהיו שוחות מפוליאתיל� מסוג , בתוכניות בלבד או עפ"י הנחיות המזמי�
  ."חופית" מתוצרת "כנרת" ע� מכסה פוליאתיל� מתאי� לעומס נמו+

 
ס"מ מעומק השוחה  15 �עומק החפירה לשוחות אלו יהיה גדול ב
  .מקוטר השוחהס"מ  60 �המתוכנ� וקוטר החפירה יהיה גדול ב

 
  .ס"מ 15תחתית החפירה תרופד בחול בעובי של לפחות  

 
  .מ' יש להשתמש בחוליות ע� שלבי דריכה 1.00בשוחות בעומק מעל  

 
ס"מ  30החלל שנותר בי� דופ� השוחה לחפירה ימולא בחול בשכבות של 

  .לפחות ASTM 1557לפי  93%אשר יהודקו לרמה של 
 

י� לשוחה כגו�: החיתו+ בדופ� השוחה, כל העבודות להנחת וחיבור
חיבור הצינורות לשוחה ע"י אטמי� מיוחדי�, פילוס השוחה, ביצוע 

 �הגבהות, איטומי� ע"י חומרי אטימה אלסטומרי� בי� החוליות, מפלי
 �וכו' יבוצעו בהתא� לפרטי ולהנחיות היצר� ועפ"י המפרטי� והתקני

�   .המתאימי
 

  .מעל פני הקרקע הסופיי�ס"מ  15 �מכסה השוחה יבלוט כ 
 

ס"מ  80ס"מ, מעומק  60ס"מ יהיו בקוטר פנימי של  80שוחות עד עומק 
ס"מ ומעל  80ס"מ יהיה הקוטר הפנימי של השוחות  120עד עומק של 

  .ס"מ 100 � עומק זה יהיה הקוטר הפנימי של השוחות 
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 לעמוד באופ� מוחלטתבוצע בדיקת אטימות לשוחות וה� תידרשנה  
 .קות אלובבדי

 
  מפלי� חיצוניי�    57.1.16

במקו� אשר תורה התכניות ו/או יורה המפקח יתקי� הקבל� בצמוד לשוחות 
) לפי הנדרש בפרט IIו/או טיפוס  Iהבקרה לביוב מפלי� חיצוניי� (טיפוס 

   .כאמור לעיל שוחות אלה תהיינה יצוקות באתר .א'300סטנדרטי מס' 
 
  חיבור לשוחות ציבוריות קיימות   כניסות צדדיות לשוחות   57.1.17

בשוחות המצויינות בתכניות ו/או בשוחות שיורה המפקח תיקבענה כניסות 
�כל כניסה צדדית תכלול עיבוד מתעל בתו+ השוחה  .צדדיות לחיבור מגרשי

בפני�, עיגו� מחבר מיוחד לשוחת בטו� בקיר שוחה יצוקה או אספקה והתקנה 
ית, והנחת קטע צנור בקוטר, באור+ וברו� של מחבר "איטוביב" בשוחה טרומ

מ"מ, שיפועו  160 �בכל מקרה, קוטר הצנור לא יקט� מ .שיסומ� בתכניות
והוא יונח עד לשוחה הציבורית הקיימת או המתוכננת  2%המינימלי יהיה 

  .כמצויי� בתוכניות
 
  חיבור למערכת ביוב קיימת   57.1.18

 
 כ ל ל י   .א

קיימות על הקבל� לסמ� בסרטי אזהרה לפני התחברות לשוחות בקרה 
וגידור מתאימי� עפ"י הוראות משרד העבודה את אזור השוחה הקיימת 
 �וכ� עליו לבדוק תחילה את הביבי� ואת השוחות מחשש להימצאות גזי
רעילי� ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הדרושי�, אשר יכללו בי� 

 היתר ג� את אלו המפורטי� להל�: 
ר בסעי* זה בשו� אופ� כדי לפטור את הקבל� מאחריותו אי� במתוא

