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 רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה:

 
 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך

 מסמך א' 
 

 הצעת הקבלן 
 ותנאים נוספים

 

מדף  -תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן   מסמך ב'
 -דינת ישראל)החוזה הסטנדרטי של מ 3210
 .(2005תשס"ה נוסח 

 מסמך ג' 
 
 

כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות  
בנין ואופני המדידה ותכולת המחירים 

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם 
 .העדכנית ביותר

  תנאים כלליים מיוחדים 1-מסמך ג'
  2-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה 
 מיוחדים

 

  ב כמויות כת מסמך ד' 
  מערכת התכניות  מסמך ה' 

 
 

 הערות:
 
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו למכרז / חוזה זה ואינם ברשותו של  .א

הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להורדה ברשת באופן חופשי 
 בכתובת:

 aspx.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.gov.mod.online.http://www 
 
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם  .ב

 .מצורפים
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 רשימת מתכננים

 

 טלפון פון ניידטל כתובת תפקיד משרד שם

 ,2ההסתדרות  מהנדס ראשי בי"ח ברזילי פטריק בניטה
 אשקלון

053-767-8850 08-674-5850 

מנהל  בי"ח ברזילי יעקב מנדלביץ
 פרויקטים

 , 2ההסתדרות 
  050-504-4654 אשקלון

 בי"ח ברזילי ניר קונר
מנהל אגף 

מערכות מידע 
 ומחשוב

 ,2ההסתדרות 
 08-674-6930  אשקלון

מנהל  בי"ח ברזילי הראל יאיר
   , אשקלון2ההסתדרות  טכנולוגיות

מנהל הנדסה  בי"ח ברזילי חיים ארמא
   , אשקלון2ההסתדרות  רפואית

   , אשקלון2ההסתדרות  הנדסה רפואית בי"ח ברזילי דוד גלס

   , אשקלון2ההסתדרות  מהנדס חשמל בי"ח ברזילי רפי בטאשוילי

 עמוס רימון
 

שרון 
 תל אביב ,7ריב"ל  אדריכל אדריכלים

 
050-411-3882 

 
 

03-624-4800 
 

ברר נחום  נחום ברר
 09-767-1204 054-423-0452 כפר סבא ,10אימבר  קונסטרוקטור מהנדס

 דורון אברהם
 

ג.ב. מהנדסים 
 03-578-9499 052-672-7108 , בני ברק30ברוך הירש  חשמל  יועצים בע"מ

הנדלר  רוני לוין
 03-546-6392 050-202-0988 תל אביב 36בבלי  התברוא מהנדסים

 08-935-7518 054-443-7818 נס ציונה ,5גולדה מאיר  מיזוג דנון .ח רענן דנון

 דן כרמי
 054-289-8811 תל אביב ,58הרכבת  מנ"מ DIT דניאל טייב

050-389-8811 073-264-9337 

 ,6אהרון דב פוקס  כמאי מאיר גרינברג מאיר גרינברג
 03-619-0636 050-771-1649 רקבני ב

אופירה  אופירה עציון
 ,719 .ד.ת פיתוח נופי עציוני

 09-899-8411 054-228-8411 אבן יהודה

 גיא קפון
 יאיר עין גדי

 ערן איכנבאום

 .א.ב
איכנבאום 

 ניהול ופיקוח 
 , גבעת שמואל96הזיתים  ניהול פרויקט

050-528-2416 
052-890-7541 
052-511-0004 

09-796-3888 
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 תוכן עניינים
 

 5 ......................................................................... מיוחדים כלליים תנאים - 1-'ג מסמך

 6 .................................................................................... מוקדמות - 00 פרק
 24 .............................................................................. מיוחד טכני מפרט - 2-'ג מסמך

 25 ............................................................. באתר יצוק בטון עבודות - 02 פרק
 31 ............................................................................. בנייה עבודות - 04 פרק
 31 ........................................................................... איטום עבודות - 05 פרק
 38 ............................................... פלדה ומסגרות אומן נגרות עבודות - 06 פרק
 40 ......................................................................... תברואה  מתקני - 07 פרק
 86 ............................................................................. חשמל מתקני - 08 פרק
 111 .............................................................................. טיח עבודות - 09 פרק
 112 .................................................................. וחיפוי ריצוף עבודות - 10 פרק
 158 .......................................................... בבנין מתועשים אלמנטים - 22 פרק
 164 ................................................................. ופרוק הריסה עבודות - 24 פרק
 167 ............................................ (מקבעים) בבניין מורכב וציוד ריהוט - 30 פרק
 175 .......................................................................... בטחון מערכות - 35 פרק
 182 .................................................................. (י'רג) יומיות עבודות - 79 פרק
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 תנאים כלליים מיוחדים - 1-מסמך ג'
 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 מוקדמות - 00פרק 
 

 והנחיות כלליות תאור העבודה 01.00
בית במחלקת גסטרו עבור לעבודות שיפוצים ותוספות בניה  מכרז/חוזה זה מתייחס 

 .השוניםכמפורט במסמכי המכרז חולים ברזילי, 
 

איטום, חדשות  בנייהשלד כוללת עבודות פרוק והריסה, עבודות כולה העבודה  -
נגרות ומסגרות אומן, עבודות טיח, עבודות ריצוף וחיפוי, עבודות צביעה, עבודות 

וכן מערכות תברואה, חשמל, מיזוג אויר ,  אלומיניום, אלמנטים מתועשים בבניין
' כמפורט בתוכניות במפרטים ובכתבי וכוופיתוח שטח  , מעליותמתח נמוך

  .הכמויות
 
 ובמבנה פעיל ופעיל קייםבמתחם בית חולים מודגש בזאת שהעבודה מבוצעת  -

ובחיבור ובסמוך למבנים  השוטפת לאורך כל תקופת הביצוע ןבפעילות כושימשי
על הקבלן לתאם מראש  .קיימים אשר נמשכת בהם הפעילות השגרתית והשוטפת

עבודה לפני ביצועה ולקבל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה עם המפקח כל 
ומועדיה על מנת שלא לגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של המשתמשים 

 .במבנה
 
באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק המבנה  -

כל הניתוקים  .ממערכות ההזנה השונות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'
ניתוק המערכות הנ"ל יבוצע רק לאותו איזור של  .יבוצעו בתאום עם כל הגורמים

 .ימשיכו לתפקדהמבנה השיפוץ כך שהמערכות לשאר חלקי 
 
כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים  -

 .על מנת למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם
 .קבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזוה

 
ודלתות  זמניותאו מחיצות פח איסכורית מחיצות גבס  ,על חשבונו ,הקבלן יבצע -

להפרדה בין איזורי העבודה לשאר חלקי המבנה לפי הוראות המפקח עם נעילה 
המחיצה  במידת הצורך .ות והדלתות בכל פעם שיידרשלרבות העתקת המחיצ

 .טית, הגנה באמצעות יריעות ניילון, גבס ירוק  וכו'תכלול הפרדה אקוס
 
ו/או כל עבודה אחרת שעל פי שיקול הפיקוח יידרש לבצען עבודות רועשות  -

 ביצוע עבודות כאמור יתואמו מול המבנה  .אלויבוצעו בשעות בשעות חריגות 
 .והמפקח  ובאישור ומול

 
רבות עבודות בשעות על הקבלן לקחת בחשבון עבודות בשעות לא שגרתיות ל -

 .לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור עבודה בשעות לא שגרתיות .לילה
 
עבור כל הנדרש מסעיף זה לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא, אלא אם ניתן  -

 .סעיף מיוחד בכתב הכמויות
 

 "מוקדמות" במסמך ג' 00תכולת פרק  20.00
ג' )המפרט הכללי( מחייבים מוקדמות של מסמך - 00כל הסעיפים מתוך הפרק 

  .)מדידת פאושל(  00.09 מכרז/חוזה זה למעט סעיף 
מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או 

 .של מסמך ג' 00המנוגדים או המשלימים את האמור בפרק 
 

 תקופת ביצוע 03.00
 .תהיה בהתאם למפורט בחוזה 

 
 אחריות 04.00

 
לן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט, בדק את תנאי הקב .א

המקום והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה 
וכו', קרא ולמד את מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התכניות הנלוות ושאין לו 
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ולא תהיה לו כל תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום 
  .מהאילוצים שהוזכרו לעילו
  

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון  .ב
בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, 

סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם 
 .ח בו תבוצע העבודהובתנאי העבודה המיוחדים לשט

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים  
המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, 

טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך 
יום ממועד  14ב לו, דהיינו שהמתקנים לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצ

לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו  .החתימה על החוזה עם המזמין
 .לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת

 
ות בלתי נראות עכתוצאה מהפר וצאותהכלל בהצעתו רואים את הקבלן כאילו  .ג

הקרקע מראש, משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב 
אינו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד 

 .הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלו .שלישי או מכל סיבה אחרת
 
, לפי ובאופן מיידי ,הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו .ד

עבודה ואי מילוי הוראות המפקח, דרישת המפקח, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה ב
גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, בטיב שימוש בחומר בלתי מתאים או 

ה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, תקללתכניות ולמפרט, או כל 
 .בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק

על הקבלן לבצע  .מידת אחריותו של הקבלןדעתו של המפקח תקבע סופית את 
באם לא ימלא  .לו ע"י המפקחוקצב תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שי

הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י 
 .קבלן אחר, על חשבון הקבלן

שנגרמו לו או המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים  
לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה 

 .שניתנה לו ע"י הקבלן
 
 .הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה .ה

 
 ארגון האתראתר ההתארגנות ו 05.00

 
 .תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה .א
 
מי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים תחו .ב

 .ובהתאם להוראות המפקח
 
לאישור המפקח תרשים  הקבלן יגישתוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה  .ג

ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה 
עבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על שטח ההתארגנות באתר ה .ואי הגדרוות

על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של  .ידי המפקח
 .המתקנים השונים

 
 גידור 06.00
 

גדרות,  הקבלן באתריקים  "צו התחלת עבודה"הנקוב ביום המימים  7תוך  .א
 , כולל שלטימחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש

 .הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודהאזהרה "כאן בונים", 
 .תוואי הגדר יכלול את כל שטח הפיתוח, בהתאם להנחיות המפקח

 
, מ' לפחות 2בגובה  חדשים" איסכורית" יפחמעשויה  ,אטומה תהיה גדרה .ב

 כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם .צבועהפלדה  תקונסטרוקצינסמכים על 
הגדר תענה  .יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח .המפקח

 .ולהנחיות הרשות המקומית לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר
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או מבני עזר על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות  .ג

, לרבות מיקומם מחדש בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו
 .ותיהםעל מערכ

 
והולכי  ציוד וחומרי בניהכלי רכב, להכנסת  יותקנו שערים במקומות הדרושים .ד

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

בנפרד ועל לא ישולם לקבלן , בודהלרבות פירוקם בגמר הע וכו'מבנים וגדרות 
 .הקבלן לכלול את ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה

 
 שלט 07.00

 
באתר הבנייה או מטר לפחות,  2X3פח בגודל יתקין, על חשבונו, שלט יכין הקבלן  .א

מתכננים, שם הקבלן ופרטים מות ההשלט יכיל את שם העבודה, ש .בסמוך לו
וכל עניין , גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנהתוכן השלט, צורתו,  .נוספים

  .יקבעו בלעדית ע"י המפקח -אחר הקשור בשלט 
 
 .ברמה גבוהה )"פרוצס"( ממוחשבת צבעוניתהדמיה וכנס בו השלט תכחלק מ .ב

ע"י הקבלן בהתאם לתוכניות הממוחשבות המופיעות במכרז, בוצע הדמיה תה
 ,השלט עם ההדמיהתכנון של  קובץ ממוחשב .שיסופקו לקבלן ע"י האדריכל

 .טרם ייצורו פקח, ועל הקבלן לקבל את אישור המתכנונובסוף מפקח יימסר ל
 
אישור ממהנדס על קונסטרוקצית השלט ואופן התקנתו למפקח הקבלן יגיש  .ג

פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח  .באתר
 .ו/או נדרש ע"פ חוקי הבטיחות

 
יידרש לשנות את מיקומו  הפרויקטעל הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך  .ד

כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב ללא תמורה, שלט, השל 
 .או מכל סיבה אחרתהמפקח דרישות של 

 
 ו, אחזקתו, שינויים במיקומו, התקנתו, ייצורלרבות ההדמיה עבור תכנון השלט .ה

ה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב בגמר העבוד ווסילוק
 .ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות

 
פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש  .ו

 .הקבלן יגיש לאישור את תכנון השלט .ע"פ חוקי הבטיחות
 

 שמירה 08.00
דה או גניבה יאם יקרה קלקול, אב .מרים והמבניםהקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החו 

מכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח לכלים ולציוד, לחומרים, ללמבנים, 
 .המבנה, ישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין

 
 מבנה למפקח 09.00
 

במקום  ,נועל חשבו ,הקבלן, יקים "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום  ימים 7תוך  .א
 .שיורה עליו המפקח מבנה מוגן בפני השפעות מזג האוויר לשימוש המפקח

 .מ' 2.5מ"ר לפחות ובגובה מינימלי של  15שטח המבנה  
בחיבור המבנה יכלול מיני מטבחון אשר ישמש את המזמין ובאי כוחו ויחובר  

  ., מים וביובלטלפון, זמני לחשמל
 
 80X80חלונות מזוגגים במידות  2לנעילה,  המבנה יכלול: דלת אטומה ניתנת .ב

ריצוף או חיפוי לפחות כולל רשת נגד יתושים וסורגים למניעת פריצה,  מ"ס
כסאות, לוח קיר  10, ישיבות ירוהט בשולחןכ"ס ו 2.5מזגן מפוצל של רצפה, 
 .ניתן לנעילהעם שתי דלתות לתליית תכניות וארון פח משעם 
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קוי טלפון סדיר לשימוש המפקח, עבור תקשורת  2על הקבלן לדאוג להתקנת  .ג
טלפון ופקסימיליה, כולל אספקת מכשיר טלפון ומכשיר פקסימיליה )לנייר רגיל( 

במידה ולא מתאפשרת קבלת קווי טלפון  .ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע
מבזק, יספק הקבלן, על חשבונו, טלפון סלולרי ומטען לשימוש המפקח ומכשיר 

 .לתקשורת סלולרית, כולל קופקס שמותאם 
הקבלן ידאג לתקינותו המלאה של מכשיר הפקס ויחליפו בחדש אם התקלקל,  

 .תוך יום עבודה אחד
 .ש"ח מחשבונו של הקבלן 200על כל יום ללא מכשיר פקס באתר יוטל עכבון של  

 
וכנת הפעלה , ת17סך "מולל: הכ PC, במשך כל הפרויקט, מחשב הקבלן יספק .ד

WINDOWS 2007500 יסק קשיח של, ד G.B. בילת תוכנות , חלפחות MS 

OFFICE 2010תוכנת , MS PROJECT תוכנת בנארית  ,ללוחות זמנים עדכנית
מדפסת משולבת מכונת צילום  כןולעריכת החשבונות,  מדוררו/או דקל ו/או 

הבלעדי  ושימושלהכל  -כולל אספקה שוטפת של נייר עבודה  ,3A -ו 4Aלניירות 
 .כמו כן ידאג הקבלן לחיבור המחשב לאינטרנט מהיר .המפקח של

 
הקבלן, על חשבונו, במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים בנוסף יתקין  .ה

אשר ישמש את המפקח ואת צוות עובדי  ברמה סניטרית לשביעות רצון המפקח
הקבלן לרבות חיבור לרשת החשמל, המים והביוב כולל אספקת נייר טואלט 

 .ות נייר באופן סדירומגב
 
הקבלן ישא בהוצאות הניקיון והאחזקה של המבנים הנ"ל ככל שיידרש לצורך  .ו

עבודתם כולל תשלומי האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, 
אינטרנט, טלפון ו/או דמי שימוש ואחזקה כולל תשלום עבור השיחות של אמצעי 

 .ושימושו במשך כל זמן העבודהתקשורת אחרים אשר הועמדו לרשות המפקח 
 
כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח ואספקת הציוד כמתואר  .ז

לעיל, כולל אחזקתו השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת 
 .יחולו על הקבלן ויראו אותן ככלולות בהצעתו -העבודות 

 
ה ממקום למקום, אם מובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת המבנ .ח

כתוצאה משלביות הביצוע ואם עקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל סיבה 
אחרת, יעשה זאת הקבלן באופן מיידי, על חשבונו, כולל העתקת כל המערכות 

 .המחוברות למבנים וחיבורן מחדש
 

 משרד לקבלן 10.00
שהמשרד יהיה תמיד יש לדאוג  .הקבלן מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושו 

כוח -במשרד בא .במצב נקי ומסודר, גודל המשרד בהתאם להוראות המפקח במקום
הקבלן, המתואר לעיל, יש לשמור על כל התכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב 

בגמר העבודה יש לפנות את המשרד  .הכמויות, יומני העבודה והוראות המפקח בכתב
 .ולהחזיר את השטח לקדמותו

 .בזאת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה המפקח מודגש 
 

  מים וחשמל 11.00
 חשמל וכןאו /ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וישלם על חשבונו, את כל הקבלן 

הסרתן ההתחברויות למקור המים ו/או חשמל בתחילת העבודה והתקנת  יבצע על חשבונו
 .במפרט הכללי בכפוף לאמור ,בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו

במקרה ואין באתר אפשרות להתחברות למקור מים ו/או חשמל יספק הקבלן על חשבונו 
הבאת מים לאתר באמצעות מיכלי מים וכן גנרטור לייצור חשמל בהספק המתאים כולל 

תחזוקה שוטפת, עלות האחזקה, אספקת דלק לתפעול הגנרטור וכל הנדרש לתפעול 
 .מושלם של הגנרטור באתר

י ניתוק מערכות מים וחשמל קיימות )באם יידרש לצורך התחברות( יתואמו עם מועד
 .המפקח כדי שלא יגרום הפרעה למזמין

בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה 
 .המזמין אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא

 
  בשטח המזמיןתנועה  21.00

  .נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין 
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חוקי ונהלי התנועה  .כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו 
בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות 

הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן, על  .ן זההמזמין בעניי
חשבונו, כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, 

 .פיזור חומר וכיו"ב
 
 דרכי גישה ארעיות 31.00

נו ותוסרנה על הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבו -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  
במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו  .ידי הקבלן עם גמר העבודה

 .התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח .דרכים אלה לקדמותו
דרכי הגישה  .הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח

קבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא הארעיות אינן רכוש הקבלן וה
 .תמורה

 
 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 41.00

לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, מודגש בזאת ש 
אסורה מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר  .וכיו"ב מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון

 .בהחלט
 
 רה על איכות הסביבהשמי 51.00

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו  
כמוגדר בתקנות הרלוונטיות ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, 

  .לשביעות רצון המפקחובמפרט הכללי, 
 
 עבודה בשעות היום בימי חול 61.00

בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת,  בכפוף לכל הוראה אחרת 
במועדי ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם 

במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך למפקח  .העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט
ים מתאימים מטעם אישורכמו כן, ידאג הקבלן לקבלת  .ועליו לקבל את אישורו המוקדם

 .הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות
 
 תיאום עם המפקח 71.00

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל  
 .בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח

 
 כוח אדם 81.00
 

את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות,  ,נועל חשבו ,הקבלן מתחייב לספק .א
את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך 

בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי 
הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של  .כוחו המוסמכים

ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה פועלים זרים מחו"ל 
 .בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים

 
שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים  .ב

 .ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'
 
שעות לפני  48דיו ופועליו לאישור על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עוב .ג

האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך  .תחילת עבודתם באתר
מכוניות הקבלן, לצורך אספקת ציוד וחומרי בניה  לשהכניסה והיציאה  .העבודה

 .תהיה באופן שיסוכם מראש עם המפקח
 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 91.00
 

, באתר, באופן ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלןלצורכי תיאום,  .א
 :במשך כל תקופת הביצועו קבוע

בביצוע  בישראל שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ .1
 .דומותעבודות 
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מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון  .2

המהנדס  .דומותבביצוע עבודות  בישראל שנים לפחות 10 מוכח של
, אחראי לביקורת כאחראי על הביצועמועצה המקומית ביחתום 

 .כאחראי בטיחותו
 
ת, על הקבלן להעסיק ולעבודות סימון )לרבות חידוש הסימונים( ולמדיד .3

במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, 
ת וכדומה( במספר ובאיכות מד מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטי

כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע  .נאותים, כפי שיקבע מהמפקח
 .ע"י המודד ללא תשלום כלשהו

 
ומנהל  רשוםמנהל פרויקט בדרגת מהנדס ומיזוג אויר לעבודות חשמל  .4

 בישראל שנים לפחות 10 ניסיון מוכח של יבעל עבודה בדרגת הנדסאי,
 .דומותבביצוע עבודות 

 
 םבאם ימצא כי אינמאנשי הצוות הנ"ל רשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ .ב

, תתבצע הבמקרה ותידרש החלפ .םם לתפקידמימתאי םכראוי או אינ יםמתנהג
 .ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט 5ההחלפה תוך 

 
יום יום לכל אורך בקביעות באתר העבודה  צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח .ג

 .ד בכפיפות להוראות המפקחועבוי צועהבי תקופת
העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י  

 .המפקח
 
 .שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים מודגש בזאת .ד
 
שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם, יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק  .ה

פסיקת המפקח בענין זה  .ל יוכלו להימנות על צוות הקבלןלאחר אישורו של הנ"
 .היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן

 
אם לדעת ב"כ המהנדס נמצא כי מנהל הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או המודד  .ו

ו/או אחראי הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי 
הן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות מתאימים לביצוע העבודות ש

לקבלן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, 
 .וקביעתו בענין זה תהיה סופית

 
 .המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות .ז

דידה שירצה המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מ 
בהקשר עם פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו(  ביוזמתולבצע 

 .וזאת ללא כל תשלום נוסף
 
ולא יחולו על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן  .ח

 .ישולם לקבלן עבורן בנפרד
 
"צו התחלת הנקוב במיום  שבועמינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך  .ט

  .עבודה"
 

 וספקים קבלני משנה 20.00
 

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י  .א
העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראשי  פקחגם אם יאשר המ .המפקח

 .אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם
 
או כל פועל  , ספקרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה קחפהמ .ב

אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו משנה של קבלן 
ימים ולא  5ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך  .באחר

 .תשמש עילה להארכת זמן ביצוע
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קבלני מלאכות לאישור ספקים ורשימת תוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן  .ג

 פקח כדלקמן:המ
קבלני משנה לכל עבודה  3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .1

 .אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה
 
 להלן: בתנאי הסףכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד  .2

הנדרש  וגבעל הסיובפנקס הקבלנים, אשר הינו  קבלן רשום 1.2
לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע 

 .באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום
 שנים בעבודות זהות או דומות  10נסיון של לפחות בעל  2.2

 .לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם
 
המפורטים לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים  .3

 להלן, לגבי כל קבלן משנה בנפרד:
 .פרופיל חברה 3.1
, אשר בשלוש השנים האחרונות שביצע הקבלן פרויקטיםשמות  3.2

 .זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה
אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון  פרויקטיםלגבי  

ים הנ"ל ביחס והביצוע, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקיד
 .)כולל מס' הטלפון שלהם( אלה בפרויקטיםלתפקוד המערכות 

 
לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם  .4

קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון 
 .והמקצועיות של הקבלנים המוצעים

 
לאישור המפקח לא תכלול  מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש .5

שמורה למזמין הזכות קבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, 
ולא יינתן  למסור את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר,

 לקבלן הראשי כל פיצוי על כך !!
 
יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים  .6

דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת לעיל, מסורה לשיקול 
 .בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה

 
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור  .7

זה,  בפרויקטבכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה 
 .שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל

 
ראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע על הקבלן לתת תשומת לב רבה להו .ד

 .באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל
 
 120במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך  .ה

יום לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכות 
על בסיס חשבונות חלקיים לשלם ישירות לקבלני המשנה את המגיע להם 

הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים  .מאושרים ע"י המפקח
 .המגיעים לקבלן

 
 תיאום ושירותים לגורמים אחרים 12.00

ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת הקבלן  
ן כלולות במכרז/חוזה זה, החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינ

  .עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח
 השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:  

 .אספקת מים, חשמל ותאורת עזר .א
 .מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו .ב
ום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למק .ג

 .צירי הליכה וכו'
 .הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים .ד
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 .אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע .ה
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי  .ו

 .הקבלן
  .ון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודהניקי .ז
 

 קשר עם קבלנים אחרים 22.00
 
 כללי .א

אשר אינן נכללות נוספות  במסגרת העבודות לביצוע המבנה, נכללות עבודות 
 יםנפרד יםעבודות אלה יוצאו למכרז .ע"פ קביעת המזמין חוזה זה במסגרת/

", וזאת בכפוף נים האחרים"הקבל ו, שיקראיםאחרנים ויבוצעו על ידי קבל
 .לאמור בתנאים כלליים לעבודות

 
 00.06.03.02ן האחר בהתאם לסעיף ן יבצע התקשרות ישירה עם הקבלזמיהמ .ב

יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל של במפרט הכללי ועל הקבלן 
נים במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמ 00.06בהתאם לסעיף  העבודות

 .הכללי של הקבלן הראשי
כלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי יתבנוסף לאמור בסעיף ב',  .ג

, וזאת בכל או גבס(/בנויות ווקירות )בטון, , דרך מחיצות נים האחריםקבלה
השרוולים ומסגרות העץ למעבר  .שלבי העבודה, לפני או אחרי עבודות טיח

 .וועל חשבונ ן הראשיקבלהעל ידי יותקנו והתעלות, יסומנו במשותף, יסופקו 
 
כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים  .ד

, עלות הנ"ל תהיה על שהואתשלום כל יהיה הקבלן זכאי ללא  יםהאחרים לקבלנ
 .חשבון הקבלן

 
 בקורת העבודה 32.00
 

עלים הכלים והמכשירים הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפו .א
למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או  .הנחוצים בשביל בחינת העבודות

עבור למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה 
 .הפרוייקט

 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה  .ב

הוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך בהתאם לתכניות או ל
 ., על חשבונוהתקופה שתקבע על ידו

 
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  .ג

נוסף  -לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 
ן לא ישתמש בחומר שנמסר הקבל .לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים

 .לבדיקה בלי אישור המפקח
 
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה  .ד

במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט 
ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או  .הטכני או הוראות המהנדס

 .מסירת העבודהלשינוי במועד 
 
המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  .ה

 .החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה
 
הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה  .ו

שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של 
במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות  .דה הנדונההעבו

 .להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן
 
השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של  .ז

 .הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם
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 יומן עבודה 42.00
 עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן, ובו ירשום כל יום:יומן  

מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד  .א
 .לסוגיהם

 .כל החומרים והסחורות שנתקבלו .ב
 .רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין .ג
 .מזג האוויר .ד
אופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין במדור מיוחד וב .ה

 .או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד
במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המפקח אם הוא בחר בדרך זו  .ו

 .במקום שליחת מכתב מיוחד
בעד עבודות  חשבונות .פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .ז

 .יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן
יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם  

 .המזמין
 .העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן 3 -יומן העבודה ינוהל ב 

ו ו' הנזכרים לעיל העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' א
 .בסוף כל השבוע -מכילים רשום, ואם לא 

בגמר העבודה יימסר היומן  .היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני 
הכרוך למזמין לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר 

 .העבודה
היעדר הסתייגות בכתב של  .ם את המזמיןרישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבי 

הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של 
 .הפרטים הרשומים בו

 
 התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים 52.00

  .נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום המבנה 
תוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י כל המדידות, ה 

  .גורמים אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן
כל ערעור על  .כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות 

צו התחלת ימים מיום קבלת  10-גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ
על הקבלן להתקין נקודות קבע  .טענות שיובאו לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון .עבודה

 .נוספות לפי הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי
ויספק, על חשבונו, את כל  ך,למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמ 

כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה המכשירים והאביזרים הדרושים לשם 
 .ומסירתה

על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי  
 .נכון

 
 הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום 62.00

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת  
ה, הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, המבנה/העבוד

  .אבק, שמש וכו'
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום  

בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של 
, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה .המפקח

סוללות, חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע 
המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי 

כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן  .המפקח
 .שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקחובהיקף 

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י  
המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו 

 .המלאה
 להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות 

 .גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון
 
  אחריות למבנים ומתקנים קיימים 72.00
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באתר עיליים ותת קרקעיים,  ,הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים 
העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע 

ודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן לה .העבודה
  .על אופן הטיפול בו

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,  
 .באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור וישאבמתקנים ובתכולתם 

 
 קרקעית-חפירה תת 82.00

לוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי לפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני, יש  
 .החפירה כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב

לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל, חב'  
 .קרקעית -הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת

לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם  הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית 
 .לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר

הקבלן מצהיר  .יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו 
בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים 

על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות  קיימים ומתחייב לתקנם,
 .הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל

 
 
 
 

 ביצוע בשלבים 79.00
על הקבלן לקחת בחשבון כי המפקח יהיה רשאי לקבוע לעיל,  00.01בנוסף לאמור בסעיף  

לא יזכה את  הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות .סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו
 .הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע

 
 לוח זמנים 30.00

 
יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח  15לא יאוחר מאשר  .א

 .במפרט הכללי 00.04.08בהתאם לסעיף  זמנים
 
 .ת הנדרשותויכלול את כל הפעילויו ,ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב, הלוח יהיה .ב

לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים 
 .להיווצר מסיבה כלשהי, עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן

 .בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה
 
מש הוכחה כי קצב איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן יש .ג

התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה 
 .טחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקחבלאחוז מיד בכל האמצעים לה

 
 .עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד .ד

 
 תגבור קצב העבודה 13.00

ח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלו 
 בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:

 .הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח -
 .הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים -
, ולעשות כל דבר שהתנאים לעיל 00.15, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

 .זמנים המוקצביםיחייבו כדי למנוע חריגה ה
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח  

הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור 
 .הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב

של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן  במקרה של צורך בעבודה 
 .לעיל 00.15לפעול כאמור בסעיף 

 
 מוצר "שווה ערך" 23.00
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המונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי מכרז/חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע  
כל מוצר שווה ערך וכן  .כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת

, והאדריכל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח
 .בין אם המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח

בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד,  
יש לראות את שם המוצר  .רמוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצ

כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף 
  .זה

 
 תאום בדיקות ופיקוח חיצוניות 33.00

הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים )יועצים, 
ות כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן מכון התקנים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיק

כמו כן רשאי  .בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטים הטכניים
 .יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי ככל שימצא לנכון

תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, 
  .המפקחישירות על ידי המעבדה אל 

יום  14הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך 
 .מקבלת צו התחלת העבודה

 .עבור כל הבדיקות שידרשו לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן
 
 
 
 
 המוצריםטיב החומרים ו 43.00
 

או סימן  הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן .א
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה  .השגחה בלבד

 .גבוהות מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים
 
כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן  .ב

ור כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את איש .מוכר
 .המפקח

 
מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו,  ללא יוצא מן הכלל, יעמדו בדרישות ת"י  .ג

 .וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות 921
 

יכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה  יום מתחילת הביצוע, 45תוך  .ד
יוצא  , ללאים וכו'(מוצרהחומרים והמוצרים )פרזולים, אביזרים,  כלהפיקוח של 

וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות מהכלל לאישור 
 .המאושרות

 
 בדיקת דגימות ואישורן 53.00
 

תקבע מעבדה שבבדיקות חומרים אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו  .א
חל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד ולא י .ע"י המזמין
הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י אחר בטרם 

 .המפקח והמתכננים
חומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות ה 

 .לדגימות שאושרו
 
כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר  .ב

ן יביא למקום חומרים הפסקת העבודה תימשך עד שהקבל .הפסול מהאתר
 .אחרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח

 
אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את  .ג

הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך 
 .שימוש בהם

 



17 

20.07.21מעודכן לתאריך   

 

גסטרו –ברזילי אשקלון   

 

 חומרים וציוד 63.00
 

ם וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע החומרים, המכונות, המכשירי .א
 .העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה

 
הציוד יסופק ויוחזק  .כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה .ב

במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים 
עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות  .במקרים של תקלות מכניותהדרושים 

 .המחייבות רציפות של ביצוע
 
כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת  .ג

הכמויות, טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני 
ם תואמים מפורשות את מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם ה

  .הנדרש
 -לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן, או מספק הציוד 

 .תכניות, הסברים ותיאורים טכניים
 
היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר  .ד

ודל זה ומגודל יכולים להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מג
 .דומה הדרוש במתקן הנ"ל

ידיהם נמצא בפעולה לשביעות -כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-כמו 
לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי,  .שנים לפחות 5רצון המשתמשים בו במשך 

להזמנת  .המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר
תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם  ציוד ואביזרים

קיימים בארץ סוכנות המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, 
לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או  .לכאלה המחזקים בארץ ארגון שרות יעיל

האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י  .יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו
גבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים -עץ והמפקח עלהיו

 .הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות
 
התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור  .ה

סטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל התכניות  3למפקח 
ציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים והפרוספקטים של ה

את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני  .להחזיק במלאי
אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל  .הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן

שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה 
ידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד והמושלמת, ובמ

בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת 
 .כספית כל שהיא

 
חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה  .ו

ים שנקבע, או בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנ
שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, 

 .ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות
 
לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה  .ז

 .קחיימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפ
 

 מערכת בקרת איכות 37.00
 במפרט הכללי, ללא כל תשלום  00.08איכות בהתאם לסעיף  תהקבלן יקיים מערכת בקר

 
 ולחשבונותשימוש במחשב לחישוב כמויות  83.00

ההכנה לעיבוד תיעשה  .בעזרת מחשבוהחשבונות הקבלן מתחייב להכין את הכמויות  
הקבלן  .ה לאחר שיאושרו ע"י המפקחבתיאום עם המפקח ונתוני הקלט יימסרו להרצ

יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות במועדים שיידרשו ע"י 
 .כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן .המפקח

 
  תכניות 93.00
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תכניות "למכרז בלבד" שאינן הינן למכרז/חוזה זה המצורפות התכניות  .א

פרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת מושלמות ל
 .מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע

הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא 
יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין 

 .תכניות הלא מושלמותה
 
עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תמסרנה לו  .ב

עם קבלת  .תכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב
יום של התוכניות והפרטים  14צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 

וסר פרטים, לאחר הספקת החומר לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב ח .החסרים
 .החסר, לפי המפרט ברשימה הנ"ל

 
 רהאוויהקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג  .ג

עליו להכיר  .והגימור, ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה
ון את מצבן את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבנה ובאתר, ולקחת בחשב

 .הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא
 14רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תוך  

יום מיום חתימת החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום, לרבות 
אפשרויות  עבודות מוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר, ביחס למידות הפתחים,

 .גישה וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון
לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע,  

לשינויים בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, 
 .לאפשרויות גישה וכד'

 
רושים לו לבצוע הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הד .ד

, ושביכולתו לבצע םוהתיאוריהעבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים 
 .לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המהנדס

 מדויקבתכניות, אינו  כמצויןוכו'  תהצינורומיקום הציוד, פתחי היציאה,  
בזמן בצוע והמהנדס רשאי לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים 

על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב  .העבודה
, החשמל, הגמר ומקצועות אחרים, תוך התחשבות רהאווילתכניות בנין, מיזוג 

עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות אלה, וישא 
 .באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הבצוע

  
בלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם על הק .ה

התאמות שבין המידות שבתכניות לבין -יתחיל בעבודתו ולהודיע למהנדס על אי
בכל מקרה אחראי הקבלן  .המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב

ומאי  לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי דיוק
 .ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו סתיהרהתאמה( 

 
ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות,  .ו

לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה  השתימסרנוכמו כן תכניות 
 .ושינוי

הקבלן  .באותו נושא תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת 
 .אחראי לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית

 
הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים  .ז

שינויים אפשריים אלו לא  .בהתאם לכך יעודכן התכנון .בתכנון בכל התחומים
 .יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע

 
 מחירי יחידה 40.00
 

מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו  .א
המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת  .הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה

העבודה במסגרת אותו סעיף, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, 
מחיר  .הסעיף העיקרי כל עוד הוא כרוך הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת
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היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאות הכלליות הכרוכות 
בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך כספי העשוי להיות 

 .כרוך בהשלמת הנדרש
 
מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף,  .ב

כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו  .מוסף למעט מס ערך
 .הבלעדי של המזמין ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה

 
 רשימת פריטים ברשימת כמויות .ג

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן,  
כללו רכישה, הובלה, המחירים לפריטים אלה י .במפורשאלא אם נאמר אחרת 

אחסנה, מיקום, התקנה, שרות ואחריות, חיבור וכל פעולה או פריטי עזר 
הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה 

 .ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכדומה
ה ע"י הקבלן עד כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקבמפורש פריטים המסומנים  

מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסנה, הוצאות  .למחסנו שבאתר הבניה
 .ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד

מחיר התקנת הפריטים כולל את  .כ"הרכבה בלבד" במפורשפריטים המסומנים  
דה בהתחייבות הקבלן לתקופת כל הנדרש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות עמי

הבדק, תקורה ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, פרט לתשלום עלות הפריט 
 .עצמו אשר תחול על המזמין

פריקת החומרים, אחסונם הזמני  .כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין 
 .ופיזורם במבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד

 
 קת פריטיםאספ .ד

המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו  
כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר  .סעיף של "אספקה בלבד"

ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה 
 .או בפריטי הלוואי הכרוכים בהרכבה

יש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפי סוגים הקבלן יג 
במידה וכמויות הקבלן לא יספיקו, יהיה על הקבלן  .ומידות, לרבות כמויות פחת

 .לספק, על חשבונו, את כל החומרים מחדש בכמויות הנכונות
 .חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד 

 
 יםשינוי 41.00
 

 שינוי כמויות .א
 .הכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באומדן בלבד 
ע"י הגדלה או  כמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויותההמזמין רשאי לשנות את  

, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה הקטנת הכמות בכל יחס
 .או סעיפים אחרים הקשורים בו/לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו

למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי, אפילו אם כתוצאה  
משינוי בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם 

 .משולמים וכלולים במחיר היחידה
 
 עבודות נוספותו שינויים בתכנון המקורי .ב

ויים כלשהם בתכנון המקורי המשמש להצעת אם ירצה המזמין לבצע שינ 
אין  .מחירים זו יהיה מחיר השינוי מבוסס על מחירי היחידה שבהצעת הקבלן
להתחיל בביצוע שינוי כלשהו מהתכנון המקורי ללא קבלת הודעה בכתב 

 .מהמפקח בצירוף אישור על מחיר השינוי כולו
ות מחיר שיוגשו ע"י על בסיס הצעייקבעו )חריגות( מחירי העבודות הנוספות  

 קריטריונים הבאים בסדר הופעתם, כדלקמן:עפ"י שלושת ההקבלן 
בניכוי כל ההנחות ו פרורטהמותאם ע"י  בכתב הכמויות הדומף סעיעפ"י  .1

 .שניתנו ע"י הקבלן בעת הגשת הצעתו
, ללא תוספת 10%מחירון דקל לעבודות בניה גדולות ובהנחה של עפ"י  .2

 .ו מרחקיםעבור קבלן ראשי ו/א
מפורטות של קבלני משנה או ספקים שיצורפו הצעות מחיר  3ל בסיס ע .3

 .לניתוח המחיר הנ"ל
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תביעות שיגיש הקבלן בגין נזק שייגרם לו כביכול עקב מחדל זה או אחר של  
המזמין, או עקב החלטות אלו או אחרות שיקבל המזמין מפעם לפעם, ישולמו 

 .פקח, ללא תוספת של רווח קבלני כלשהולקבלן, במידה ויאושרו לו ע"י המ
 

 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות 42.00
 
מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו  .א

סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות 
פרקים ב רים זהים בסעיפים זהיםמודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחי .שונות
 .הזהים קרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפיםמבכל  .שונים

 
לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או  .ב

 .בגין עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה
 
 .זהים לביצוע בכל שטח אתר העבודהמחירי היחידה יהיו  .ג

 
 מחירי יסוד 34.00

 סמכי ההצעה:תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" במ 
להדגשה ולהבהרה יצוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל עבור  

שולם הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר ש .מוצר אותו
 .לאחר כל ההורדות ו/או הנחות למיניהן, ללא הוצאות הובלה, פריקה וכו'

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחיר מוצר ולחייב את  
 .לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל הקבלן

 
 עדיפות בין המסמכים ופירושם 44.00

שמעות בין הוראות שבמסמכי המכרז בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו מ 
המפקח יקבע בלעדית  .השונים חייב הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך

וסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו 
  .לפני שקיבל את הנחיות המפקח בנידון

הירות של הוראות המסמכים עליו לפנות בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי ב 
לכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות ו/או אי הבנות  .אל המפקח ולקבל הנחיותיו

ו/או ישלים אינפורמציה חסרה, הקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב של 
  .המפקח

תר במקרה של אי התאמה בין מסמכי החוזה יקבע המחיר לפי הדרישה המחמירה ביו 
 .לטובת המזמין וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח

 
 וספרי מתקן( AS MADEתכניות עדות )  54.00

 
תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע  ,על חשבונו ,על הקבלן להכין .א

בפועל כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים וחוץ 
, הכל בהתאם לאמור כל השינויים לתכניות המקוריות(וכד' כפי שבוצעו )כולל 

 .במפרט הכללי 00.12.01בסעיף 
 
 גרסתבהתאם לת "אוטוקאד" יוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה .ב

 .המתכנן
 
המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל  .ג

רכי האלמנטים והמערכות כפי המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי/או
 .שבוצעו בפועל

 
 של תכניות  CD -סטים ו 5, הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו .ד

 .לאחר שהציגן בפני המתכנן, כל אחד בתחומו, וקבל את אישורו AS MADE-ה
התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים 

, חדשים ו/או קיימים שוחות וקוים תת קרקעייםועומקים מדויקים של 
התכניות הנ"ל לא תוכלנה  .ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי

לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעבודות אשר לא אושרו 
 .ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל
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ספרי מתקן לכל המערכות סטים של  5עם סיום עבודתו כמו כן יספק הקבלן  .ה
 00.12.02בהתאם לאמור בסעיף  הוראות הפעלה, קטלוגים וכו'שסיפק הכוללים 

 .במפרט הכללי
 
ומסירתן  וספרי המתקן עבור הכנת התכניותבניגוד לאמור במפרט הכללי,  .ו

 .חול על הקבלןלמפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך ת
הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף לא יוחל בבדיקת החשבון  

 .זה לשביעות רצון המפקח
  
ומסירתן למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם  וספרי המתקן עבור הכנת התכניות .ו

 .חול על הקבלןבנפרד והתמורה לכך ת
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף  

 .ת רצון המפקחזה לשביעו
 
  ניקוי אתר העבודה 64.00

 
בכל יום יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין ישמור על אתר נקי, הקבלן  .א

ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור 
 .למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין

 .הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר תהיה 
 
 הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפותפעם בשבועיים ובגמר העבודה  .ב

 .במים וסבון
 
את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי הקבלן ינקה כמו כן, בגמר העבודה  .ג

עליו  .העבודהצבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי 
הרצפות  .להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי

 .יישטפו במים וסבון
 
 .הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה .ד
 
הקבלן יהיה אחראי  .אושר ע"י הרשויותהפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שי .ה

סמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק להשגת האישורים מן הרשויות המו
או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור 

  .לעיל
 
 .עבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא .ו
 
לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לקבלת  .ז

  .צון המפקחאתר נקי ומסודר לשביעות ר
 
 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה 74.00
 

מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו תקפים גם  .א
לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי 

וזאת אפילו אם  -צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדומה 
 .אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות

 
מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל  .ב

תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף 
התייחסות כלשהי  צוינתמבעבודות שלגביהן לא תהיה  .נפרד בכתב הכמויות

צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה(, רואים את  -לנושא דנן )קרי 
מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע 

 .כנדרש, ואת ללא כל תוספת כספית לקבלן
 
 
 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' 84.00
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סעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת בכל אותם ה 
של רקע, על הקבלן לבצע  מסוים)דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג 

)במסגרת אותו סעיף כמויות( את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח 
יחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם )פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר ה

 .סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש
 
 פתחים ושרוולים 94.00

 
הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים  .א

ת לשם כך על הקבלן להכין בזמן א .נורות לפני יציקות וכו'יושרוולים, התקנת צ
כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו 

חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא  .לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'
  .לאחר קבלת אישור המפקח

 .נורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותויהכנת הפתחים המתאימים למעבר הצ 
 
מעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום, על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ו .ב

כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת  .בתאום עם המפקח
הצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת 

MCT  אוLINK SEALהכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף ,. 
 
קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם  מעברי צנרת מתכת דרך .ג

 .חומר מעכב אש
מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל  

ממתכת המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה 
 .מתאימים

 
ות יסופקו ע"י השרוולים ומסגר .כל הפתחים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו .ד

עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן  .הקבלנים השונים
 .לא ידע על קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד

 
 העברת חומרים וציוד 50.00

במידה שתנאי  .על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד 
עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה המקום ידרשו זאת, יהיה 

כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק  .שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד
  .להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות

הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן  
לא יועבר  .ר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצורלא יועב .ידי המפקח-על

ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, 
לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו  .לכלוך וכדומה

להעברת ציודו טרם הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים  .ידי המפקח-על
במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב  .שיועבר הציוד למקומו המיועד

 .במקום הצבתו
 
 הגנה על הציוד 15.00

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות  
ידי -ידי הקבלן ועל-על אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים

ידי -במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על .גורמים אחרים
ידי הקבלן -הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על .הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין

פתחים  .בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'
 .למשך מהלך ההתקנה בצנורות יאטמו

 
 גישה 25.00

-על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על 
 .לשם טיפול, אחזקה ותיקונים -ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' 

ודיע בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד י
לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא  .הקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את הציוד

מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר  .אישור מוקדם מהמפקח
 .ידו-ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת, בכל עת ולכל העבודות המבוצעות על
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 הגנה בפני חלודה 35.00

מנת לוודא שכל חלקי המתקן -ים היעילים והחדישים ביותר עלהקבלן ינקוט בכל האמצע 
לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין  .יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה

כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות  .מתכות שונות
 .יהיו מגולוונים

 
 בדק ותיקונים  45.00

במכרז זה תהיה תקופת הבדק והתיקונים א נאמר אחרת בחוק המכר, בכל מקרה של 
 )אחריות( כדלקמן:

לעבודות הבנייה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי  .א
 .מתאריך מתן תעודת הגמר - שנה אחת -המכרז 

  .מהתאריך הנ"ל שנים 10 -לעבודות בידוד ואיטום  .ב
 .מהתאריך הנ"ל שנים 3 -סגרות לעבודות נגרות ומ .ג
 .מהתאריך הנ"ל שנים 5 -לעבודות אלומיניום  .ד
  
 .וכן כל תקופה הנקובה לגבי עבודות אחרות במסמכי המכרז האחרים 
  
 -בכל מקרה שמצוינות במסמכי המכרז השונים תקופות בדק שונות לגבי אותן עבודות  

 .תקבע התקופה הארוכה יותר
ריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה תקופת הבדק תחל מתא 

כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות  .מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין-כזו
בתוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם 

  .ןקבלת הודעה על כך מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה של המזמי
 

 רזרבות למזמין 55.00
מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש  5%הקבלן ימסור למזמין  

עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה  .המפקח
 .השונים

 
 5, 4טופס  56.00

ידרש לצורך , תעודת גמר וכל אישור אחר שי5, טופס 4באחריות הקבלן להשיג טופס 
 .אכלוס המבנה מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת

על הקבלן לדאוג לכל השגת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנ"ל ע"מ לאפשר 
 .אכלוס במועד סיום הפרויקט

לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד מדווח וכו', 
 .תבמועד הנדרש ע"י הרשויו

באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים 
 .לאפשר אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט

 .עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן
 

 עבודה בגובה 57.00
לרבות פיגומים שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש  מודגש בזאת

 .ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש
 

 הגנה מפני התפשטות אש 58.00
כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור  

וע"פ הנחיות יועץ  921של המוצר או בתוספת, בכל צדדי המוצר, למשך זמן כנדרש בת"י 
 .הבטיחות

 
 ויות והמפרטיםכתב הכמ 59.00

כתב  הכמויות המפרט הטכני והתוכניות מהווים מיקשה אחת ואין הכרח כי כל עבודה  
המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים או את ביטויה המלא והמפורט 

אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין  .בכתב הכמויות
   .ים דומים ליתרם, ומחירי היחידה לא ישתנו מכל סיבה שהיאהדבר מחייב מתן תיאור

מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות ניתנו באומדן, 
 .כולל אותן כמויות המבוססות על רשימות למיניהן
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התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה 
  .המדידהבהתאם לשיטות 

 
 תקנים 06.00

מודגש בזאת, שבנוסף לאמור במפרט הכללי, יחולו על הקבלן דרישות כל התקנים  
הישראליים ומפרטי מכון התקנים העדכניים בעת ביצוע העבודה, גם אם הם אינם 

  .מפורטים במפרט הכללי, ללא כל תוספת תשלום שהוא
 
 תכולת מחירים 16.00

( ובמפרט המיוחד 1ם הכלליים המיוחדים )מסמך ג'שכל האמור בתנאי מודגש בזאת
(, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף 2)מסמך ג'

נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור 
 .ביצוע כמפורט במסמכים הנ"ל

 .ף נפרד בכתב הכמויותעבודות שלגביהם מופיע סעי אך ורקימדדו 
למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים אספקה, התקנה, חיבור והפעלה, בין אם צוין 

 .במפורש בסעיף ובין אם לא, אלא אם צוין אחרת במפורש
 
 

_________________    _______________________ 
 חתימת הקבלן      תאריך

 
 
 
 
 

 מפרט טכני מיוחד - 2-מסמך ג'
 

 חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה( )המהווה
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 
 

 סוג הבטון 01.02
פרט אם נכתב אחרת בגוף הסעיף  118לפי תקן  2-ו 3 חשיפהדרגת  30-סוג הבטון יהיה ב 

ומעל לזה בדרגה  3מ' מעל הקרקע הבטון יהיה בדרגת חשיפה  2בכתב הכמויות. עד גובה 
2 . 

 
 שלד המבנה 202.0

במסגרת העבודה תתווסף תקרה באזור הפטיו הקיים, יבוצעו בסיסי ציוד, תבוצע מערכת  
 ביוב )הנמדדת לחוד( מתחת לרצפת הקומה. 

  
 בטון גלויים מוכנים לצבע 03.02

 .כל אלמנטי הבטון במבנה יהיו בגמר בטון גלוי באיכות גבוהה מוכנים לצבע 
מ מצופה בפורמאיקה, או טגו או כל חומר מ" 20הטפסות תהיינה מפלדה, או דיקט בעובי  

הטפסות תהיינה  .אחר המאפשר קבלת פני בטון ישרים וחלקים ללא בועות אויר
הרכבתן תעשה  .במשטחים גדולים ככל האפשר, משוריות, נקיות ומשומנות לפני היציקה

 .בצורה מסודרת, בהמשכיות רצופה ללא קפיצות אופקיות ואנכיות בין טפסה לטפסה
הטפסות יתלכדו בצורה  .ן יגיש תכניות ומבטים לסידור הטפסות לאישור האדריכלהקבל

לאחר פרוק הטפסות  .מושלמת למשטח רצוף ואטום למניעת נזילת מי מלט כלפי חוץ
יתקבלו פני הבטון נקיים, חלקים וישרים, ללא בועות אויר, ללא כיסי חצץ וללא בליטות 

י החיבור בין חלקי התבניות, הם יושחזו ויוחלקו אם יוצרו פסי בטון לאורך קו .וחריצים
 .מיד לאחר פירוק הטפסות

על הקבלן להגיש לאישור אדריכל דוגמאות של שומרי מרחק להפרדה בין פלדת הזיון  
 10הקבלן יבצע על חשבונו דוגמא של קיר בטון בגמר בטון גלוי בשטח של  .לבין הטפסות

 .מ"ר לאישור המנהל 
רטוט הבטון יהיה מבוקר ויעשה  .ללא אפר פחם CP – 300נט הבטון יהיה עם צמ 

 .במרטטים חיצוניים ובמרטטי מחט פנימיים
חיפויי הטפסות מיועדים לשימוש מספר פעמים מוגבל שייקבע על ידי המנהל בתאום עם  

תבניות פלדה  .אין לחזור ולהשתמש בחיפויים מעבר למספר הפעמים המאושר .האדריכל
יש  .יטב לפני כל יציקה עד לקבלת פני תבנית חלקים וחופשיים מחלודהינוקו וילוטשו ה

לבצע את היציקות מיד עם גמר העמדת התבניות למניעת היווצרות חלודה או פגיעה 
 24 -לא תאושר יציקה בתבנית שעמדה סגורה יותר מ .אחרת בפני השטח של התבנית

 .התבנית תפורק, תנוקה ותורכב שנית .שעות
 

 תטפסו 04.02
 

הקבלן יגיש לאישור המנהל והאדריכל את שיטת הטפסות בהן הוא מתכוון  .א
להשתמש, הכל בהתאם להנחיות שנתנו במפרט ובתוכניות לגמר פני הבטון 

  .ברכיבים השונים של המבנה
 
התכניות יכללו את  .הקבלן יתכנן את מערכת הטפסות ויגישה לאישור המנהל  .ב

את אמצעי הקשירה בין התבנית החיצונית יות, סידור הפלטות או הלוחות בתבנ
התכניות  .שומרי המרחק, נקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטוןלפנימית, 

יראו את מקומות הפסקת היציקה ואת האביזרים שיקבעו בתבניות כדי ליצר 
 .הפסקות אלו

 
האחריות לטיב  .רק לאחר אישור המנהל רשאי הקבלן לבצע את הטפסות 

 ., ולחזקן יחולו על הקבלן בלבד גם אם המנהל נתן אישורו להןהטפסות
הקבלן יזמן את המהנדס לבדוק את הטפסות במקום יצורן ורק לאחר בדיקת  .ג

 .המהנדס ואישורו יותר לקבלן להביאן לאתר העבודות
 
הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילוב דלתות, חלונות,  צנורות אוורור,  .ד

טים טרומיים וכל פתחים ומעברים עבור המערכות השונות שרוולים, אלמנ
באם יידרש או יורשה לכך ע"י המהנדס או  .במיקום ע"פ המסומן בתכניות

התכניות על הקבלן להרכיב אביזרים ומוצרי עזר כגון: ברגים, עוגנים, שרוולים, 
פלטות זיזיות הדרושים להתקנות השונות וכן חורים, פתחים, שקעים הדרושים 

 .מעברים והתקנות כגון עבור חריצים, כבלים, צנורות מוצרי גימור, תעלות וכו'ל
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לא ישולם לקבלן בנפרד תמורת הנ"ל ומחירם והתקנתם כלול במחירי היחידה 
 .שבכתב הכמויות

 
 תנאי בקרה 50.02

 .תנאי בקרה נדרשים לכל סוגי הבטון יהיו תנאי בקרה טובים 
 
 שומרי מרחק 60.02

של המפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר, שומרי מרחק, לכל  02בפרק בהמשך לאמור  
עובי כיסוי  . סוגי הבטון, טעונים אישור מוקדם של המנהל לגבי החומר, הכמות והצורה

 . .לדרגת החשיפה הנדרשת  118הבטון יהיה כמפורט בתקן ישראלי 
 
 הכנות ליציקה 70.02
 

 48די היציקה המוצעים על ידו, לפחות על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מוע .א
 .שעות לפני היציקה ולקבל אישור המנהל ליציקה באותו מועד

 
 שקיבל אישור ליציקה מטעם המנהל  הקבלן לא יזמין בטון לאתר אלא רק לאחר .ב

 
 הפסקות יציקה 08.02

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות, אלא באותם מקומות המסומנים בתוכניות ובצורה  
השיטה, הצורה ואמצעי  .סומנת בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המהנדסהמ

שבועות  3הקבלן יגיש למהנדס  .הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המהנדס
המהנדס  .מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט לשיטת הביצוע

כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן,  יקבע אם הוא מוכן לקבל את הפסקות היציקה
להפסקות אלו על פי קביעת  הנלוויםהמפרטים על פי יבצע הקבלן את הפסקות היציקה 

 .המהנדס
לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם  

לן הקב .להנחיותיו של המהנדס, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן
יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו על ידי המהנדס גם 

בכל הפסקת  .אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום
מומלץ  .יציקה יבוצעו שקעים בבטון בפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה

חד מסמכי החוזה או בתוכניות העבודה( להשתמש לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך בא
באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל 

ההתחברות עד לקבלת  באזורבנוסף לאמור במפרט הכללי ינוקה הזיון  .להמשך העבודה
 .מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומיץ מלט

המקורי של האלמנט עקב הפסקת יציקה לא תשולם לקבלן תוספת ברזל או שינוי בברזל  
 .והיא כלולה במחירי היחידה

 
 בקרה ראשונה של רכיבי בטון למיניהם 09.02

לאחר היציקה הראשונה של כל אחד ואחד מרכיבי הבטון השונים בבנין כגון: קירות,  
 .רטעמודים וכו' יבדקו המזמין ונציגיו את טיב היציקה והתאמתה לדרישות המפ

הקבלן ימשיך ביציקת רכיבים מאותו סוג רק לאחר קבלת אישור האדריכל והמנהל לטיב  
אם ימצאו לקוים ביציקה הראשונה יהיה על הקבלן להראות באילו  .הדוגמה הראשונה

המזמין רשאי  .אמצעים הוא עומד לנקוט כדי לשפר את עבודתו ולעמוד בדרישות המפרט
בניות, באופן היציקה, בתערובת הבטון וכד' ועל הקבלן להורות לקבלן לבצע שיפורים בת

 .למלא אחר הוראותיו
המנהל גם רשאי לפסול את הרכיב הראשון שנוצק, ולדרוש מהקבלן להרוס אותו ולצקת  

 .אותו מחדש
 
 דיוק בעבודה 01.02
 

 סיבולות
 

לפי  6אחרת באחד מסמכי החוזה, תהיה  צויןדרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא  .א
 .(1)חלק  789ת הדרגות בת"י טבל

 
 .(1)חלק  789לפי טבלת הדרגות בת"י  5דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  .ב
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 .לפי טבלת הדרגות הנ"ל 5דרגת הסיבולת הנדרשת לגבי בטונים חשופים, תהיה  .ג
 
להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כמפורט  כתבהסטיה מותרת, אם לא נ .ד

 .מינוס(לעיל )לפלוס או ל
 
 פתחים, מעברים, חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 11.02

  
של האלמנטים הטרומיים, אפי  המדויקעל הקבלן לברר ולוודא את מיקומם  .א

מים, אביזרים, חריצים, שרוולים, פתחים ומעברים למערכות השונות כדי שיוכל 
 .לבצעם יחד עם יציקת הבטונים

 
לצורך הברורים  יהיה על הקבלן לבדוק וללמד על  .ציבה בבטוןלא תורשה ח .ב

בורין את תוכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והמערכות האלקטרומכניות 
ולברר עם כל המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר את כל 

ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבנין 
 .ת השרברבות, הביוב, החשמל, המעליות, מיזוג האויר וכו'לתוכניות מערכו

 
מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות  

הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות  המערכות של 
 .המתכננים והקבלנים האחרים

 
ורים, השרוולים, החריצים לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכניות של כל הח 

וכו' כדי לעצבם מראש ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים 
עבור התקנת כל הנ"ל לא ישולם בנפרד  .בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש

 .לקבלן ומחירם כלול בהצעתו
 
הקבלן יעסיק באתר מהנדס )שיאושר על ידי המנהל ( לצורך תאום המערכות,  .ג

האינפורמציה הנ"ל תמצא בתוכניות  .ורים, השרוולים וכל ההכנות הנדרשותהח
הנ"ל יכין תכנית  .השונות של האדריכל הקונסטרוקטור והיועצים האחרים

מפורטת של החורים, השרוולים, החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת 
יות מכל מקום כל האחר .התכנית תועבר לאישור המנהל לפני הביצוע .הבטונים

לתאום ריכוז והתקנת האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר 
 .הכללי של ההצעה

סימון מקום הפתחים, המעברים, השרוולים וכו' באלמנטי הבטון השונים ייעשה  .ד
 .ע"י מודד מסומך של הקבלן

 
 C.V.P-לצורך יצירת הפתחים, יכין הקבלן תבניות מפח ו/או שרוולים מ .ה

ים במדויק לגדל הפתחים, ויקבע אותם בתבניות כך שלא יזוזו בעת המתאימ
כל אלה כלולים במחירי  .היציקה ולא יעוותו כתוצאה מלחץ הבטון עליהם

 .בנפרדעבורם הצעתו ולא ישולם 
 
 כיסוי הברזל בבטון 21.02

 .כיסוי הברזל בבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון 
)אלא אם נתנה הוראה  העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן

 .אחרת במסמכי החוזה(
 

 .ס"מ בכל רכיבי הבטון 3.5 .א
 
 .ס"מ בכל רכיבי הבטון הבאים במגע עם הקרקע 5 .ב

 
 .יצירת הכיסוי הנדרש יעשה תוך שימוש באביזרי פלסטיק קשיח או שומרי מרחק מבטון

לכל סוגי היציקות קירות, תקרות וקורות טעונים אישור מוקדם של שומרי המרחק 
 .המנהל לגבי החומר הכמות והצורה

 
 פלדת הזיון 31.02
 

 ,רתיך 500 -פ מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת .א
בתוכניות שיתאימו לדרישות התקנים הישראליים  כמצוין, 4466לפי תקן 
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מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו  .א כל סטיות שהןהעדכניים לל
מ'  24מ"מ ובאורכים עד  36מ"מ ועד  8-קוטר המוטות יהיה מ .ישרים בהחלט

 .לפי המסומן בתכניות
 
על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים  .ב

 .מעל מפלס התקרות
 
מות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאשור המחירים כוללים הכנת רשי .ג

על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא  .ובדיקה לצורך ההתחשבנות
יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל 

 .חשבונו
 
 המצויניםבמידה ויהיה צורך בחיבור מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה  .ד

ניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו בתוכ
 .תמיד חיבורים לסירוגין

 
הארכת מוטות )בפרט המוטות בעלי הקוטר הגדול( תעשה ע"י מחברים  .ה

 .המחברים כלולים במחירי הזיון .מתאימים לכך
 

שהברזל   לפי הוראות המתכנן ייעשו חיבורים גם באמצעות ריתוכים ובתנאי 
שחוזק הריתוך למתיחה לא יהיה קטן מחוזק המוט, והריתוך יעמוד גם רתיך ו

 .בבדיקות כפיפה קרה
 .כל עבודות הארכת הזיון ע"י ריתוך כלולות במחירי הזיון 

 
 זיון ברשתות פלדה 41.02

  .חל אסור על זיון המרחב המוגן ברשתות מרותכות 
 .ישראלי לרשתות פלדה מרותכותהמוטות והרשתות יתאימו לדרישות התקן ה 
המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו  

 הדרישות דלהלן:
 .מינימום -ק"ג/סמ"ר  5900חוזק למשיכה  
 .מינימום -ק"ג/סמ"ר  5000גבול נזילות  
ן על מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמי 

הקבלן את הכנת תוכניות ההרכבה ופרטי הרשתות לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת 
 .המהנדס

המתכנן שומר לעצמו הזכות לאשר  .התוכניות יוגשו לאשור המתכנן לפני הביצוע 
על הנ"ל לא תשולם תוספת והוא כלול  .שבועות ממועד ההגשה הסופית 3התוכניות עד 

 .במחירי היחידה
 
 ותכולת מחיריםפני מדידה או 51.02

של המפרט הכללי לעבודות  0200.00מדידת עבודות בטון יצוק באתר תהיה בהתאם לפרק 
 .בניה למעט סעיפים שיפורטו להלן

 
 כללי 01.51.02

 
הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות כוללים את כל הנדרש  -

 .במפרט המיוחד
 
 גלוי מוכן לצבע  בגמר בטוןעיבוד פני הבטונים בכל חלקי המבנה  -

כלול בסעיפים המופיעים  במפרט המיוחד  02.02סעיף כמפורט ב
 ., לרבות קיטום פינותבכתב הכמויות

 
במידה וגמר פני הבטון לא יבוצע על פי דרישות המפרט המיוחד  -

ולשביעות רצון המנהל , יבצע הקבלן על חשבונו טיח באגר 
   .לקבלת פני בטון חלק מוכן לצבע

 
וצאות הכרוכות בביצוע פרטי הפסקות יציקה )אשר כל הה -

יאושרו ע"י המנהל ( לא ישולמו בנפרד ויהיו כלולים במחירי 
 .הבטוניםהיחידה של 
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מחיר הבטונים כולל גם קיטום פינות של כל חלקי בטונים כפי  -

הכל כפי שיידרש  .וגם פינות חדות שידרש, וגם פינות עגולות
 .בתוכניות

 
של כל עבודות הבטון כוללים יציקה בשיפוע  מחירי היחידה -

 .כמפורט בתכניות
 

 תקרות 02.51.02
 ימדדו במ"ר.תקרות 

 
 מעקות 5.031.02

מחיר מעקות בטון כולל החלקת פן עליון בתוספת מלט ועיצוב שיפוע  
 .במישור העליון

 
 ברזל לזיון הבטונים 40.51.02
 

הקטרים, מחירי הברזל לזיון הבטונים יהיו אחידים לכל  -
 .ארכים, כפופים וכיו"ב

 
לא תשולם תוספת עבור עיבוד כלשהוא של ברזל כגון: כיפופים,  -

 .פיגורות, כפוף ל"ציפורים" וכיו"ב
 
 .מ"מ 36לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזל מצולע עד קוטר  -
 
 .מ' 24לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזלים שאורכם עד  -
 
א ישתנו גם אם בתכניות העבודה מחירי היחידה לזיון ל -

 .המפורטות יסודר הברזל במס' שכבות ובצפיפות גדולה
 
לא תשולם תוספת עבור מוטות ברזל המשמשים ליצירת רווחים  -

 .בין שכבות הזיון בקורות, תקרות, קירות וכו'
 
לא ישולם בנפרד עבור "ספסלים, להנחת הזיון העליון בתקרות  -

 .או בקורות
 
ימות ברזל  חלה על הקבלן והיא כלולה במחיר הכנת רש  -

 .העבודה
 

 תמיכות ופיגומים זמניים 50.51.02
לא ישולם בנפרד עבור תמיכות ופיגומים המיועדים לתמיכת השלד  

וחלקיו באופן זמני בעת ביצועו ולרבות ביצוע יסודות בקרקע עבור 
  .התמיכות ולרבות תמיכות זמניות לרכיבים טרומיים למיניהם

תכנונם יעשה  .תמיכות ופיגומים אלו יתוכננו ע"י הקבלן ועל חשבונו 
בהתאם לנדרש בתכניות ובהתאם לעומסים הנצברים על התמיכות 

  .והפיגומים
כמו כן יתוכננו חיזוקים מתחת לתקרות ו/או קורות שחוזקן אינו מסוגל  

הקבלן יוודא  .לשאת את העומס של בניית חלקי שלד שמבוצע מעליהן
עומסים המותרים להעמסת חלקי המבנה השונים וידאג לא לחרוג מה ה

 .מעבר להם הן בעומסים הניידים והן בעומסים הקבועים
 

 פחיות ופרופילי פלדה 60.51.02
 

 .שבמפרט הכללי 19מדידת העבודות תהיה בהתאם לפרק  -
 
מחיר פרופילי הפלדה, פחיות, פלטות לעיגון וכו' כולל אספקה  -

ת הנדרשות להתקנתם כמפורט בתכניות, ובכלל ואת כל העבודו
זה מבלי לפגוע בכל הוראות המפרט הטכני גם את כל עבודות 
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ההכנה הנדרשות בבטונים, כדי לאפשר את קביעת רכיבי הפלדה 
 .ואת מידות הריתוך או ההברגה הנדרשות

רכיבי הפלדה ימדדו במשקלם התאורטי לפי המשקל הנומינלי  
 .גרם/סמ"ק 7.85

מדדו ברגים ואלמנטי קביעה אחרים למעט אם נכתב לא י 
 .במפורש בכתב הכמויות

 
בכתב לפי המפורט גלוון וצבע מחיר רכיבי הפלדה כולל  -

  .הכמויות
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 ודות בנייהבע - 04פרק 
 

 כללי 01.04
מסביב לחדרים רטובים, פירים ולפי התוכניות והנחיות המפקח   קירות ומחיצות הפנים 

 .02יבנו מבטון והן כלולות בפרק חוץ קירות  .ון חלוליםמבלוקי בט נוייב
כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטי הבטון יעשו בהתאם להנחיות המפרט 

רוחב השיננים  .הוצאת קוצים מאלמנטי הבטון עבור שיננים )"שטרבות"( לרבות הכללי,
 .ס"מ 10יהיה לפחות 

 
 ואנכיות חגורות אופקיות 02.04
בין עוביי  םבקצוות חופשיים של קירות ומחיצות, בקווי שבר בקירות ומחיצות ובמעברי             

בטון בעובי הקיר עמודוני קירות ומחיצות שונים, אם לא נדרש בתוכניות אחרת יבוצעו 
 10  מ"מ למחיצות בעובי  10מוטות קוטר  2ס"מ לפחות עם זיון אנכי של  20וברוחב של 

החישוקים  .ס"מ 10 -מ"מ לקירות בעובי גדול מ 10מוטות קוטר  4של  וזיון אנכיס"מ 
 .ס"מ 20מ"מ במרווחים של  6יהיו בקוטר 

וכן חגורה עוברת מעמוד לעמוד  שורות בלוקים 10חגורות אופקיות בקירות יבוצעו כל              
זיון אופקי  לפחות עם"מ ס 15החגורות יהיו בעובי הקיר ובגובה של  .מתחת ומעל כל חלון

 ס"מ 25מ"מ במרווחים של  6בקוטר  םמ"מ וחישוקי 10מוטות קוטר  4של 
 

 הצבת וביטון משקופים 03.04
 

בפתחים בתוך קירות בנויים, יוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע  .א
 .המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון

בה, כשהם מיושרים על חוט ואנך, הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גו .ב
המשקוף לפני  תמוכים בפני סטיה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני

 .אחרת בתכנית צויןמ"מ אם לא  15הטיח ישאר רווח לפחות 
בכל מקרה שמילוי  .מיוחד על מילוי שקע המשקוף בדיס בטון פןיש להקפיד באו .ג

 .רקו ולהרכיבו מחדש על חשבונוהמשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפ
משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל  2הצבת  .ד

 .בליטה או סטיה מהקו
בעת יציקת הדיס יש לתמך המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עוות  .ה

 .למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה
ן על ידי יציקת חגורה עם ובוצע הביטאם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח י .ו

 .זיון לפי הוראות המפקח
 

לא תאושר  .על הקבלן להכין לאישור תכנית בניה הכוללת את חלוקת הבלוקים והחגורות 04.04
בניה ללא הצגת תכנון מראש של הקבלן, הכולל חלוקת בלוקים רוחב חגורה וכו', וקבלת 

שורת בלוקים אחת על פי מתווה אישור מראש ובכתב מהמפקח, יש להכין באתר 
 .התוכניות ולבקש את אישור המפקח להמשך העבודה  

 
הבניה באיטונג תעשה רק בעזרת דבקים מאושרים ע"י היצרן של  –בניה באיטונג   04.05

  .לא יורשה שימוש בטיט על בסיס צמנטי .האיטונג 
 

 אופני מדידה מיוחדים  04.06
ה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחיד 

 להלן:
וכו'( לרבות זיון כנדרש,  , שטרבותכל החגורות למיניהם )אופקיות, אנכיות    .א

, ברזל מקשר בין עמודים לפוגות בין הבלוקים, קשר בין קוצים עם דבק אפוקסי
בפרק קורות ע"ג קירות החוץ ימדדו בנפרד  .יימדד במ"ר הכל .כו'קירות כפולים ו

02.  
יצירת פתחים, מזוזות, עיצוב פינות, חשפי פתחים, רווחים, שקעים, חריצים   .ב

 .וכדו'
 .ביטון משקופים  .ג
 .בניה בכל גובה שהוא ללא שינוי במחיר היחידה  .ד

 

 
 עבודות איטום - 05פרק 
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 כללי

ום שבוצע תוך ל הקבלן מוטלת החובה שאינה ניתנת לערעור, לדאוג לשלמותו ותקינותו של האיטע
מהלך העבודות עד למסירת האתר למזמין בכל האמצעים הדרושים ולשביעות רצונו המלאה של 

 .כל נזק ו/או פגם שייגרם לאיטום, יתוקן לאלתר על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד .המפקח
 .ערכות האיטום תבוצענה במועד אשר יתואם מראש עם המפקחמ
לקבלת האיטום חייבים להיות חלקים וללא כל בליטות, ודגש בזאת שכל השטחים המיועדים מ

גגות  .כמו כן יהיו המשטחים נקיים לחלוטין מלכלוך, פסולת ואבק .שקעים, סדקים, חורים וכו'
 .עליונים יוחלקו בעת יציקתם בהחלקת הליקופטר

 .משטחי בטון עליהם יונחו שכבות האיטום, חייבים להיות יבשים לחלוטין מרטיבות או לחות
 .ימי שמש רצופים לפחות ובאישור מראש של המפקח 7בתקופת החורף יש לבצע איטום רק לאחר 

העובי  .נתונה בלעדית בידי המפקח ביעת השטחים עליהם תתבצענה עבודות בטון לשיפועיםק
המרחק בין מרכז הקולט לבין המעקה לא  .ס"מ 4-המינימאלי של שכבת השיפועים לא תפחת מ

פי הנחיית יועץ האיטום ו/או המפקח יבוצע מחסום אדים ו/או שכבת חציצה ל .ס"מ 50-יפחת מ
 .)בגגות מעל חדרים( שתאפשר מעבר אדים ופיזורם בין שכבות השיפועים ומערכת האיטום

 .שכבות הבידוד התרמי ואזורים להרכבת הבידוד יקבעו ע"י יועץ תרמי
בבנין, כגון: תפרים, מפגשים בין ל עבודות האיטום כוללות את כל המקרים הדורשים איטום כ

 ,עפ"י תכניות האדריכלות  אלמנטי שלד שונים, עבודות איטום הדרושים בביצוע עבודות הגמר
  .דריכלהאבתאום עם  להכו

 .כל מצב, הקבלן יהיה אחראי על כל האיטום כמכלול שלםב
ים )לרבות ת"י  עבודות האיטום יבוצעו עפ"י הנחיות המפורטות במסמך זה ובהתאם לאמור בתקנ

  .( ובמפרט מיוחד לעבודות האיטום3,2,1)חלקים 1547, ות"י 1752/2, 1752/1, 1430/3
נלוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם של הערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות מ

העבודה במקומה, לרבות מריחות פריימר, רולקות ואיטומן, תגבור האיטום ברולקות, איטום 
ביב למוצאים מפני הגג, עיבוד פינות, אספקת והרכבת סרגלים )מאלומיניום מגולוון( לחיזוק מס

יבוד מסביב למוצאי מים ומרזבים, עולקיבוע, כל עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן, 
מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי סרגלי קיבוע וכו' שכבות להגנות האיטום 

נדרש במציאות ובהתאם כהכל  .ות בטון הגנה, קלקר וכד', שכבות לניקוז אזורי גינון וכד'לרב
 .למפרטי החברה המייצרת את חומר האיטום שנבחר ובאישור יועץ איטום

ודגש בזאת שהעבודות תכלולנה את כל הנ"ל וכל עבודה ו/או אביזר ו/או חומרים אחרים מ
 .לא הוזכרו כך במפורשהדרושים לביצוע מושלם וזאת אפילו אם 

מפרטי ביצוע של יצרני החומרים ותכלולנה את לערכות האיטום, תבוצענה בהתאמה מלאה גם מ
כל מרכיבי העבודה )לרבות כל חומרי העזר(, הדרושים לביצוע מושלם של העבודה במקומה 

 .באתר
או אחרת הכנה קבלן יקפיד על ביצוע מריחת פריימר בכל מערכות האיטום בהן נדרשת בצורה זו ה

אם לא תבוצע שכבת פריימר כנ"ל, יהיה על הקבלן להסיר את שכבות האיטום ולחזור  .בפריימר
חומר הפריימר  .הכל על חשבונו של הקבלן בלבד –על העבודה, הפעם כשהיא כוללת ביצוע פריימר 

 .יותאם בכל מקרה לסוג חומר האיטום כפי שייקבע על ידי יצרן האיטום
 .1חלק  1476עו עבודות האיטום תערך בדיקות ההצפה עפ"י ת"י בכל גג בו בוצ

בכל מקום אותו יקבע האדריכל בתכניות העבודה שלו ו/או לפי הנחיות יועץ האיטום ו/או 
המזמין, יספק ויבצע הקבלן הלבנת הגג או יריעת האיטום העליונה תהיה בגמר אגרגט או גמר 

 .חצץ לבן ונקי
פדנות את שטחי האלמנטים הקיימים כגון קירות ותקרת המנהרה על אחראיות הקבלן לבדוק בק

תיקון הפגמים יבוצע לפני  .ולדווח למפקח על כל פגם במערכת האיטום הקיימת באלמנטים הנ"ל
 .תחילת עבודות האיטום

שיקולי המפקח  .עבודותהכל חומרי האיטום חייבים באישור מראש של המפקח לפני ביצוע 
ר יהיו מבוססים על דרישות המפרטים, על תעודות המעידות על התאמה לאישור חומר זה או אח

לתקנים המתאימים )ראה גם להלן(, על תוצאות של בדיקות וניסיונות שנערכו במכונים מוכרים 
וידועים )ובאישור המפקח( וכן על כל אינפורמציה אחרת ו/או נוספת כפי שידרוש המפקח מאת 

 .מפקח יורחק מהאתר לאלתרחומר שלא יאושר על ידי ה .המבצע
 .ISO 9002ל חומרי האיטום המיוצרים בארץ יהיו בעלי תו תקן ישראלי מתאים לרבות כ
 ומרי איטום שאינם מיוצרים בארץ יהיו גם כן בעלי תו תקן ח

ישראלי, אולם בהעדר תו תקן כנ"ל, יהיו החומרים בעלי תו תקן מתאים לדרישות התקנים בארץ 
 .ייצור החומר

רשאי להציע )לאישור המפקח( שימוש בחומרי איטום שווי ערך טכני מוחלטים לאלה  קבלןה
               .מפרטיםבתכניות ו/או בשנקבעו או הוזכרו 
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מקרה דנן, תהיה זאת חובתו הבלתי ניתנת לערעור של הקבלן, להוכיח לשביעות רצונו המלאה ב
ים או טוב יותר, וזאת ע"י הצגת של המפקח שהחומר הוא שו"ע מוחלט לחומר הנדרש במסמכ

הצגת מסמכים ותקנים ממקורות מוסמכים ותוצאות של בדיקות השוואתיות שנערכו , תווי תקן
 .ון התקנים או בטכניוןכבמ

 
מפקח יאשר שימוש בחומר שווה ערך רק לאחר שהשתכנע ללא כל ספק, שהחומר המוצע אכן ה

המפקח כנ"ל, חייב הקבלן בביצוע העבודות  לא השתכנע .שווה ערך מכל הבחינות לחומר הנדרש
 .בשימוש החומר הנדרש או בחומר שווה ערך שייקבע על ידי המפקח

יש לסתת חלקי בטון  .שטחי בטון יהיו חלקים, ללא בליטות, שקעים, גרדים וכד' לקבלת האיטום
יסותתו  אזורי סגרגציה בבטונים .בולטים, שאריות "מיץ בטון" המהווים מכשול לקבלת האיטום

 .ס"מ בתוך שטח הבטון 2חוטי קשירה יקוצצו בעומק של  .עד לקבלת בטון "בריא"
כל החורים, שקעים, אזורים שסותתו וכד' ימולאו בתערובת טיט משופרת בדבק עד להחלקת 

 .של המפקחה השטח, הכל כנדרש ולשביעות רצונו המלא
 

ם הדורשים ביצוע חפיפה בין במסגרת עבודות הכנת השטח, ובמידת הצורך יש לפתוח שטחי
פתיחת השטח לקבלת האיטום בחפיפה תבוצע בצורה זהירה במיוחד  .שלבים שונים של איטומים

 .ס"מ 30עד לגילוי שכבת האיטום הקיימת ברצועה ברוחב של מינימום 
שטחי בטון בשיפועים או שטחים אופקיים האמורים לקבל איטום ביריעות ביטומניות משופרות, 

ח יהיו יבשים לחלוטין וחלקים בסרגל לשני הכיוונים או בהחלקת הליקופטר לקבלת פני השט
 .האיטום

רטובה לפני תחילת עבודות האיטום,  יהיה צורך  –במידת והתשתית לביצוע האיטום תהיה לחה 
 מ"ר/לנשם,  50-70להתקין "נשמים" כל 

ש, יוכנו שקעים לאיטום בדופן בנוסף לאמור לעיל, צידי מעקות ודומיהם בגגות ובכל מקום שיידר
מ"מ  6-5האנכית לקבלת הרולקות והאיטום על ידי מריחת שכבת טיח צמנט )ללא סיד( בעובי 

 .בתוספת ערב אוטם עד לגובה אליו יגיע האיטום האנכי של הרולקה
ין לבצע את עבודות האיטום, אלא לאחר שהמפקח אישר את הכנת השטחים המיועדים לאיטום א

 .כנ"ל
ם המיועדים לאיטום, מוגבלים ומוגדרים בדרך כלל מכל הצדדים באלמנטים אנכיים כגון טחיש

במקומות בהם אין שטחים אנכיים כנ"ל  .מעקות, קירות וכו', עליהם יש ליישם רולקות ואיטום
 .)כגון: מתחת לסף דלת יציאה לגג או דלת כניסה לחדר שירותים וכו'( 

ס"מ  10 -י יציקת בטון בחתך טרפזי בעובי מינימאלי של כעל הקבלן ליצור מפתן "סמוי" על יד
 .ס"מ מתחת לפני הריצוף אליו יהיה ניתן ליישם רולקה ולאטמה 3ולגובה של 

 
הרולקות יקבלו טיפול פרטני ואיטום ביריעות חיפוי  .1752/1ש להכין "רולקות" כנדרש בת"י י

 .1752וחיזוק כמפורט להלן וכמופיע בת"י 
  

חדרים רטובים )חדרי שירותים, מקלחות, חדרים טכניים רטובים, חדרי איטום רצפת 
 סירים וכו'(

 
החדר הרטוב חגורת בטון, לצורך יצירת  ףיש לבצע בהיק ,בניית הקירות על גבי רצפת הבטון לפני

קטן יותר מרוחב הקיר על מנת להטביע  ס"מ 1-רוחבה של החגורה יהיה בכ ."אמבטיה אטומה"
 .במקום רשת להחזקת הטיח

  .ס"מ מעל פני הריצוף הסופי 10 -פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ
 .מתחת לריצוף במקוםס"מ  1 -באזור דלת הכניסה, פני החגורה יהיו בגובה של כ

 
 רולקה .1.1

לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות 
5X5 שעות  48-יש להמתין כ .ו שו"עס"מ באמצעות תערובת "סיקה רפ פאוור" א

 .לייבוש הרולקה לפני תחילת עבודות האיטום
 

 הכנת השטח  .1.2
 .לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו' ולהכינו לקבלת האיטום יש

בכל המקומות בהם ישנם חורים, שקעים או כיסי סגרגציה יש למלא אותם 
 .באמצעות תערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע

על תקרת הבטון,  מרבין הצנרת יעשה בשטחים קטנים כדי לאפשר איטום ביטו
הביטון יעשה ע"י טיט עם דבק מסוג "שחלטקס"  .דבר המשפר את רמת האיטום

 .מאושר, בכמות לפי הוראות היצרן ש"עאו "סיקלטקס" או 
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 איטום תחתון .1.3
או שו"ע  " 122FXטורוסיל על פני הבטון יישום מערכת איטום על בסיס צמנטי "

 2.5-מ"ר. עובי שכבת האיטום יהיה לא פחות מ\ק"ג 3שכבות, בכמות כוללת  2-ב
אפור ולבן. וזאת על מנת  -מ"מ. יש להשתמש בחומר איטום בשני גוונים  

להבטיח כיסוי מושלם של פני השטח בחומר אטימה. שכבה ראשונה תהיה בצבע 
 לבן.