המלאה והבלבדית לבטיחות� של עובדיו או של כל אד� אחר העלול 
  .להיפגע או להיפצע עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבל�

תו+ כדי ביצוע העבודות המפורטות להל� יש לדאוג ולאפשר המש+ 
 .+ כל שלבי העבודהפעולה תקינה ורציפה של קו הביוב הקיי�, במש

העבודה תכלול, במידת הצור+, סתימה זמנית ושאיבה זמנית של 
  .השפכי� כדי לאפשר עבודה ביבש

במפרט  570827העבודות תבוצענה בהתא� לתכניות ולמתואר בסעי* 
הכללי ו/או לפי הוראות המפקח ובאישור המחלקה הטכנית של 

ובהתא� להוראות  , תו+ נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחותהמועצה
בשו� מקרה לא בא המתואר במפרט הזה  .ותקנות משרד העבודה

 �להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבל�, לבטיחות עובדיו וכלפי כל אד
  .העלול להפגע עקב העבודות המבוצעות ע"י הקבל�

  
  חיבור לשוחה קיימת  .ב

שוחות קווי ביוב הכלולי� במסגרת מכרז/חוזה זה מתוכנני� לחיבור אל 
�תכניות האתר  .קיימות, הבנויות על קווי ביוב גרביטציוניי� קיימי

שעליה� סומנו קווי הביוב הקיימי� והשוחות הבנויות עליה� ה� חלקיות 
  .ובלתי מחייבות

 I.Lלפני תחילת העבודה, על הקבל� למדוד מחדש רו� תחתית שוחות 
�המדידות  תוצאות .קיימות אליה� מתוכנ� חיבור קווי ביוב חדשי

תועברנה למפקח ורק לאחר קבלת אישורו בכתב יורשה לקבל� להתחיל 
  .בחפירת התעלות להנחת הצנורות

עבודות חיבור קווי הביוב החדשי� אל קירות השוחות הקיימות תעשנה 
של המפרט הכללי, התכניות ו/או לפי  570827לפי המתואר בסעי* 

  .הוראות המפקח
 

תואר במפרטי� ולכל כללי הזהירות העבודות תבוצענה בהתא� למ
בשו� מקרה לא בא התאור  .והבטיחות בהתא� להוראות משרד העבודה

במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבל�, לבטיחות עובדיו 
  .וכלפי כל אד� העלול להפגע עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבל�
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ת השוחה עפ"י הנחיית המפקח וכמצויי� בתוכניות, יפרק הקבל� א
הקיימת, במקרי� שהשוחה הרוסה ופגומה לחלוטי�, ויבנה במקומה 

שוחה חדשה באינברט הקיי� ויחבר אותה לצנרת הקיימת לכיוו� הבית 
 .ולצנרת המתוכננת שבכביש

העבודה תכלול את כל החומרי� והעבודות הדרושי� להטיית הזרימה 
ורה מחדש מהשוחה הקיימת על מנת לאפשר עבודה ביבש, וכ� את חיב

  .לשוחה
 
 בניית שוחה על קו קיי�   .ג

במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה מתוכנ� חיבור של קווי 
ביוב חדשי�, אל קווי ביוב קיימי�, באמצעות שוחות בקרה חדשות 

�  .שתבנינה על קווי הביוב הקיימי
�, על הקבל� לחפור חפירה זהירה, כולל עבודת ידיי� לגילוי הקו הקיי

 �) ולהעביר את תוצאות המדידה (I.Lלמדוד את רו� הצנור הקיי
המפקח יבדוק את נתוני המדידות ויורה לקבל� באיזה רו�  .למפקח

תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב ממנה לשוחת הביוב 
�העבודה תכלול: בניית שוחה חדשה על קו  .הסמוכה, במעלה הזר

, שבירת הצנור הקיי� והשלמת ותיקו� הביוב הקיי� כמפורט לעיל
  .העיבודי� בקרקעית השוחה

 
   חיבור ע� מפל פנימי  57.1.19

וא0 ורק בחיבור לשוחה במקומות המסומני� בתכניות או ועפ"י הוראת המפקח 
ס"מ (חיבור  50, כאשר הפרש הגבהי� בי� צנור הכניסה והיציאה עולה על קיימת

מפל חיצוני) יבוצעו כניסות צדדיות לחיבור  לשוחה חדשה במקרה כזה, יבוצע ע"י
ע� מפל פנימי בתו+ השוחה, לפי הפרט שבתכניות, ו/או לפי הוראות המפקח 

לפחות או כמסומ� בתוכניות ויכלול כניסת קטע  6החיבור יבוצע בקוטר " .באתר
אנכית ע� פתח ביקורת, קטע צנור אנכי מיצקת,  Tהצנור, גוש העיגו�, הסתעפות 

כל המפל האנכי יעוג� לקיר השוחה בחבקי�,  .וד הקרקעית כנדרשקשת ועיב
   .את צינור הכניסה יש לחבר לשוחה קיימת כמפורט .מ' 1.0מעוגני� בבטו� כל 

 
  מעבר קיר תומ0   57.1.20

בשוחות במקומות המצוייני� בתכניות, ו/או במקומות שיורה המפקח תותקנה 
קו  .ר קיר תומ+" כמפורט בתכניותכניסות של קווי ביוב ע"י מפל מטיפוס "מעב

ביוב שנועד לחיבור של מגרשי� יונח מהשוחה שתבנה בתחתית הקיר ועד שוחה 
המפל יהיה כמתואר להל�: כל  .שתבנה במעלה הקיר, ו/או לפי הוראות המפקח

כניסה תכלול עיבוד מתעל בתו+ השוחה, אספקה והתקנה של אוג� עיגו� בקיר 
מסומ� בתכניות, באור+ הדרוש, היוצא אפקית השוחה, צנור פלדה בקוטר ה
) מרות+ לאוג� העיגו� המעוג� בקיר השוחה עד 2%מהשוחה בשיפוע של לפחות (

מש� יעלה הצנור לאור+ הקיר התומ+, מותק� בתו+ שג�  90.°קשת חרושתית 
   .(נישה) בקיר, הכל לפי הוראות המפקח, עד הסתעפות "טע" חרושתית

 
ס"מ מהקוטר החיצוני של הצינור כאשר  20 �גדולי� ב עומק ורוחב הנישה יהיו
 .במקו� זה יבוצע עיבוי לקיר התומ+ עפ"י הנחיות המפקח .הצינור במרכז הנישה

מ� ההסתעפות יואר+ הצנור האנכי עד מעל לראש הקיר ובקצהו יותקנו אוג� 
 שיותק� בתו+ שרוול, 2% �מ� ההסתעפות יותק� קטע צנור בשיפוע כ .ואוג� עיוור

מ� השוחה המתוכננת במעלה הקיר תותק�  .עד השוחה המתוכננת במעלה הקיר
כל האבזרי�; קשת, הסתעפות  .הכנה לחיבור בעתיד של הבית שיבנה במגרש

�   .וכד' יהיו חרושתיי
  

 �בקיר לכל גובהו ברוחב במקרה של קיר תומ+ קיי�, הקבל� יפרו/ ויפרק אבני
בל� את הבטו� והמילוי בגב הקיר עד לאחר מכ� יפרק הק .הנישה הדרושה בלבד

  .שמירה קפדנית על שלמות שאר הקירלהשגת עומק נישה דרוש, כל זאת תו+ 
לאחר הכנת הנישה והנחת הצינור כמתואר לעיל, יבצע הקבל� תיקוני בטו� 
ומילוי חוזר בגב הקיר ויתקי� ציפוי בחזית הקיר לכל אור+ ורוחב הנישה 

כגו�: סוג, גודל, צבע, גוו�, צורה וכו'  נותמאבני� הזהות לגמרי מכל הבחי
�  .לאבני� האחרות בקיר הקיי
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   או בחפירה פתוחהקידוחי� אופקיי�  צינורות מג� (שרוול)  57.1.21
בחציית כבישי�, במקומות המצוייני� בתכניות או שבה� ידרוש זאת המפקח, 