 10-קירות הסמוכים עד גובה כהאיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על גבי 
 ס"מ מעל פני הגמר.

 

 פריסת צנרת דלוחין .1.4
יש להרכיב צנרת דלוחין או אחרת המתוכננת לעבור ברצפת החדרים בהתאם 

-"שק בטון בתערובת מעל הצינורות יש לבצע מעטפת בטון באמצעות  .למתוכנן
 עובי כיסוי הבטון מעל צינורות יהיה לא פחות  ." או שו"ע30
 .פני הבטון יהיו חלקים, יציבים ונקיים לפני תחילת עבודות האיטום ."מס 2-מ

יש להקפיד על כך שדפנות של קופסאות ביקורת או מחסומי רצפה יהיו נקיים 
 .ס"מ בכל היקפם לצורך חיבור עם מערכת האיטום 2מכל לכלוך לפחות 

גובה מסביב לצינורות ביוב אנכיים הצמודים לקירות יש לצקת מעטפת בטון ב
 .ס"מ מעל פני הריצוף המתוכנן 10לפחות 

 
 עליוןאיטום  .1.5

 באחת מהחלופות הבאות: יישום מערכת איטום
ק"ג/מ"ר, עובי שכבה  5מריחת "מאסטר פלקס" תוצרת "פזקר" בכמות  .א

 .מ"מ, בשלוש שכבות 3
גר'/מ"ר  300במינון של  " של "פזקר"GS 474"פריימר ביטומני מסוג  .ב

ק"ג/מ"ר, כל  3" בכמות של 795ן מנושף "אלסטוגום ושתי שכבות ביטומ
 .שכבה עם רשת אינטרגלס ביניהן

ס"מ  20העלייה לגובה של  .היישום כולל עליה על הקירות / קורה בהיקף הרצפה
 .מעל פני הריצוף

 .היישום כנדרש ע"פ הוראות היצרן לרבות אשפרה
 

  גמר .1.6
 .ביצוע ריצוף כמתוכנן בתוכניות אדריכלות

 
 קירות חדרים רטובים איטום  .1.7

 לי של השכבהאעובי מינימ" או ש"ע, 720 הרבצה צמנטית"האיטום יעשה ע"י  
 107סיקה "סיקה טופ סיל מסוג  כגון טיח הידראולי מוגמשומעליו  מ"מ 5יהיה 

 .מ"מ לפחות 2אלסטיק" או שו"ע בשתי שכבות ובעובי 
יליות מסוג לקירות מלוחות גבס ירוק או צמנטבורד יהיו המריחות אקר 

לקירות מלוחות ייעודיים  .מ"מ לפחות 1.2או שו"ע מאושר, בעובי  "לסטוגום"
 .אחרים תותאם מערכת דומה בהתאם לצורך ולסוג התשתית

לשכבת  הדבקת קרמיקה על האיטום הנ"ל תעשה בדבק מתאים הנדבק גם 
 .האיטום

יש להטביע בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר  
האיטום על גבי הרשת  ."מס 10 ברוחב של "ר/מ"רג 60משקל  רשת אינטרגלס

  .של האיטום הביטומני עד לכיסוי מושלם הצמנטי
  .ותהאיטום יכלול את כל שטח הקיר
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 איטום גגות שטוחים :  .2
אין  לבצע יציקת בסיסים לציוד טכני לפני סיום עבודות האיטום ויציקת בטון הגנה בכל 

 .הגג שטח
 

 הכנת השטח  .2.1
האלמנטים שמשפיעים על האיטום, כל לפני תחילת העבודה יש להשלים את 

לדוגמא: מעקות, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, 
צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך,   .שרוולים, פינות, וכד'

טח להיות מוכן לקבלת מחסום אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו' על המש
  .האדים

 
 מחסום אדים  .2.2

 על פני רצפת הבטון: 

רצפה, באמצעות "מ סביב המ X 3 3במידות של יש לבצע רולקות  .2.2.1
 ." או שו"ע620תערובת "ספיר 

 300שו"ע בכמות של " או GS 474" יש למרוח פריימר ביטומני מסוג .2.2.2
  .ג"ר/מ"ר

"אלסטקס  חם מסוגלאחר התייבשות הפריימר יש למרוח ביטומן  .2.2.3
 ."ג/מ"רק 2 ו שו"ע בכמות של" א105/25

יש להצמיד על גבי הביטומן, יריעה ביטומנית עם שכבת אלומיניום  .2.2.4
מסוג "ביטוגלס אלומיניום" או שו"ע. החפיפות הצדדיות לאורך 

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי  10-היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ
ס"מ. הדבקת  20-לא פחות מהקצוות של היריעות הסמוכות יהיו 

החפיפות תהיה על ידי הלחמה בעזרת אש מבוקרת כדי למנוע חריכת 
 החומר.

סום האדים, יכלול את כל שטח התקרה, הקירות, העמודים וכו' עד מח .2.2.5
מערכת האיטום ומחסום האדים יתחברו  .לגובה קצה האיטום

  ., לעמודים, לצינורות וכו'מרפסתברולקות מסביב ל

 

 מי רתבידוד  .2.3
על גבי מחסום האדים יש להרכיב לוחות בידוד תרמי בהתאם להנחיות של יועץ 

עובי  .הרכבת הלוחות תבוצע בצורה מדורגת לצורך יצירת שיפועים בגג .תרמי
 .ס"מ או אחר  לפי הנחיות של יועץ תרמי 5מינימאלי של שכבת הבידוד יהיה 

 
 שיפועים .2.4

פני  1.5%ס"מ בשיפוע לפחות של  4בעובי מינימלי של   20-יש לצקת  בטון ב
  .שכבת השיפועים יהיו חלקים לקבלת האיטום

במקומות בהם עובי בטון השיפועים גורם לעומס יתר בגג, ניתן להקטין את 
בצורה מדורגת, ובכך להקטין את עובי  F-30העומס ע"י הנחת לוחות קלקר 

  .הבטון
 

 מערכת ניקוז  .2.5
ה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקוד

של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת 
 .הצטברות מים סביבו

צווארון או שו"ע בעלי " DALLMER DELBIT אביזרים לניקוז יהיו מסוג "
  .לחיבור עם מערכת האיטום ואטם אל חוזר ביטומני

ת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל מערכ
 .אינסטלציה

 
  רולקות .2.6

 5X5 בחיבור למעקות, קירות, עמודים , יסודות של ציוד וכד' יש לבצע רולקות
 ." או שו"ע620ס"מ באמצעות תערובת "ספיר 
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 פריימר  .2.7
יש למרוח שכבת פריימר ביטומני מסוג ומוכן לקבלת האיטום  על גבי שטח נקי

"GS 474ג"ר/מ"ר 300 בכמות של שו"ע " או. 
 

 יריעת חיזוק .2.8
 .בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק

ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי  30היריעה תהיה ברוחב מינימום של 
ס"מ על גבי  15-ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15הרולקה, כך שמינימום 

  .השטח האנכי
 .מ"מ 5בעובי S.B.S בסיס   על"  5Mמסוג " פוליפז ריעת החיזוק תהיה י

סביב שוחת בריכה יש לבצע יריעת חיזוק ע"י יריעה ללא שריון ע"ג מוט ספוג 
 .פוליאתילן

 
 יריעה ראשונה לאטימה  .2.9

 .מ"מ 4 עובי  S.B.S על בסיס" 4Mפוליפז  הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "
ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י  .מום של חומרההדבקה למשטח תהיה ע"י חי

הצדדיות לאורך היריעות החפיפות  .אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר
ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות  10-הסמוכות יהיו לא פחות מ
העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך  .ס"מ 20-הסמוכות יהיו לא פחות מ

 .ועכלפי מעלה עם השיפ
 

 יריעת חיפוי תחתונה .2.10
בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת 

היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה  .חיפוי תחתונה
הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה 

 .מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכיס"מ  3בהמשכיות עד לגובה של 
 ."ממ 4 עובי  S.B.Sעל בסיס"  4M" פוליפז יריעת החיפוי תהיה מסוג 

 
 יה לאטימה יריעה שני .2.11

 S.B.Sאו שו"ע על בסיס גמר אגרגט"  4Mפוליפז  הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "
ההלחמות  .ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר ."ממ 4 עוביב

החפיפות  .הדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומרוה
ס"מ, החפיפות לרוחב  10-הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

העבודה תתחיל  .ס"מ 20-בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ
 .במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע

 
 : הערה

שנייה להיות מולחמת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי על היריעה ה
 .יריעה

 
 יריעת חיפוי עליונה על רולקות  .2.12

בחיבור לשטחים אנכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת 
היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה  .החיפוי

על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד הביטומנית הכללית ותעלה 
 .ס"מ מעל יריעת החיזוק 8לגובה של 

  S.B.S על בסיסגמר אגרגט"  4M" פוליפז יריעת החיפוי תהיה 
 ."ממ 4 עוביב
 

-יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כ בחיבור לשטחים אנכיים
  סרגל אלומיניום"מ מעל פני גמר סופי עם ס 15

במסטיק  מעל הסרגל יש לבצע סתימה .מ"מ 50X5X3X1.5במידות של 
" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "פריימר 230פוליאוריטן מסוג "ספירטאן 

 .לספירטאן"
 

הפס יקבע ע"י  .המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר
  ."מס 20כל  מסמרים או ברגים מגולוונים
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חיבור היריעות הביטומניות למסגרת י יבוצע ע"הנקזים  גמר האיטום סביב

יש לוודא שלא נוצרת הגבהת  .המרזב באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע
 .נקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדיםבחיבור להאיטום 

 
 איטום במעברי צינורות .2.13

יש להרכיב אביזרי אטימה בצורת "מקל סבא"  .א.במעברי צנרת חשמל או מ
ס"מ  20מ"מ, בעלי שוליים ברוחב  1.5עשויים פח מגולוון בעובי  4קוטר "ב

 .לחיבור עם מערכת איטום
מ"מ ודיבל פלסטיק, על גבי מצע של  8קיבוע שרוולים יהיה ע"י ברגים מגולוונים 

 ." או שו"ע18מסטיק ביטומני "פזקרול 
 

רושתי בודדים יש להרכיב אביזר אטימה ח HDPEאו   PVCבמעברי צינורות 
" בעל צווארון עשוי יריעה ביטומנית לחיבור עם DALLMER DELBITמסוג "

 .מערכת האיטום בהלחמה
מעבר קבוצה של צינורות, תעלות או כבלים צמודים יבוצע דרך פירים מסודרים 

 .בעלי קירות וגג אטום
בניית הפירים תהיה בהתאם לתוכניות של אדריכל וקונסטרוקטור ואינה כלולה 

 .בודות האיטוםבמחיר ע
 

 בדיקת הצפה  .2.14
לאחר סיום עבודות האיטום יש לבצע בדיקת הצפה בכל השטח של תקרת 

 .1חלק  1476המרתף בהתאם להנחיות של ת"י 
יש לדאוג כי במהלך הבדיקה לא יגרם שום נזק לאנשים, רכוש, ציוד או חלקי 

 .המבנה במקרה של נזילות מים
ימני חדירת מים הראשוניים בשטחים שעות או עד גילוי ס 72-הבדיקה תמשך כ

 .הנמצאים מתחת או בצמוד לאזור הנבדק
במקרה ויתגלו חדירות מים או סימני רטיבות בזמן הבדיקה יש להפסיק את 

יש לאתר ולתקן את הפגמים  .הבדיקה, להוציא את המים ולייבש את המשטח
 .במערכת האיטום ולבצע בדיקת הצפה חוזרת
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 ת אומן ומסגרות פלדהעבודות נגרו - 06פרק 
 
 כללי 10.06
 

על  .המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקניםהנגרות ופרטי  06.01.1
במפרט הכללי  06.02הקבלן להכין תוכניות ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף 

 .אישור המפקחולקבל את 
 

מכל אב טיפוס לן באתר , לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלאחר אישור המפקח 06.01.2
, בהתאם גמור על כל חלקיו לאישור המפקחקבוצת מוצרים, לפי בחירת המפקח, 

הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני  .במפרט הכללי 06.01.06לסעיף 
 .קבלת אישור הדוגמאות

 
 .הםשיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה ב םמוצרי 06.01.3

 .אין להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת
 .מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו

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

 .ים מומחיםריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכ
 .הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק 

 
כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות,  06.01.5

 .אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן
 

במפרט  19וכמפורט בפרק  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  06.01.6
  .הכללי

 
  .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד .כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים 06.01.7

 
 רב מפתח 20.06

נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות  -מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגים  
קי מותאם לכל הדלתות  -( של קוד MASTER KEYאקוסטיות וכו'( יותאמו לרב מפתח )

 .משנה בהתאם להנחיות המפקח אזורייקבעו כמו כן,  .במבנה
 .מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד 

 
 דלתות אש 30.06

 .לאחר שהדלת הורכבה ומכון התקנים ובאישור היצרןכל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן  
 עלות בדיקת הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת

 .בנפרד
 

 אטימות 04.06
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלונות  

החללים  .והדלתות החיצוניות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבין חשפי הפתחים
 .מאחורי המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום

ים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו המרווחים, שבין חשפי הפתח 
יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות  .במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאושר

 .אקדח מיוחד למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי שיידרש
 

 אלמנטי נירוסטה 05.06
( לפי קטלוג GRIT 100) 3ן מכני ברמה מלוטש באופ 316אלמנטי הנירוסטה יהיו מסוג  

  ."סקופ"
כל אלמנטי הנירוסטה יקבלו ציפוי נגד תופיות של הפח ע"י התזת שכבת חומר בולע  

המוצרים יימסרו עם ציפוי עליון מתקלף  .מ"מ כדוגמת "אזופון" או ש"ע 5אקוסטי בעובי 
  ."פלסטיקל", אשר יוסר לקראת המסירה של המבנה
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 מבוקרותדלתות  60.06
 .להלן 35על הקבלן להתייחס גם למפורט בפרק 

 
 הדלתות המבוקרות כוללות את כל המפורט בפרטים לרבות: 06.06.1

 המנעולים החשמליים  .א
  המנעולים המכאניים  .ב
 ידיות הבהלה  .ג
 מגשרי כבילה ממתכת בתוך הדלת + המוביל .ד
 מחזירי השמן  .ה
 פיות מבוקרותבדלתות דו כנ -קואורדינטורים  .ו
 ידיות  .ז
 עבור מפסקים מגנטיים -מ"מ במשקוף ובדלת  24קדיחות  .ח

 
 מנקודות: -מ"מ  30במסגרת עבודות החשמל יבוצעו צינורות  06.06.2

 קורא כרטיסים  -
 אינטרקום -
 מגשר כבילה למנעולים חשמליים -
 מפסקים מגנטיים -
 לחצני פתיחה -
 .לפי פרטי הדלתות -שורת הקרובה הצינורות בין הנקודות לתעלת התק 

 
 במסגרת עבודות המנ"מ יבוצעו אביזרי הקצה: 06.06.3

 אינטרקום .א
 קוראי כרטיסים .ב
 מפסקי סף מגנטיים .ג
 לחצני פתיחה .ד
 בקרים .ה
 כבילה לנ"ל .ו

 
 אופני מדידה ומחירים 70.06

 
את העבודות בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם  06.07.1

 המפורטות להלן:
מילוי מלבני הפלדה ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות  .א

 .)משקופים( בבטון ועיגונם
תאם לפרטים הכל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון ב .ב

 .ולרשימות
הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות  .ג

 .רותאח
בדיקת דלתות לרבות  921כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  .ד

 .התיקונים הדרושיםכולל  אש
 .כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים .ה
 .כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים .ו
 .דוגמאות לאישור המפקחתוכניות ייצור והתקנה ו הכנת .ז
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות  .ח

בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת המבנה, וכן 
 .גם את כל התיקונים של כל חלקי הבניין, שניזוקו בעת ההרכבה

 .גילוון וצביעה .ט
 צילינדרים זמניים כולל פירוקם .י

רמות  3-התאם למפרט הפרזול בב סטראסטר וגרנד מאצילינדר מ .יא
 .לפחות

 .כל הפרזול בהתאם לרשימות הפרזול ומפרט הפרזול .יב
גם אם לא צוין במפורש  במפרט המצורף לרשימותברשימות וכל האמור  .גי

 .בכתב הכמויות
 

)עשרה אחוזים( בכל כיוון לא יגרמו לשינוים  10%שינויים במידות, בגבולות  06.07.2
 .במחירים
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 מתקני  תברואה - 07פרק 
 
 תאור העבודה 1.07

חדרי טיפולים, מחלקת קבלה  4במסגרת שיפוץ כללי של המחלקה הכולל מרפאת גסטרו, 
 והתאוששות יש לבצע את העבודות העיקריות הבאות:

 
 אספקת מים קרים/חמים .1

פירוק וניתוק צנרת קיימת המתבטלת במסגרת הפרויקט בתאום עם בית  -
 החולים.

ת לצנרת מים קרים, חמים וחמים חוזרים קיימת בקומה מתחת לגג התחברו -
הרעפים, ביצוע צנרת ראשית ומשנית )לקבועות השונות( כולל התקנת משאבת 

    סחרור למים חמים וכמפורט בתכניות. 
 
 אספקת מי כיבוי לעמדות כיבוי פנימי .2

קו כיבוי לעמדות התחברות לקו מים )הידרנט חיצוני קיים(, ביצוע מז"ח, הסנקה ו 
 הפנימיות כמפורט בתכניות.

 
 כיבוי אש אוטומטי )מתזים( .3

התחברות לקו כיבוי אש אוטומטי קיים במחלקה וביצוע מערכת כיבוי אש  -
     אוטומטית בכל שטח המחלקה כמפורט בתכניות.

 
 שפכים דלוחין .4

ו לביוב ניקוז הקבועות וניקוזי מז"א לקווי שפכים דלוחין חדשים שיחובר -
    החיצוני.

 
 קבועות וארמטורות .5

 אספקה והתקנה קבועות וארמטורות חדשות כמפורט בכתב הכמויות ובמפרט הטכני. 
 
 גזים רפואיים .6

ניתוק ופירוק צנרת גזים רפואיים המתבטלת במסגרת הפרויקט בתאום עם בית  -
 החולים.

 מצן(.התחברות לקו חמצן במחלקה )קו העובר דרך מרכזיית הח -
 ביצוע קו יניקת גז הרדמה. -
התחברות לצנרת גזים רפואיים קיימת בקומה מתחת לגג הרעפים וביצוע צנרת  -

 אספקות לצרכנים השונים. 
 .CO2 -ביצוע מרכזיית אספקה ל -
 ביצוע בומים בחדרי פעולות. -
 פסי אספקה בחדרי טיפולים, התאוששות וקבלה.  -
 לוחות ברזים ואתראות. -

 
 תנאים כלליים 2.07
 

  רשימת מסמכים 1.2.07
 

 מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים:
 .הצעת הקבלן -
 .החוזה שיחתם עם הקבלן -
 מפרטים כלליים: -
 .57, 34, 16, 11, 08, 07, 01, 00משרדי פרקים: -המפרט הכללי הבין -
 .1205תקן ישראלי  -
 .)כיבוי אש אוטומטי( 1596 .י.ת -
 .וראות למתקני תברואה(הל"ת )ה -
מערכות גזים רפואיים )בהוצאת מינהל תכנון מוסדות  G-01נוהל  -

 .רפואה(
הנחיות תכנון ואחזקה )בהוצאת מינהל  –התקנת מז"חים  W-01נוהל  -

 .תכנון מוסדות רפואה(
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הנחיות תכנון ואחזקה  –מערכות תברואה בבתי חולים  W-02מפרט  -
 .וליםבהוצאת המינהל לתכנון בתי ח

 הנחיות משרד הבריאות בנושאי תברואה, לרבות: -
 .דיגום מים - 

 .כתב כמויות -
 .תכניות -

 
  ביצוע העבודה 2.2.07

כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים ולתקנים ובהתאם לתכניות הנושאות 
  .חותמת "מאושר לביצוע"

ע לקראת הביצוואלה שימסרו  הצעת המחירהתכניות הן אלה שנמסרו עם 
לקבלן לא  .במהלך העבודה למטרת הבהרות, הסברים, השלמות ו/או שינוייםו

 תהא כל זכות תביעה בגין השינויים גם אם הם עומדים בסתירה להיקף 
 .החוזה הכולל ו/או כתב הכמויות

 
ות להיות שונות )כגון סידור חדרים, עשוימודגש בזאת כי התכניות לביצוע 
וכו'( וכי  , פרטיםידות השרותים, העמדת ציודחלוקה פנימית, סידור שונה ליח

החומר להצעת המחיר הינו לצורך קביעת מחירי היחידה אשר אינם משתנים 
 .בגין שינוי התכנון כל עוד נמסר לקבלן לפני הביצוע בפועל

כל שרטוט שינויים שימסר לקבלן מבטל את כל הקודמים לו בנושא והקבלן יהא 
 .בהתאם לשרטוט המעודכן לאחר שימסר לידיואחראי לכל פעולה שנעשתה שלא 

לפני תחילת ביצוע עבודות על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים לקווים 
כל זה יבוצע  .הקיימים, לברר אפשרויות ביצוע ולהגיש לאישור פרטי ביצוע

 .במועד שיאפשר ביצוע העבודות ללא עיכובים
 

לן לאתר ולגלות את כל החיבורים לפני תחילת ביצוע עבודות ביוב וניקוז על הקב
 .על ידי מודד מוסמך את רום ההתחברות למדוד בפועל)שוחות, קווים וכו'(, 

 .המדידה תתבצע במועד שיאפשר ביצוע עבודות ללא עיכובים
 

במידה וקיימת אי התאמה בין המדידה ונתוני התכנון על הקבלן לידע מידית את 
 .המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן

דה וקיימת אי התאמה בין נתוני השטח ונתוני התכנון )גובה מילוי ברצפה, במי
  .עובי קיר וכו'( על הקבלן ליידע מידית את המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן

המשך ביצוע כאשר קיימת אי התאמה יהא באחריות הקבלן וכל השינויים 
 .והתיקונים יהיו על חשבונו

 
 .פיקוד העורףהתקנות, המפרטים ואישור  פי-עבודות במרחב מוגן יעשו על

 
הציוד המסופק, גם אם נרשם דגם ויצרן  לכליש לקבל אישור מוקדם מהמפקח 

 .מסוים במפרט, בתכניות או בכתב הכמויות
 

אין להתקין ציוד )מיכלים, משאבות, מחליפי חום, לוחות פיקוד וכו'( ישירות על 
מום שמידותיו מעט יותר גדולות ס"מ מיני 10הרצפה אלא על בסיס בטון בגובה 

 .הנחיה זו גורפת אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד של הציוד .מרגלי הציוד
 

 .ציוד יותקן באופן שתתאפשר גישה נוחה להכנסה והוצאה, טיפול ואחזקה
 

 .ציוד אשר לגביו קיימות הוראות היצרן, יותקן ויופעל בהתאם להוראות אלה
 

גם אם  , לקבלת מערכת מושלמת ופועלת,ית נאותההעבודה תבוצע בצורה מקצוע
 .לא מצא הדבר את ביטויו בתכניות או במפרטים

 
 .כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים

 
  ביקורת העבודה 3.2.07

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה 
ייב לבצע את הוראות המפקח להוראותיו והקבלן יהיה ח בהתאם לתכניות או

 .תוך התקופה שתקבע על ידו
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המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים 

בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות  לעבודה וכמו כן רשאי לדרוש
 .הקבועות בתקנים הישראליים

 
ממנה, או עבודה  ה, או חלקותהמפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל

  במקצוע מסוים, אם לפי דעתו
 .העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות התכנוןאין 

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, 
 .לטיב העבודה ולאופן ביצועה

 
יזו עבודה הקבלן יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות א

 לבדוק את שהיא בכדי לאפשר לו
במקרה שלא תתקבל  .לפני כיסוייה אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה

רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס  -הודעה כזאת 
 .כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן

 
 .כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה

 
  ערכתמסירת המ 4.2.07

 
עם סיום העבודה ולקראת מסירת המערכת יכין הקבלן סכמות  .א

יצויינו מספר הציוד, פרטי הציוד,  מעודכנות של המערכות אשר בהן
לאלה  (AS MADE)כן יכין הקבלן תכניות עדות  .כיווני זרימה וכו'

תהיינה ממוחשבות תכניות העדות  .שנמסרו לו ואלה שהכין בעצמו
תת קרקעית כגון מים, אספקות,  עדות של קווי צנרתתכניות  .)אוטוקד(

על חשבונו באמצעות  ביוב ותיעול יתבססו על מדידה שיערוך הקבלן
 .מודד מוסמך

 
 .הקבלן יכין שילוט מפורט לכל המשאבות, הציוד, הברזים הצנרת וכו' .ב

השלטים יחוברו למקומם  .צדדי גרבופל-השילוט  יהא עשוי סנדוויץ דו
 גודל  .רת )פליז או מגלוונת( או באמצעות ברגי קדמיוםבאמצעות שרש

 .ס"מ 5X15מינימלי של השלטים  
שילוט של ברזים הנמצאים בחלל תקרה מונמכת יעשה הן על הברזים  

והן עם שלט נוסף המותקן על  הקיר/ מתחת לתקרה בסמוך לברז ומצין 
 .את תפקיד הברז

 
לוט יבוצע בהדבקה, השי .שילוט צנרת יהא כמתואר במפרט הצביעה 

השלט יציין  .מ' וליד כל תפנית או הסתעפות 3במרחקים שלא יעלו על 
 .את כיוון הזרימה בתוך הצינור

 
הקבלן יפעיל, יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר  .ג

 .באופן תקיןחות והיא עובדת לפ שעברה הרצה במשך שבעה ימים
 
 :יק הכוללת לקראת המסירה יכין הקבלן .ד

כת תכניות מושלמת, המראה את הביצוע בפועל, כולל מער (1
)כגון צנרת מתחת רצפת קומת קרקע, מרתף(,  עבודות נסתרות

מיקום סופי של קבועות, ציוד וכו', פרטי העבודות ותכניות 
 .הביצוע של קווי הביוב והתיעוללאחר מדידה 

לצורך ל הקבלן יקב .)אוטוקד(התכניות יבוצעו במערכת תיבם 
 .המקורית המערכתעם תכנון  כך מדיה מגנטית

הפעלת המתקן ותאור פעולת כל אחת מפורט של תאור    (    2
 .ממערכותיו

הוראות הפעלה ותפעול, הוראות אחזקה שוטפת ואחזקה       ( 3
 .הכל בשפה עברית .מונעת

שימת ציוד, מכשירים אביזרים וכו' לרבות רשימת חלפים ר   (4
 .לפון(וטפרטי הספקים )שם, כתובת מומלצת ו
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תעודות אחריות מספקים/ יצרנים כשהן רשומות על שם   (5
 .המזמין

תכנית ממוסגרת של סכמת המערכת תותקן על קיר בחדר   (6
 .המכונות

 
אישורו יסופקו  לאחר .פקחלאישור המ תיקבשלב הראשון יוגש  

 .מושלמים תיקים 3
 לביצוע מסירת המערכת קבלת החומר האמור לעיל הינה תנאי 

 .ותנאי להגשת החשבון הסופי
אם יקבע המפקח כי המתקן גמור ופועל כראוי, בהתאם  .ה

 בכתב לתכניות ולמפרטים, הוא יתן על כך אישור
במידה ויתגלו ליקויים אשר אינם  .לקבלן )תעודת השלמה( 

ירשמו בדו"ח הקבלה והקבלן  מפריעים לתפעול המתקן, הם
 .וך פרק זמן שיקבע המפקחמתחייב לתקנם ת

 
על הקבלן  .הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן  .ו

שיוכלו לבצע את כל  כך לקחת בחשבון כי עליו להדריך האנשים
 .באופן עצמאי הפעולות הדרושות

 
 .כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה .ז

 
   תאום 5.2.07

, קצין בטחוןהמהנדס, מחלקת אחזקה,  ,המפקחהעבודה תבוצע בתאום עם 
אי  .קבלנים נוספים הפועלים באתר ובתאום עם המשתמשים באתר ,קבלן הבניה

 לכך יקפיד הקבלן על הנושאים הבאים:
 
ייתכן ויהא צורך לעבוד בימים  .תיאום העבודה עם המפקח במקום  -

 אין לנתק או לחבר  .ובשעות לא רגילים
 .ובכתבמראש  קווים לפני תיאום ואישור 

 
ום וביצוע עבודה בשלבים שהינם תוצאה של עבודות המבוצעות ע"י יאת  -

  קבלנים אחרים או בשל הצורך
 .להבטיח רציפות אספקות 

 
לא לעבוד בעבודות רועשות בשעות שהדבר מפריע למשתמשים בבנין   -

שעות הפעילות לעבודות רועשות יקבעו על ידי המפקח  .ובסביבתו
 .ים בשטחבהתאם לתנא

 
 .לא להניח חומרים וציוד במקומות המפריעים לתנועה החופשית  -
 
 .ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למנוע פגיעה ברכוש ובנפש  -
 

 .בעבור פעולות אלה לא תשולם לקבלן כל תוספת
 
  אחריות 6.2.07

משך  .' ולפעולה תקינה של המתקןוהקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים וכ
קופת הבדק והאחריות לצנרת, למערכות האלקטרו מכניות ולכל הקשור ת

או לפי תנאי החוזה, או לפי מיום המסירה הינה למשך שנתיים למפרט זה, 
שנים אחריות לצנרת פלסטיק מסוגים  10המצוין במפרט הטכני )לדוגמא 

 .מסויימים(, הגבוה מביניהם
 

להוראות התפעול והאחזקה השירות והאחזקה יבוצעו על ידי המשתמש בהתאם 
פעולות אלה אינן גורעות  .שיתן הקבלן והפעולות ירשמו בתיעוד כפי שיידרש

 .מאחריותו של הקבלן המבצע
ביצוע העבודות על פי המפרט והתכניות אינו מוריד מהקבלן אחריות מלאה 

לפעולת המתקנים והוא האחראי הבלעדי לתקלות הנובעות משגיאות בתכניות 
לצורך מתן הסברים יפנה  .קבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותןובמפרטים ש

 .הקבלן למתכנן עד שפעולת המתקנים תהא נהירה לו
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העובדה שהמתכנן הביע דעתו בזמן בחירת החומרים או הציוד או שאישר את 
 .העבודה במהלכה אינה משחררת את הקבלן מאחריות מלאה

 
 .ידי המזמין-ן )בכתב( עלהאחריות מיום קבלת המתקתקופת הבדק ותחילת 

 
   בטיחות 7.2.07

האמצעים הקבלן ידאג לגידור, שילוט, תאורה, הצבת תמיכות וכל שאר 
עובדים אחרים במקום, אנשי  בטיחות מלאה לעובדיו,הדרושים לשם קיום 

 ', הן בשעות העבודה וכן לאחריה, וזאת בהתאם לחוקיוהמקום, עוברי אורח וכ
 .ל או כל גוף ממשלתי או עירוני אחרמשרד העבודה, חברת החשמ

 
 .מנהל העבודה של הקבלן יהיה בעל רשיון של ממונה בטיחות בתוקף

 
 .לפני תחילת העבודה יחתום הקבלן על טופס הצהרת בטיחות

 
 .עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים

 
  בטיחות אש לעבודות בחום 8.2.07
 

כל האמצעים הנדרשים על מנת על הקבלן חלה חובה בלעדית לנקוט ב .א
"העבודות בחום" מפני דליקה או התפוצצות  להבטיח את אזור ביצוע

בידוד והגנה על  וזאת על ידי פינוי ציוד, פינוי רכב, דלק, צמחיה, אמצעי
 .ציוד וחומרים מפני דליקה

 
עבודות בחום מתייחסות לביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך,  .ב

מצעות חום או שימוש באש גלויה, או כל עבודה הלחמה או חיתוך בא
מודגש במיוחד כי עבודה  .שעלולה לגרום להווצרות דליקה/ אש וכו'

בחום נעשית גם בחלל גג הרעפים בו יש קונסטרוקציה מעץ ואי לכך יש 
 לנהוג בזהירות יתרה באזור זה.