או  � אופקיי�יושחלו צינורות ביוב בתו+ צינורות מג� (שרוול) שייקבעו בקידוחי
צינורות המג� יהיו בעלי חוזק מספיק לעמוד  .בחפירה פתוחה כמצויי� בתוכניות

בלח/ הכוחות הפועלי� עליה� בזמ� ההתקנה והדחיקה ובלח/ האדמה והכוחות 
�צינור המג� יהיה בעל קוטר  .החיצוניי� וכ� בזמ� השחלת הצינור הפנימי דרכ

   .ר העובר דרכויותר גדול מהצינו 6נומינלי של לפחות "
 

כאשר האדמה יציבה במידה מספקת, יידח* צינור המג� לתו+ החלל שנקדח 
כאשר  .ס"מ מהקוטר החיצוני של צינור המג� 3�2 �מתחת לכביש בקוטר הגדול ב

האדמה אינה מאפשרת קידוח כזה, יוכנס צינור המג� מתחת לכביש תו+ כדי 
   .ביצוע הקידוח וסילוק העפר מתוכו

 
   .י� יוכנס צינור המג� בקטעי� שירותכו זה לזה תו+ מהל+ העבודהבשני המקר

 
הקבל� יציע את השיטה היעילה והמתאימה ביותר לקידוח ולהכנסת צינור המג�, 

   .וישיג את אישור המפקח לפני התחלת הביצוע
 

 �הקידוח והכנסת צינור המג� ייעשו בדיוק לפי המיקו�, הקווי� והשיפועי
   .או שייקבעו ע"י המפקחהמצוייני� בתכניות 

 
   .אחרי שצינור המג� הוכנס למקומו וקיבל את אישור המפקח, יוחל בהשחלת הקו

 
כדי להג� על הצינורות בפני נזקי� שעלולי� להיגר� לה� או לציפוי בזמ� 

המרחק בי�  .ההשחלה, ישתמש הקבל� בנעלי סמ+ מיוחדות מע/ או מפלסטיק
אחרי שהצינורות הושחלו למצב�  .מ' 1.5ל נעלי סמ+ מכל סוג שהוא לא יעלה ע

הסופי, ימולא החלל הטבעתי בי� הצינור וצינור המג� בכל קצה בתערובת ביטומ� 
 �וחול, כדי לאטו� את חלל צינור המג� מפני כניסה מי�, בו/, חרקי� וגופי� זרי

�   .אחרי
 

ניות הקידוח והשחלת צינור הביוב בתו+ שרוול המג� יבוצעו כנ"ל, בהתא� לתוכ
  .ועפ"י הוראות והנחיות המפקח  A95ולפרט סטנדרטי מס' 

 
  עמודי סימו�   57.1.22

   .במקומות המסומני� ו/או במקומות שיורה המפקח יתקי� הקבל� עמודי סימו�
מ' ממולא בבטו�  1.5ובאור+  4עמוד הסימו� יעשה מצינור פלדה מגולב� בקוטר "

) , במידות 150 � (ב 15 �בטו� סוג במעוג� באמצעות עוגני� שירותכו אליו בגוש 
4040X40X ולב� .ס"מ �בראש העמוד יותק�  .העמוד יהיה צבוע בפסי� אדו

מ"מ, שיחובר לעמוד ויצבע בצבע יסוד  2שלט, עשוי מפלטת פלדה מגולבנת בעובי 
  ס"מ ועליו יהיה כתוב,  25X35השלט יהיה במידות  .צהוב בשתי שכבות

כמו כ� יצבע בצבע  .ס"מ 3שכבות, גודל האותיות  בצבע שמ� אדו� בשתי קו ביוב
הצבעי� בה�  .אדו� ח/ שיראה את כיוו� קו הביוב וירש� המרחק אל ציר הקו

   .ישתמש הקבל� יהיו עמידי� לתנאי מזג האוויר
 
  פריצה והסדרת דר0   57.1.23

באות� מקומות לאור+ התוואי בה� לא קיימת דר+, על הקבל� לבצע פריצה 
רוחב הדר+ יהיה לפחות  .החזקה לאור+ תוואי קו הביוב המתוכנ� והסדרת דר+

   .המפלס הסופי יהיה מפלס שתית שלאחר עבודות עפר .מ' 3.0
   .לש� ניקוזה 2%הדר+ תבוצע בשיפוע צידי של 

   .העבודה תתבצע בהתא� להנחיות במפרט הבינמשרדי והמפרט הכללי
 
  צילו� קווי ביוב לאחר ביצוע   57.1.24

 
 ל י  כ ל  .א

בסיו� העבודה, בכל קטע, הקבל� יבצע בדיקה חזותית של כל קווי 
הבדיקה תבוצע באמצעות פעולת צילו� "וידאו"  .הביוב שיבוצעו על ידיו
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 �הצילו� יער+ באמצעות מצלמת טלביזיה  .צבעוני לאור+ הקו המונח
  .וידאו במעגל סגור, המצלמת בצבע, שתוחדר לתו+ קווי הביוב

 
היא לצל� ולהביט אל תו+ קווי הביוב לתעד אות�,  מטרת הבדיקה

  .לבדוק את מצב� ואופ� ביצוע ההנחה
 

פעולת הצילו� תעשה אחרי שטיפת וניקוי הקווי�, בנוס* לכל שאר 
  .הבדיקות שפורטו לעיל

 
הצילו� יבוצע באמצעות קבל� משנה מיומ� ומומחה בביצוע עבודות אלו, 

שיעמוד בכל הדרישות המפורטות בעל ציוד ונסיו� בביצוע העבודה, 
קבל� המשנה שיבצע את הצילו�, הפענוח והתיעוד יאושר מראש  .לעיל

   .על ידי המפקח
 

  ביצוע העבודה  .ב
הצילו� יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי הביוב, המילוי החוזר 

הצילו� יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של  .ובניית השוחות
�  .הכבישי

 
י ביצוע הצילו� על הקבל� לשטו* ולנקות את הצנורות והשוחות, לפנ

�  .כנדרש לעיל ובמפרטי� הכלליי
 

שעות ממועד מת� ההוראה ע"י  48על הקבל� להער+ לביצוע הצילו� תו+ 
  .המפקח, לבצע אותו

 
הקבל� יתא�  .הצילו� יעשה בנוכחות נציג ה"מזמי�" והמפקח באתר

  .ת מועד ביצוע הצילו�מראש ע� המזמי� והמפקח באתר א
 

הצילו� יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלביזיה המצלמת, בצבע, 
בעת צילו� הצנרת תוקר� התמונה מעל גבי מס+ טלביזיה  .במעגל סגור

  V.H.Sצבעונית ותוקלט במכשיר וידאו על קלטת 
 

עליה� יוס*,  V.H.Sהצילו� על כל שלביו יתועד על גבי קלטות וידאו 
פו� תיעוד קולי בזמ� הצילו�, על גו* הסרט, של הערות בעזרת מיקרו

  .המבצע לגבי מיקו� ומהות המפגעי� שיגלה ויזהה וכד'
 

 �לפני תחילת הצילו� הקבל� יסמ� בצבע על השוחות את מספריה�, בפני
הסימו� הפנימי יעשה כ+  .על הקיר ובחו/ על גבי המכסה, לש� זיהוי

הל+ התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה שנית� יהיה לזהותו בעת הצילו� ובמ
  .בעת צפיה חוזרת בקלטת

 
 תיקו� מפגעי�   .ג 

במידה ובעת ביצוע הצילו� ו/או בעת צפיה חוזרת ופענוח הקלטת 
המתועדת ע"י מומחה של קבל� המשנה יתגלו מפגעי� הכוללי� בי� 
היתר: לכלו+, חול, פסולת בניה, שברי� בצנורות, אטמי� (גומיות) 