 
 -על הקבלן המבצע עבודות בחום למנות אחראי מטעמו )להלן  .ג

י"( אשר תפקידו לוודא כי לאתבוצענה עבודות בחום שלא "האחרא
 .בהתאם לנוהל זה

 
בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד  .ד

הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס  לביצוע העבודות בחום ויוודא
חפצים דליקים  מטר ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר 10של לפחות 

 .אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליקקבועים, 
 
"צופה האש"(  -האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן  .ה

לכיבוי החומרים הדליקים הנמצאים  המצויד באמצעי כיבוי מתאימים
האש  תפקידו הבלעדי של צופה .בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום

בחום ולפעול מייד לכיבוי של כאמור יהיה להשקיף על ביצוע העבודות 
 .התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום כאמור

 
צופה האש יהיה במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד  .ו

סיומן על מנת לוודא כי לא נותרו במקום  דקות לאחר 30לתום לפחות 
 .כל מקורות התלקחות

 
נוהל זה על ידו עלול לפגוע  למען הסר ספק מובהר בזה כי אי קיום .ז

 .אשר נערכה בגין ביצוע הפרוייקט פי פוליסת הביטוח-בזכויותיו על
 
 .כל הפעולות בנושא שהוגדר לעיל כלולות במחירי היחידה השונים .ח

 
  ציוד וחומרים 9.2.07

כל הצנרת, הספחים, האביזרים וכל פריט ציוד חייבים לקבל אישור מוקדם של 
  .םהמפקח לפני אספקת
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רמת פרוט החומר  .לצורך האישור ימסור הקבלן חומר טכני מפורט לאישור
 .הטכני תקבע על ידי המפקח

 
 .ציוד וחומרים יסופקו רק מרשימת הציוד שהוגדר במפרט הטכני וכתב הכמויות

 
כאשר בכתב הכמויות ישנן מספר אלטרנטיבות )כגון סוללות של יצרנים שונים 

יצרנים שונים וכו'( יכול המזמין להחליט במהלך  "חמת", "מדגל", משאבות של
 .הביצוע באיזו חלופה לבחור או שיוכל לשלב בין החלופות

 
מודגש בזאת כי צנרת, ציוד, אביזרים, חומרים וכו' יאושרו רק בתנאי שהינם 

 מוכרים, בעלי תו תקן ישראלי או 
דינות שהם מיוצרים במערב אירופה או בארצות הברית או שהם מיובאים ממ

 אלו והם נושאים תו תקן מארץ 
שנים  3היצור שלהם, כי קיים בארץ ניסיון חיובי מוכח עבורם בארץ במשך 

 לפחות וכי הספק הינו מנוסה 
 .ומחזיק מלאי מתאים להבטחת אספקה שוטפת של חלפים לציוד

 
מודגש כי כל הצנרת, הציוד, האביזרים והחומרים הבאים במגע עם מים 

 ה ושימוש סניטרי המיועדים לשתי
 .5452אחר יהיו מותאמים למטרתם ועומדים בתקן ישראלי 

 
  התחברויות למערכות קיימות 10.2.07

קיימים  פעילים לקווי צנרתמאחר ובמסגרת עבודה זו ישנן פעולות התחברות 
קיים או פעיל תחברות )אם להתקנת ברז בקו הישולם בנפרד עבור כל פעולת 

, זאת באם מופיע סעיף נפרד לכך קיים( פעיל פות מקולחיבור קו חדש או הסתע
במידה ולא מופיע סעיף נפרד ההתחברות כלולה במחיר הצינור/  .בכתב הכמויות

 .האביזר
התחברות לקווי צנרת לא פעילים )קווי אספקה ללא לחץ דהיינו לא פועלים או 

 .קווי שפכים וניקוז ללא זרימה( כלולה במחירי היחידה של הצנרת
גש במפורש שאין לבצע כל פעולה של חיבור, ניתוק, הפסקה או הפעלה ללא מוד

 תאום מוקדם וליווי צמוד של 
בזמן ביצוע העבודה  ו/או נציגי הרשויות המוסמכות המפקח ,נציג המזמין

 .המסוימת
 כל פעולת התחברות חייבת לכלול לפחות את השלבים הבאים:

 
 ,המזמין )מנהל האחזקה תאום מוקדם של המועד עם המפקח ונציג .א

 .('מהנדס וכו
 .בכתבקבלת אישור מוקדם  .ב
 .רק בנוכחות נציג המזמין והמפקח 'ביצוע עבודת הניתוק/ חיבור וכו .ג
 

 .ביצוע פעולות אלו אינן גורעות מאחריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן
 

 בכדי למנוע תקלות בעת ביצוע התחברויות יש להבטיח כי:
 .רוש לרבות כלי עבודה רזרביים נמצאים במקוםכל החומר הד  -
 .צנרת החיבור מוכנה  -
 .צוות אנשים מתאים מוכן לביצוע העבודה  -

 
 

  ם ובמתחם כולובמבנה קיי פעילותרציפות   07.2.11
העבודה משולבת בתוך מבנה/ קמפוס קיים ופעיל ולפיכך יש לאפשר המשך 

מים, הסקה, קיטור, גזים,  פעילות בלתי מופרעת לקיים. הכוונה למערכות
 ניקוזים, ביוב גשם וכו', מערכות שהינן בתחום הפעולה של קבלן התברואה.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך לרבות התקנת קווי אספקה 
זמניים אשר יאפשרו המשך פעולה , ניקוז או גשם זמניים וביצוע מאספי ביוב

 רצוף במבנה הקיים.
 ולות במחירי היחידה השונים.אלו כלעבודות 
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   הזמנת פקוח חיצוני 21.2.07
על הקבלן לתאם הזמנת בקורת חיצונית על ביצוע מתקני התברואה )נציגי 

או כל גוף אחר שקבעה הרשות ועמה חתם  הרשות, מכון התקנים, הטכניון
 .המזמין הסכם לפיקוח(

 
ת לביצוע הבדיקה מבצעי הבדיקה ונציגי הרשות והאחריועם האחריות לתאום 

 .של הקבלן בלבד וקבלת האישורים הדרושים תהא
 

מודגש כי אי מילוי תנאי זה עשוי למנוע או לעכב קבלת תעודת גמר ועל הקבלן 
 יהא לשאת בכל ההוצאות

 .הכרוכות בכך
 

   תכניות שיכין הקבלן 31.2.07
 

 הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח, בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש  .א
 הבאות: המפקח ממנו, את התכניות

סכמות מפורטות שיוכנו על ידו ומבוססות על הסכמות של  -
 .המתכנן כבסיס

 .סכמת הקבלן תיבדק ותאושר  
הקבלן אחראי לתפקוד מושלם של המערכת כפי שהיא מוגדרת  

 במפרט ובסכמת התכנון המשמשת
הסכמה המפורטת שתוכן על ידו הינה  .כבסיס מינימלי בלבד 

 .המחייבת
סכמת המתכנן הינה עקרונית ואינה כוללת את כל פרטי  

 הסכמה שתוכן .הברזים, אביזרים, ציוד וכו'
על ידי הקבלן צריכה להכיל את כל הפרטים הנדרשים לצורך  

  .תפקוד מושלם
כל המיכלים שהוא מספק, מבוססות על תכנית יצור של   -

התקנה וכל המפרט, הסכמה, תכנית העמדה, אפשרות הובלה ו
 .נתון אחר אשר יכול להשפיע על מבנה המיכל ומיקום פתחיו

 .מחלקים  -
 .אמצעי תליה וחיזוקים  -
תכניות מפורטות לחדרים טכניים )העמדה, בסיסים, מהלך   -

 .צנרת, חתכים, איזומטריות, פרטים וכו'(
מהלך צנרת )תכנית, חתכים ופרטים( בחדר מכונות, מסדרונות,   -

 רים ציבוריים, לרבות תקרות אזו
 .איזומטריות, פרטים וחתכים 

 .סכמות תפעול ותכניות ביצוע ללוחות חשמל אותם מכין הקבלן  -
 .יסודות לציוד  -
פרטי התקנה וחיבור של ציוד. הפרטים, על פי הנחיות היצרן   -

 ובהתאם לנתוני השטח.
תכנית סופרפוזיציה של המערכות שאמור הקבלן לבצע עם כל   -

 .(וכו' מערכות האחרות )חשמל, מז"אה
פרטי ביצוע מבוססים על הפרטים העקרוניים המופיעים   -

 .בתכניות
 .אחרת כפי שידרש (SHOP DRAWING)כל תכנית יצור   -
 .כל תכנית פרטים נוספת שתידרש  -

 
תכניות היצור השונות תוך התחשבות הסכמות ואת על הקבלן להכין את  .ב

העמדת הציוד ובדרכי הגישה ל במקום המיועד ,יבדרישות המפרט הטכנ
 הקבלן אחראי לקבלת האינפורמציה .אליו כגון מידות פתחים ומעברים

 .הדרושה לו מכל הקבלנים האחרים
 
   .עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים   .ג
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   מחירים 41.2.07
 

 הכמויות .א
המזמין  .מדן בלבדהכמויות המופיעות בסעיפי כתב הכמויות הן באו

הגדלה, הקטנה או ביטול  הכמויות על ידיללא הגבלה את  רשאי לשנות
 התשלום יהא בהתאם למדידה .סעיפים, בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות

הסופית של העבודות שבוצעו למעשה, בהתאם לשיטות המדידה 
 .ועל פי מחירי היחידה המפורטות

 
 חריגות/עבודות נוספות .ב

חריגה, שאינה מופיעה בתכניות ושאינה מפורטת במפרט /עבודה נוספת
ו/או בכתב הכמויות החוזי, ואשר דומה לעבודות המופיעות בסעיפי 

 .כתבי הכמויות, יילקח מחירה כ"פרורטה" לסעיפי כתב הכמויות
עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדוד ו/או לקבוע את מחירה על 

על פי מחירון דקל מעודכן  בסיס סעיף דומה בכתב הכמויות תשולם 
 .10%)בסיסי, ללא מקדמים( ובהפחתה של 

עבודה שאין עבורה סעיף מתאים במחירון דקל תשולם על פי מחירון 
דקל, ללא מקדמים, ותחזוקה של מעודכן של מאגר מחירי שיפוצים 

 .15%ובהפחתה של 
במידה ולא נמצא סעיף מתאים באחד המחירונים יערך ניתוח מחירים, 

קביעת המפקח הינה סופית  ובלתי ניתנת  .יאושר על ידי המפקח אשר
 .לערעור

אי הסכמה באשר למחיר לא תהווה עילה לקבלן שלא לבצע את העבודה 
 .או לעכב את ביצועה

 
 חלופות  .ג

כאשר בכתב הכמויות מופיעות מספר חלופות לפריטים דומים )לדוגמא 
 סוגי צנרת או מדגמים שונים( 

 .ן לבחור כל כמות מכל סעיף במחיר הסעיףבאפשרות המזמי
 
 תוקף המחירים .ד
מחירי היחידות בכתב הכמויות יהיו בתוקף בכל המקרים והתנאים   

 המפורטים להלן:
 

 .בשל ביצוע העבודה ברציפות או בפיצולים .1
 הצעת המחירבשל שינויים והשלמות בתכניות בין תכניות  .2

  ותכניות הביצוע אשר בעטיים עשויים
לחול שינויים בכמויות של האביזרים וחומרי העזר )ספחים,  

 תמיכות, אמצעי חיבור,אביזרי צנרת, 
 .'( אשר אינם נמדדים בנפרדוחומרי אטימה וכ 

 .בשל הארכת לוח הזמנים לביצוע, על פי החלטת המזמין .3
 
 מחירים לסעיפים זהים .ה

ות, ומחירם כאשר סעיפים זהים מופיעים בפרקים שונים בכתב הכמוי
אינו זהה בכל הפרקים, המחיר עבורם יהא הנמוך מבין אלו שהקבלן 

 .יציע
 

 עבודות רג'י .ו
עבודות אשר לא פורטו במסמכי החוזה ואשר עשויות להדרש במהלך 

'(, תבוצענה ברג'י וציוד שלא תוכנן מראש וכ ביצוע העבודה )כגון הרכבת
 .בהתאם להחלטת המפקח
ה יהא בהתאם לשעות עבודה של הפועלים, התשלום עבור עבודות אל

בביצוע העבודות וזאת בתנאי שעבודות אלה  לסוגיהם השונים, שיעסקו
 .תרשמנה ביומן העבודה ותאושרנה על ידי המפקח

 המחיר לשעת עבודה כולל את כל מרכיבי שכר העבודה של הפועלים, את
עבודה, הוצאות נסיעה, הוצאות ניהול ה הנדרשים, חומריםההכלים ו כל

 .הוצאות כלליות אחרות ורווח הקבלן
 .מחיר שעות רג'י כולל עבודה בכל שעות היממה והלילה
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 רכישת חומרים וציוד .ז

רכישת חומרים וציוד אשר אינם כלולים במפרט ואשר הקבלן ידרש 
לחשבונות הספקים שיגיש הקבלן ובתוספת  לרכשם, ישולמו בהתאם

אחריות לתקופה  ופריקה, כהוצאות טיפול, הובלה, העמסה 12%
, כל הוצאה אחרת הקשורה באספקת המוצר למקומוהנדרשת בחוזה ו

 .ורווח הקבלן אחריות למוצר
 

   אופני מדידה 51.2.07
 

ובסעיפים אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה  .א
בכתב  תייחסים לכל סעיפי העבודה הכלוליםהשונים במפרט המיוחד מ

כאשר אופן המדידה  .יות, אלא אם כן נאמר בהם במפורש אחרתהכמו
וגדרים בגוף סעיף כתב הכמויות, תהא להגדרה זו מותכולת המחירים 

 .הנאמר בפרק זה עדיפות, אם ובמידה ויש שוני או סתירה בינה לבין
 
תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם   .ב

היחידה ככוללים את מלוא התמורה  ם את מחירירואי .תמציתיים בלבד
לביצוע  עבור ביצוע העבודה, אספקת החומרים, חומרי העזר וכל הדרוש

מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודת  .ולפעולה תקינה של הציוד מושלם
אינו גורע מכלליות  עזר הנתון בפרק זה ו/או בסעיפי כתב הכמויות

 .האמור לעיל
 
ין הנתונים במפרט, התכניות או כתב הכמויות הנתון במקרה של שוני ב  .ג

 .הקובע הוא החמור יותר טכנית
 
שינוי באמצעים ובשיטות עבודה, ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי  .ד

 .מחיר היחידה לעבודה נתונה
 
  לא תשולם כל תוספת  עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על .ה

 .המינימום הדרוש
 
עבודה במידות גדולות מהנדרש בתוכניות או  עבור תוספת לא תשולם כל .ו

 .במפרט
 
יש להקפיד שלא  .על המפקח לאשר בחתימתו כל אחד מדפי המדידה .ז

 .מונעות את בדיקת המדידות לבצע פעולות כלשהן, אשר
 
או מערכות או חלקי  המזמין רשאי לדחות ביצועם של קטעי צנרת .ח

ללא כל התחייבות כספית   למועד אשר נראה לו  וזאת מערכות
 .כלפי הקבלן וללא כל שינוי במחירי היחידה

 
המזמין לא יקבל כל דרישה לתשלום נוסף מצד הקבלן עקב חוסר ידיעתו  .ט

 .או צורת פעולתומתחם העבודה את התנאים הקיימים ב
 
סעיפי מכלול שונים )כגון ציוד או אביזר הנמדד עם הצנרת שלו כיחידה  .י

ל את כל הנדרש על פי הגדרת הסעיף, על פי המופיע מושלמת( כול
בתכנית/סכמה, ההתחברויות, ניתוקים וכו' וקבלת חומר ועבודה 

 .מושלמים על פי הגדרת המכלול
 

מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים  .יא
 .קבלת מוצר מושלם ובמפרט המיוחד , בתכניותהכלליים
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   מיוחד מפרט טכני 3.07
 

  עבודות עפר 1.3.07
 

 )מים, כיבוי, ביוב, תיעול, גז וכו'( וקווי באזור המתקן עוברים קווי צנרת  .א
  .חשמל, תקשורת וכו' תת קרקעיים

על הקבלן לברר את מיקום הקווים ולסמן אותם בשטח לפני תחילת 
  .נזקים לקווים אלה לגרוםעבודות החפירה על מנת שלא 

כלים  שילוב .חפירת ידייםיבה בכל סוגי הקרקע תבוצע בחפירה ו/או חצ 
 .יעשה רק כאשר הדבר אפשרי

אישור חפירה בכלים מכניים אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה  
 .קרקעיים לשלמותם של מתקנים על ותת

 
ציבות החפירות ולבטיחות יעל הקבלן מוטלת אחריות מלאה ובלעדית ל .ב

לצורך כך עליו  .ותעל פי החוקים והתקנ באתרעבודות העפר המתבצעות 
לבצע דיפונים, כלונסאות, חפירה בשיפוע וכל דרך אחרת מאושרת 

  .עבודות אלו כלולות במחירי היחידה .למניעת מפולות
 
 .אין להרוס או לפתוח כבישים ומדרכות ללא קבלת אישור המפקח  .ג

 .י ניסוריד-הפתיחה על .הדרוש מינימליפתיחת הכבישים תעשה ברוחב 
החזרת הכביש לקדמותו על כל שכבותיו תוך הקפדה על החיבור בין 

ס"מ )דרישת  8שכבת המסעה מאספלט תהא בעובי  .הקיים והחדש
התאום עם הרשויות במקרה של עבודות בשטח ציבורי יבוצע  .מינימום(

 .על ידי הקבלן והוא כלול במחירי היחידה
 

השטח מרוצף ניתן להשתמש באם  .מדרכות יוחזרו למצבן המקורי .ד
 .לא נפגעו וזאת במידהבחומר שפורק 

 
מודגש במיוחד כי במקומות בהם נעשות חפירות לצנרת באזורים  .ה

המיועדים לכבישים, רחבות מדרכות וכו' יש להקפיד באופן מיוחד על 
ס"מ, תוך הידוק מכני  20מילוי חוזר של מצע סוג א' בשכבות של 

 .יכלללמפרט ה 01מבוקר" כמפורט בפרק ד קבלת "הידוק עוהרטבה 
 .98%שיעור ההידוק יהא 

 
לאחר גמר עבודות המילוי וכיסוי הצנרת, עודפי החפירה יסולקו אל   .ו

 .ידי הרשויות המוסמכות-מחוץ לשטח, לאתר מאושר על
 

 .נורות, יעשה בעבודת ידייםיס"מ הראשונים מעל הצ 30מילוי חוזר של  .ז
מאבנים, גושים, חומר אורגני וכו'  ההידוק  תוך שימוש באדמה נקיה

  .יעשה בשכבות, תוך שימוש במהדק יד והרטבה במים
 20השלמת המילוי תעשה עם מצע סוג א', מהודק בשכבות שלא יעלו על  

 .98% ס"מ עד לקבלת צפיפות של
 

במידה והידוק מתחת, מסביב ומעל הצנרת לא מתאפשר באופן משביע  ח.
מסביב. כאשר הצינור  CLFMי באמצעות בטון דליל רצון יש לבצע מילו

הוא מפלסטיק יש ראשית כל לעגן אותו ולמלא במים בכדי שבעת ביצוע 
מילוי הבטון סביב הצינור לא יזוז ולא יפגע. עטיפת בטון זו כלולה 

 במחיר הצנרת.
 
תכנית מדידה לאחר ביצוע  באמצעות מודד בגמר העבודה יכין הקבלן .ט

 .ואי, קוטר ועומק הקווים והשוחות וכל פרטי הביצועובה סימון התו
 
ידי הקבלן היא -אחריות כנגד שקיעת כבישים, מדרכות וכו' שנחפרו על .י

 .למשך שנתיים
 
 
 

 אופני מדידה .אי



50 

20.07.21מעודכן לתאריך   

 

גסטרו –ברזילי אשקלון   

 

עבודות העפר יכללו את עבודות החפירה, החציבה, המילוי, ההידוק,  
עבודות העפר כל  .ר הביצועחהמדידה לא והכנת תכנית סילוק העודפים

של המפרט הכללי כלולות  57 -ו  01כפי שפורטו במפרט זה ובפרקים 
אלא אם פורטו בנפרד בכתב  .שוחות וכו' ,במחירי היחידה של הצנרת

  .הכמויות
 .שימוש או אי שימוש בכלים מכניים לא משנה את מחירי היחידה

 
   פתחים ושרוולים 2.3.07

הקשורות למתקן ו בשלד הבנין שונותה הכנ הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות
 נורותיהתקנת צ הכנת חריצים בקירות בטון, כגון: השארת חורים ושרוולים,

כל תלונות על קשיים בגלל התקנה או הכנה בלתי נכונה לא  .לפני יציקות וכו'
הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס  לשם כך על .תתקבלנה

 .מעברי צנרת דרך קירות וכו' הפרטים הדרושים לו לביצועבזמן היציקה וכן את 
חציבות לאחר יציקה לא תורשינה ויאושרו רק קידוחים וזאת רק לאחר קבלת 

הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצנורות  .אישור המפקח והקונסטרוקטור
 .ידי הקבלן ובאחריותו-תבוצע על

ומיים או שיבצעם על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים באלמנטים טר
 .מפקחתאום עם הב ,בלבד באתר, על ידי קידוח יהלום

מ"מ מקוטר  20 -השרוולים עשויים מצינור מגולוון דרג ב' וקוטרם גדול לפחות ב
 .הצינור

הרווח בין הצינור והשרוול יאטם במסטיק מתאים והיציאה תכוסה באמצעות 
 .רוזטה מפלסטיק

ו עם אוגן המחובר לאחד הקירות וזאת שרוולי מעבר לאזורי על/ תת לחץ יהי
 .במטרה להבטיח אטימה בין השרוול ובין הקיר

 
כל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים )מקלטים, ממדי"ם וכו'( יעשו 

ו שווה ערך א BST ,MCTתוצרת למעבר אטום כדוגמת  באמצעות מערכת
ל הקבלן לבצע ע .פיקוד העורףואישורי הנחיות  ,הכל בהתאם לדרישות .מאושר

את מעברי הצינורות תוך שימוש במספר מינימלי של מעברים מיוחדים כאשר 
 .בכל אחד עוברים מספר צינורות בהתאם לקוטר הצינורות וגודל השרוול

חיבור צנרת שפכים היוצאת ממרחב ממוגן ללא ממוגן יוגן באמצעות חבק בטחון 
 .מוגןאשר יותקן על גבי המחבר הראשון ביציאה מהמרחב המ

 
מעברים בקירות, בכל עובי, שאינם שלד )בלוקים, גבס וכו'( יבוצעו על ידי קידוח 

אין לבצע מעברים על ידי  .במקדחת כוס יהלום או אמצעי קידוח שווה ערך
 .מעברים אלו כלולים במחירי היחידה .חציבה, שבירה, סיתות וכו'

 
וכן קידוח  השלד חורים אשר הוראה לבצעם ניתנה לאחר סיום יציקותקידוח 

 חורים בשלד של מבנה קיים 
 .ישולמו בנפרד

 
מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם 

 .חומר מעכב אש
 

צוארון קירות אש יעשו באמצעות  כל הרצפות ודרך מעברי צנרת פלסטיק דרך
  מיוחד מיועד למטרה זו, מותקן

ומונע מעבר אש במקרה של התכלות צינור מעבר הפלסטיק בצמוד ל על צינור
 .הפלסטיק

 
כאשר פירי הצנרת שיקבל הקבלן הינם ללא רצפה בין הקומות על הקבלן 

להשלים את הרצפה, לפני או אחרי התקנת השרוולים, באמצעות יציקת בטון או 
 .חומר אחר עמיד באש ומאושר למטרה זו על ידי רשות הכיבוי

 
דרך שלד בנין, במיוחד בעבודות במבנים קיימים, יש  בעת ביצוע מעברי צנרת

 להמנע מפגיעה בשלד ואין לבצע 
המפקח ומהנדס ל פעולה בשלד )קידוח חורים, חציבה וכו'( ללא קבלת אישור כ

 .הבנין
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שרוולי המעבר, לרבות בין אזורי אש, ולמעט מעברים מיוחדים לאזורים מוגני כל 
 אב"כ ואטימת פירי צנרת 

 .במחירי היחידה השוניםים כלול ,ללא רצפה
 

 .בכל הפתחים והשרוולים יש לבצע תיקוני טיח, שליכט וכו' עד לרמת צבע
 

 .התיקון כלול במחירי היחידה
 

   תמיכות ומתלים 3.3.07
 
ובשאר  07012-07016תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים  .א

 .בינמשרדי הכללי הפרקים הרלוונטיים במפרט
 
מבנים של בתי חולים, בהם יש להבטיח את שרידותן והמשך תפקודן ב .ב

של מערכות התברואה, הכיבוי, הגזים הרפואיים וכו' יש לבצע תמיכות 
 לצנרת ולציוד בהתאם להנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטורליות 

בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה בהוצאת מינהל  
 .ת, במהדורה העדכניתהתכנון במשרד הבריאו

 
תמיכות צנרת תהיינה חרושתיות מגולוונות תוצרת "יוניסטרט", "רוקו"  .ג

התמיכות יבוצעו עבור  .לווההנ סדרת האביזרים  או "מופרו" וכל
 .לתוואי הצנרת נורות, בהתאםינורות בודדים  ועבור קבוצות של ציצ

אמות התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מות
 .לעומס הצנרת

 
מהעומס המכסימלי המותקן  3תמיכות הצנרת יתוכננו לעומס של פי  .ד

 .עליהן )כל הצינורות מלאים במים(
 
 2 -כל נקודת חיבור לתקרה קונסטרוקטיבית תהא באמצעות פלטה ו .ה

 .ברגים לפחות מותקנים בבטון מותאמים לעומס
 
 .י הנקודות שיקבע המפקחיש לבצע בדיקת עומס מדגמית לתמיכות על פ .ו

הבדיקה תעשה באמצעות העמסת נקודת החיבור לתקרה בעומס כפול  
 .מהעומס המתוכנן באותה הנקודה

 .כמות הבדיקות בהתאם להחלטת המפקח 
 
אין להניח  .כל צינור המונח על גבי תמיכה חייב להיות מחוזק אליה .ז

 .צנרת חופשית על גבי תמיכה
 
 .ת לקבל את אישור הקונסטרוקטור לפני הביצועמערכת התמיכות חייב .ח
 
בכל שינוי כיוון מאנכי לאופקי )תחתית פיר לדוגמא( יש לבצע תמיכה  .ט

 .תמיכות על הקו האופקי בצמוד לשינוי הכיוון 2 -לקו היורד ו
במידה והדבר מתאפשר רצוי לבצע רגל תמיכה עד הרצפה  

 .הקונסטרוקטיבית
מעומס הקו  5יש לבצע תמיכה לעומס פי בשינוי כיוון של צנרת גשם  

 .האנכי כשהוא מלא מים
 
מרחקי תמיכה מכסימליים בין הצינורות הינם בהתאם לסוג הצנרת  .י

)פלסטיק, נחושת, יצקת, פלקה וכו'( ועל פי הנחיות התקן  והוראות 
 .היצרנים, כאשר החמור מביניהם הוא הקובע

 
ע תמיכה מתחת לכל ראש בהתקנה חופשית של צנרת שפכים יש לבצ .יא

 .ובכל נקודת התפשטות
 

בהתקנה קשיחה של צנרת שפכים יש להבטיח כי כל התמיכות יעמדו  .יב
 .בכוחות המתפתחים לאורך הצינור בעת ההתפשטות
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וכו'( תתמך בעזרת  HDPE פוליפרופילן, סי,.וי.צנרת פלסטיק קשיחה )פי .יג
היצרנים )בערך כל  תמיכה מומלצים על ידי במרחקיושלות מתאימות 

 התמיכות אפשרנה  .(מ' בין התמיכות 2 -אך לא יותר מ קטרים 10 - 15
 .התפשטות הצנרת, ימנעו מעבר רעשים למבנה וישמרו על שלמות הצנרת 
כחלופה ניתן לתמוך את הצנרת ברציפות על גבי זויתן מגולוון ואותו  

 .לתמוך במרחקים בדומה לצנרת מגולוונת
 .יות מאושרות על ידי היצרניםעל התמיכות לה 

 
צינורות חמים )מים חמים, קיטור, מי עיבוי, הסקה( יתמכו בשיטה  .יד

שתאפשר התפשטות חופשית ומבוקרת לצינור ובאופן שהבידוד ומעטפת 
 במידה והדבר לא  .הפח לא יפגעו )מובילי החלקה, נקודות קבע וכו'(

אשר מותקנים כ .מתאפשר יש להתקין אביזרי התפשטות מתאימים 
אביזרי התפשטות או כאשר הצנרת מתוכננת עם רגל או אומגת 

התפשטות )הצינור הניצב מהווה התפשטות לקו האורכי( יש לתמוך 
בהתאם את כל נקודות הקבע ולאפשר תנועת החלקה חופשית של 

 .הצנרת על גבי התמיכות )כוחות לאורך ציר הצינור(
 

נורות יגיש הקבלן יצ קבוצתלתמיכת קונזולים  מבוצעיםבמקומות בהם  .טו
 .לאישור את פרטי הקונזול

חקים בין הקונזולים על פי המרחק המינימלי הנדרש לפי סוג וקוטר המר 
לתמוך במרחק אותו יש אשר במידה והקונזול תומך בצינור  .הצינורות

 עם מתלי  יש לחזק את הצינורקצר יותר מאשר המרחק בין הקונזולים 
 .ביניים  

 
כאשר הצנרת מותקנת בתוך קירות גבס או חומר דומה יש להתקין  .טז

תמיכות מיוחדות, חרושתיות מגולוונות, הנשענות על הרצפה ו/או 
התמיכה בקירות הגבס הינה עבור  .מערכת תמיכות הקיר )ניצבים(

התמיכה תוצרת  .צנרת, ברזים, קבועות, ראשי מקלחת וכל המתקנים
 .BURDA ,KNAUFחברת 

 
רת פלסטיק גמישה וצנרת נחושת רכה )מגלילים( יש לתמוך ברציפות צנ .יז

מגשי פח או פלסטיק וכו' )בדומה  .זויתניםמ לכל האורך על ידי סולמות
 .מ' לכל היותר 2המגשים יתמכו כל  .לצנרת החשמל(

 
צינורות גלויים על גבי קירות עם חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו  .יח

ברגה( עשויות נירוסטה או ה בק ומוטבאמצעות תמיכות בודדות )ח
 .מצופות כרום

 
יש לתמוך ליד כל  (HDPE)צנרת נקזים מברזל יציקה או מפוליאתילן  .יט

 .להנחיות היצרנים ספח באופן קבוע, בהתאם
 
צנרת ניקוז מזגנים גלויה אופקית יש לתמוך באופן רצוף באמצעות  .כ

 .)לצורך אבטחת שיפוע אחיד( פרופיל מגולוון
 
ולמניעת מגע בין  כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים, למניעת רעש .אכ

 .מ"מ 3 , על ידי גומי בעובימתכות שונות
 

  .אין לתמוך צינור אל צינור אחר .כב
 

הצנרת תותקן באופן שלא תשען על הציוד או תיצור מאמצים העשויים  .כג
 .לגרום נזק לציוד

 
 .מ"מ 50פרעה כלשהי הינו מרחק מינימלי בין צנרת לצנרת או לה .כד

המדידה מפני השטח החיצוניים של ההפרעה )קיר, אוגן, אביזר, בידוד 
 .וכו'(

 
צנרת גלויה מעל הקרקע תתמך באמצעות תמיכות כנ"ל אשר יעוגנו אל  .כה

  .הקבלן בסיסי בטון יציבים שיבנה
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 .בתוך קרקע יציבה ס"מ לפחות 50עומק הבסיסים בקרקע  
 

, עבודות חיזוק למניעת נזקים בבתי חולים והבסיסיםכל התמיכות  .כו
במקרה של רעידת אדמה, סולמות או זויתני תמיכה, נקודות קבע, 

כלולים במחירי  מובילי החלקה, אביזרי התפשטות, בדיקות העמסה וכו'
 .רק העמודים )לפי הפרט( משולמים בנפרד .השונים יחידה ה

 
   צביעה 4.3.07

 
מכל סוג שהוא, לרבות בתקרות מונמכות ובפירים כל הצנרת הגלויה,  .א

עטיפת  .תצבע לכל אורכה ותסומן בהתאם ללוח גוונים שיקבע המפקח
 .פח מגולוון תצבע כנ"ל

בהוצאת מינהל  L-70בהעדר הנחיות אחרות הצביעה תעשה על פי נוהל  
 .התכנון במשרד הבריאות

 
צעו תיקונים לאחר ההתקנה יבו .צביעת הצנרת תעשה לפני ההתקנה .ב

 .בלבד
 
שתי נחושת ועטיפת פח מגולוון, יש לצבוע ב ,צנרת שחורה, מגולוונת .ג

 .עמיד של טמבור או שווה ערך צבע סינטטי סופר שכבות של
 
צבע יסוד  .סוד עמידצבע יסוד לצנרת שחורה או נחושת יהא מסוג י  .ד

 .גלווקוט )שכבה אחת(לצנרת או פח מגולוונים יהא מסוג 
 
רת גזים רפואיים תצבע בכפוף לנאמר במפרט מערכות גזים רפואיים צנ .ה

(01-G מ בהוצאת מינהל תכנון)וסדות רפואה. 
  

נים ידי ניקוי משמ-הכנת שטח לצנרת מגולוונת או פח מגולוון תעשה על  .ו
 BC-70תעש( או דטרגנט -)כמי G-551ארדרוקס באמצעות ממיס תוצרת 

  .ות היצרן)טמבור אקולוגיה( ובהתאם להורא
 
 .מיקרון 50צנרת מבודדת שחורה יש לצבוע בצבע יסוד בלבד בעובי  .ז

 .אין צורך לצבוע צנרת מבודדת מגלוונת או נחושת 
 
 , פוליפרופילן, פוליאתילן וכו'(.סי.וי.)פי גלויה לסטיק קשיחצנרת פ .ח

 .טית )סופרלק(תתצבע במערכת סינ
 .חספוס השטחלאחר ניקוי ו HB-13על בסיס יסוד טמבור  

 
 .תמיכות מגולוונות אין צורך לצבוע .ט
 
צבע היסוד מטיפוס אבץ  .טיתתתמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סינ .י

 .קר
 
עובי מינימלי  .מיקרון 120עובי מינימלי של מערכת הצבע בכל המקרים  .אי

  .מיקרון 30של כל שכבת צבע יהא 
 .הא בגוון שונהשכבות של צבע יסוד כל שכבה ת 2כאשר נדרשות  

 
 .הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע .בי
 
בעת ביצוע הצביעה ותיקונים באתר יש להקפיד שלא ללכלך את  .יג

 .הסביבה )צנרת סמוכה, רצפה, קירות, מתקנים וכו'(
 
של  ' כלולות במחירי היחידהוכל עבודות הצביעה, סימון, שילוט וכ .די

 .הצנרת והתמיכות
 

יש לבצע את עבודות הצביעה בהתחשב בכל נוהלי הבטיחות והגהות  .טו
  .ובמיוחד לאור העובדה שמדובר בחומרים נדיפים, מתלקחים ורעילים
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   (חמהבידוד )צנרת  5.3.07

 
מבודדים באמצעות שרוולי בידוד  ºC90עד טמפ'  נורות חמיםיצ .א

  ., "ארמפלקס"אלסטומרי, בלתי דליק "ענביד"
 .היו שלמים ויושחלו על הצנורהשרוולים י 

 
מ"מ כמצוין בכתב  25מ"מ או  19בידוד: לצנורות גלויים העובי 

  .הכמויות
 .מ"מ 9לצנורות סמויים 

 
הגנה על הבידוד הגלוי במקומות סגורים כגון תקרות מונמכות, תהא  .ב

  .60%בחפיפה של  באמצעות עטיפת סרט פלסטי
ון פירים, חדרי מכונות, חיצוני כגהגנת הבידוד הגלוי בשאר המקומות  

 .באמצעות עטיפת פחוכו' תהא 
 
צנרת קיטור ומי עיבוי מבודדים באמצעות קליפות צמר סלעים דחוסות  .ג

הבידוד עם עטיפת פח  .עובי הבידוד כמצויין בכתב הכמויות .ומוקשות
 .מגולוון צבוע

 
ובעובי  1.5לצינורות בקוטר עד "מ"מ  0.6בעובי תהא עטיפת פח מגולוון  .ד

  .מ"מ לקטרים גדולים יותר 0.8
כוון חיבורי האורך בין הפחים  .ס"מ 3חפיפת החיבורים בין הפחים  

 .יעשה באופן שלא יאפשר חדירת מים לבידוד
 
ובגוון שיקבע ע"י  להלן"צביעה"  סעיףעטיפת הפח צבועה כפי שמופיע ב     .ה

 .הצביעה תהא חרושתית .המפקח
 
מ"מ בתחתית הבידוד כל  5יים יש לקדוח חורים בקוטר בצינורות חיצונ .ו

 .מ' )לניקוז מים במידה וחדרו לחלל הבידוד( 3
 
 מדידה .ז

וללא הורדה   0700.08בידוד ועטיפת פח נמדדים בהתאם למפרט הכללי  
אוגני חציצה כלולים במחיר  .עבור אביזרים ושסתומים לא מבודדים

 ועטיפת פח של זויות, לא תשולם תוספת עבור בידוד  .הבידוד
צביעת הפח  .עטיפת סרט פלסטיק כלולה במחיר הבידוד .הסתעפות וכו' 

 .עטיפת הפח כלולה במחיר
 

   קבועות סניטריות 6.3.07
הקבלן יספק לשטח, לצורך קבלת אישור המפקח, האדריכל והמתכנן,  .א

לרבות הברזים והסוללות, אותם  הסניטריות, דוגמאות של כל הקבועות
 אספקה יאפשר  יש לדאוג לקבלת אישור במועד אשר .א עומד לספקהו

לשטח במועד )בעיקר לגבי קבועות מיובאות שאינן נמצאות באופן קבוע  
 .במלאי(

 .הדוגמאות המאושרות ישמרו בחדר מיוחד עד גמר הפרויקט 
הציוד שיסופק יהא אך ורק מתוך הציוד שהוגדר בכתב הכמויות  

 .ובמפרט
 
נתוני חיבור מדויקים לכל קבועה לפני ביצוע אישור אג לקבל הקבלן יד .ב

 .ההכנות לחיבורה
 
, הגבהים, המיקום המדויק והפרטים יהיו בהתאם לתכנית מרכזי הכלים .ג

 .האדריכלות ובמידה וישנן תכניות אדריכלות פנים גם בהתאם אליהן
 .אין להתקין קבועות ללא מידע מדויק על מיקומן

 
מחיצות גבס או חומר דומה או בתוך מותקנות על גבי  כאשר הקבועות .ד

חרושתיות, מגולוונות, הנשענות על  יש להתקין תמיכות מיוחדות,
 .)ניצבים( על מערכת תמיכות הקירו/או הרצפה 
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 .כיורים יש לתמוך באמצעות מנשא חרושתי מפלדה מגולוונת 
 .ונתברזים סמויים וצנרת יש לתמוך עם מנשא חרושתי מפלדה מגולו 
 .BURDAמערכת התמיכות תוצרת  

 
אסלות תלויות יחוברו באמצעות אביזרי תמיכה חרושתיים מתאימים  .ה

לחיזוק האסלה ומיכל ההדחה או  מיועד אביזר התמיכה .אל הרצפה
 והוא במבנה כבד הכולל מסגרת למיכל, פלטה עם ברגים  המזרם

 .זוק לרצפהמתכווננים לאסלה ורגלי חיזוק טלסקופיות עם פלטת חי 
כאשר האסלה מותקנת על קיר גבס יש לצקת גוש בטון ברוחב המנשא 

 .ס"מ מעבר לברגי החיזוק של האסלה 5ועד 
 
כיורים בהם מתוכנן להתקנה ברז עומד )פרח( יהיו עם הכנה חרושתית  .ו

 .לקדיחת הפתח המתאים
 
י כיורים בחדרים בעלי זיקה רפואית )חדרי רופאים, חדרי אשפוז, חדר .ז

 .טיפולים וכו'( יהיו ללא ברוץ )מגלש(
 
לכל ברז, סוללה ומזרם אלקטרוני יש להכין שרוול מהקבועה ועד  .ח

התקרה המונמכת ולחבר בהמשך את ההזנה )מתח נמוך( שתסופק על 
 .ידי אחרים

 
 עמידה בתקן ירוק: .ט

ליטר לדקה  9.6 -מקלחות יהיו עם מגביל ספיקה ל -
 .מכסימום

ם יהיו עם מגביל ספיקה מובנה או חיצוני סוללות וברזי -
 .ליטר לדקה 6 -ל

סוללות במטבחים יהיו עם מגביל ספיקה מובנה או  -
 .ליטר לדקה 7 -חיצוני ל

מיכלי הדחה דו כמותיים או מזרמים דו כמותיים יהיו  -
 .ליטר 6 -ו 3

 
לכל סוללה בה עשוי להיות "קצר" מים קרים וחמים )סוללות  .י

להתקין בחיבור וללות עם ברז בקצה וכו'( יש ות, סאלקטרוני
 .הקיר מסנן + אל חוזר

 
כאשר בכתב הכמויות מופיעות מספר חלופות לפריטים דומים  .יא

)לדוגמא סוללות מדגמים שונים( באפשרות המזמין לבחור כל 
 .כמות מכל סעיף במחיר הסעיף

 
של כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה השונים  .יב

 .הקבועות
 

   ציוד נירוסטה 7.3.07
 
ל פי פח עעובי ה .SS 316ציוד נירוסטה )פלב"מ( עשוי מפח פלב"מ מסוג   .א

מ"מ למשטחים  2 -אך לא פחות מ המופיע בתכניות ובכתב הכמויות 
 .מ"מ לכיורים ולתעלות 1.5 -ומדפים ו

מה כל הריתוכים ייעשו בהליום או ארגון עם אלקטרודת פלב"מ מתאי .ב
חומר הריתוך יותאם כך  .והם ילוטשו לחלוטין מבלי להשאיר סימן

 .שלאחר הליטוש התפרים לא יראו, לא יעלו חלודה ולא יסדקו
 .בכל הריתוכים תבוצע פסיבציה קרה לאחר הליטוש 

 
  4כל השטחים הפנימיים והנראים לעין יהיו מלוטשים ליטוש מס'  .ג

 .)ליטוש סניטרי(
 
נה מעוגלות וכל קצוות הפחים יהיו מושחזים למניעת כל הפינות תהיי .ד

 .חתכים
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רגלים, תמיכות, מדפים תחתונים וחיזוקים עשויים פלב"מ כנ"ל, ויהיו  .ה
 .כמסומן בתכניות )קוטר, מידות וכו'(

 
יש להתאים את פרטי הגימור של המשטחים לגמר הקיר )קרמיקה, טיח,  .ו

 .צבע וכו'(
 
למשטחים המונחים חופשי )לא על ארונות( הסמויה  הקונסטרוקציה  .ז

לקיר וזאת על נקודתיות לא רק תמיכות ותהא ממסגרת מגולוונת מלאה 
הקונסטרוקציה תהא  .מנת להבטיח יציבות מלאה ופילוס מתאים

 .מוסתרת
 
כל השטחים המלוטשים יהיו מצופים שכבת מגן מפלסטיק הניתנת  .ח

בעת ההובלה, האחסון להסרה בקלות  וזאת לצורך הגנה מפגיעות 
 .וההתקנה

 
יצופו בשטחם התחתון  במקומות חלולים ותחת כיורים משטחי עבודה .ט

את החומר יש  .)תוצרת איזופון( רטיבותבבחומר משתיק, אלסטי ועמיד 
 .ליישם לאחר הרכבת החיזוקים

 
המידות המופיעות בתכניות ובכתב הכמויות הן מקורבות בלבד, מידות  .י

לגבי הפרטים  מפקחציוד יש לקחת בשטח ולקבל אישור העבור הזמנת ה
 .השונים של ההזמנה

 
יגיש לאישור תכניות מפורטות של ציוד הנירוסטה יכין והקבלן  .יא

על התכניות לקחת בחשבון את נתוני המקום, אפשרות  .שבכוונתו לספק
 .ההכנסה  וההתקנה במקום והכל כמובן בתאום מול אדריכלות המבנה

 
המורכב על ארון תחתון, על הקבלן לדאוג  משטח/כיור וכו'ביצוע  לפני .בי

 .ארוןל הלקשר  ותאום עם הנגר, ולהתאמ
 
לפני מסירת העבודה למזמין, על הקבלן לבצע ניקוי וליטוש נוסף  באתר,  .יג

 .על מנת להביא את הציוד לרמת הגימור הנדרשת
 
   כללי -צנרת  8.3.07
 

מפאת קנה המידה הקטן  .רש בתכניותהצנרת תותקן בתוואי הנד  .א
ולא מסומנים כל אביזרי  סכמטי כלל באופן מתוארים הקווים בדרך

 .הצנרת הדרושים
 
כל הקטרים הנתונים במידות אינץ, בתכניות, במפרטים ובכתב  .ב

  .הצינור הכמויות, מתייחסים לקוטר נומינלי של
רופאי( הנתונים קוטרי צינורות פלסטיק וקטרי צנרת נחושת )לפי תקן א 

 .החיצונילקוטרם  במ"מ, מתייחסים
 
כל הצנרת, הציוד והאביזרים המיועדים לשתיה ושימושים סניטריים  .ג

 .5452 .י.ת -יהיו בעלי אישור לשימוש במי שתיה בהתאם ל
 
קצותיהם את  סתוםינורות לפני הרכבתם ויאת הצוינקה בדוק יהקבלן  .ד

 .העבודההפתוחים יום יום אחרי גמר 
ביוב המורכבים בתקרות או בעמודים  נורות גשם ו/אויצ קבלן יסתוםה 

 .מתאימים בפקקים
.הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני חיבורם ולפני הפעלת המתקן 

  
 
 .כדרישת מינימום 1205הקבלן יתקין ביקורות בהתאם להל"ת ולתקן  .ה

 .בתכניות לא מסומנות ביקורות
יחת מחברי צנרת )יצקת ללא ראש( אינה מודגש בזאת כי קלות פת 

 .תחליף לעין ביקורת כנדרש
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יש להתקין מחברי התפשטות ונקודות קבע בכל המקומות בהם הדבר  .ו

 .נדרש על פי סוג הצינור ואופן ההתקנה ובהתאם להנחיות יצרן הצנרת
 .הדברים אינם מסומנים בתכניות

 
למניעת שקיעה ולהגנה  צנרת דלוחין ושפכים במילוי תהא עטופה בטון .ז

 .מפני פגיעה
 
מרחק מינימלי בין  .הצנרת תותקן כך שלא תפריע לגישה לציוד ולמעבר .ח

  .ס"מ 60צנרת להפרעה הינו 
 .מ' 2מעבר גובה מינימלי מתחת צנרת הוא 

 
יש להתקין אביזרי חיוץ תקניים בחיבורי צנרת מסוגי מתכות שונים  .ט

 .התקניםובמקומות בהם הדבר נדרש על פי 
 

צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהא גישה לצורך תיקון או החלפה  .י
 .מבלי שיהא צורך לפרק צינורות אחרים

 
ברזי ניתוק )מים, גזים, כיבוי וכו'( ימוקמו במקומות נגישים )מעל  יא.

תקרות מונמכות פריקות( ובמיקום אשר אינו מפריע לתפקוד שוטף )לא 
דה והם מותקנים בהתקנה סמויה מעל תקרות מעל מיטות וכו'(. במי

 גבס למשל יש להכין פתחי גישה לטיפול.
 
צנרת  .פי הוראות היצרנים ובאישור המפקח-חיבורי צנרת לציוד יעשו על .בי

 .תותקן באופן שלא תשען על הציוד אלא תיתמך בנפרד
 
יש לבצע הכנות בצנרת החודרת דרך רצפה או קירות עוד לפני ביצוע  .גי

 .יציקה )הכנת המעבר, ההסתעפויות וכו' או השארת פתחים/ הנמכות(ה
ההכנות תאטמנה בפקקים והן תהיינה עשויות באופן שתתאפשר 

לא תשולם תוספת  .התחברות עתידית אליהן מבלי לפגוע ביציקת הבטון
 .עבור סגירת הקצוות בפקקים

 
חוק ל הצנרת המתכתית והציוד יחובר למערכת ההארקה כנדרש בכ .די

במקרה של אביזרי חיוץ בצנרת יש לחבר למערכת ההארקה את  .החשמל
 .כל הקטעים

 
יש לשמור על מרחקי בטיחות מינימליים בין צנרת התברואה ובין צנרת  .טו

באזורי הצטלבות תת קרקעיים יש לבצע עטיפות בטון  .הגזים הרפואיים
 .םלצנרת כאשר הדבר נדרש על פי תקני הבטיחות או תקנים אחרי

 
ברזי  .משחררי אויר יותקנו בנקודות הגבוהות בהן עשוי להילכד אויר .זט

 .ניקוז עם פקק יותקנו בנקודות הנמוכות
 
המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, במהלך העבודה ובגמר העבודה לבצע  .זי

)חיתוך מקטע ובדיקה של  .בדיקות הרס לכל אחד מסוגי הצנרת 5עד 
  .וצאה לא טובה תגרום לפסילת העבודהת .איכות הריתוך/ הלחמה(

 
המזמין רשאי, ע"פ שיקול דעתו, לבצע בדיקות מדגמיות לריתוכים  .חי

     .והלחמות באמצעות צילומי רנטגן
הבדיקות תבוצענה בתחילת  .ANSI-31.3הבדיקות יעשו על פי תקן  

 .העבודה, במהלכה או בסופה ובמכון שיבחר על ידי המזמין
חוות הדעת של מכון  .עמדו בתקן יחתכו ויבוצעו מחדשהריתוכים שלא י

 .הבדיקה הינה הקובעת
במידה ואחוז הפסילות יהא גבוה, לפי קביעת המהנדס, הרתכים יפסלו 

 .והקבלן יחליפם
כל הבדיקות על חשבון הקבלן )בדיקה ראשונה, שניה וכו'( עד קבלת 

 .תוצאה מתאימה
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)חדשים  צנרת, הציוד ואביזריםנתק את הבעת ביצוע בדיקות הלחץ יש ל .כ
 .יצוע הבדיקהב להנזק בעת וקיימים( העלולים

 
בצנרת אוורור אופקית )קו אוורור משותף( תבוצע בדיקת לחץ באויר  .כא

שעה לפני שהצנרת תחובר אל הנקודות השונות  1אטמ' במשך  0.5בלחץ 
 .אותן היא מאווררת

 
פה יסודית של כל לאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטי .בכ

 .פי הנחיות הל"ת-המערכות על
 
  מדידה .גכ

 הצינורות ימדדו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם בניכוי 
 הסתעפויות , הספחים כגון זויות אורך

כאשר הם נמדדים  וכו' ובניכוי אורך האביזרים כגון ברזים, מסננים וכו' 
 .בנפרד

דדים בנפרד לא ינוכה אורכם מאורך כאשר הספחים והאביזרים אינם נמ 
 .הצנרת

 .צינורות גלויים, סמויים או במילוי נמדדים באופן זהה 
 
 תכולת המחירים        .דכ

מחירי הצינורות למיניהם כמוצג בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם  
 את:

 , מופות התפשטותכל הספחים, כגון הסתעפויות, זויות, מעברים -
 .בכתב הכמויות לעבודות אלו סעיף מיוחד יוחדוכו', אלא אם 

 אוגנים, מופותבנד אבטחה, כל אמצעי החיבור כגון בנדים,     -
וכדומה רקורדים מחברי ויקטאוליק, אפ, -חברי קוויקמ ,חיבור

 וכל אמצעי הקביעה, התמיכה וחומרי העזר.
הגנות נדרשות לצנרת )עטיפת בטון, תעלות הגנה מפח, רשתות  -

 הגנה וכו'(.
 .פקקים )מולחם או מוברג( בהכנות צנרת -
מחברי התפשטות למיניהם במידה ולא מתאפשרת התפשטות   -

 .חופשית של הצנרת
אביזרי קיבוע על פי התקנים והנחיות היצרן, לצנרת גלויה,     -

 .סמויה, יצוקה בבטון וכו'
 .תיקוני בידוד, צבע, ציפוי, איטום וכו' לצנורות שנפגעו -
 .ציבות בקירות, ברצפה, מתחת לרצפה, בקרקעחפירה וח -
הכנת שרוולים מראש או קידוח )יהלום( באלמנטים טרומיים  -

  .לאחר שסופקו לאתר
 .מעברים במקרים בהם בפרויקט חדש לא הוכנו מראש קידוח  -
קידוח )כוס יהלום( בכל מעברי הקירות ובכל עובי קיר בפרויקט   -

 .ים בפרויקט חדשקיים ובמקומות שלא הוכנו המעבר
 .שרוולים למעבר צנרת בקירות בלוקים / בטון -
 הכנת חריצים בקירות בטון -
סגירת מעברי צנרת דרך קירות גבס בהתאם לפרטים מאושרים  -

 .על ידי יצרן הגבס ובהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה
הגנה על צנרת גזים סמויה בקירות באמצעות תעלות פח  -

 ור.מתאימות, מלפנים ומאח
והחשיפה )בתקרות, בפירים  כל הצנרת הגלויהוסילוק פרוק   -

  .המתבטלת וכו'(
 .צנרת סמויה כאשר זו מפריעה לצנרת החדשהפרוק וסילוק  -
 .אביזרי חיוץ לצנרת -
 .כנדרש בחוק למערכת הארקה חיבור הצנרת    -
 .סמויה ונחושת עטיפת פלסטיק לצנרת מגולוונת  -
, לרבות קולרים מיוחדים לצנרת אזורי אשאטימת מעברים דרך   -

 .פלסטיק
)פיקוד לפי הוראות אטימת מעברים דרך אזורים מוגנים  -

 .העורף(
 .תיקון החדירות השונות שנעשו עד לרמה של שליכט -
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 .צביעת צנרת ואביזרים -
 .עטיפת בטון לצנרת במילוי -
 .עטיפת בטון לצנרת במקרי חציה והצטלבות תת קרקעיים -

 
 עבודות נוספות .כג

קיימת או התקנה של אביזר כגון מגוף בצנרת  לצנרת פעילההתחברות  
התאמת  ,ניתוק הקווים וניקוזםהתאום ואת פעילה קיימת תכלול את 

  .מידות וביצוע תיקוני צבע, בידוד וכו' בגמר העבודה
בעבודות אלו  .צנרתהף למחיר בנוסבנפרד וישולמו  מדדויו אל עבודות 

 .תוספת עבור עבודה בשעות בלתי סבירות במידה ויידרש נכללת גם
 .עבודות אלו ישולמו רק באם מופיע עבורן סעיף נפרד בכתב הכמויות

)צנרת עם ברז ניתוק לפני החיבור, צנרת  לצנרת לא פעילההתחברות  
 .קיימת אך ללא זורם, צינורות אוורור וכו'( כלולה במחיר הצנרת

 
   לכיבוי אש )הידרנטים פנימיים( םנורות מגולוונייצ 9.3.07
 

, מחוברים 593 .י.לפי ת  40צינורות פלדה מגולוונים ללא תפר סקדיול   .א
 .ומעלה 3)כולל( ובריתוכים בקוטר " 2עד קוטר " בהברגות

 
 .תוך שימוש באלקטרודה מתאימה ריתוך צנרת יעשה .ב
 
עם ציפוי  יהיו צינורות סמויים )בקירות, במילוי( וצינורות בקרקע .ג

תוצרת  APC GALתוצרת  שכבתי מפוליאתילן שחול-תלתחרושתי 
 .וה ערךו"אברות" או ש

 
 .עם עטיפת בטון, יצוק בין סרגלים, בהתאם לפרט יהיו צינורות במילוי .ד
 
ס"מ מעל  10מוגנים עם הציפוי החרושתי עד גובה יהיו צינורות בקרקע  .ה

באזור החיבורים יש  .עמהקרק יוצא פני הקרקע בנקודה בה הצינור
 להשלים הגנה באמצעות סרט מתכווץ בהתאם להוראות היצרן.

 
כאשר צנרת מגולוונת מותקנת בשילוב עם צנרת נחושת )הנחושת  .ו

 .בהמשך הזרימה( יש להתקין אביזרי חיוץ תקניים
 
 .ס"מ מסביב 15עם עטיפת חול  יהיו הצינורות בקרקע .ז
 
 .דקות 15לפחות ' במשך אטמ 12 של בדיקת לחץתבוצע  .ח

במשך השהיית לחץ הבדיקה לא יופיעו בצנרת סימני דליפה ולא תהיה  
 .ירידת לחץ

 .1-נפסח ג', סעיף ג 1205.6 .י.ביצוע הבדיקה בהתאם לת 
 

   נורות שחורים )למי הסקה(יצ 10.3.07
 

 .40צנרת תהא מפלדה שחורה ללא תפר, סקדיול  א.
 

)כולל( מחוברת בהברגות, צנרת בקוטר  1"עד  1/2" -צנרת בקטרים מ ב. 
 מחוברת ברתוך. 1מעל "

 
'( יהיו חרושתיים, עשויים מפלדה, ללא וספחים )קשתות, הסתעפויות וכ ג. 

 תפר, ובסקדיול המתאים לסוג הצינור.
 

.בלבד. 1.5כפוף הצנרת יבוצע רק באישור המפקח ועבור צנרת עד קוטר " ד.
ת כפוף הידראוליות וללא חימום הכפופים יבוצעו רק בעזרת מכונו

 ומעלה. 2מוקדם של הצנור. אין לכופף צנרת בקוטר "
 

)כולל( מחוברים בהברגות, אלא  2'( עד קוטר "ואביזרי צנרת )ברזים וכ ה. 
 אם צויין אחרת בכתב הכמויות.
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 צנרת במילוי עם בידוד ועטופה בבטון יצוק בין סרגלים לפי פרט. ו. 
 

תקנת הצנרת להסקה בשיפועים אחידים כלפי נקודות יש להקפיד על ה ז. 
אוורור ונקודות ניקוז. בכל נקודה גבוהה יש להתקין ברז שחרור אויר 

 אוטומטי עם ברז ניתוק ובכל נקודה נמוכה ברז ניקוז.
פליטות האויר והמים בנקודות שחרור האויר יחוברו עם צינור פלדה אל  

 שוקת ניקוז מסודרת בחדר המכונות.
 

 דקות. 15לפחות אטמ' במשך  12 מינימלי של בדיקת לחץתבוצע   ח.
במשך השהיית לחץ הבדיקה לא יופיעו בצנרת סימני דליפה ולא תהיה  

 ירידת לחץ.
 .1-נפסח ג', סעיף ג 1205.6ביצוע הבדיקה בהתאם לת.י.  

 
   צנרת נחושת לגזים רפואיים  07.3.11

 
על פי נוהל ביצוע גזים רפואיים  כל מערכת צנרת לגזים רפואיים מבוצעת .א

 .(G-01של משרד הבריאות )
 
)אלא אם צוין אחרת(  Lצינורות לגזים רפואיים יהיו צינורות נחושת דרג   .ב

   ASTM-B-819 לפי התקן האמריקאי
לא תורשה התקנת צינורות לפי שני  .תקן מערב אירופאי תואם לואו  

 הצינורות, הספחים  .תקנים שונים
 .יהיו מתאימים לשימוש בחמצן ריםוהאביז 

 
באמצעות  (מוגנים )למניעת פגיעה על ידי מקדחיהיו הצינורות בקירות  .ג

מלפנים ומאחור. הגנת הצנרת הסמויה  ההגנה .מ"מ 2פח מגולוון בעובי 
כלולה במחיר הצינור אלא אם ניתן עבורה סעיף נפרד ומתאים בכתב 

 הכמויות.
 

ערכת גזים רפואיים" "מ G-01 פוף למפרטהחומרים והביצוע יהיו בכ .ד
 .מוסדות רפואה במשרד הבריאות בהוצאת מינהל תכנון ובינוי

 
נקיים מלכלוך וללא שאריות שמן ויסופקו לאתר  במקור הצינורות יהיו  .ה

ההלחמה  ספחי .בפקקים נקיים במקור )במפעל היצרן( וסגוריםכשהם 
תוך שקיות פלסטיק והברזים יסופקו לאתר נקיים כנ"ל וארוזים ב

 .סגורות
הצינורות והספחים יצויידו בתעודה המעידה שהם נקיים ומוכנים   

 .במערכת חמצן רפואי לשימוש
צינורות או ספחים אשר לא יסופקו נקיים על פי הדרישה הנ"ל או  

ניקוי  .ובאחסון ינוקו לפני הרכבתם שיתלכלכו בשטח בעת ההובלה
של  אישור מוקדםהוא מחייב במקום יעשה רק במקרים חריגים ו

הניקוי יבוצע על ידי השרייה בתמיסה חמה של סודיום קרבונט  .המפקח
לאחר  .דקות 15 -השריה כהמשך  4%סודיום פוספט בריכוז של -או טרי

 .נטול שמןבאמצעות אויר דחוס  מכן יש לשטוף במים חמים וליבש
יזואלית על מנת לאחר הניקוי והיבוש כל  צינור וצינור יעבור בדיקה ו  

 .לכלוך או לוודא שאין בתוכו שאריות חומר
 
 .' יעשו באינוך כסףוחיבורי הצנרת, האביזרים, הברזים המכשירים וכ   .ו

 .אין לבצע חיבורי ליחוץ )"פלייר"(
חיבור הצינורות יבוצע עם  .חיבורי הברגה יאטמו באמצעות סרט טפלון 

עם חוטי הלחמה  כסף והברזים 5%חוטי הלחמה המכילים לפחות
ההלחמה תעשה תוך הזרמה רצופה של חנקן נקי  .כסף 40%המכילים 

 .ויבש בצינור והיא תמשך עד קרור ההלחמה
 
 .ס"מ נקיים וסגורים 20 -הברזים מסופקים עם צינור מולחם באורך כ .ז

 .Kהצינור דרג 
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 .נחושת צינורבמעבר דרך קירות וכו' יש לספק שרוולים מ  .ח
 .בשרוולי מתכת אין להשתמש 

 
במעבר צנרת מעל תקרות מונמכות במקומות בהם ישנם שרותים  .ט

 PVCאו  HDPEומקלחות יש להעביר את הצנרת בתוך שרוול פלסטי 
 .הבולט משני צידי האזור המוגבל במעבר

  
 יש למנוע כל מגע עם קווי חשמל  .י
 

ביעה של לצ  L-70ונוהל  G-01הצנרת תצבע לכל אורכה בכפוף למפרט  .יא
ותסומן באמצעות מדבקות פלסטיות  המינהל לתכנון מוסדות רפואה

המדבקות תהיינה בכל  .מ"מ לפחות 10צבעוניות עם אותיות בגודל 
 .הסתעפויות, ברז וכו'

 
הכנה לעתיד כגון לבום או חיבור המשך עתידי לכל כוללת ברזי ניתוק  .יב

 .)נמדדים בנפרד( ולאחריהם פקק מוברג
 
 ת קבלהבדיקו .יג
 

בדיקות הלחץ, ההצלבות והשטיפות יבוצעו על ידי הקבלן תחת  (1
 בדיקות אלו כוללות  .השגחת המפקח

)בדיקת התקנה לרשתות אספקה(  Aאת כל המצוין בקטגוריה  
  .G-01של נוהל 

( תבוצע על ידי בודק  C-ו Bהשלמת הבדיקות )קטגוריות  (2
 .מוסמך בשיתוף עם הקבלן

 
 םתכולת מחירי .יד

מחיר הצנרת כולל את כל הדרישות כפי שהן מופיעות במפרט  (1
 .G-01זה ובמפרט 

חלות על הקבלן במסגרת מחירי  Aעלות בדיקות קטגוריה  (2
 .היחידה השונים

ישולמו בנפרד כמצוין בכתב  C-ו Bעלות בדיקות קטגוריה  (3
עלות זו כוללת את התשלום לבודק, את כל החומרים  .הכמויות

לבדיקה לרבות הגזים לשטיפות ולבדיקות ואת צוות הדרושים 
 .הקבלן המלווה את הבדיקה לכל אורכה

הבדיקות מתייחסות למערכות שהתקין הקבלן וכן כל המערכות  
 הנוספות )בומים ופסי אספקה( אשר 

בוצעו במסגרת אחרת וחוברו אל המערכת של הקבלן אך על  
 .קבלן התברואה להשתתף בכל הבדיקות האלו

 
  (HDPE) לשפכים צנרת פוליאתילן 21.3.70

 
מערכת צנרת מושלמת הכוללת צינורות וספחים עשויים מפוליאתילן   .א

 .מורפה (HDPEבעל צפיפות גבוהה )
 
 2 -ו 1חלקים  4476לתקן ישראלי בהתאם יהיו החומר וההתקנה   .ב

 .על פי הנחיות היצרןו 1519בהתאם לתקן אירופאי 
 
אין להשתמש  .יהיו מאותה התוצרת )המערכת( םהצינורות והספחי  .ג

 .מתוצרת שונה וספחים בצנרת
 
 .הקבלן המבצע יהא בעל הסמכה בתוקף מאת יצרן הצנרת והאביזרים  .ד
 
החיבורים יבוצעו ברתוך קצה לקצה ע"י מכשיר רתוך/ חימום חשמלי,   .ה

ע"י מופות חשמליות או חיבורי התפשטות )שקע תקע( הכל לפי הנחיות 
 .היצרן
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החיבור באתר בין קטעים טרומיים יבוצע אך ורק ע"י מופות חשמליות  
 .ו/או אביזרי התפשטות ולא בריתוך

 
חיבור צינור לצינור כאשר הצנרת מיועדת להתקנה מתחת רצפת המבנה  .ו

 .יהא אך ורק באמצעות מופות חשמליותאו בקרקע 
 
וע מתאימים בעלי מקצהעבודה באתר ובבית המלאכה תבוצע ע"י   .ז

ליווי ופיקוח של ותחת  שהוסמכו לכך על ידי יצרן הצנרת או נציגו בארץ
ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסול העסקת עובדים ללא הכשרה  .היצרן

מתאימה לביצוע העבודה, וכן לפסול שימוש בציוד רתוך לא מתאים או 
 .שיטת חיבור לא מתאימה

אים ובשולחנות עבודה העבודה תבוצע תוך שימוש בציוד ריתוך מת 
 .מסודרים ולא בצורה מאולתרת של העמדת מכונת ריתוך בשטח

 
יש להכין את כל ההכנות הנדרשות דרכה חודר הקו לפני יציקת רצפה   .ח

(, על נמכה או על ידי הכנת ההסתעפויות(במפלס הרצפה )ע"י השארת ה
 .מנת לאפשר חיבור ספחים צמודים לרצפה

 
ל תמיכות בצפיפות וקוטר מתאימים לקבלת תוואי ע ונחצנרת גלויה ת .ט

התמיכות על פי הוראות היצרן ובהתאם לפרק  .אחיד ללא שקיעות
 .התמיכות במפרט

ברגים לפחות וכי  2מודגש במיוחד כי כל חיבור לתקרה יהא באמצעות  
ממשקל הצינור וכי יתנו מענה לכוחות  3התמיכות יתוכננו לעומס של פי 

 .יר הצינורההתפשטות לאורך צ
החבקים יהיו בעובי מתאים ע"פ התקן והנחיות היצרן והם יבודדו  

  .מהצינור על ידי גומיות מתאימות
 
מחברי התפשטות, נקודות קבע ופתחי ביקורת יותקנו גם אם לא סומנו  .י

כמותם ומיקומם על פי התקן, על פי הנחיות היצרן ובהתאם  .בתכניות
 .כנןלדרישות נוספות של המפקח והמת

 
 .יש לתמוך הצנרת מתחת כל ראש .יא
 

במעבר מצנרת אנכית לאופקית יש להוסיף תמיכות למניעת קריסת הקו  .יב
 .כלפי מטה

 
לשם כך יש להתקין אביזר  .אין להתקין צינור גלוי ביציאה לגג )אוורור( .יג

 .יציאה מיצקת
 

על מר ועל איכות החו המערכתבגמר העבודה יספק הקבלן אישור יצרן   .יד
 10לתקופה של המערכת תקינות הביצוע וכן כתב אחריות של יצרן 

על הקבלן לדאוג לליווי מתאים של היצרן ונציגיו לאורך כל שלבי  .שנים
הביצוע וזאת בכדי שלא לפגוע בתנאים לקבלת אחריות היצרן לתפקוד 

 .התקין של המערכת
 

, 2-ח ג', סעיף גנספ 1205.6 .י.ובהתאם לת בדיקת לחץ בהתאם להל"ת .טו
 .לגבי צנרת שפכים

 
בצנרת אוורור אופקית )קו אוורור משותף( תבוצע בדיקת לחץ באויר  .טז

שעה לפני שהצנרת תחובר אל הנקודות השונות  1אטמ' במשך  0.5בלחץ 
 .אותן היא מאווררת

 
גם הפיקוח של יצרן הצנרת, אישור תקינות הביצוע והאחריות כלולים  .יז

 .תבמחיר הצנרהם 
 

 .צנרת במילוי תהא עטופה בבטון למניעת שקיעה ולהגנה מפגיעה .יח
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משלושה צדדים  20 -צינור מתחת לרצפת המבנה יהיה עטוף בטון ב .יט
מוטות  4זיון הבטון יהיה עם  .ס"מ ועד לרצפת הבטון שמעליו 10בעובי 

  .ס"מ 20מ"מ כל  6מ"מ וחישוקים בקוטר  10מברזל מצולע בקוטר 
 .ם יתחילו מרצפת הבטוןהחישוקי 

 
כאשר נדרשת השתקה )הקטנת רעשים( יש להשתמש בצנרת מושתקת  .כ

הפחתת רעשים זהה לרעש של צנרת  )דופן עבה מיוחדת( בעלת יכולת 
(, אביזרי הצנרת GEBERIT SILENT- db20הצינור )כדוגמת  .יציקה

ת וכל הנדרש לקבלת מערכ ISOLבהרכב דומה, מתלים מגופרים, יריעות 
 שקטה מושלמת על פי דרישות 

 .היצרן ויועץ האקוסטיקה 
 

 ללביוב ותיעו .סי.וי.צנרת פי 31.3.07
 

 .סי.וי.צינור פי קשיח לביוב ותיעול תת קרקעי תהא .סי.וי.פי-צנרת מ .א
 .SN-8))קשיחות טבעתית  "עבה" מסוג 884 .י.קשיח לפי ת

 
ת האטימה תסופק טבע .ה אוטמתיתקע וגומי-חיבור הצנרת מסוג שקע  .ב

  .על ידי יצרן הצנרת
 .טבעות האטימה עשויות מחומר אלסטומרי סינטטי ולא מפלסטיק 

 
הצינורות, חומרי  .הצנרת תסופק עם תעודות אישור ממכון התקנים .ג

האטימה והאביזרים יהיו מיצרן אשר מערכת ניהול האיכות שלו 
 .ISO-9002 -ו .י.מאושרת על פי ת

 
 .ל פי התקנים הרלוונטיים ובהתאם להוראות היצרניםהתקנת הצנרת ע .ד
 
בכדי להבטיח שיפוע אחיד ונכון יש להקפיד כי הצנרת תסופק במוטות  .ה

ישרים ללא עיוות, תותקן באופן מקצועי ותעוגן במקום לפני העטיפה 
 .והמילוי החוזר

את אחידות  PIPE LASER עם סיום ההנחה יש לבדוק באמצעות 
  .השיפוע ואת ערכו

במידה ונוצרה סטיה  .לאחר המילוי החוזר תערך בדיקה חוזרת 
 .ס"מ יש לתקן/לבצע שנית ± 0.5מהמתוכנן מעל 

 
 .מתאימים חרושתיים כניסות לתאי ביקורת באמצעות אביזרים  .ו
 
 .ס"מ מסביב 10הצנרת מונחת בקרקע עם עטיפת חול   .ז
 
נספח ג', סעיף  1205.6 .י.ובהתאם לת בהתאם להל"תתבוצע בדיקת לחץ   .ח

 .3 -ג
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   )אספקת מים קרים/חמים( PPRן צנרת פוליפרופיל  07.3.14
 

( לאספקת מים קרים וחמים בהתאם PPR)מחוזק צנרת פוליפרופילן  א. 
  על כל חלקיו. 5111לתקן הישראלי 

הצינור מחוזק בסיבי זכוכית )שכבת ביניים( ובעל עובי דופן מינימלי  
 מכון התקנים.  מותאם לתקן ואישור

)הסוכן: חוליות(  AQUATHERMפייזר תוצרת  PPRהצינור כדוגמת  
 . C°70אטמ' בטמפ'  12מתאים ללחץ 

 .SDR 7.4 עובי דופן  
צנרת המותקנת מחוץ למבנה ואינה מוגנת על ידי בידוד או עטיפת פח  

 בחומר הצינור. UVתהא עם הגנת 
 

 על ידי היצרן.התקנת הצנרת על ידי מתקין שהוסמך לכך  ב.
 
הצינורות מסופקים במוטות וחיבורי הצנרת בהיתוך באמצעות מכונות  ג.

 ריתוך או מופות חשמליות. 
 אביזרי הצנרת מקוריים בלבד. 

 
התקנת הצנרת על פי המפרט והתכניות, על פי הוראות היצרן והתקנים  ד.

 המתאימים, ישראליים וזרים.
 

מסופקים על ידי אותו המפעל הצנרת והאביזרים יהיו מקוריים,  ה.
 ומאושרים על ידו.

 
הצנרת הגלויה מחוזקת באמצעות מהדקים מרופדים למניעת רעשים. יש  ו.

 להימנע ממגע ישיר עם קירות!
 
בהתחשב במקדם ההתפשטות התרמית הגבוה של הצינורות יש לבצע  ז.

את הצנרת באופן שתתאפשר התפשטות חופשית )ברך, לולאה או מעקף 
( או בשיטת התקנה באמצעות תומכי צנרת הבולמים את U בצורת

 התפשטות הצינור.
 את התפשטות הצנרת )התקנה קשיחה(. 
תכנית ההתקנה תאושר על ידי היצרן. התמיכות תתאמנה לקיבוע או  

 להתפשטות הצנרת בהתאם לשיטת ההתקנה שתבחר.
 

 15)בדיקת הלחץ על פי הנחיות היצרן והיא כוללת בדיקה מקדימה  ח.
 שעות(. 2אטמ' במשך  13שעה ובהמשך  1אטמ' במשך 

 
 העבודה תבוצע בפיקוח יצרן הצינורות כאשר במסגרת זו כלולים: ט.

 קבלת אישור היצרן לגבי הכשרתם המקצועית של המבצעים. -
 פיקוח היצרן על ביצוע העבודה. -
המצאת תעודת אחריות כוללת מהיצרן לחומר וההתקנה.   -

 שנים. 10האחריות למשך 
 
ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסול העסקת עובדים ללא הכשרה מתאימה  י.

 לביצוע העבודה.
 

 תאום הפיקוח של היצרן יהא באחריות הקבלן ועל חשבונו. יא.
 

  אביזרי צנרת 15.3.07
 

אביזרי הצנרת במערכות השונות יהיו מתאימים לתנאי עבודה   .א
 מינימליים של:  

 אטמ' 16  -לחץ עבודה   הסקה וכו':מים קרים, חמים,  
         

 C˚100  -טמפ' עבודה 
 קיטור: 
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 .על פי תנאי העבודה )טמפ', לחץ( 
 
האביזרים יהיו מתוצרת ישראל ונושאי תו תקן או תוצרת מערב אירופה   .ב

  .או ארה"ב בלבד ונושאי תו תקן מארץ היצור שלהם
 
ושימושים סניטריים יהיו כל האביזרים המיועדים לשימוש למי שתיה  .ג

במי שתיה בהתאם לתקן ישראלי  עשויים מחומרים המתאימים לשימוש
5452. 

 
)כולל(  2חיבורי אביזרים, אלא אם צוין אחרת, יהיו: עד קוטר " .ד

 .ומעלה מאוגן 3בהברגה, מקוטר "
 
ידי התקנה של רקורד,  -כל אביזר שאינו מאוגן יהא ניתן לפירוק על  .ה

וון הזרימה, או בינו ובין מיכל או מתקן שאליהם הוא לאחריו, בכי
 .מחובר

 
 ברזים  .ו

חלקים, עשויים מברונזה או מפליז עמיד  3או  2ברזים כדוריים,  (1
  .צינקיפיקציה עם אטם טפלון-לדה

ידית  .מעבר מלא .הכדור מצופה כרום או עשוי מנירוסטה 
 .ההפעלה עשויה מתכת

חלקים עם אטם מתאים לסוג  3וס ברזים כדוריים מפלדה מטיפ (2
ידית  .הכדור מצופה כרום עם מעבר מלא .וטמפרטורת הנוזל

 .ההפעלה עשויה מתכת
ברזי פרפר עשויים ברזל יציקה, עם  גלגל הפעלה ותמסורת, ציר  (3

, מדף מצופה רילסן, תושבת  מגומי ניאופרן )אלא 304נירוסטה 
  .אם צויין אחרת בכתב הכמויות(

תקנים מחוץ למבנה צריכים להיות מתאימים ברזים המו 
 .להתקנה חיצונית

 .FM/ULברזים בצנרת כיבוי אש יהיו מאושרים  
עשויים ברזל יציקה עם גלגל  (GATE VALVE)ברזי שער  (4

גוף מצופה אמייל, טריז מצופה גומי סינטטי )ניאופרן,  .הפעלה
EPDM ). 

 (O.S. & Y)ברזי שער לכבוי אש יהיו מסוג ציר מתרומם   
 .(FM/ULומאושרים לכבוי אש )

דיאפרגמה מגומי  .ברזי דיאפרגמה עשויים מברזל יציקה (5
 .ניאופרן, גלגל ההפעלה מברזל יציקה

 .מראה סימון מצב פתיחה 
יהיו  3ברזים מפוקדים עם הפעלה הידראולית בקטרים מעל " (6

, עשויים מברזל יציקה עם ציפוי אפוקסי Yמאוגנים מטיפוס 
חלקי הפיקוד יהיו עשויים ארד, צנרת  .י או אחר לפי הצורךפנימ

  .נחושת
צביעה אלקטרוסטטית חיצונית עם  .אטמים מגומי סינטטי 

הברז ייבחר לפי הצורך  .אבקת פוליאסטר או אפוקסי
 .הפונקציונלי של המערכת

 
 חוזרים -אל   .ז
 
   : 2בקטרים עד " (1  

קפיץ נירוסטה, אטימה  טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, גוף פליז,
 .רכה, מוברג

   ומעלה:  3קוטר " (2 
טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, גוף מיציקה, ציפוי אפוקסי, קפיץ 

נירוסטה, טיפוס שקט )אטימה רכה(, מאוגן או מותקן בין 
 .אוגנים

אל חוזרים המותקנים אחרי משאבות יהיו מטיפוס שקט  (3
 .במיוחד
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 ואל חוזר כפול מונע זרימה חוזרת )מז"ח( .ח

מונע זרימה חוזרת ואל חוזר כפול יהיו מסוג התואם את דרישות משרד  
  .הבריאות ומאושר על ידו מיא"מ

מונע זרימה חוזרת יהא מטיפוס אזור לחץ מופחת, עשוי יצקת ברזל  
למטרות טכניות כגון  2מצופה אפוקסי או ברונזה או פלסטיק עד "

 .השקייה, מיזוג אוויר וכו'
 .נה על ידי מתקין מוסמך בלבד ועל פי הנחיות משרד הבריאותהתק 
כל מז"ח ואל חוזר כפול ייבדקו על ידי בודק מוסמך לאחר התקנתם  

 .ואישור הבדיקה יצורף לתיק המתקן
 
 מסננים .ט

  : 1.5קטרים עד " (1 
-0.6(, גוף ברונזה, רשת נירוסטה עם חורים Yמבנה אלכסוני )

 .הכמויות, מוברג, פקק ניקוז מ"מ או כמצוין בכתב 0.8
 

(, גוף פליז/ ברונזה/ יציקת Y) מבנה אלכסוני :2קטרים מעל " (2
 ברזל כמצוין בכתב הכמויות, 

        
מ"מ או כמצוין בכתב הכמויות,  1.5רשת נירוסטה עם חורים 

    .מאוגן ברז ניקוז כדורי,
 

 משחררי אויר .י
 .גוף עשוי פליז. ברז ניתוק כדורי לפניו 
משחררי אוויר לקוי מים קרים חיצוניים יהיו עשויים ברזל יציקה או  

 פלסטיק עמיד בתנאי חוץ.
 

 אביזרי בקרה יא.
 
 מד לחץ (1  
, תחום מדידה 4סקלה " .טיפוס בורדון, גוף נירוסטה או דלרין  

מד הלחץ מצוייד בסיפון ובברז ניתוק  .כפול מתחום עבודה
 .כדורי עם שחרור אויר

 . WIKA, EN, SIKAץ מתוצרת מדי הלח
 

 מד חום (2   
כיס )נדן(  .מעלות מתחום העבודה 30 -לוח שנתות גבוה ב  

 .נירוסטה
לפחות, גשש נירוסטה, גוף  2.5סקלה " מטל: -טיפוס בי  

 .נירוסטה
וף אלומניום או פליז, מילוי כוהל, גשש טיפוס תעשייתי:  

 .נירוסטה
 .רה וגשש נירוסטהלפחות, קפיל 2.5סקלה "קפילרי:    
 .קפילרי, גשש נירוסטה,גוף פלסטיק, צג מוארדיגיטלי:    

 . WIKA, EN, SIKAמדי החום מתוצרת 
 
גדרת סוג האביזרים שהובאה לעיל הינה מינימלית ומיועדת לסעיפים ה בי

 .ולפריטים עבורם לא צוינו הגדרות נוספות במפרט או בכתב הכמויות
יצרן בודד או מספר יצרנים, חובה על  כאשר בכתב הכמויות מצוין שם 

 .הקבלן לספק אך ורק  מוצר זה ולא כל מוצר שווה ערך
 

 מדידה .גי
מחירם כולל  .האביזרים למיניהם נמדדים ביחידות, מורכבים במקום  

  .אוגנים נגדיים, רקורדים וסידורי חיזוק או התקנה מתאימים
 
 
 

  סוגי צנרת במבנה 61.3.07
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 .מפרט מיוחד לגבי כל צינור יובא בהמשך .ל סוגי הצנרת בבניןלהלן פרוט כללי ש
 

 מים קרים/חמים א.
 (.PPRצנרת פוליפרופילן ) -  0.50"-3צנרת בקוטר " 

 
 דלוחין ב.