המחברי� לתו+ הצנורות, קווי� שהונחו בצורה עקומה  הבולטי� מ�
ופגמי� אחרי� שלדעת המפקח יש לתקנ�, הקבל� יהיה חייב לבצע את 

התיקוני�  .כל התיקוני� שידרשו לשביעות רצונו המלאה של המפקח
 ,�יכללו: ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווי� והשוחות, פתיחת כבישי

בה� מפגעי�, פירוק הצנורות  חפירה לגילוי קווי הביוב שהתגלו
השבורי� והחלפת� בצנורות חדשי� תקיני�, פירוק והנחה מחדש של 

 �קווי� שהונחו בצורה עקומה, פירוק והתקנה מחדש של מחברי
שאטמי� בולטי� מה� פנימה אל תו+ הצנורות ומפגעי� אחרי� שיתגלו 

בעת ביצוע הצילו�, מילוי חוזר של החפירה והשבת השטח למצבו 
  .קוד�ה
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הקבל� יהיה האחראי הבלבדי לתק� על חשבונו את כל המפגעי� שיתגלו, 
  .לשביעות רצונו המלאה של המפקח

 
לאחר השלמת תיקו� המפגעי� יבוצע על ידי הקבל� צילו� וידאו חוזר 
  .של הקווי� שינוקו ו/או שיתוקנו, כדי לוודא שאכ� כל המפגעי� תוקנו

 
 הצגת המימצאי�   .ד

ודה הקבל� ימסור למזמי� בשלשה העתקי� את תיעוד בסיו� העב
הצילו� שיכלול: קלטות וידאו ודו"ח הנדסי מפורט כדלקמ�, ע� תיאור 

  .בכתב של המימצאי� שיתגלו כולל סיכו� ומסקנות
 

 קלטת וידאו   )1( 
קלטת הוידאו תכלול תיעוד מצול� של הקטעי� שיצולמו, כולל 

  .סימו� מספרי שוחות
קלטת יכלול את הערות מבצע העבודה תו+ כדי פס הקול של ה

ביצוע הצילו� והערות נוספות שיוספו בזמ� צפיה חוזרת ופענוח 
�  .הקלטת ע"י מומחה של קבל� המשנה, שיבצע את הצילו

 
 דו"ח ביצוע העבודה   )2( 

יחד ע� הקלטת יוגש דו"ח הנדסי הכולל סיכו� מפורט של 
לדו"ח  .ע הצילומי�עבודת הצילו� שיוכ� ע"י מומחה של מבצ

 �יצורפו העתקי� של תכניות עדות עליה� יצויינו הקטעי
שצולמו ובעיקר יצויי� במדוייק מיקו� כל המפגעי� שיתגלו 

�הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה  .במהל+ ביצוע הצילומי
 ופשוטה ויכלול: 

 
�   �תאור מפורט של כל הקטעי� שצולמו, המפגעי

הוי מיקו� מדוייק שיתגלו במהל+ הצילו�, ע� זי
  .ומפורט

 
תאור בכתב של עבודת הצילו� והפענוח שתכלול: ציו�   �

מספר תכנית האתר, זיהוי קטע הקו שצול� בי� שתי 
שוחות סמוכות, ציו� מיקו� מפגע שיתגלה באמצעות 
מרחק מדוייק משוחה סמוכה, זיהוי מיקו� על קלטת 

 �הוידאו, תאור מפורט של המפגע, סיכו� מימצאי
וות דעת של מהנדס מומחה, של המבצע, לגבי מהות וח

�  .המפגעי
 

לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל   �
תמונות אלו  .המפגעי� שיתגלו וכ� של נקודות מיוחדות