 .HDPEצנרת  
 
 שפכים ג.

 .HDPEצנרת  
 

 ניקוז מזגנים וקולטני ניקוזים ד.
 .HDPE -צינורות סמויים בקירות  
 .HDPE -ונמכות צינורות גלויים בתקרות מ 

 
 מי גשם ה.

 צינור פלדה מגולוון. -צינורות אנכיים גלויים או בקירות  
 
 כיבוי אש ו.

 , מוברגים.40צינורות מגולוונים סקדיול   -  1"-2קוטר " 
 , מרותכים.40צינורות מגולוונים סקדיול   -  3"-4קוטר " 

 
 ת.ראה מפרט מערכת כיבוי אש אוטומטי – כיבוי אש אוטומטי ז.
 

 ביוב וניקוז ח.
 צינור פי.וי.סי. לשפכים דופן עבה. 

 
   מערכת כיבוי אש אוטומטית 17.3.70

 
 כללי  .1

ידי מתזים -אוטומטית רטובה לכיבוי אש  על תהיה מערכתה .א
)זהה  1596לתקן ישראלי  תתוכנן ותבוצע בכפוף .)ספרינקלרים(

במהדורתו האחרונה  NFPA-13)כמעט לתקן אמריקאי 
 .34להנחיות המופיעות במפרט הכללי פרק  אםובהת

 
שהינו חברה מוכרת  מבצעהעבודה תבוצע אך ורק על ידי  .ב

 5ובעל נסיון מוכח של  לביצוע מתקני כיבוי אש אוטומטיים
  .שנים לפחות

אישור החברה מותנה בהצגת מסמכים המעידים על הסמכת  
 .החברה, ביטוחים מתאימים

 
וי האש האוטומטית  כגון צנרת, ברזים, כל מרכיבי מערכת כיב  .ג

 וכו',  שסתומים, פרסוסטטים, מתזים
התקנתם, הפעלתם ובדיקתם יהיו בהתאם לתקנים המופיעים  

 הפרקים  כל יתרו NFPA -13 -ב
ידי רשות מוסמכת לכיבוי אש )תקני -הרלוונטים והמאושרים על 

(FM/LU. 
 
ם הנתונים, הינו סימון פריסת הצנרת והמתזים, לרבות הקטרי  .ד 

 אינפורמציה  עקרוני בלבד ונועד לתת
 .באשר למיקום הקווים הראשיים ומיקום המתזים 

 
בשטחים בהם אין תכנון של החלוקה הפנימית תבוצע מערכת  .ה

הספרינקלרים לפי רשת שאינה מתחשבת בהכרח עם החלוקה 
 .הפנימית העתידית

צע הקבלן עם קבלת תכניות החלוקה הפנימית והתקרות, יב 
התאמה של מקום הראשים אל המקום הנדרש בתכניות 
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התקרות, ובשלוב עם עבודת קבלן התקרות וקבלני מערכות 
 .אחרים

עבודת ההתאמה כוללת בין השאר ריקון הצנרת הקיימת, לפי  
התשלום עבור הנאמר  .הצורך, וכן בצוע בדיקות לחץ חדשות

  .לעיל כמופיע בסעיף אופני המדידה
 
נת מתזים בתקרות מונמכות יש למקם את המתזים, ככל בהתק .ו

שהדבר מתאפשר, במרכזי הפלטות כך שתתקבל התקנה 
במידה והקבלן יקבל לקראת הביצוע תכנית תאום  .אסטטית

המתזים במקומות המסומנים כל עוד את התקין לתקרות יש 
 .הדבר תואם את הנחיות התקן

 
בקורת רצופה )בדיקת  ביצוע העבודה ואישורה הסופי יעשה תוך .ז

 .התקנה( של מכון התקנים
המילים "מכון התקנים" הינן כדוגמא למכוני בדיקה מאושרים 

   .אחרים
לצורך הביקורת והאישור יגיש הקבלן למכון התקנים טפסי  

)שיקבל מהמתכנן(, תכניות  בקשה בצרוף חישוב הידראולי
ל מבוססות ע שיוכנו על ידי הקבלן ואשר ביצוע מפורטות

ומותאמות על ידו לתנאי הביצוע  המתכנןמהתכניות שיקבל 
בשטח )קורות, קירות, תעלות, תקרות מונמכות, גופי תאורה 

אביזרים, דפים קטלוגים רלוונטיים וכל דבר נוסף  וכו'(, רשימת
 .דרש על ידי מכון התקניםישי

בתכניות שיוגשו על ידי הקבלן יכללו מרחקים בין מתזים,  
 תזים לקירות או להפרעות, מרחקים בין מ

גובה התקנה, פרטי התקנה וכל הנדרש על ידי התקן וכפי  
 .שידרש על ידי מכון התקנים

 .אין להתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מכון התקנים 
קבלת אישור מכון בהכנת והשלמת התכניות לצורך כל הכרוך  

 התקנים, לרבות התשלום עבור 
 .נמדד בנפרדקת תכנון וביקורת התקנה(, )בדיהבדיקה למכון,  

 
אטמוספירות  13.6מערכת הספרינקלרים תעבור בדיקת לחץ של  .ח

 .שעות ללא כל נזילה 24למשך 
 
החברה המספקת והמבצעת את מערכת הכיבוי האוטומטית  .ט

 .מתאים לנושא חייבת להמציא כיסוי ביטוחי
 
לביצוע הסופי  בגמר העבודה יעדכן הקבלן את התכניות בהתאם .י 

 .העדכון מבוצע במערכת תיב"מ )אוטוקד( .המאושר
 

חיבור וחיווט הציוד )משאבות, ברזים, מפסקי זרימה וכו'(  .יא
למערכת גילוי האש בבנין תעשה על ידי קבלן מערכת גילוי האש 

 .כאשר על קבלן התברואה לסייע ולתאם החיבורים
 

 .נים של המערכתכל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השו .יב
 

 צנרת .2
 

 תהיה צנרת פלדה מגולוונת, למתזיםצנרת אספקת המים  .א
נורות והספחים יהצ ASTM A-795.  בהתאם לתקן 10סקדיול 

 .לפחות PSI 175יתאימו ללחץ עבודה של 
 
מערכת הצנרת והספחים מחוברת בשיטת צינור מחורץ ואביזרי  .ב

 .QUIKCOUPתוצרת חיבור מהיר 
יבור יהיו עם בליטות/ שיניים היוצרות רציפות אביזרי הח

 חשמלית בין שני חלקי הצינור המחוברים )לצורך הארקת 
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 .אטמי צנרת מערכת יבשה יהיו מתאימים לצורך זה .צנרת(
כל הספחים )מעברים, זויות, הסתעפויות וכו'( יהיו מיציקה  .ג

 .ומחוברים באותה שיטת חיבור
 
, ניתן לבצע גם באמצעות 1"-1.25" צנרת למתזים בקוטר .ד

, מחוברים בהברגות 40 צינורות מגולוונים ללא תפר, סקדיול
 .ובאמצעות ספחים מגולוונים מיציקה

 
במקומות מסוימים כפי שיוגדר ובהתאם לצורך )למשל צינור  .ה

הסנקה או צנרת יניקה מהמאגר ועד  המשאבות( תהא הצנרת 
וצינור  4תך עד קוטר "מגולוון ללא תפר, מרו 40גלויה סקדיול 

 .ומעלה 6מגולוון מרותך בקוטר " 530 .י.פלדה ת
 
 מהסוגים הבאים: צינורות בקרקע יהיו .ו

עם ציפוי מלט פנימי והגנה  530 .י.מפלדה לפי תצנרת  -
שכבתית מפוליאתילן שחול -חיצונית חרושתית תלת

APC 10עטיפת חול  .מתוצרת "אברות" או שווה ערך 
  .ס"מ מסביב

 ספחי צנרת יהיו מוצר חרושתי, מצופים מלט פנים.   
 חיבור הצנרת יעשה בריתוך לפי הנחיות היצרן.   

תיקון ציפוי מלט פנימי והגנה חיצונית בהתאם  
  להנחיות היצרן.

עומק התקנה מינימלי )מפני הקרקע עד קו עליון של  
 ס"מ. 70 -הצינור( 

לפחות, לפי  15(, דרג PEXצינורות מפוליאתילן מצולב ) -
 .1519ת.י. 

חיבור הצינורות יתבצע באמצעות אביזרים שאושרו על  
 ידי היצרן ובהתאם להנחיותיו.

 הנחת הצנרת בתעלה תתבצע לפי הנחיות היצרן. 
עומק התקנה מינימלי )מפני הקרקע עד קו עליון של  

 ס"מ. 100 -הצינור( 
 ס"מ סביב הצינור. 10עטיפת חול  

 16, דרג 2000( מסוג גלרון PBלן )צינורות מפוליבוטי -
 4237)פוליבוטילן אפור מסוג  1893לפחות, לפי ת.י. 
 תוצרת "פלגל"(.

הצינורות יסופקו במוטות או בגלילים והחיבורים יהיו  
 בריתוכים או באמצעות מופות חשמליות.

 הצנרת תותקן בהתאם להנחיות היצרן. 
ן של עומק התקנה מינימלי )מפני הקרקע עד קו עליו 

 ס"מ. 100 -הצינור( 
 ס"מ סביב הצינור. 10עטיפת חול  

 
 לא יאושר .מעברים מקוטר לקוטר ייעשו בעזרת מעברים קונים .ז

 .בושינג שימוש במופות מעבר מסוג
 
עיגון הצנרת לתקרה ולקירות ייעשה בצורה יציבה ויביא   .ח

 .והדינמיים שיופעלו על הצנרת בחשבון את העומסים הסטטיים
על הקבלן להתחשב בזמן ההתקנה בכל המתקנים הקיימים   .ט

מערכת מתזים )ספרינקלרים(  במבנה ולמנוע כל הפרעה של
 למערכות אחרות במבנה כגון: מערכת החשמל, תאורה, מיזוג

 .אויר, אינסטלציה סניטרית וכדומה
 
 
 
 שטיפת הצנרת  .י

 .כל הצנרת תנוקה מגופים זרים, שבבים וכו' טרם התקנתה 
ניקוי השבבים ייעשה  קרים של קידוח בצנרת מובילה,במ

 .במברשת ושטיפת המערכת בלחץ מים
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 צ ב י ע ה  .3
 

כל הצנרת הגלויה והסמויה בתקרות אקוסטיות תצבע בהתאם   .א
 .ללוח גוונים שיקבע המפקח

 .מסוג סופר עמידצנרת מגולוונת תצבע במערכת סינטטית  .ב
 "ארדורוקסתוצרת " ממיסהניקוי הראשון משמנים באמצעות 

70-BC 2 -יסוד מסוג גלווקוט וצביעה בצבע ה ."עששל "כימת 
 .מיקרון לפחות 120עובי כללי  .שכבות לפחות צבע סינטטי עליון

 .אופציה נוספת הינה צינור מגולוון צבוע אפוקסי חרושתי
צבע היסוד יהא  .תמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סינטטית  .ג

 .דהמטיפוס ממיר חלו
 .מיקרון 120עובי מינימלי של הצבע בכל המקרים   .ד
 .הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע  .ה
 .כל עבודות הצביעה, סימון, שילוט וכו' כלולות במחירי היחידה  .ו
 

 תמיכות ומתלים .4
 

תמיכות צנרת מערכת הכיבוי האוטומטית תהיינה בהתאם  .א
יות לתמיכות כפי שהן מופיעות ועל פי הנח  NFPA-13לתקן 

 .בפרק תמיכות ומתלים כללי במפרט
 
תמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות עשויות מפלדה  .ב

 "רוקו"  "יוניסטרט",תוצרת מגולוונת 
או "מופרו" וכל סדרת האביזרים הנלווה המותאמות לתקני  

NFPA-13. 
של התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים ועבור קבוצות  

 .צינורות, בהתאם לתוואי הצנרת
 
התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו  .ג

בהם נדרשים קונזולים  במקומות .מותאמות לעומס הצנרת
 .לתמיכת מספר צינורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקונזול

 .המרחקים בין הקונזולים על פי המופיע בתכניות הפרטים 
ברגים לפחות והעומס  2הא באמצעות כל חיבור לתקרה י 

 .3המחושב יהא עם רזרבה של פי 
 
 .כל התמיכות והבסיסים כלולים במחירי היחידה השונים  .ד
 

 שרוולים ומעברים .5
מעברי צנרת דרך אזורים מוגנים יעשו על ידי התקנת שרוול או  .א

( הכל LINK SEALאו  BST ,MCTמסגרת מתאימה )תוצרת 
 .הנחיות פיקוד העורףבהתאם לדרישות ו

מעברים דרך קירות/תקרות אש יעשו באמצעות שרוולי מתכת  .ב
 .ואטימה עם חומר מעכב אש

 .ביצוע חורים )קידוח יהלום( בשלד באישור המפקח בלבד .ג
 .ביצוע חורים בקירות ומחיצות גבס יהא באמצעות מקדח כוס .ד
 .כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה השונים .ה

 
 ציוד ואביזרים  .6

 
 כללי  
 .FM/ULהציוד והאביזרים יעמדו בתקני   
 .פי תקנים והוראות היצרנים-התקנת הציוד והאביזרים על  
 .הפריטים הינם רשימה כללית ולא בהכרח מופיעים בפרויקט  

 
 מתזים .א  
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 PENDENT ,UPRIGHTהמתזים שיותקנו יהיו מטיפוס  

,SIDEWALL   'הפעלה  וכו' בקטרים, טמפ 
 .ומקדמי זרימה כמצוין בכתב הכמויות ו/או בתכניות  

 TYCO ((STAR, GEM, CENTRALהמתזים תוצרת  
RELIABLE, VIKING,  ,GLOBE. 

 
 ברז פרפר  .ב 

עשוי מיציקה, מצופה אפוקסי, מדף מצופה חומר ברז פרפר  
הברז  .מהירים אלסטומרי, מותקן בין אוגנים או עם מחברים

 .מצב ובשרשרת סגירה מצוייד במורה
במגופים המסומנים בתכנית עם כוכבית)*( יותקן מפסק חשמלי  

 .לקבלת אתראה על ברז סגור
 

 ארון מתזים רזרביים .ג
ארון לספרינקלרים רזרביים ובו ראשי ספרינקלרים מסוג  

זוג מפתחות מתאימים וברמות ע"פ התקן  המותקן במערכת
 .להתקנת הראשים וסט תוכניות

 .יהיה מחומר פלסטי בגימור אדום הארון 
ם לכמות וסוג אכמות הארונות כנדרש על פי התקן בהת 

 .םיהמתז
 

 אופן המדידה  .7
 

 צנרת .א  
י אורך הספחים כגון זויות, ובניכמדד לאורכה תהצנרת 

ברזים, מסננים  כגון בניכוי אורך האביזריםהסתעפויות וכו' ו
כל  ת כולל אתמחיר הצנר .כאשר הם נמדדים בנפרד וכו'

, אמצעי החיבור, תמיכות, )כאשר אינם נמדדים בנפרד( הספחים
 .ופועלת שרוולי מעבר, צביעה וכו' לקבלת מערכת מושלמת

 
 מתזים .ב  

 .המתזים יימדדו לפי יחידות כשהם מחוברים וקבועים במקומם 
  .מחיר מתז שקוע כולל את הרוזטה הטלסקופית

 
 אביזרים  .ג  

וכו' יימדדו ביחידות כשהם  ם: מגופיםהאביזרים השוני
 מורכבים במקומם ופועלים.

 
הכנת התכניות המפורטות והחישובים ההידראוליים כלולים  .ד

 .במחירי היחידה השונים
 

  ת לביוב ותיעולתאי בקור 81.3.07
 

 .658 .י.תאי בקורת יהיו מחוליות טרומיות לפי ת  .א
ונוליטית עד גובה התאים עשויים עם תחתית ודופן מיציקה מ 

 ס"מ לפחות מעל פני צינור הכניסה ועם פתחים קדוחים 30
, או שיהיו תאים משולבים ותחתית מעובדת עם תעלות זרימה

עם חלק פנימי תחתון מפוליאתילן וחיצוני מבטון טרומי עם 
 .תעלות זרימה מובנות וכניסות ויציאות מוכנות לחיבור צנרת

  .כמויותבתכניות או בכתב ה כמצויןהכל 
 
 489לפי תקן  .ב.התקרות והמכסים יהיו טרומיים, טיפוס ב  .ב

(1994 124-EN:כדלקמן ) 
 - במקומות ללא תנועת רכב )גינון, מדרכה, מבנה חניה(  -

 .B -125טיפוס 
טיפוס  -במקומות עם תנועת רכב  )חניה, כביש וכו'(  - 

400-D . 



72 

20.07.21מעודכן לתאריך   

 

גסטרו –ברזילי אשקלון   

 

 
וליה העליונה האטימה בין החוליות  וכן  בין התקרה והח .ג

 איטופלסט" "באמצעות אטם אלסטי על בסיס ביטומני 
 .מתוצרת וולפמן 

 
ס"מ מעל פני הקרקע  10באזורי גינון יהיו התאים בגובה   .ד

 .הסופיים, או לפי הנחיות אדריכל הפיתוח או המפקח
 
תאים במשטחים )אספלט, ריצוף, בטון, גרנוליט וכו'( יהא עם  .ה

פקק ומסגרת  מ מפני השטח ועם ס" 20 -תקרה בעומק כ
מרובעת עשויים מיציקה, מותאמים לעומס ונושאים עליהם 
הטבעה המציינת את סוג התא והעומס המותר )ביוב, תיעול 

 .וכו'(
 
כגון בקומות בתוך תחום הבנין בטון,  רצפותתאים מתחת  .ו

מרתף וכו', יהיו תאים טרומיים מוכנים )רצפה וקירות( עם 
תחת רצפת הבטון כאשר הפקק והמסגרת תקרה טרומית מ

מתחת  .הבטון וגימור הפקק זהה לגימור הבטוןרצפת יצוקים ב
הקשור אל עטיפת  30 -רצפת התא יש לבצע בסיס מבטון מזוין ב

 .הבטון של הצנרת ואל רצפת הבטון
החיבור אל הרצפה והאיטום ביניהן עפ"י הצורך יהא בהתאם  

 .האיטום להוראות הקונסטרוקטור ו/או יועץ
 
הנחיות לקוטר התאים כפונקציה של עומקם )אם לא צויין   .ז

 אחרת בתכניות( יהיו כדלקמן:
 .ס"מ 50ס"מ, פתח  80עד עומק  60קוטר   
 .ס"מ 60ס"מ, פתח  125עד עומק  80קוטר   
 .ס"מ 60ס"מ, פתח  250עד עומק  100X80או מלבני  100קוטר   
 60ס"מ, פתח  250עומק מעל  120X100או מלבני  125קוטר   

 .ס"מ
 

חיבור הצינור לתא באמצעות מחבר שוחה מתאים "איטוביב" תוצרת  .ח
 .CS-910מגומי מסוג  חדירה מיוחד אטםוולפמן או 

 חיבור הצינור באמצעות המחברים והאטמים יהא על פי הנחיות היצרן. 
 
כאשר  הס"מ ומעלה יהיו עם חוליה קונית עליונ 125 -ו 100תאים בקוטר  . ט

 הדבר מתאפשר מבחינת עומק התא.
 
 ביטול שוחות ביקורת י.

 ביטול שוחת ביקורת יכול להתבצע בשני אופנים : 
 

פרוק כל השוחה. סתימת הצנרת הנכנסת ויוצאת על ידי בטון,  (1
מילוי חוזר של חול תוך הידוק והרטבה. התאמה לפני השטח 

 וכו'(. הקיים )תיקון אספלט, בטון, ריצוף, אדמה, דשא
 
סתימת הצנרת הנכנסת ויוצאת לשוחה על ידי בטון, מילוי  (2

ס"מ עליונים  50השוחה בחול תוך הידוק והרטבה, פרוק 
)חוליות תקרה ופקק( והתאמה לפני השטח הקיים כפי שתואר 

 בסעיף הקודם.
 

 חידוש שוחת ביקורת והתאמה לשטח יא.
או חדש יכלול  חידוש שוחה בחלקה העליון והתאמתה לפיתוח קיים 

 פרוק החלק העליון, התאמה לגובה, 
 השלמת חוליה, תקרה ופקק בהתאם לפיתוח המתוכנן. 

 
 מפלים יעשו לפי הנחיות הבאות: .יב

 .ס"מ: על ידי עיבוד הקרקעית )כלול במחיר התא( 40עד הפרש  
 .מפל פנימי או חיצוני כמצוין בתכנית )משולם בנפרד( ס"מ:  40מעל  
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ורת לניקוז מי גשם יהיו כאמור לעיל לגבי תאי הביוב, אך לא תאי בק .יג

 יעשו בתוכם תעלות זרימה.
 

בגמר העבודה יש לבצע מדידה של מערכת הביוב והתיעול כבסיס להכנת  .יד
 תכנית "כפי שבוצע".

 
 : מדידה .טו

מחיר תאי הביקורת כולל בסיס, חוליות, תקרות בהתאם לעומס הדרוש,  
עול לתוך התא, ילכניסת צנרת הביוב/ ת אימיםמחברים מתמכסים, 

 מדידה בגמר הביצוע, קומפלט.
תמדדנה כזהות לשוחות במידה וצוינו בכתב הכמויות,  ,שוחות הפלסטיק  

 הטרומיות מבטון.
ביטול שוחות והתאמת שוחות כולל את כל המצויין במפרט והתאמה  

 מוחלטת לפני השטח.
 

   סחרור למים חמיםמשאבת   07.3.19
 

 .16048ים חמים יהיו בהתאם למפרט הכללי, פרק ממשאבת סחרור ל א. 
 

 :מבנה המשאבה ב.
 למים חמים סניטריים - 

 המשאבה מותאמת לעבודה במערכת מים פתוחה. - 
 המשאבה בעלת מנוע טבול. - 
 .316גוף ומאיץ עשויים ברונזה או נירוסטה  - 
 .Cº100בר וטמפ'  10המשאבה מתאימה ללחץ עבודה  - 
 .IP 55סבל"ד מוגן  2900מנועים  - 

המשאבה מצויידת בבקר פנימי לשינוי מהירות  -
 המשאבה בכדי לאפשר בחירת גרף עבודה למצב בשטח.

 
 התקנה: ג.

-ON)מותקנות ישירות על הקו ) 2משאבות עד קוטר חיבור " -

LINE. או אופקית. המשאבה ניתנת להתקנה אנכית 
 על בסיס. אנכית מותקנות משאבות בקוטר גדול יותר -

 
 . LOWARA ,"גרונדפוס" -תוצרת משאבה  . ד
 

 אופני מדידה  ה.
משאבות נמדדות כיחידות כשהן פועלות במקום. מחירן כולל סידורי  

 מפסקהתקנה וחיזוק, חיווט חשמלי, 
 מקומי במידת הצורך, פילוס איזון והרצה. 

 
 

    לגזים רפואייםפסי אספקה משולבים לחשמל, תקשורת ו  07.3.20
 
 תאור הפס .1

מפרט זה מתייחס לייצור, אספקה, התקנה, חיבור, הפעלה  א.
ובדיקה של פסי אספקה משולבים לגזים רפואיים, חשמל 

ותקשורת. ישנם מובילים נפרדים לגזים, לחשמל ולתקשורת 
שמחוברים יחד אחד מעל לשני כדי ליצור יחידה מושלמת. 

מנת -מחויבים לשתף פעולה עלקבלני החשמל והאינסטלציה 
לתאם ולבצע את התשתיות הדרושות לחיבור פסי האספקה 

 לאחר התקנתם באתר הפרויקט.
 

פס האספקה, הפנלים והשקעים חייבים להיות מיוצרים  ב.
 בהתאם לטכניקות העדכניות ביותר בשטח הזה. 
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המוצר חייב להיות מודולארי ומיוצר באופן תעשייתי. על הפס  
לתקנים  -להתאים לדרישות התקנים בארץ ובהעדרם  ומרכיביו

 מתאימים של ארה"ב, אנגליה או גרמניה.
 
הפס מורכב גלוי על הקיר או סמוי ומחובר להזנות אשר מגיעות  ג.

הכל עפ"י  -באמצעות קופסת חיבורים או ישירות מהקו הראשי 
 התכניות. 

קופסאות החיבורים שקועות בקיר ויסופקו במסגרת ביצוע  
תשתיות הצנרת בבניין. גובה ועומק התקנת הקופסאות יתואמו 

עם ספק פסי האספקה. על ספק פסי האספקה להרכיב כיסוי 
חיצוני מאלומיניום על החלק הגלוי של הקופסה. גימור הכיסוי 

  יהיה זהה לזה של הפס ויחוזק באמצעות ברגי נירוסטה עם
תיהינה ראש שטוח. במידה וירידות הצנרת אל פס האספקה  

 גלויות, על יצרן הפס להרכיב כיסוי 
 עם מכסה מתפרק בגמר ובגוון פס האספקה.אלומיניום  
  

הזנות החשמל תבוצענה דרך קופסאות הזנה בלבד. בקופסת  ד.
הזנה יותקנו מהדקי כניסה ומהדקי חלוקה משולטים במספרי 

המעגלים. אין לבצע הסתעפויות מהאביזרים המורכבים בפסים. 
 בורים והסתעפויות יבוצעו בקופסאות הזנה בלבד.כל החי

 קופסת החיבורים תבוצע בתוך תעלת הירידה האנכית אל 
הפס ולא בתוך הפס האופקי. קופסת החיבורים תבוצע בגודל  

מתאים לכל המהדקים עם מקום שמור להוספת עד שני מעגלים 
 לפס. במידת הצורך יבוצעו שתי שורות מהדקים.

 צע בנפרד מתיבת החיבורים. יבו PAפס הארקה  
תכניות המכרז מתארות באופן כללי את הפס על מרכיביו. על  ה.

הקבלן להכין תכניות עבודה מפורטות, וזאת לאחר שבדק את 
 נתוני השטח ואפשרות התקנת הפס.

עותקים לאישור המפקח,  4-תכניות הקבלן המפורטות יוגשו ב 
 האדריכל והצוות הטכני של המוסד.

לכך, באם יידרש, יגיש הקבלן לאישור דוגמה של הפס בנוסף  
 המוצע.

 
בקופסת ההתחברות יותקנו ברזי סגירה לגזים רפואיים. ברזי  ו.

הסגירה יהיו כדוריים מברונזה עם תושבת טפלון ומאושרים ע"י 
, הבונים או NIBCOהמתכנן. הברזים יכולים להיות מתוצרת 

APOLLO. 
ויורכבו ברזים כנ"ל בקוטר  עבור חמצן ואויר דחוס יסופקו 

ø"1/2 .עם קצוות להלחמה 
 1או " ø"3/4עבור ואקום יסופקו ויורכבו ברזים כנ"ל בקוטר  

 עם קצוות להלחמה.
 

 מבנה הפס .2
 

הפס עשוי אלומיניום המיוצר במשיכה ועם ציפוי אנודייז בצבע  א.
או צבוע באבקה  מיקרון(  100)עובי הציפוי  כסף מט בהיר
ית קלויה בתנור בגוון שיקבע ע"י המזמין אלקטרוסטט

 .RALוהאדריכל לפי קטלוג צבעי 
 

הפס מסופק קומפלט עם כל הצנרת והמערכות הפנימיות והוא  ב.
יחוזק לקיר עם מחזיקי מרחק מחומר זהה לפס. כל מכסה 

יחובר אל פס האספקה באמצעות חוט שזור או שרשרת דקה 
 למניעת בלבול בעת החזרת המכסים לפס.

 
 הפס לחשמל ותקשורת יותקן מעל הפס לגזים הרפואיים. ג.
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מבנה הפס מודולארי ומכסי הכיסוי יהיו בקטעים באורך אחיד.  ד.
המכסים )פנלים( מחוזקים לפס באמצעות סידור קפיצי מיוחד 

ללא ברגים. המכסים צמודים זה לזה באופן מושלם. לכל שירות 
הארקה יותקנו  כגון שקעי חשמל או שקעי תקשורת או שקעי

מכסים נפרדים. גם פתיחת המכסים בהם מותקנים השקעים 
 לא תחייב פתיחת ברגים כלשהם.

  
על פס האספקה יותקנו פסי תליה לאביזרים לכל האורך בחלקו  ה.

 העליון והתחתון בהתאם לדרישה.
 
בחזית הפס יותקן שילוט ברור ומלא ובתוכן כפי שיסוכם.  .ו

 לים או יחובר עם ברגים לפנל.השילוט חרוט על גבי הפנ
 

 מערכת גזים רפואיים .3
 

 ובקוטר מינימלי של: Lהצנרת בפס עשויה מנחושת דרג  א.
 .אויר דחוסו)נומינלי( עבור חמצן  1/2" 
שקעים קוטר  3שקעים. מעל  3 -)נומינלי( עבור ואקום עד ל 3/4" 

 .1הצינור יהיה "
ר במפרט צנרת הצנרת תותקן תוך שמירה על ניקיונה, כמתוא 

לפחות.  5%. הצנרת מחוברת בהלחמת כסף G-01גזים רפואיים 
 אין לבצע חיבורים אחרים כגון הברגה או לחיצה )פלייר(.

 
מכלולים של שקעים לגזים יהיו שקועים בפס מסוג ותוצרת  ב.

הנמצאים בשימוש במוסד בו מתבצעת העבודה. סוג המכלולים 
 יאושר ע"י המזמין.

 
ים בכל פס ומיקומם ביחס למיטות בכל חדר וחדר כמות השקע ג.

לרשימת פסי האספקה  ,G-01לנדרש בנוהל יהיה בהתאם 
שבכתב הכמויות ותוכניות כפי שיימסרו לקבלן בזמן המכרז 

 והביצוע.
 

 הארקות .4
 

בתוך הפס לחשמל יותקן פס נחושת משותף בחתך מינימלי של  א.
4X6 .מ"מ 

 
מותקנים בתעלות פסי הדקי ההארקה של בתי התקע ה ב.

 2.5נחושת מבודד  האספקה יחוברו לפס הנ"ל באמצעות מוליך
 ירוק.-ממ"ר ובעל בידוד צהוב

 
כל בית תקע יחובר במוליך נפרד שיחובר לפס הנ"ל באמצעות  ג.

 הדק מיוחד ונפרד עבורו.
 

כל החלקים המתכתיים בפס האספקה )צנרת, מכסים, פס  ד.
וליך נחושת בחתך מ באמצעות"ל האספקה וכו'( יחוברו לפס הנ

ירוק. כל נקודת חיבור -ממ"ר לפחות ובעל בידוד בגוון צהוב 4
 משולטת. תהיהכנ"ל 

 
כל החלקים המתכתיים הנגישים )הניתנים להסרה( יאורקו כך  ה.

חיבור מכסים יהיה  ההארקה.שבהסרתם לא ייתלו על חוטי 
 בעזרת שרשרת.

 
מתחברים לפס הארקה כל המוליכים שבתוך פס האספקה וה ו.

 יהיו מוליכים גמישים.
 
יש להכין בפס הארקה לעיל ברגים שמורים לחיבורים נוספים  ז.

 בעתיד.
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 CLASS 5כל החיווט בפס יבוצע בכבלים גמישים עם בידוד  ח.

 .RV-K-FOCכדוגמת כבלים מסוג  
 

 חשמל .5
 

ידי מכון -השקעים בפס יהיו מסוג  חיבור מהיר, מאושר על א.
 ים.התקנ

 קיימא המזהה את סוג החיבור.-כל שקע נושא עליו סימון בר 
האביזרים לחשמל ותקשורת בפס יהיו זהים לאביזרים שיבוצעו  

 NISKO, או BTICINO  LIGHTבפרויקט אחד משני הסוגים: 

FEEL. 
 

  -צבעי שקעי החשמל יהיה בהתאם למקור ההזנה: חשמל רגיל  ב.
כחול. מעגלי  -פסק -גיבוי אלאדום,  -קרם/לבן, גיבוי גנרטור 

החשמל יסומנו באמצעות שילוט כדלקמן: הזנה רגילה: כיתוב 
שחור, הזנה מגנרטור: כיתוב לבן על רקע אדום,  לבן על רקע

 : כיתוב אדום על רקע לבן.UPS -הזנה מ
 
בתוך הפס לחשמל ותקשורת יש לשמור על הפרדות בין  ג.

 .ידי מחיצות או צנרת-המערכות השונות על
 codeתעלת תקשורת תכלול גם מתאם להתקנת קריאת אחות  

blue .לפי הציוד שבסטנדרט בית החולים 
 

ידי מחזיקי כבל, כך שבפתיחת המכסים, -כל הכבלים יחוזקו על ד.
 הכבלים לא יפלו החוצה.

כבלי חיבור לשקעים בפס אספקה יהיו מסוככים מטיפוס  
N2XSY הסיכוך יחובר לפס הארקה .PE מקומי  

 בתוך פס האספקה. 
 

בכל שקע בודד )או זוג שקעים המוזנים מאותו המעגל  ה.
לסימון קיום מתח  ומותקנים במסגרת משותפת( תותקן נורית

וצבען יהיה  LED, מסוג V230 -באותו השקע. הנוריות תהיינה ל
 ירוק.

 
 בדיקות קבלה .6

ות שע 24אטמ' במשך  12הפסים יבדקו במפעל היצרן בדיקת לחץ של  
הבדיקה תתבצע באמצעות אויר דחוס  אטמ'(. 0.5)מפל לחץ מרבי מותר 

 רפואי או חנקן.
לאחר התקנת הפסים בשטח וחיבורם את הצנרת בקופסאות החיבורים  

 יש לערוך: 
 בדיקת לחץ סופית למערכת באותם תנאים כפי שפורטו לעיל. א. 
ג בדיקת אימות לשם הבטחה כי לכל אחד מהשקעים מגיע סו ב. 

 הגז המתאים.
 

 אופני מדידה .7
פסי אספקה יימדדו כיחידות מושלמות כפי שיוגדרו בכתב הכמויות  

יכלול את הפסים, שקעי הגזים  למיטה אחת, שתיים או יותר. מחיר הפס
והחשמל, אביזרי התקשורת, הכנות לקריאת חולה, פסי תלייה, מנורה 

 חיווט וצנרת מושלמים. אישית,
פס את קופסות החיבורים והמכסים שלהם )אלא אם כ"כ יכלול מחיר ה 

 ההתחברות לצנרת גזים וחשמל. מחיר הפס יכלול את .(צויין אחרת
 
 אישורים .8

 ייצרן הפסים יגיש למזמין את האישורים הבאים:
 אישור אמ"ר בתוקף, א.
 ,CEתקן בטיחות בינלאומי לציוד רפואי  ב.
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 ד הבריאות.של משר G-01אישור לעמידה בדרישות נוהל  ג.
 

 תכולת פסי אספקה  .2107.3
 

  מחלקת גסטרו -: בי''ח ברזילי פרויקט
 

 אזור אזור אזור אזור אזור מיקום : מחלקת גסטרו
התאושש קבלה

 ות
חדר 

 טיפולים
אנדוסקופי

 ם

חדר 
 טיפולים
 הרדמה

חדר 
 טיפולים
ERCP     

 מותקו 2 קומות 3 קומות 2 קומות 3 קומות  2 סוג הפס )מס' קומות(

 כמות שקעים/אביזרים )לעמדה(                         האביזר
 חדש     חדש      חדש     חדש     חדש   הגדרת הפס

  16Aשקע 
 

 בהתאם 
 למופיע

 בתכניות
 מהנדס
 חשמל

 
 

 בהתאם 
 למופיע

 בתכניות
 מהנדס
 חשמל

 
 

 בהתאם 
 למופיע

 בתכניות
 מהנדס
 חשמל

 
 

 בהתאם 
 למופיע

 בתכניות
 מהנדס
 חשמל

 
 

 בהתאם 
 למופיע

 בתכניות
 מהנדס
 חשמל

 עם נורית סימון 16A שקע
 CEE  16Aשקע 

 מס' מעגלי חשמל
 שקע הארקה

 מוניטורתקשורת אחודה/
 קריאת אחותתקשורת 

 ביטול קריאת אחות
 מפסק מאור

 1 2 1 3 1 חמצן
 1 2 1 2 1 אוויר רפואי

 1 2 1 3 1 וואקום
 1 1 1 1 1 פס תלייה

CO2   1 1 1 
N2O    1 1 

SC    1 1 
 

   הערות:
 כמות האביזרים מתייחסת למיטת אשפוז. .1
 EN-737.סוג שקעי הגזים יהיה תואם את התקן האירופאי  .2
הכוונה : שקעים זהים בכל מתקני הגזים הרפואיים בפרויקט ! שים לב .3

 פקה, עמודות אספקה ומנשאים.לשקעי קיר, פסי אס
 

 רשימת פסי אספקה
 

 מיקום כמות אורך משוער סוג הפס ייעוד הפס    
 קבלה 2 מ' 5.80 קומות 2 מיטות  3אולם קבלה  
 קבלה 1 מ' 4.00 קומות 2 מיטות 3אולם קבלה  
 התאוששות 1 מ' 5.80 קומות 3 מיטות 3התאוששות  

 טיפולים אנדוסקופים   2 מ' 1.80 מותקו 2 טיפולים אנדוסקופים  מיטה אחת
 טיפולים הרדמה 1 מ' 1.80 קומות 3 טיפולים הרדמה

 ERCPטיפולים  1 מ' 1.80 קומות ERCP 2טיפולים 
 
 

   הערות:
 EN-737.סוג שקעי הגזים יהיה תואם את התקן האירופאי  .1
 : שקעים זהים בכל מתקני הגזים הרפואיים בפרויקט ! שים לב .2
 לפי תכניות מהנדס החשמל.יהיו , תקשורת ומתח נמוך י חשמלשקע .3
 
 

    ם )חדרי טיפולים(מנשאים עיליים ובומי  07.3.22
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 תיאור .1
 

מנשא עילי מיועד לאספקת חשמל, תקשורת וגזים רפואיים  א. 
נמרץ וחדרי ניתוח.  לסביבת המטופל בחדרי טראומה, טיפול
מאפשר חיבור כמויות  בגלל מיקומו והמבנה שלו, המנשא העילי

לחולה מבלי להפריע לצוות לגשת אל אספקות גדולות של 
 המטופל מכל כוון רצוי. 

 
המנשאים העיליים יהיו מוצר מדף מייצור חרושתי וסדרתי ע"י  ב. 

מחובר אל התקרה  יצרן מוכר לציוד רפואי. המנשא העילי
הקונסטרוקטיבית באמצעות בסיס עיגון מיוחד שיסופק ע"י 

למזמין נתונים על העומסים על  ן המנשא. היצרן ימסוריצר
המנשא: משקל עצמי, משקל הציוד, מומנט וכו'. צורת החיבור 

 ואמצעי העיגון ייבדקו ויאושרו ע"י קונסטרוקטור מנוסה.
  

בד"כ מנשא עילי בנוי מעמודה מרכזית אליה מתחברות  ג. 
 ותקן בלםיהמרכזית  הזרועות באמצעות מיסבים. בעמודה

פניאומטי לשליטה על הצידוד. על העמודה המרכזית תותקנה 
יותר שניתנות לצידוד, לסיבוב ולהנמכה לפי  זרוע אחת או

הצורך. הגבהת או הנמכת זרוע תיעשה באמצעות מנוע חשמלי 
 או פניאומטי. 

ישנן זרועות עם פרק אחד או יותר לפי הייעוד של המנשא וצרכי   
 הצוות הרפואי/סיעודי במקום.

 
המנשאים העיליים בנויים מפרופילי מתכת חלולים המובילים  ד. 

את כל האספקות לקונסולות המותקנות בקצה הזרועות 
והמכילות את שקעי החשמל, התקשורת והגזים. מבנה 

דרישות הצוות בכל פרויקט  הקונסולות מודולרי ובנוי לפי
בנפרד. על הקונסולות יותקנו פסי תלייה לאפשר חיבור 

כגון עמודי אינפוזיה, התקנים למשאבות  ים שוניםאביזר
הכל  אינפוזיה, מנורות בדיקה, מדפים למוניטור, מגירות ועוד,

לפי איפיון של המזמין. בחזית הקונסולה מותקן לחצן הפעל/ 
 גבהה/הנמכה. הביטול הבלם הפניאומטי ולחצן 

 
כל חלקי המתכת צבועים הצבע אלקטרוסטטי קלוי בתנור  ה. 

 דפנותלפי בחירת המזמין )אדריכל(.  RALם לפי קטלוג בגווני
 המנשא ניתנים לפירוק ולפתיחה לצורכי תיקון ואחזקה.

 
סגירת המעבר של העמודה המרכזית דרך התקרה המונמכת  ו. 

תעשה באמצעות כיסוי תקרה חרושתי בצבע לבן/ בז' או אחר 
 לפי בחירת המזמין.

 
ל תכניות עבודה מפורטות סטים ש 4על היצרן להגיש למזמין  ז. 

תכולת הקונזולות, עומסים,  הכוללות את גיאומטריית הזרועות,
מומנטים וכל יתר הנתונים הדרושים לביצוע ההכנות להתקנת 

 המזמין יאשר התכנית. הבומים.
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 מערכת גזים רפואיים .2
 

שקעי גזים רפואיים מותקנים בדפנות הקונסולות התלויות  א.
טרספה או פח  ת הקונסולה עשוייםבקצה כל זרוע. דפנו

אלומיניום צבוע חרושתית וניתנים לפתיחה. כמות האביזרים 
 שיותקנו בקונסולה מגדירה 

 את גודלה הפיזי.  
 

כמות וסוג שקעי הגזים תוגדר ע"י המשתמש לכל זרוע ולכל  ב.
 המשך בפונקציה בנפרד כמפורט בטבלה 

של משרד  G-01ובכל מקרה לא תפחת מהדרישות שבנוהל  
 הבריאות.

 
שקעי הגזים הרפואיים יהיו מסוג ותוצרת הקיימים במוסד,  ג.

סוג השקעים   G-01. נוהליישאו תו תקן ישראלי וייענו לדרישות 
 יאושר ע"י המזמין.

חיבור הגזים הרפואיים ייעשה באמצעות ברזים שיותקנו ע"י  
 סופיות מיוחדות, המתאימותבהמזמין בחלל התקרה, ויסתיימו 

 לחיבור צנרת גמישה.
 

 חשמל ותקשורת .3
 

בקונסולות שמותקנות על קצות הזרועות מותקנים שקעי חשמל  א.
  המזמין. ותקשורת מסוג המקובל במוסד

 
 -צבע שקעי החשמל יהיה בהתאם למקור ההזנה: מקור רגיל ב.

 כחול. -UPS גיבוי ;אדום -גיבוי גנראטור ;לבן\קרם
 
המנשא יאורקו באמצעות חיבורם  כל הרכיבים המתכתיים של ג.

 לפס הארקות שבקופסת החיבורים. 
 כמו כן של שקעי החשמל יאורקו בנפרד. 

 
כל השקעים ישולטו עם פירוט מספר המעגל ומקור ההזנה:  ד.

  ;רקע שחור עם כיתוב לבן-מקור רגיל
רקע לבן  -UPSגיבוי  ;רקע אדום עם כיתוב לבן -גיבוי גנראטור 

 עם כיתוב אדום.
 

לסימון קיום מתח. הנורית מתאימה  LEDכל שקע יכלול נורית  ה.
 וולט וצבעה ירוק. 230למתח 

 
שקעי התקשורת יהיו מסוג המקובל במוסד הרפואי ובכמות  ו.

 שתוגדר ע"י המזמין.
 
חיבורי החשמל והתקשורת ייעשו ע"י התחברות אל קופסת  ז.

ר מהדקי חיבו תכלול חיבורים לחשמל ותקשורת. הקופסה
 ממוספרים, מחיצות, מכסה ושילוט. 

 הקופסה תותקן ע"י המזמין בחלל התקרה המונמכת.
 

 בדיקות קבלה .4
 

 12צנרת הגזים שמותקנת במנשא יעבור במפעל בדיקת לחץ של  א.
אטמ'(. הבדיקה  0.5מותר  שעות )מפל לחץ 24אטמ' למשך 

 באמצעות אוויר דחוס רפואי או חנקן.
 

ים באתר וחיבורם אל צנרת האספקות יש לאחר התקנת המנשא ב. 
 לערוך:
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שעות )מפל  24אטמ' למשך  12בדיקת לחץ נוספת של  - 
 אטמ'(.  0.5לחץ מותר 

בדיקת אימות לשם הבטחה כי לכל אחד משקעי הגזים  - 
 מגיע הגז המתאים.

 
 אופני מדידה .5

מנשא עילי )בום( יימדד כיחידה מושלמת כפי שהוגדר בכתב הכמויות.  
התכולה, אביזרי הגזים, החשמל  חיר יכלול את מבנה המנשא,המ

והתקשורת, העוגן וחיבורו אל התקרה, פסי התלייה השונים על 
חיווט, חיבורים ובדיקה. המחיר כולל התקנה וחיבור  הקונסולה,

 לתשתיות גזים וחשמל.
 
 אישורים  .6

 יצרן המנשא ימציא את האישורים הבאים: 
 אישור אמ"ר בתוקף. - 
 .CEתקן בטיחות אירופאי בינלאומי לציוד רפואי  - 
 של משרד הבריאות. G-01אישור לעמידה בדרישות נוהל  - 

 
   תכולת אביזרים במנשאים עיליים  07.3.23
     מחלקת גסטרו -בי''ח ברזילי פרויקט               

 

 חדר טיפולים + חדר הרדמה 
חד זרועי + זרוע בום 

 פירקית -דו למנורה
חד זרועי + זרוע ום ב

 פירקית -דו למנורה
טיפולים    מיקום

 אנדוסקופים
 טיפולים הרדמה  

 2 1 אוויר דחוס רפואי
 2 1 אוויר לחץ גבוה

 2 1 חמצן
 1 1 וואקום

N2O  1 
 Scav.))  1יניקה 

CO2  1 
  16A ,UPSשקע 

 בהתאם
 למופיע

 בתכניות
 מהנדס

 החשמל

 
 בהתאם
 למופיע

 בתכניות
 מהנדס

 חשמלה

 , חיוני16Aשקע 
 CEE 16Aשקע 

 Benderשקע הארקה 

 RJ45שקע תקשורת 
 HDMIחיבור 
 code blueלחצן 

התראת ניתוק מנשם 
 אוטומטי

   מדפים
   עמודות אינפוזיה

   מסילות לאביזרים
   זרוע מוניטור

   מגירה
 

 הערות:
 .EN-737ירופאי סוג שקעי הגזים יהיה תואם את התקן הא .1
הכוונה  שקעים זהים בכל מתקני הגזים הרפואיים בפרויקט! שים לב: .2

 אספקה ומנשאים. לשקעי קיר, פסי אספקה, עמודות
 לפי תכניות מהנדס החשמל.יהיו , תקשורת ומתח נמוך שקעי חשמל .3
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 ERCPחדר טיפולים       

דו זרועי + זרוע בום 
 פירקית -חד  למנורה

 בום למנתח    

דו זרועי + זרוע בום 
 פירקית -חד  למנורה

 בום למרדים    
 טיפולים הרדמה   ERCPטיפולים    מיקום

 2 1 אוויר דחוס רפואי
 2 1 אוויר לחץ גבוה

 2 1 חמצן
 1 1 וואקום

N2O  1 
 Scav.))  1יניקה 

CO2 1 1 
SC  1 

   16A ,UPSשקע 
 בהתאם
 למופיע

 בתכניות
 מהנדס
 להחשמ

 
 בהתאם
 למופיע

 בתכניות
 מהנדס

 החשמל

 , חיוני16Aשקע 
 CEE 16Aשקע 

 Benderשקע הארקה 

 RJ45שקע תקשורת 
 HDMIחיבור 
 code blueלחצן 

התראת ניתוק מנשם 
 אוטומטי

   מדפים
   עמודות אינפוזיה

   מסילות לאביזרים
   זרוע מוניטור

   מגירה
 

 הערות:
 .EN-737שקעי הגזים יהיה תואם את התקן האירופאי סוג  .1
הכוונה  שקעים זהים בכל מתקני הגזים הרפואיים בפרויקט! שים לב: .2

 אספקה ומנשאים. לשקעי קיר, פסי אספקה, עמודות
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  CO2 -דו ענפית לה אוטומטית קפאסמרכזית   07.3.24
 

רישות כד G-01המרכזיה עשויה על פי הדרישות המופיעות במפרט  א.
 מינימום.

 
ת ערככוללת שני ענפים עם סידור החלפה ביניהם באמצעות מ זיההמרכ .ב

 החלפה אוטומטית.
 
, עם בתנור מ"מ צבוע אפוקסי 2המרכזיה מותקנת בתוך ארון פח בעובי  .ג

 . צילינדר דלת נפתחת, ידית ומנעול
 מיועד להתקנה על הקיר. בעל חזית אחורית מלאה ומוגן מגשם. הארון 

 
 מרכיבי המערכת העיקריים: .ד

סעפות )מניפולידים( לחיבור בלוני גז לחץ גבוה. כל סעפת כוללת  2  - 
לכל בלון, מסנן לחץ גבוה,  וברז ניתוק עשוי נירוסטה צינור חיבור גמיש 

 .שניה לחץ לדרגה וסתו ,לחץ לדרגה ראשונה וסתו ,מד לחץ גבוה
 אשונה.ברז שחרור לחץ אחרי ווסת הלחץ דרגה ר  - 
 מתמרי לחץ בכל סעפת ובקו היציאה.  - 
סידור קשירה לבלונים המורכב מפרופיל מגולוון ושרשרת קשירה לכל   - 

 .בלון
 אטמ' בבלונים. 200מערכת הלחץ הגבוה מתאימה ללחץ עבודה של   - 
מערכת החלפה אוטומטית המבוססת על ברז מחליף המופעל   - 

  ואידיםסולנ באמצעות סולנואידים. הפעלת
 .ידי מפסקי לחץ המותקנים בכל כניסה-על 
 .במקביל, ביציאה לאספקה 2מקטיני לחץ,   - 
 .כל מקטיני הלחץ מיועדים לספיקה גבוהה  - 
 .מדי לחץ לכל שלבי הפחתת הלחצים  - 
 .ברזונים לשחרור לחץ מכל ענף לצורך בדיקת מערכת ההחלפה  - 
 צופר( עבור:סימון מצבי עבודה ותקלות )מנורות+  - 
 חשמל תקין  - 
 ענף ימין עובד  - 
 ענף שמאל עובד  - 
 ענף ימין ריק  - 
 ענף שמאל ריק  - 
 ענף ימין חצי ריק  - 
 ענף שמאל חצי ריק  - 
 לחץ יציאה גבוה  - 
  לחץ יציאה נמוך.  - 
עבור כל אחד לחיבור לאתראה מרכזית מגע יבש( )יאות סט כפול של יצ  - 

 דלקמן:התקלה כממצבי 
 ענף שמאל ריק - 
 ענף ימין ריק - 
 ענף שמאל חצי מלא - 
 ענף ימין חצי מלא - 
 לחץ יציאה לא תקין )גבוה( - 
 לחץ יציאה לא תקין )נמוך( - 
 חוסר מתח/ תקלה חשמלית. - 
יציאת תקשורת לחיבור למערכת בקרה מרכזית. היציאה מסוג   - 

MODBUS TCP/IP. 
  היציאות מהבקר: 
 לחץ בענף שמאל )רציף(   -       
 לחץ בענף ימין )רציף(   - 
 לחץ יציאה )רציף(   - 
 ענף שמאל ריק   - 
 ענף ימין ריק   - 
 ענף שמאל חצי מלא   - 
 ענף ימין חצי מלא   - 
 לחץ יציאה גבוה   - 
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 לחץ יציאה נמוך   - 
  תקלה חשמלית   - 
 קשיח רב שכבתי(שילוט פנימי וחיצוני מלא )חריטה על פלסטיק   - 
יש להתקין מחמם חשמלי בצמוד לווסתי  2CO -במרכזיות לניטרוס ו  - 

 הלחץ
 
מחיר הלוח כולל את כל המרכיבים כפי שתוארו לעיל, התקנה במקום,  .ה

 , יציאת חיבור להזנת חשמל בסמוך
 תקשורת. 

  
   לגזים רפואיים לוח ברזי ניתוק  07.3.25

 
 הלוח מותקן אנכית. תקן שקוע בקיר.לוח ברזי הניתוק לגזים יו א.
 

הלוח עשוי מפרופילי אלומניום, גב מפח פלדה עם ציפוי אפוקסי ודלת   ב.
הדלת  צבוע בגוון שיקבע האדריכל. חזית עשויה אלומיניום מאולגן

 מצויידת בצירים קפיציים ועם סידור נעילה.
 
מחוברים עשויים ברונזה וחלקים  3הלוח כולל ברזי ניתוק כדוריים   ג.

 בהלחמה.
 . הברגים עשויים נירוסטה.316הכדור עשוי נירוסטה  

 
 .2.5"הגזים מצוייד במד לחץ קוטר מכל אחד   ד.

 בדלת הלוח יש להכין חור שקוף עם פרספקס מול כל מד לחץ.  
 

בחזית הלוח יש להתקין שלט )חרוט בדלת או מחובר אליו בברגים( עם   ה.
 כיתוב:

 ואייםלוח ברזים לגזים רפ 
 אזהרה: אין לנתק ללא תאום עם אחות אחראית ועם מחלקת האחזקה.          

 
 יש להגיש לאישור תכנית הלוח.  ו.
 
מיקום הלוח מסומן בתכנית האדריכלות ובתכנית התברואה. הקבלן   ז.

 יבדוק בשטח כי המקום מתאים וכי אין הסתרה )דלת, ארון וכו'(.
 

 תקנה במקום מאושר על פי התקנות.על הקבלן מוטלת האחריות על ה 
כאשר אין מקום מספיק עבור לוח הברזים והצנרת היורדת ועולה ממנו  ח.

ניתן לבצע לוח ברזים אופקי והצנרת יורדת מאחורי הלוח ועולה בחזית. 
במקרה כזה יש לבצע דלת או זוג דלתות אשר יאפשרו פתיחה וגישה 

 נוחה לברזים.
 

 ט לרבות ברזי הניתוק והשילוט.הלוח נמדד כיחידה קומפל ט.
 

  מחלקתי/ אזורי לגזים רפואייםלוח אתראה   07.3.26
 

עבור  לספק נתוני עבודה ותקלות מיועדדיגיטלי הלוח אתראה אור קולי   א.
ועבור מרכזיות גיבוי  כל הגזים הרפואיים המסופקים למחלקה/ אזור

 שוי על פי השיכות לאזור, כמצוין בתכניות ובכתב הכמויות. הלוח ע
 כדרישות מינימום. G-01דרישות מפרט  

 
וחזית מגולוון מפח פלדה  בהלוח עשוי ממסגרת אלומניום מאולגן, ג  ב.

צבועים אפוקסי בגוון שיקבע  אלומניום מאולגן. כל מרכיבי הלוח
 .חרוט וצבוע האדריכל. הלוח מותקן שקוע בקיר. כל השילוט בפנל הלוח

 
 ים העיקריים הבאים:הלוח כולל את המרכיב  ג.
 

יחידת בקרה אלקטרונית עבור כל הגזים ובה נורית סימון   .1 
לחצן ניסוי, לחצן השתקה,  פעולת הלוח )ירוקה(, צופר כבד,
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מנורת תקלה ראשית מטיפוס מנורת קוז'אק צהובה המופעלת 
  במקביל לצופר.

 המנורה מחוץ ללוח או כחלק מהלוח.  
 

מופעל הצופר, נדלקת נורה ונדלקת  עם התקבל אתראה כלשהי .2  
 מנורת קוז'אק.

 לחצן השתקה משתיק את הצופר בלבד.  
במידה ותוך כדי שלב ההשתקה נוצרה תקלה חדשה מופעל   

  הצופר שנית.
 

יחידת פיקוד לכל גז המבוססת על מתמר לחץ/ ואקום המותקן  .3 
 בתוך הלוח או בחוץ.

 
 :חיוויים בלוח .4 

 צב עבודה תקין ומצב תקלה כללי.מנורות סימון מ - 
 תצוגה ברורה ומוארת ללחץ כל גז. - 
 ירוק )תקין(. מנורות סימון לכל גז: 3 - 
 צהוב )אזהרה(.  
 אדום )אתראה(.  
 (.120%לחץ גבוה ) אתראות לכל גז: - 
 (.80%לחץ נמוך )  
 תקין. מנורות סימון ואקום: - 
 מ"מ כספית. 300-ואקום נמוך מ  
 כאשר אין חיבור בין הלוח והמתמרים.אתראה  - 

 
כניסות לאתראות ממרכזית גיבוי מחלקתית )כאשר יש  .5

 מרכזיית גיבוי מחלקתית, אזורית(. 
 כניסות לכל מרכזיה מחלקתית. 10 
כל יחידת אתראה ממרכזיית גיבוי מחלקתית כוללת מנורת  

 סימון מצב תקין )ירוק( ומנורת תקלה 
 צהובה או אדומה. 

 
 :ראות הן עבורהאת 
 (.80%חוסר לחץ כניסה מאספקה מרכזית ) 
 גלילים חצי מלאים )כל ענף(. 
 גלילים ריקים )כל ענף(. 
 (.%120לחץ יציאה גבוה ) 
 (.80%לחץ יציאה נמוך ) 
 מרכזית גיבוי הופעלה. 
 חוסר מתח. 

 
כאשר למחלקה יותר ממרכזית גיבוי אחת יכלול הלוח סט נוסף  .6 

 בור כל מרכזיה.אתראות ע 10של 
 

 יציאת תקלה כללית מלוח אתראה מחלקתי )מגע יבש(. .7 
 

 יציאה אנלוגית מכל גז )ממתמר לחץ(. .8 
 

הכנה לכרטיס תקשורת. כרטיס תקשורת יותקן ע"פ הצורך  .9 
   והוא מיועד לחיבור לבקרת המבנה.

הכרטיס מיועד להוציא את כל האתראות ואת כל הנתונים   
 בלוח. האנלוגיים אשר

 .MODBUS TCP/IPיציאת תקשורת מסוג   
 

מיקום הלוח מסומן בתכנית האדריכלות ובתכנית התברואה.  .10 
וכי אין הסתרה )דלת,  הקבלן יבדוק בשטח כי המקום מתאים

 ארון וכו'(.
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על הקבלן מוטלת האחריות על התקנה במקום מאושר על פי   
 התקנות.

 
ובר לקווי הגזים למרכזיות הלוח נמדד כיחידה קומפלט, מח .11 

 לכרטיס תקשורת. הגיבוי ולהזנת החשמל ועם הכנה 
  כרטיס התקשורת נמדד בנפרד.  
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 מתקני חשמל - 08פרק 
 

 תנאי העבודה .1פרק 
 .העבודה כוללת את אספקת הציוד, הובלה, התקנה, הפעלה ויסות והרצה .1.1
ביקר באתר וברורים לו כל הקבלן מצהיר כי ברורות לו דרישות מפרט זה וכי  .1.2

 .פרטי העבודה, היקפה וכל המגבלות הנובעות מהביצוע באתר
 .הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לו באיזו מידה יהיה עליו לבצע עבודות עזר נוספות .1.3

ההוצאות לעבודות מסוג זה בהיקף הדרוש לצורך ביצוע המתקן תחשבנה 
פיעות בנפרד בכתב הכמויות ככלולות במלואן בהצעת הקבלן, פרט לאלה המו

ידי -חציבת פתחים ומעברים על .והמזמין לא יכיר בכל תביעות נוספות בענין זה
 .הקבלן טעונה אישור מוקדם של המפקח

הקבלן יקח בחשבון כי מערכת המים, החשמל והתקשורת חייבות לתפקד ללא  .1.4
קשורת על הקבלן להימנע מכל פגיעה בצנרת המים, החשמל והת .כל הפרעה
במקרה של פגיעה ואף שלא במתכוון, מתחייב הקבלן להביא בעלי  .הקיימים

מקצוע מיומנים לתיקון הנזקים בעבודה רצופה במשמרות יום ולילה עד לתיקון 
 .המצב

כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה ויהיו חדשים, בעלי איכות  .1.5
קנים הישראלי, מוסדות גבוהה ויתאימו לתקנים העדכניים של מכון הת

 .אם קיימים כאלה לגבי החומר או המוצר –ממשלתיים או עירוניים 
ידי -כמו כן יתאימו לדגימות אותם חומרים, אביזרים ו/או מוצרים, שאושרו על 

חומרים או אביזרים או מוצרים שלא יתאימו לנ"ל, יסולקו  .המפקח קודם לכן
ובמקומם יובאו חומרים, אביזרים ידי הקבלן ועל חשבונו -ממקום העבודה על

 .ו/או מוצרים מתאימים אחרים
האישור  .על הקבלן לקבל אישור המפקח לכל חומר או אביזר שרצונו להתקין .1.6

 .יהיה בכתב בלבד
ערך לציוד המוצע -הקבלן רשאי להגיש הצעתו לציוד אשר לדעתו הינו שווה .1.7

הציוד המוצע, פרטיו, נתונים הצעה זו תמצא בדף נפרד תוך כדי ציון  .במכרז
בכל מקרה, על הקבלן למלא סעיף מתאים בגוף כתב  .טכניים, שם הספק וכו'

ההחלטה באם הציוד המוצע  .הכמויות של המכרז בהתאם לסוג הציוד הנדרש
 .ערך או לא הינה בידי המפקח בלבד-אמנם שווה

  האביזרים ופעולתם למרות אישור המזמין, יהיה הקבלן אחראי לטיב החומרים ו       .1.8
 .התקינה

הציוד והעבודה יעמדו במסגרת חוקים, הוראות, תקנות, תקנים וכו' של  .1.9
 .הרשויות המוסמכות

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להביא לידיו אישור רשמי בכתב על התאמת  
העבודה, או על כל חלק ממנה לחוקים, תקנות, דרישות וכו' של אותן רשויות, 

קבלת העבודה או חלק מהן  .ב להמציא אישור כזה באם יידרשוהקבלן מתחיי
ידי המפקח, או המצאת אישור על טיב העבודה, אינן פוטרות את הקבלן -על

 .מאחריות לטיב העבודה בהתאם לחוזה ולמפרטים
 .העבודה תבוצע ברמה מקצועית לשביעות רצונו של המפקח או נציג המזמין .1.10

ות על כל עבודה או חומר שלדעתו אינם עומדים למפקח תהיה סמכות מלאה לדח
 .ברמה הנדרשת

המפקח רשאי לפסול כל עובד וזאת מבלי לנמק את החלטתו ולדרוש מהקבלן  .1.11
ידו והקבלן מתחייב למלא מיד -להרחיק ממקום הביצוע כל אדם המועסק על

אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו  .אחר דרישה זו
 .קום הביצוע בין במישרין ובין בעקיפיןבמ

 .על הקבלן לתאם את זמן העבודה ותחומיה עם המפקח .1.12
 .הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם המפקח .1.13

במידה ויועסקו באתר גורמים אחרים, יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף 
אלה, והוא מתחייב לציית להוראות  פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים

 .המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה
המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות לביצוע העבודות וכלל זה לא ישמש  

 .עילה להארכת תקופת הביצוע
תשומת ליבו של הקבלן מופנית לאופי פעילות המקום, ועליו להתאים עצמו  .1.14

 .דה בהתאם להנחיות המפקחבדיוק לאפשרויות העבו
הקבלן מתחייב שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי  .1.15

 .להפריע את תנועתם של העובדים והשבים ו/או העבודה הסדירה במקום
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 .הקבלן יהיה מצויד ברשיונות של הרשויות המתאימות לביצוע העבודה .1.16
 .עד למסירתו הסופית הקבלן יהיה אחראי לשמירת המתקן .1.17
בגמר  .הקבלן יסלק כל פסולת וינקה את המתקן לשביעות רצונו של המפקח .1.18

העבודה על הקבלן לנקות היטב את שטחי העבודה מכל שאריות ופסולת, עודפי 
 .עפר ולכלוך אחר, ולגרום לסילוק כל הנ"ל באופן מוחלט משטח העבודה

כמו כן  .ידו או ע"י עובדיו לציוד המוסד-ם עלהקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגר .1.19
 .יבטח הקבלן כל נזק גופני שעלול להיגרם לעובדיו או לאחרים

ימים מתאריך חתימת הסכם לביצוע העבודה, ולפני תחילת העבודה,  10תוך  .1.20
ימסור הקבלן לוח זמנים מפורט, לביצוע כל עבודה בכל שלב, והשתלבות קבלני 

 .אחריםמשנה ו/או קבלנים 
ידי המפקח, יהפוך לוח -לאחר בדיקתו של לוח הזמנים ואישורו או תיקונו על 

על הקבלן לנקוט  .עמידה בחוזה-זמנים נספח לחוזה וכל איחור לגביו יהווה אי
 .ידי המפקח כדי להבטיח זרוז העבודה והשלמתה במועד-באמצעים שיידרשו על

י הביצוע, יטיל המפקח את לא יכין הקבלן לוח זמנים כזה המאפשר מעקב אחר
 .לוח הזמנים ולקבלן לא תהיה זכות ערעור בנדון

על הקבלן להתחיל בביצוע העבודה מיד עם קבלת צו התחלת עבודה, להמשיך  .1.21
 .ידי המפקח-ברציפות ולסיים אותה במועד שייקבע על

ת פיגור במועדי הביצוע יעצור ההצמדות ליתרת התשלומים לקבלן, ויחייב א .1.22
 .לכל יום פיגור 0.1%הקבלן בקנס פיגורים של 

שינויים אלה  .המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המכרז כרצונו .1.23
 .בכמויות לא ישנו את מחירי היחידה אשר אושרו בחוזה

המזמין  עבודות נוספות אשר אינן כלולות בהצעה, תבוצענה רק לפי הוראות .1.24
   .בכתב בלבד 

התחיל בביצוע כל עבודה נוספת או עבודה שונה מזו המופיעה בחוזה, על הקבלן ל
אסור לקבלן להתחמק  .שעות ממתן ההוראה 24כפי שהורה לו המפקח, בתוך 

מביצוע העבודה הנ"ל או לדחות ביצועה בתואנה שמחיר העבודה אינו כלול 
על  .בהסכם, או אינו מכוסה בתקציב, או אינו רווחי מספיק, או מכל סיבה אחרת

הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל סעיף בנפרד ולאשרו אצל המפקח בתוך 
הקבלן מצהיר בזאת כי נמסר  .יום מעת דרישת המפקח לביצוע עבודה נוספת 30

בהצהרה זו מוותר הקבלן על  .לו שהמפקח יהיה פוסק סופי ויחיד לכל תביעותיו
ה של מחירים לעבודות זכותו לפנות בכל הנושאים הקשורים לבירור ולקביע

 .נוספות במסגרת עבודה זו
רווח הקבלן, כולל  12%בניתוח מחירים לעבודות נוספות ילקחו בחשבון סך  

הובהר לקבלן כי אי ביצוע עבודות נוספות מכל  .כיסוי הוצאות תקורה ומימון
סיבה שהיא, עפ"י סעיף זה, למרות הוראות המפקח, הינן גורם מספיק כדי 

ידי גורם -יות כספיות שהופקו אצל המזמין ו/או לבצע העבודות עללהפעיל ערבו
ידי ניכוי הסכומים מחשבונו של -אחר )קבלן משנה וכו'(, ולכסות הוצאות על

 .הקבלן, כאשר לקבלן לא תהיה שום זכות ערעור בנדון
עבודות ברג'י נועדו רק עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן  .1.25

אינן ניתנות למדידה בקבלנות בהשוואה לסעיפים דומים בכתב כמויות מראש וש
ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורם מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא 

 .לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה נטו של פועל, כלי וכיו"ב
ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי  

שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח, אולם האחריות לניהול  .ען על דעתו עצמולבצ
העבודה וכל יתר הדברים והתשלומים להם אחראי הקבלן, יהיו במסגרת 

 .ביצוע הרישום על בסיס שעה ע"י המפקח ביומן העבודה .אחריותו לפי חוזה זה
   סנולהיכאין המזמין מתחייב להתייחס להצעה הכוללת הסתייגויות  1.26

ההסתייגויות אף אם הצעת הקבלן המסתייג תהיה  ןבעניילמו"מ עם הקבלן 
  .הזולה ביותר

בכל מקרה שהקבלן יבחר בכל זאת לכלול בהצעתו הסתייגויות, עליו לרשמן אך 
 .ורק בדף נפרד שיצורף למכרז

עם סיומן של כל העבודות, הקבלן יערוך בדיקה ראשונית של המתקן, כולל  .1.27
יעדכן תוכניות כפי שבוצע, ויציין את ערכי תוצאות הארקה ורמת  הארקות,

 .לאחר מכן תיערך בדיקה כוללת ומפורטת .הבידוד של המוליכים בכל כבל
ליקויים בטיחותיים שיתגלו במהלך הבדיקה יתוקנו מיד, ליקויים אחרים יתוקנו 

  .תוך שבוע ימים
יצע העבודות לפי כללי וחוקי הקבלן יצהיר על גבי התוכניות המעודכנות כי אכן ב

 .תוכניות אלה תוגשנה בשני העתקים .החשמל
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 החשמל דרישות יסוד מקבלן 28.1

לצורך ביצוע עבודות החשמל על הקבלן הראשי להעסיק קבלן משנה לעבודות 
 חשמל, העונה לדרישות המפורטות להלן:

ל מתאים למסגרת התקציבית ש, היקף 160הקבלן יהיה קבלן רשום סיווג  .א
 .הפרויקט

 .הקבלן יהיה בעל יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמין .ב
העבודה תבוצע ע"י בעלי מקצוע מיומנים, הנמנים עם עובדיו הישירים  .ג

 .ואינם קבלני משנה
יצרן הלוחות מטעם  .ISO 9002הקבלן יהיה בעל הסמכה לתקן בקרת איכות  .ד

 .61439בעל הסמכה לתקן יהיה הקבלן, שייצר את לוחות החשמל לפרויקט, 
חשמל באתרים רפואיים סיון מוכח בעבודות ינו ידע על הקבלן להיות בעל .ה

 5במהלך פרויקטים, שבוצעו על ידיו  5, ויהיה עליו להציג לפחות 02מסוג 
 .אחרונות שנים 

עמוד באחד התנאים ישלא  קבלן החשמלהתנאים הנ"ל הינם מצטברים,  :הערה
 .הנ"ל, לא יאושר

 
 קבלת המתקן .2רק פ

פיקוח על ביצוע העבודה, מסירת המתקן לרשות המזמין וקבלת המתקן מידי הקבלן תעשה  .2.1
 .ידי המפקח-לפי נוהל שייקבע על

 על הקבלן להדריך את עובדי המזמין בהפעלת ובאחזקת המתקן בצורה נכונה .2.2
 .כולל הדרכה ע"י יצרן הלוחות לגבי תפעול הלוחות ואיתור תקלות

 על הקבלן לספק למזמין חמישה העתקים שיכללו: .2.3
 .מפרטי הציוד, החומרים והאביזרים, כולל קטלוגים של היצרן .2.3.1 
 .הוראות הפעלה כוללות .2.3.2 
 .הוראות אחזקה כוללות .2.3.3 

 .רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל יקבל המזמין את המתקן .2.4
 

 אחריות .3פרק 
איכות הביצוע והפעולה התקינה תהיה למשך הנורות, ים, אחריות לטיב החומר .3.1

לשביעות רצונו של תיקון גמר ו מסירה סופית של העבודה כולה מיום שנה 
 .כל התיקונים שנדרשושל  המזמין

שירות זה יכלול  .במשך תקופת האחריות יספק הקבלן שירות ללא תשלום .3.2
המתקן או באחד מאביזריו, חלקים ועבודה ויינתן בכל מקרה של תקלה בפעולת 

 .או במקרה של גילוי פגמים בעבודה
מודגש בזה כי ביצוע עבודות התיקון ייעשה במשך כל תקופת האחריות ואינו נוגע  

 .לתאריך סיום התקופה בלבד
לצורך הבטחת אחריות זו, ימסור הקבלן למזמין עם השלמת העבודה, ערבות  

 .כמוגדר בחוזה זה
 .ות לפי הודעה טלפונית באופן מיידיהקבלן יספק את השיר  .3.2

 
 התאמה בין תקנים, מסמכי החוזה ותוכניות .4פרק 

התגלתה סתירה בין הוראות התקן הישראלי לבין הוראה כלשהי במפרט/חוזה זה, כוחה  
 .של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתקן

 
אר בתוכניות או התגלתה התגלתה סתירה בין האמור במסמכי מכרז/חוזה לבין המתו 

טעות או סתירה בין התוכניות, או השמטה כלשהי )להלן "הטעות"(, יביא הקבלן את 
ימים לפני ביצועו של אותו החלק שבו  7הדבר לתשומת לבו של המפקח לא יאוחר מאשר 

לא הביא  .התגלתה הטעות, כאמור, והמפקח יקבע בכל מקרה כיצד תבוצע העבודה
ת לתשומת לב המפקח, כאמור, תחולנה על הקבלן כל ההוצאות הקבלן את דבר הטעו

 .מילוי הוראה זו-ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי
 

התגלתה סתירה בין הוראה כלשהי במפרט הטכני המיוחד לבין הוראה כלשהי במפרט  
התגלתה סתירה בין  .הכללי, כוחה של הראשונה עדיף על האחרונה בתנאים אלה

כתב הכמויות, ייראה המחיר הרשום בכתב הכמויות כמתייחס  התוכניות והמפרט לבין
 .לתאור הטכני בכתב הכמויות
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אופני המדידה והתשלום המצוינים בשיטות המדידה וכתב הכמויות עדיפים על אופני  
 .המדידה והתשלום המפורטים במפרט הכללי

 
א הוחלט אחרת סדרי עדיפויות וחשיבות מסמכים לגבי אופן ביצוע וקביעת מחיר, באם ל 

 :ידי המפקח, יהיו כדלקמן-על
 

 :סדר עדיפות לגבי קביעת מחיר   :סדר עדיפות לגבי אופן הביצוע 
 כתב הכמויות .1     תוכניות .1 
 תוכניות .2   המפרט הטכני המיוחד .2 
 המפרט הטכני המיוחד .3    כתב הכמויות .3 
 המפרט הכללי .4    המפרט הכללי .4 
 התקנים .5     התקנים .5 

 
בכל מקרה של חילוקי דעות בין המפקח והקבלן בפירוש סתירה בין המסמכים השונים,  

 .תהיה למפקח הסמכות המכריעה הבלעדית
 

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
 רשימת פרקים:

 היקף מפרט 1פרק 
 אור העבודהית 2פרק 
 גופי תאורה 3פרק 
 אביזרי גמר 4פרק 
 נמוך לוח חשמל מתח 5פרק 
 כבלים, מוליכים, סימון 6פרק 
 סולמות ותעלות כבלים 7פרק 
 אטימת מעברי כבלים 8פרק 
 מערכת גילוי אש ועשן  9פרק 
 מערכת כריזה  10פרק 
 אופני מדידה מיוחדים 11פרק 

 
 היקף המפרט  .1פרק 

לתכניות ועל  כהשלמהיש לראות את המפרט הטכני המיוחד כדלקמן ואת המפרט הכללי  .1.1
אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט  -כל העבודה המתוארת בתכניות 

 .זה, ו/או במפרט הכללי ו/או בכתב הכמויות
בכל מקרה של תוספות ו/או שינויים, ישמש המפרט הטכני המיוחד כבסיס לדרישות לגבי  .1.2

 .עבודות אלה
וא מפרט את כל הדרישות המפרט המיוחד מהותו תוספת והשלמה למפרט הכללי וה .1.3

עבודות שאין לגביהן דרישות נוספות,  .הנוספות הנדרשות נוסף על האמור במפרט הכללי
 .לא יפורטו במפרט המיוחד

 
 אור העבודהית .2פרק 

 .העבודה המתוארת להלן תבוצע בבי"ח ברזילי באשקלון
ל חדרי טיפולים, בדיקה הפרויקט יכלו .הפרויקט יבוצע במתקן קיים בחלקו על פי גבולות הביצוע

 .על פי חוק החשמל, אתרים רפואיים 01, 02והתאוששות הנמנים מאתרים מקב' שימוש 
 .מ"ר 1000 -סה"כ שטח העבודה הינו כ

לצורך שימירה על אחידות הציד בבית החולים הקבלן יספק את הציוד שיאופיין כדוגמת הקיים , 
 .ית החולים בלבדבאישור היועץ ובתאום מחלקת חשמל והנדסה של ב

 
על הקבלן לקחת בחשבון, כי פירוק מתקני החשמל, הקיימים בקומה, יתבצע באופן מבוקר, 

ייעשה תוך פירוק באופן זהיר של כל לוחות החשמל וכלל האביזרים בקומה בגבול הביצוע, כולל 
 .העברתם לצוות האחזקה בתחום בית החולים

 
בטיח תפקוד תקין של כל המערכות הפועלות הקבלן ינקוט בכל הפעולות הדרושות ע"מ לה

 .הפסקות החשמל הדרושות לצורך חיבור התשתיות תתואמנה מראש עם הנהלת ביה"ח .בביה"ח
 העבודה כוללת:

 .אספקה והתקנת אינסטלציה חשמלית בהתאם למסומן בתוכניות .1

 .אספקה והתקנת לוחות חשמל .2
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ני , על פי דרישות בית החולים ביצוע שינויים בלוח חשמל קיים והסבתו ללוח חשמל זמ .3
 .והזנת כל העומסים הנדרשים בזמן השיפוץ לצורך תפקוד המחלקה

 .אספקה והתקנת גופי תאורה  .4

   .אספקה והתקנת קווי הזנה , בתאום עם מהנדס חשמל ראשי , ביה"ח .5

 .אספקה והתקנת אביזרים  .6

 אספקה והתקנה של מערכת משולבת גילוי אש ועשן מתוצרת אורעד .7

  .ה והתקנת מערכת הכריזה משולבתאספק .8

 .אספקה והתקנת ציוד של מערכת קריאת אחות מתוצרת אפקון .9

 .אדג'-אספקה והתקנת מערכות אל פסק מתוצרת סולאר .10

 .אטימת מעברי כבלים וצנרת בחומר חסין אש .11
 

הערה: תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך, שהעבודה תבוצע בבי"ח קיים ומתפקד, ועל הקבלן 
 .הפסקות החשמל תצומצמנה למינימום הדרוש .את עצמו לאפשרויות העבודה במקום להתאים

 .בכל מקרה, אין לבצע הפסקות חשמל ללא תיאום מראש עם הנהלת ביה"ח
 

 גופי תאורה  .3פרק 
 הערות כלליות: 3.1

כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סדרתי ולא חד פעמי, כולל דף קטלוגי מפורט,  -
 .טהמתאר את הנדרש במפר

אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן, ותכלול את כלל האביזר  -
 .שנים, או יותר על פי אחריות היצרן )תינתן אחריות ישירה מהחברה היצרנית( 7-ל

ממעבדה פוטומטרית  LDTאו  IESכל גופי התאורה המוצעים יהיו בעלי קבצי  -
ל פי חישובי תאורה, שיסופקו ע"י מוסמכת, והתאמתם למפורט בתוכנית תיבדק ע

גופים, שלא יתאימו לנ"ל,  .AGI  ,RALUXהחישובים יבוצעו בתוכנת  .הקבלן
 .ייפסלו

לצורך אחידות גופי התאורה בבית החולים , גופי התאורה יהיו מתוצרת אורעד  -
 מהנדסים או געש תאורה בהתאם למפרט הטכני המיוחד.