תצולמנה ע"י מבצע צילו� הוידאו, באמצעות מצלמה, 
  .מעל גבי מס+ הטלביזיה

 
ה� נמצאו בקלטת וידאו נפרדת ירוכזו כל הקטעי� שב  �

פס הקול של הקלטת יכלול את תאור  .ליקויי� בלבד
�  .הליקוי ומיקומו המדוייק ע"י מבצע הצילו

 
 צילו� חוזר   )3( 

 �לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווי� והשוחות בה
ימצא לכלו+ ו/או תיקו� המפגעי� שיתגלו יצול� מחדש הקטע 

המפגעי� תוקנו  שינוקה ו/או שיתוק�, כדי לבדוק א� אכ� כל
  .כפי שנדרש

קלטת הוידאו תכלול צילו� כל קטע ע� המפגעי� שיתגלו בו 
ומיד אחריו יוס* בעריכה צילו� חוזר של הקטע לאחר ניקוי 

�  .ו/או תיקו� המפגעי
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  אחריות הקבל�  .ה
בנוס* שומר המזמי� לעצמו זכות לערו+ צילו� חוזר לפני פקיעת תוק* 

ויתגלו נזקי� שנגרמו לצנור כתוצאה  במידה .האחריות של הקבל�
מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות 

בביצוע הנחת הצנור אשר באחריות הקבל�, עלות הצילו� הנוס*, במידה 
המפגעי� יתוקנו על ידי  .ויתגלו נזקי� הדרושי� תיקו�, תחול על הקבל�

 .� על חשבונו של הקבל�הקבל� לפי דרישת המזמי�, ו/או ע"י המזמי
כל  .בהמש+ ייער+, על חשבו� הקבל�, צילו� חוזר של הקטע אשר תוק�

   .זאת כפו* לתנאי� הכלליי� של החוזה
 

   תיקו� ליקויי� בשוחות קיימות  57.1.25
ובמקומות שייקבעו ע"י  לאחר מת� הוראה בכתב בלבדבמסגרת עבודות הקבל�, 

בשוחות קיימות לפי הנחיות המפקח, המפקח, הקבל� יתק� ליקויי� שיתגלו 
   .וכמפורט להל�

 
  תיקו� שוחות קיימות 

פגמי� וליקויי� שעשויי� להתגלות בשוחות בקרה קיימות, אשר המפקח יורה 
  לקבל� לתק� אות�, כוללי� בי� היתר כדלקמ�: 

במקומות שיורה המפקח, על הקבל� לפרק את ה"בנצ'יק" הקיי� ולבצע   �
  .קרקעית השוחות כמתוכנ�מחדש את העיבודי� ב

במקומות שחסרי� בשוחות שלבי ירידה, לפי הוראת המפקח, יוסי* הקבל�   �
  .שלבי ירידה פלסטיי� ע� ליבת פלדה

במקומות שתושבת המכסה ו/או המכסה שבורי�, לפי הוראת המפקח,   �
הקבל� יפרק את התושבת ו/או את המכסה השבורי� ויבט� בתקרת השוחה 

  .ס"מ 60טו�", בקוטר פנימי של  8או מכסה חדש בינוני "תושבת חדשה ו/
במקומות שיורה המפקח, הקבל� יתאי� את פני המכסה הקיי� לפני   �

ההתאמה תבוצע ע"י חפירה לגילוי תקרת השוחה הקיימת, פירוק  .האספלט
ס"מ) ובניית צוארו� בטו� חדש בגובה  25הצוארו� הקיי� (בגובה עד 

   .לפני האספלט ולשיפוע הכביש שיאפשר את התאמת המכסה
ס"מ או שההתאמה תצרי+  25 �במקומות בה� קיי� "צווארו�" גבוה יותר מ  �

ס"מ יפרק הקבל� את ה"צווארו�", יספק ויניח  25 �הגבהת השוחה ביותר מ
חוליה טרומית בשוחה טרומית או הגבהת יציקת הקירות בשוחה יצוקה 

   .ס"מ 25א יעלה על ויבנה במידת הצור+ "צווארו�" בגובה של
במקומות שיתגלו תקרה טרומית או חוליות טרומיות שבורות או סדוקות,   �

הקבל� יפרק אות� ויניח במקומ� תקרה או חוליות חדשות מתאימות כולל 
   ."איטופלסט"

במקומות בה� בוצע מפל פנימי או חיצוני לא תקיני� או שבוצעה התחברות   �
מפקח, יחלי* ו/או יתק� הקבל� את המפל לא תקינה לשוחה, עפ"י הנחיית ה

   .או ההתחברות לשוחה
במקומות בה� השוחה הרוסה ולא תקינה, עפ"י הנחיית המפקח בכתב,   �

יפרק הקבל� את השוחה הקיימת על כל חלקיה ויבנה במקומה שוחה חדשה 
   .תקינה כמפורט, כולל כל החיבורי� אליה

יי� אלא א� מצויי� אחרת אינברט השוחה החדשה יהיה זהה לאינברט הק  
  .בתוכניות

במקומות בה� תקרת השוחה בנוייה על אבני� כלשה�, על פסי תמיכה   �
מברזל, קרשי� כו' א+ לא על חוליה כמקובל, עפ"י הנחיית המפקח בכתב, 
יפרק הקבל� את התקרה, יסלק את האבני�, ברזלי�, קרשי� וכו' ששימשו 

  .כמפורט כבסיס לתקרה ויבצע הגבהה תקנית לשוחה
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  עבודות יומיות (רג'י)   97 פרק
  

    אופני מדידה   79.1
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   

  הרשימה תכלול את הפרטי� הבאי�: .אישור המפקחבאותו יו� ל
  .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  
  .בו� וישמש אסמכתא לתשלו�דו"ח לעבודות רג'י חתו� ע"י המפקח, יצור* לחש  

  
  כוח אד�  79.2

  .סיווג העובדי� יבוצע בהתא� ללוח הנהוג בהסתדרות פועלי הבניי�  
מנהלי העבודה לא יירשמו במצבת  .יש לרשו� לעובדי� רק את השעות שבה� עבדו בפועל  

  .כוח אד� וייחשבו ככלולי� ברווח הקבל�
  

  ציוד מכני  79.3
השימוש בציוד מכני, תשול� תמורתו בהתא� למחירי�  א� העבודה היומית מחייבת את  

   .ובכפיפות לתנאי� האחרי� לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות
א� לא פורטו מחירי� בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י מחירו� "חשב" או "דקל"   

  .(הנמו+ מבניה�) .העדכני
  

  חומרי�  79.4
ת, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב כמויות החומרי� שהושקעו בעבודה, לרבות פח  

א� יידרש, יהא הקבל� חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות קבלות חתומות  .של המפקח
�  .ע"י הספקי

  
  פיגומי� ודרכי�  79.5

   �הקבל� לא יהיה זכאי לכל תשלו� תמורת פיגומי�, דרכי�, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא א
ורכי העבודה היומית, ואושרו בהתא� ובכתב כ� הותקנו אלה במיוחד ובאופ� בלעדי לצ

  .ע"י המפקח
  

  מחירי� לעבודות כוח אד� ברג'י (עבודות יומיות)  79.6
  המחירי� לשעת העבודה ייחשבו ככוללי�, בי� היתר את:  

שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגו�: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת   .א
  .יוקר

  .יטוח הטבות סוציאליותכל ההיטלי�, המסי�, הוצאות ב  .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
   .וה� העקיפות של הקבל�הוצאות כלליות, ה� הישירות   .ז
   .רווח הקבל�  .ח

  
  מחירי� לעבודות ציוד מכני  79.7

  המחירי� לשעת עבודה המוצגי� להל� ייחשבו ככוללי�, בי� השאר את:  
שכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקו� העבודה והחזרתו, דלק, שמ� וחשמל   

ליו, כגו�: ביטוח פחת ובלאי, הנדרשי� להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות ע
  .ההוצאות כלליות של הקבל� ורווחיו

  