 
 LEDגופי תאורה עם נורות  3.2

 יעמדו בכל הדרישות הכלליות המפורטות להלן: LEDה עם נורות גופי תאור

, בהתאם לסטנדרט 19 -( יהיה קטן מUnified Glare Rating) UGRמקדם סינוור  •
 . 1246-1ENאירופאי 

 .80 -( לא יפחת מColour Rendering Index)  CRIמקדם החזר צבע  •

, הווה 100%היה הנצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מהאביזר ת •
( מתבצעת עם גוף התאורה Lm, כאשר בדיקת תפוקת האור )79Lאומר, 

 .בשלמותו

, דהיינו, לאחר הפעולה במשך 80L   60,000 -ורך חיי הנורה הצפוי לא יפחת מא •
 .של שטף האור המקורי 80% -הזמן המוגדר הנורה תספק עדיין לא פחות מ

לומן  120 -הנצילות לא תפחת מ – הנורות תהיינה בעלות נצילות אורית גבוהה •
 .מוואט

לצורך הבטחת האמינות והביצועים הגופים יצוידו בצלעות קירור לפיזור יעיל של  •
 .החום

, EN – 62471: 2010ביולוגי בהתאם לסטנדרט -הגופים יהיו בעלי תקן פוטו •
 .המגדיר את רמות הסיכון לבריאות

• Mac Adamלפי אליפסות  2לה על : תחום הסטייה המותרת של הגוון לא תע 
 Mac Adam עבור תאורת פנים. 

, LED, כלומר, כמות נוריות 10Fיהיו ברמה  LEDאמינות: תקלות בנוריות  •
מהנוריות הקיימות  10%המתקלקלות במשך אורך החיים המוגדר, לא תעלה על 

 .בגוף

• ZHAGA יאושרו רק גופי תאורה של היצרנים החברים בארגון :ZHAGA הווה ,
בלבד במקרה של תקלה  LED-גופי תאורה, המאפשרים החלפת רכיב האומר, 

 .ומונע את הצורך בהחלפת גוף התאורה בשלמותו
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( יהיו מתוצרת אחת החברות הבינלאומיות המוכרות LEDמקורות האור )נורות  •
 ., או ש"עEECR ,OSRAM , LUMILED-PHILIPS ,CITIZENכגון 

רן גוף התאורה, בעלי תו תקן, בעלי הדרייברים יהיו: מקוריים ע"פ המלצות יצ •
 .אורך חיים מוצהר של חמש שנים

, EN – 62471: 2010ביולוגי בהתאם לסטנדרט -הגופים יהיו בעלי תקן פוטו •
 ." בלבד0ייעשה שימוש בגופים בעלי סיכון " .המגדיר את רמות הסיכון לבריאות

 קוד העורף.הגופים היו עם בדיקה מלאה של מכון התקנים הישראלי ואישור פי •
 

 תאורת חירום 3.3

 .ככלל לא ייעשה שימוש ביח' חירום דו תכליתיות משולבות בתוך גופי התאורה 3.3.1

להשגת עוצמות תאורת חירום, הנדרשות בדרכי המילוט, ייעשה שימוש בגופי תאורה  3.3.2
ייעשה שימוש רק בגופים בעלי תו תקן )לגבי הגופים מתוצרת  .LEDייעודיים בעלי נורת 

של גופים מתוצרת חוץ ייעשה שימוש בגופים בעלי אישור תקן אירופאי במקרה  .הארץ(
 .ואישור מכון התקנים הישראלי

בדלתות היציאה יותקנו שלטי יציאה מוארים דו תכליתיים עם מנגנוני הפעלה זהים ליח'  3.3.3
 .החירום שתוארו לעיל

 .2.22חלק  20כל גופי תאורת חירום יתאימו לתקן ישראל  3.3.4

טריים" מסוג ניקל מטל, בקיבול מתאים לזמן ואחוזי התאורה כל המצברים יהיו " 3.3.5
 .הנדרשים

 

 מצברים לתאורת חירום 3.4
 כאמור כל המצברים יהיו מסוג ניקל מטל מתוצרת אחד היצרנים הבאים:

VARTA, PHILIPS, ENERGIZER, GE, SAFT. 
 .המצברים יתאימו לממירים עפ"י הנחיות היצרן

 . C°65אופפת של   הסוללות יתאימו לעבודה בטמפרטורה
 

 מתלים לגופי תאורה 3.5

תלייה וחיבור אל התקרה הקונסטרוקטיבית של גופי תאורה המותקנים בתקרות  3.5.1
לאחר  .קטעי פרופיל מגולוון, מחורץ 2-מונמכות תעשה בעזרת מתלים העשויים מ

קטעי הפרופיל יקבעו ע"י בורג  2התאמת גובה תליית הגוף למפלס התקרה המונמכת, 
 .פרפר

מתלים , ואילו  2ס"מ וכו' יחוזקו בעזרת  30x120ס"מ או  60x60י תאורה במידות גופ 3.5.2
 .הגופים העגולים "הנקודתיים" בעזרת מתלה אחד

 
 

 אביזרי גמר 4פרק 
 כללי 4.1

אביזרי הגמר לעבודות החשמל והתקשורת שיוגדרו להלן מתייחסים  4.1.1
לבתי תקע לחשמל, מפסיקי מאור, בתי תקע לטלפונים, בתי תקע 

 .ורת מחשבים ושאר אביזרי קצה המוגדרים במעגלים סופייםלתקש
 יובחנו מס' סוגים של אביזרים: 4.1.2

 .להתקנה סמויה )תה"ט( 4.1.2.1
 .להתקנה גלויה )עה"ט( 4.1.2.2

להתקנה משולבת בתוך תעלות חשמל דקורטיביות ו/או בתוך  4.1.2.3
פסי אספקה משולבים לצנרת גזים רפואיים, לחשמל 

 .ולתקשורת

לי בר תוקף ויהיו מחומרים בלתי כל האביזרים ישאו תו תקן ישרא 4.1.3
 .שבירים וכבים מאליהם

כל האביזרים יועברו לאישור היועץ ,אדריכל, פיקוח ולמחלקת אחזקה  4.1.4
 .של בית החולים

האביזרים המוזנים מאספקה חיונית או מאל פסק יהיו בצבע כחול  4.1.5
ואדום, על פי הסטנדרט בבית החולים, והאביזרים המוזנים מאספקה 

 .היו בצבע לבן או קרם לבחירת אדר'בלתי חיונית י
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, כל בתי התקע ללא יוצא 2בכל האתרים הרפואיים מקבוצת שימוש  4.1.6
 .מהכלל יכללו נורות סימון אינטגרליות מסוג  "לד" או ניאון

 מאפיינים לכל הקופסאות והאביזרים : 4.1.7

 תו תקן  4.1.7.1

 HALOGEN FREEכל הקופסאות והאביזרים יהיו מטיפוס  4.1.7.2

 .פעמים IN 200*1.25כושר ניתוק של  4.1.7.3

 INאלף מיתוגים ב  40אורך חיים של  4.1.7.4

 EN60691, לפי  IK07חוזק מכאני של  4.1.7.5

 33כל המפסקים יהיו לפי תקן ישראלי  4.1.7.6

 32כל השקעים יהיו לפי תקן ישראלי  4.1.7.7

תיבות ההסתעפות וקופסאות התקנה של האביזרים יהיו לפי  4.1.7.8
 145תקן ישראלי 

 .( מעלות60 – (15-טמפרטורת עבודה/התקנה  4.1.7.9

 

 וסוגים של אביזרי גמר דגמים 4.2

אביזרים בהתקנה סמויה )תה"ט( יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות  4.2.1
 “,  ”SYSTEM “סידרת  – ”GEWISS“ובאישור ראש צוות חשמל: 

BTICINO”  -  סידרת“LIGHT-LIVING” ,“VIMAR” –  סידרה 

,ARKE  “LEGRAND”  סידרת“MOSAIC”. 
 ,GEWISS רות הבאות:בהתקנה גלויה )עה"ט( יהיו מתוצרת אחת החב 4.2.2

BTICINO, PALAZZOLI, LEGRAND. 
אביזרים בהתקנה משולבת בתעלות דקורטיביות ו/או בפסי אספקה יהיו  4.2.3

 ,GEWISS, BTICINO, AVEמתוצרת אחת החברות הבאות:

LEGRAND. 

 

 אביזרי גמר בהרכבים 4.3
במקומות בהם נדרש ריכוז רב של בתי תקע מסוגים שונים ניתן יהיה להשתמש 

פלסט,  .א.ד.הרכבים של בתי תקע מתוצרת של אחת החברות הבאות: עביח' 
CIMA קשטן.)שיווק "מדע"(, י. 

 
 תיבות מעבר והסתעפות 4.4

תיבות המעבר להתקנה גלויה ישאו תו תקן ישראלי בינלאומי, יהיו מסוג  4.4.1
א פלסט" או "גוויס" או .ד.לפחות כדוגמת "ע IP55קשיחות אטומות 

  ."לגרנד"
 .סאות מרירון כללאין להשתמש בקופ

יש להתקין קופסת הסתעפות נפרדת לכל גוף תאורה בתקרה עם גישה  4.4.2
נוחה לקופסה )ללא מכשולים(, במקרים מיוחדים תותר קופסה משותפת 

 .גופי תאורה מקסימום, במידה והקופסה מתאימה לכך 3לעד 

ו/או  על פי תקן  850ºcכל קופסאות ההסתעפות יהיו עמידות בטמפ' של   4.4.3
 .IEC60670, המבוסס על תקן 22חלק  145י ישראל

 

 שילוט אביזרי גמר 4.5
 4x1כל אביזרי הגמר לחשמל ותקשורת ישולטו בשלטי סנדביץ בגודל  4.5.1

ס"מ שיציינו את שם ומס' הלוח ואת מס' המעגל המזינים לפי הנחיות 
ראש צוות חשמל ולפי המקובל במוסד או לפי המפורט להלן באישור 

 ראש צוות חשמל בלבד:
 .כתב לבן על רקע אדום –נה חיונית הז 4.5.1.1

 .כתב לבן על רקע שחור –הזנה בלתי חיונית  4.5.1.2

 .כתב לבן על רקע כחול – UPS-הזנה מ 4.5.1.3

4.5.1.4 DC – כתב כחול על רקע לבן. 

 .כתב לבן על רקע צהוב –אביזרי פיקוד  4.5.1.5
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 .כתב שחור על רקע לבן –אביזרי תקשורת  4.5.1.6

ת צבע לפי סוג ההזנה + ציון מילים "רש –הזנה מרשת צפה  4.5.1.7
 .צפה" בשלט

ברגים לקיר ו/או לגוף המסד בו מותקנים  2כל השלטים יחוזקו עם  4.5.2
 .אביזרי הגמר, ובכל מקרה לא על מכסה האביזר

במקרים מיוחדים, לפי היתר מיוחד מראש מטעם המפקח, יותר שימוש  4.5.3
 .בשילוט "לטרסט" ממוחשב, במתכונת שילוט הסנדוויץ' שתואר לעיל

 
 מוךלוחות חשמל מתח נ  5פרק 

 דרישות יסוד מיצרן הלוחות 1.5 
לצורך שמירה על אחידות הציוד בבית החולים הלוחות וציוד המיתוג  5.1.1

 .יהיו מתוצרת שניידר אלקטריק

על היצרן להיות תחת ביקורת שוטפת של המחלקה לבקרת איכות של  5.1.2
על היצרן להציג דו"ח בדיקה אחרון של  .מכון התקנים הישראלי

המחלקה הנ"ל שלא מוקדם יותר משישה חודשים לפני מועד פתיחת 
 .61439-2בניית הלוחות תבוצע בהתאם לתקן ישראלי  .המכרז

להבטחת איכות ויש לו  ISO 9002היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן  5.1.3
לסיסטם   .61439הסמכה ממכון התקנים בתוקף לעמידה בת"י 

(Assembly System המוצע יהיו לפחות )יצרנים מרכיבים מוסמכים  7
  .שנים כ"א 5עם ניסיון של מעל 

  .היצרן יהיה בעל הסמכה ממכון התקנים 5.1.4

 .הלוחות יהיו בעלי תו תקן 5.1.5

, ממערך 61439( יהיה בנוי לפי ת"י Assembly Systemהלוח סיסטם ) 5.1.6
כגון:  ציוד/בקרה/ תקשורת/אביזרים חשמליים ומכאניים מושלם,

מסד ומבנה הלוח, פסי צבירה, ציוד הגנה ומיתוג, ציוד בקרה ותקשורת 
כלל מערך הציוד יהיה ניתן להרכבה בתצורות שונות   .חיווטים וכו'

 .בהתאם לדרישות המתכנן ובהתאמה מלאה לקטלוג היצרן המקורי
יצרנים מרכיבים  7( המוצע יהיו לפחות Assembly Systemלסיסטם )

  .שנים כ"א 5ניסיון של מעל מוסמכים עם 

  .היצרן יהיה בעל הסמכה ממכון התקנים 5.1.7

מבנה הלוח, התקני המיתוג, התקני ההגנה, ציוד בקרה ותקשורת, פסי  5.1.8
 יחידהצבירה, אביזרים וכלל מערך הציוד יסופק על ידי יצרן מקור 

 .או שווה ערך מאושר Schneider Electricכדוגמת 

 לתת שירותים הנדסיים בייעוץ יםמסוגלו המקור והיצרן מרכיב יהייצרן  5.1.9
 .ותחזוקה

ומספר אינטגרטורים מוסמכים ע"י  מפיץ/לציוד בלוח חייב להיות סוכן 5.1.10
בארץ ומלאי מתאים, כך שיובטחו חלפים בכל (  4יצרן מקור   )מינימום 

סעיף זה בא להבטיח אפשרויות  .ושירות ללוח החכם על כל אביזריו עת
 .ים שוניםלשירות ממספר אינטגרטור

ההצעה תתייחס לאמור במפרט זה ותביא בחשבון אספקת הלוח,  5.1.11
, אינטגרציה מושלמת בין רכיבי הבקרה והתקשורת הובלתו, התקנתו

, כולל הסמכת יצרן מקור בתוקף עם תעודת יצרן הפעלתו התקינהו
מרכיב המאשרת שהלוח נבדק ותקין בכל התקשורות הפנימיות של 

 .וחרכיבי התקשורת השונים בל

, כולל סכימת להכין תכניות מפורטות לייצור הלוח יצרן מרכיבעל ה 5.1.12
 .אשר יוגשו לאישור המזמיןתקשורת )בלוקים( 

המתכנן אישור התוכניות על ידי  .איכות התכנון הינה באחריות הקבלן 5.1.13
בנוסף  .ם המקצועיתמאחריות המרכיב יצרןההמזמין אינו פוטר את ו

משלבי התקנת הלוח במתקן, כגון יצרן המקור יהיה מעורב בכל אחד 
בדיקת טיב: תכנון הלוח, הרכבת הלוח, נציגות בבדיקת הלוח, הובלת 

   .הלוח והעמדתו בשטח

 
 התאמה לתנאים 2.5

 הלוחות יתאימו לתנאים כדלקמן: 
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 .וולט 400מתח  5.2.1
 .פסי הצבירה יתאימו לזרם קצר אפקטיבי סימטרי כמפורט בתוכניות 5.2.2

 .זרם המצויין בתוכניותמערכת פסי הצבירה תתאים ל 5.2.3

 .-º50  +º5טמפרטורת הסביבה   5.2.4

 .60%לחות יחסית: עד  5.2.5

)הטמפרטורה  .65º Cאביזרי הלוח יהיו מיועדים לעבוד בטמפרטורה של  5.2.6
 .החזויה בחלל הפנימי של הלוח(

 התאמה לתקנים 5.3

מבנה הלוח והאביזרים המותקנים בו יהיו בדוקים ומאושרים ע"י   5.3.1
 לפי התקנים הבאים: IEC certificate  -תעודה 

דרישות כלליות ללוחות מיתוג ובקרה למתח  – 1חלק  61439ת"י 
  .1000Vנמוך עד 

דרישות ייעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח  – 2חלק  61439ת"י   5.3.2
 .1000Vנמוך עד 

דרישות ייעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח  – 3חלק  61439ת"י   5.3.3
 .ימוש לאנשים לא מיומניםנמוך המותקנים והמיועדים לפעלה וש

דרישות ייעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח  – 4חלק  61439ת"י   5.3.4
 .נמוך להתקנה באתרי בניה

דרישות ייעודיות למערכת סינוף תעלות פסי  – 6חלק  61439ת"י   5.3.5
 . Buswayצבירה

5.3.6 IEC 62208 –  תיבות ריקות עבור ארונות ממתכת, נירוסטה או
                                                                להתקנה פנימית  פוליאסטר

 .וחיצונית
5.3.7 IEC60947 –  חלקיםמנתקים ומגענים  מפסקים,ציוד מיתוג לרבות( 

2/3/4). 
5.3.8 IEC 62262 –  דרגת הגנה בפני הלם מכאני- IK. 
5.3.9 IEC 61921–  קבלי הספק ולוחות לתיקון כופל ההספקעבור. 

5.3.10 IEC61000-6-2 -Electromagnetic compatibility (EMC) . 
5.3.11 IEC60068-3-3 - Environmental testing Seismic test methods for 

equipments 
יש להגיש תעודה המאשרת את בדיקות האימות  61439IECעבור תקן  5.3.12

 .של התקן Dלפי נספח  10.2-10.13

 
 מבנים ללוחות חשמל 3.5

בצבע אפוקסי קלוי  מבנים ללוחות החשמל יהיו מפח מגולוון צבוע  5.3.1
 .בתנור

 .כל הלוחות יצויידו בפנלים פנימיים ודלתות אטומות  5.3.2

 .אלא אם נדרש מפורשות אחרת IP55 /IP31אטימות הלוחות תהיה   5.3.3

בהתאם לדרישת  IK10הלוח יהיה בעל דרגת הגנה בפני הלם מכני   5.3.4
 .המתכנן

נעילת הדלתות תהיה עם ידית מרכזית ומוטות נעילה המצויידים   5.3.5
 .וות בגלגליםבקצ

יאושרו מבנים מתוצרת תמח"ש או מפעל ייצור מבנים יעודיים   5.3.6
ללוחות חשמל בעל יכולת הצגת חישובי כוחות דינמיים, מפרטי צבע 

 .וכו

 
 מקום שמור בלוחות 4.5

 .להתקנת ציוד מיתוג נוסף בעתיד 30% -בכל לוח ישמר מרחב של כ 
 .כבלים נוספים בהתאםכמו כן, יש לדאוג למרחב שמור לכניסה וחיבור  

 
 כללים לתכנון המבנים ללוחות 5.5
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מיקום הציוד בתוך חלל הלוח יאפשר גישה נוחה לתחזוקה )חיזוק  5.5.1
 .ברגים( לכל בורג הן בציוד והן בפסי הצבירה של הלוח

בלוח תותקן מחיצת מתכת להפרדה בין אביזרי וחוטי פיקוד לבין  5.5.2
בין סוגי  .ריפה וכו'פסי צבירה ואביזרי כח להגנה בפני קשתות, ש

 .האביזרים של סוגי מתחים שונים תותקן מחיצה מלאה
בתא הכניסה ללוח, על גבי הצד הפנימי של הלוח, יורכב נרתיק  5.5.3

 .קשיח שבו יוכנסו התוכניות השייכות ללוח
על גבי דלת תא זה יהיה שלט "תיק תוכניות נמצא מאחורי דלת 

 .זו"
רפית פשוטה בכל נקודות בנית הלוחות תאפשר תמיד בדיקה תרמוג 5.5.4

 .החיבור של הציוד, פ"צ, מהדקים וכו'
כל לוחות החשמל יבנו משני שדות: שדה חיוני תמיד בצד הימני של  5.5.5

 .הלוח ושדה בלתי חיוני תמיד בצד השמאלי של הלוח
 .הוא תמיד יהיה מצד ימין של השדה החיוני UPSאם קיים גם שדה 

 
  הכנות לגילוי וכיבוי אש בלוחות 6.5
 .בכל לוח יש לבצע הכנות למערכת לגילוי וכיבוי אש אוטומטית  

 3x3-ס"מ עבור גלאי אש ועשן ופתח של כ 12x12-ההכנה תכלול הכנת פתח של כ
הפתחים יסגרו ע"י פלטות פח אשר יהיו ניתנות לפירוק  .ס"מ עבור צינור גז כבוי

עם המבצע  ביצוע ההכנות הנ"ל יש לתאם .הפלטות תהיינה עם צירים .מלמעלה
 .של מערכת גלוי אש ועשן בבנין

 
 כניסת כבלים ללוח 7.5 

כניסת כבלי המעגלים וכבלי הפיקוד ללוחות תבוצע דרך פלטות עם  5.7.1
כמות האטמים תהיה לפי כמות הכבלים ועוד  .RITTALאטמים מתוצרת 

על יצרן הלוחות לצין על תוכנית הלוח את כל  .אטמים שמורים 25%
 .לציין את כמות הפתחיםהדגמים של האטמים ו

כניסת ,הכבלים בחתכים גדולים יותר, שלא ניתן להעביר דרך אטמי  5.7.2
כבלים יוכנסו ללוח דרך אטמי אנטיגרון בחתך תואם, או פלטקות 

 .עם כניסות עבור כבלים בחתכים גדולים RITTALמיוחדות של 

 

 מהדקים 5.8
עד לחתך  ככלל כל חיבורי הכבלים והגידים אל הציוד יבוצעו דרך מהדקים 5.8.1

 .ממ"ר 50של 
ממ"ר ומעלה יחוברו ישירות למפסיקים/ציוד  70-כבלים וגידים בחתך מ 5.8.2

 .בלוח ללא מהדקים

מהדקים יהיו קפיציים על מסילה, ניתנים לפירוק כל אחד בנפרד )ללא  5.8.3
החיבור למהדק יתבצע על ידי פחית  .צורך בפירוק מהדקים סמוכים(

 .בורג( כדי לשמור על שלמות הגידמצופה ניקל, כסף או אבץ )ולא על ידי 

המהדקים יהיו עם סימניות אוריגינליות לסימון מספר הסרגל ומספר  5.8.4
 .המהדק

 .ממ"ר לפחות 4המהדקים יתאימו לחיווט גידים  5.8.5

מהדקי הזרם יהיו עם אלמנט אינטגראלי שיאפשר קיצור סלילי הזרם או  5.8.6
 .פתיחתם

 .חבר אליהםהמהדקים ירוכזו בקבוצות לפי הכבלים המיועדים להת 5.8.7

מהדקים המותרים לשימוש  יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:  5.8.8
 ."פניקס", "ווילנד", "ווידמולר", "וואגו" או ש"ע מאושר מראש

 
 הכנות למערכת בקרה מרכזית 9.5

לצורך חווי  .N.Oבכל לוח יתוכנן פס מהדקים מחוברים למגעים "יבשים" 
 .יות לכל פרויקט(תקלות, מצב מפסקים וכד' )לפי הנחיות ספציפ

 
 גידים 10.5
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כל הגידים של מעגלי הפיקוד יהיו גמישים וצבעוניים אשר יקלו על  5.10.1
 .זיהויים )בנוסף לסימונים בקצותיהם(

 .90º Cהגידים יהיו בעלי בידוד עמיד בטמפרטורת העבודה של  5.10.2

 .ממ"ר 1.5שטח החתך המינימאלי יהיה  5.10.3

 .ם על פי תקןבמעגלי המתח יקפיד הקבלן להשתמש בגידים בצבעי 5.10.4

החיבורים של הגידים למהדקים או לציוד יהיה באמצעות סופיות  5.10.5
מיוחדות המתאימות לציוד )שרוולי לחיצה, נעלי כבל(, אשר יורכבו על 

   .ידי מכשירי לחיצה מיוחדים מתאימים
 

 שילוט וסימון 11.5
שלטי סימון יהיו כתובים בעברית, שלטי סימון יהיו מסנדביץ בקליט  5.11.1

 .לפי הנחיות המפקחובצבעים 
 .שלטי סימון יחוזקו ללוח על ידי ברגים, או ניטים פלסטיים 5.11.2
כל אביזר בלוח יזוהה על יד שלט סימון נפרד מסנדוויץ, כולל תפקוד   5.11.3

שילוט יהיה גם לאביזרים פנימיים בתוך הלוח וגם  .האביזר בקיצור
 .לאביזרים חיצוניים בצד הפנימי והחיצוני

ס"מ ובו ייחרט  10x10עליון יותקן שלט סנדביץ לכל שדה בלוח בחלקו ה  5.11.4
שם ומס' הלוח, שם ומס' הלוח המזין, מס' המעגל המזין, סוג וחתך כבל 

בשדה חיוני השלט יהיה אדום, בשדה בלתי חיוני השלט יהיה  .ההזנה
 .השלט יהיה כחול UPSשחור, בשדה 

 נוסח ומיקום שלטי הסימון יאושרו על ידי המפקח אשר יהיה רשאי  5.11.5
לדרוש שלטים נוספים בכל כמות הדרושה לדעתו לקיום דרישות מפרט 

 .זה להבטחת פעולתו ואחזקתו התקינה של הלוח
 .צבעי השילוט יהיו תואמים לסטנדרט של המזמין 5.11.6
קצות מוליכי הפיקוד והכח יסומנו בשתי קצוות הכבל בטבעת פלסטית  5.11.7

ה לזה המולבשת ומהודקת על המוליך עם מספר חרוט עליה שיהיה זה
כל מוליך פיקוד יסומן במספר/סימן  .המסומן בתוכניות החיבורים

ייחודי בשני קצותיו, כך שכל המוליכים, השייכים לאותו המעגל,  
מסומנים בסימן זהה מחד, מאידך לא יהיה סימן כזה למוליכים 

 .במעגלים אחרים
סרגלי המהדקים יסומנו גם הם על ידי שלט עם מספר חרוט שגם הוא   5.11.8

 .ים למסומן בתוכניות החיבוריםיתא
 .דותייש למספר קצוות המוליכים המתחברים לממסרים או ליח  5.11.9

מצב המפסקים הראשיים )חברת החשמל, גנרטורים, עוקף( יסומן על  5.11.10
 .ידי מנורת סימון מולטילד

 
 ברגים 12.5

באזורים  .כל הברגים, אומים ודיסקיות, שיותקנו בלוחות יהיו מצופים קדמיום
 .ים יש להשתמש בציוד מפלדלת אל חלדקורוזיבי

 
 ציוד  13.5

 כללי 1.13.5
צורך שמירה על אחידות הציוד בבית החולים , הציוד יהיה מתוצרת 

 .שניידר אלקטריק בלבד
כל הציוד שיתוכנן ויותקן בלוחות יהיה ככל האפשר מתוצרת אחידה 

 ,.UL, I.E.Cויהיה בעל תו תקן של אחד או יותר מהתקנים הבאים: 

VDE הציוד  .זאת בנוסף לתקן ישראלי אם קיים לגבי הציוד הספציפי
וולט לפחות וציוד חד פאזי  500התלת פאזי יתאים לעבודה במתח 

 .וולט לפחות 250יתאים לעבודה במתח 
 מא"זים 2.13.5  

 .IEC947ק"א עפ"י תקן  10כושר הניתוק המינימלי של המא"זים יהיה 
 .י הקצר הצפויים בלוחבכל מקרה יותאמו המא"זים לזרמ

 המא"זים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:   
   , “ABB” , “EATON.” ,“S.E. ,” "סימנס", "לגרנד". 
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, IEC60068-2כל אמצעי המיתוג בלוח יהיו עם רמת עמידות לטמפ' 
 .IEC 60721-3-3עמידות בפני קורוזיה ואבק לפי 

 מאמ"תים 3.13.5  
ר ניתוק לפי זרם קצר הצפוי בלוח ויעמדו כל המאמ"תים יהיו בעלי כוש

א' ומעלה יהיו מסוג נשלפים  800מאמ"תים מזרם  . Icu=Icsבקריטריון 
המאמ"תים יהיו מתוצרת אחת  .עם עגלה ותריסי בטיחות אוטומטיים

 ."לגרנד" , "סימנס",  ”.ABB”  “EATON.” ,“S.E“,החברות הבאות:
, IEC60068-2יתוג בלוח יהיו עם רמת עמידות לטמפ' כל אמצעי המ

 .IEC 60721-3-3עמידות בפני קורוזיה ואבק לפי 
 ממסרי זליגה )פחת( 4.13.5  
 ויהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: ”A“ממסרי הזליגה יהיו מטיפוס    
   , “ABB” , “EATON.” ,“S.E. ,” "סימנס", "לגרנד". 

 APRמים לעבודה בתנאים קשים מדגם כל ממסרי הזליגה יהיו מתאי
 של שניידר אלקטירק SI, או ABBשל 

 מגענים 5.13.5  
המגענים יתאימו למשטר העבודה הנדרש ויהיו מתוצרת אחת החברות 

 .”.EATON“, "סימנס", ”S.E. ,"“ABBהבאות:"
, IEC60068-2כל אמצעי המיתוג בלוח יהיו עם רמת עמידות לטמפ' 

 .IEC 60721-3-3ואבק לפי עמידות בפני קורוזיה 
 ממסרי פיקוד 6.13.5  
 .10Aכל ממסרי הפיקוד יהיו נשלפים בעלי מגעים מחליפים לזרם    
 .כמות המגעים תכלול מגע שמור אחד לפחות   
 .לסימון מתח לסליל ”LED“הממסרים יכללו לחצן אילוץ ונורית    
 הממסרים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:   
 .", "אומרון", "פינדר""איזומי   
 מנורות סימון 7.13.5  

מ"מ עם עדשות צבעוניות ועם נורות  22.5כל מנורות הסימון יהיו בקוטר 
וולט  230וולט,  110וולט,  48וולט,  24מסוג "מולטילד" למתחים שונים )

 .לפי הצורך(
 .מיקום מנורות הסימון יהיה תמיד בתא העליון של הלוח

 מתוצרת אחת החברות הבאות:מנורות הסימון יהיו 
  .”.K.M“"טלמכניק", "איזומי", "אלן ברדלי", 

 .אין להתקין בשום אופן מנורות סימון מודולריות
 מ"ז מחליפים בעומס 8.13.5  

לכל שדה חיוני בלוח יתוכנן מ"ז מחליף ידני בעומס )עם מצב אפס( 
רה שיאפשר העברת ההזנה לשדה החיוני משדה לא חיוני המקומי, במק

במצב רגיל כאשר מ"ז המחליף נמצא במצב  .של כשל בהזנה החיונית
חיוני תדלק מנורת סימון מולטילד ירוקה בחזית הלוח, במצב שמ"ז 
תי להנ"ל יימצא במצב הבלתי חיוני )כלומר שהשדה החיוני יוזן משדה ב

חיוני( תתקבל התראה חזותית מהבהבת )מנורת סימון מולטילד בצבע 
במקום שילוט ברור, וכן התראה קולית )בעוצמה נמוכה( אדום( בלוח עם 

 4או  3, יותקן מ"ז מחליף נוסף )UPSבמקרה שקיים בלוח גם שדה  .נוסף
 מהשדה החיוני, עם מנורות  UPS-קטבים( שיאפשר הזנת שדה ה

 .סימון והתראות מתאימות כמתואר לעיל לגבי הזנות חיוני/בלתי חיוני
 רת אחת מהחברות הבאות:מפסיקי הזרם הנ"ל יהיו מתוצ

“ABB”אלקטריק"-, "סוקומק", "טכנו.  
 מכשירי מדידה 9.13.5               

תצוגות לפחות, עם קריאות בכל  3רבי מודדים דיגיטליים יהיו בעלי 
פאזה של: זרם, מתח, הספק )אקטיבי וריאקטיבי(, אנרגיה, תדר, כופל 

 .הספק, שיא ביקוש לזרם
יהיו בעלי תכונות נוספות כמו: ניתוחי הרמוניה,  אם יידרש, רבי מודדים

 .יציאות וכניסות דיגיטליות ואנלוגיות ועוד
 . ”SATEC“מכשירי המדידה הדיגיטליים יהיו מתוצרת 

כל מכשירי המדידה יהיו מצוידים ביציאות תקשורת מחשבים 
 .להתחברות למערכת בקרת מבנה
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 י חיוני"בלת –מערכת החלפה אוטומטית "חיוני  10.13.5  
מערכות החלפה אוטומטית בין הזנה חיונית לבלתי חיונית תבוצענה 

 באופן הבא:
קוטבים( עם חיגורים חשמליים  3קוטבים או  4באמצעות מגענים ) .א

 .ומכניים
  Plug Inקוטבים( מסוג  3קוטבים או  4באמצעות מ"ז ממונעים )  .ב

עלה או נשלפים לפי הצורך, המפסקים הממונעים יכללו מנגנון הפ
ידני פשוט בחזית המפסקים למקרה של תקלה במערכות 

 .האוטומטיות
עם הכנה  בקרה הפיקוד להחלפה אוטומטית יהיו מתוצרת "אמדר"

  .RS-485לתקשורת 
 שנאים מבדלים 11.13.5  

שנאים מבדלים לשימושים שונים יישאו תו תקן ישראלי ו/או בינלאומי 
 .(.UL, VDE, I.E.C) מוכר

 שנאים לרשת צפהואיזומטרים  רפואייםשנאים  5.13.12
השנאים לרשת צפה יישאו תו תקן בינלאומי מתאים לאתרים  .א

רפואיים, ויתאימו לדרישת תקנות החשמל לאתרים רפואיים 
 .מהדורה אחרונה

וברמת  8xInכל השנאים הנ"ל יאופיינו בזרם הפעלה נמוך עד  .ב
 .35dbA -רעש נמוכה מ

 .”BENDER‘השנאים יהיו מסוג חד מופעי מתוצרת  .ג
לכל שנאי רשת צפה יותקן משטח בידוד וממסר הגנה בפני  .ד

עומסי יתר וטמפרטורת יתר משולבים במשגוח רמת בידוד 
  . ”BENDER‘מתוצרת 

תאי השנאים יכללו מערכות אוורור טבעיות או מאולצות  .ה
 .למניעת חימום הלוח

 משגוחי בידוד, ממסרי הגנה לעומס יתר ויח' התראה מרחוק  5.13.13
ד וממסרי הגנה לעומס יתר יהיו מתוצרת משגוחי הבידו .א

“BENDER” , 
 .או מתוצרת "אמדר"  IMP427Pאו , 107TD47  דגם

יח' התראה לעומס יתר, עומס יתר קריטי ולתקלת בידוד יהיו  .ב
 מתוצרת 

“BENDER” דגם ,“MBA” (תה"ט)  או דגם“TBA” ( או )עה"ט
 .מתוצרת "אמדר"

האחות תהיה  יחידת ההתראות למערכות הזינה הנ"ל בעמדת .ג
 מתוצרת 

“BENDER” דגם ,“MMK50” (תה"ט)  או דגם“TMK50” 
 .או מתוצרת "אמדר" ()עה"ט

דיגיטלית ראשית כללית בתחת אחות תהיה יחידת ההתראות  .ד
מדגם  BENDERמתוצרת  FDAאנטיבקטראלית מאושרת 

CP915. 
 

 מערכות קבלים לשיפור כופל הספק 41.5
וולט תלת פאזי  460ת למתח הקבלים יהיו עם מערכת פריקה עצמי 5.14.1

הקבלים  .לפחות, עמידים בתופעות הרמוניות, עם מעטפה מתכתית
הקבלים יהיו מתוצרת אחת  .יותאמו לזרמי הקצר הצפויים בלוח

 החברות הבאות:
“AEG”"רודרשטיין", סימנס", "סירקוטור" ,. 

בקרי כופל הספק יהיו אוטומטיים לכמות דרגות המוגדרת, עם ניטור  5.14.2
ות, ללא צורך בכיוונים כלשהם )זיהוי אוטומטי של הקבלים( הרמוני

, "רודרשטיין", סימנס", ”AEG“ויהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: 
 ."סירקוטור"
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כל המגענים שייעשה בהם שימוש לקבלים יהיו מסוג המיוצרים במיוחד  5.14.3
 In X   לקבלים ועם נגדים או סלילים, ויתאימו לזרמי התנעת קבלים של

 .לפחות   1.6
 .”ABB” , "K.M.”, “TM“המגענים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: 

 
 תוכניות וביצוע הלוחות 15.5 
 על היצרן להכין ולמסור למזמין לאישור את המסמכים המפורטים להלן:  

 .תכנית סכמטית של תזרים האנרגיה עם כל מכשירי המיתוג והמדידה 5.15.1
ית את ביצוע הלוחות בכל תכנית חד קווית מפורטת שתגדיר חד משמע  5.15.2

 .מצב אפשרי של הזנות ומצב מפסקים לכח ומפסקים ובוררים לפיקוד
שרטוט עקרוני של מסגרות הלוחות כולל מקום רכיבים עיקריים ומבט   5.15.3

 .על חזית הלוח עם דלתות וללא דלתות וחתך הלוח וגג הלוח
 .יודתוכניות פיקוד מפורטות לכל מערכת האוטומציה וכו', כולל דגמי צ  5.15.4
הסבר טכני מפורט והוראות שימוש של פעולת כל המערכות לפיקוד   5.15.5

 .ובקרה
לוח זמנים לביצוע בהתייחס למועדי הזמנה ומועדי אישורים שחובת   5.15.6

 .המצאתם חלה על המזמין
 .מפרטי ייצור מלאים של הלוח  5.15.7

הקבלן יגיש תוכניות מפורטות של הלוח בהתאם לתוכניות ודרישות  5.15.8
וג וההגנה המותקנים בלוח ייבחרו בהתאם התקני המית .המתכנן

לחישובים )זרמי קצר, מפלי מתח וכו'( ובחירת ההתקנים ע"י תוכנה 
  .בגרסתה המעודכנת ביותר Ecodial Advance Calculationכדוגמת 

, רשימת סוגי הלוח את מבנה הלוח, מראה הלוח, מידותציגו התוכניות י
לסרגלי חיווט  יזריםאב: מיתוג, בקרה, תקשורת, התקנים, ציוד

הקבלן יגיש התוכניות   .מהדקים וכיו"ב בהתאם לקטלוג היצרן המקורי
תחילת ביצוע  .מתכנןההמפקח יעבירן לאישור  למפקח מטעם המזמין,

במידה   .המפקח,כניות על ידי המתכנן ורק לאחר אישור התהלוח 
והמתכנן אינו מאשר את התוכניות, על הקבלן לתקנן בכפוף להערות 

  .והשינויים הנדרשים ולהגישן מחדש לאישור
 

 בדיקת הלוחות במפעל 16.5 
הלוחות ייבדקו במפעל היצרן ע"י מהנדס בודק בעל בגמר יצור הלוחות,  5.16.1

יומצא דו"ח בדיקה ע"י      .רישיון מתאים והמאושר מראש ע"י המפקח
, עבור לוחות חכמים בהתאם להנחיות יצרן Ecoreachתוכנה ייעודית, 

 .ר, לרכיבי הבקרה והתקשורת בלוחהמקו
 , נציג המזמיןעל היצרן להזמין את המתכנןלאחר הבדיקה הנ"ל, 

 .והמפקח לבדיקת הלוחות במפעל היצרן
 .לא יסופק לאתר לוח שלא נבדק במפעל היצרן כאמור לעיל

בדיקת לוחות פיקוד תכלול ביצוע סימולציה של המערכות המפוקדות  5.16.2
 .מראש ע"י היצרן ןשתוכ

 
 כבלים, מוליכים וסימון .6רק פ
 

פרט אם נדרש אחרת במפורש, יהיו כל מוליכי הכבלים בחתך עגול מנחושת,  6.1
 .מ' מאורכם 1עם הטבעה כל  IEEE383לפי תקן  F.Rחסיני אש מסוג 

יהיו מסוג כבלים "נטולי  2עפ"י התקנות כל קווי זינת חשמל באתרי שימוש   6.2
 .”NHXHX“(, חסיני אש מסוג HFהלוגן" )

כבלים מותקנים על סולמות ובקטעים אנכיים של תעלות, יחוזקו באמצעות  6.3
מ"מ ומעלה יחוזקו  35כבלים בקוטר  .פושים"(-חיזוקים כדוגמת "אטקה" )"פוש

 .)ציר לציר( בניהםס"מ  10בחיזוק נפרד לכל כבל ויחוזקו במרחק של 
 .ממ"ר יהיו מסוג שזור ולא מגיד אחיד 6המוליכים בכבלים בחתך מעל  6.4
לא יותר בידוד נעלי  .על כל נעלי כבל יולבשו שרוולים מתכווצים בצבעים שונים 6.5

 .כבל ע"י סרט בידוד
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ממ"ר ומעלה  1-במקום פתיחת המעיל החיצוני, בכל קצה, של כבלים בחתך מ 6.6
 .יותקן שרוול מתפצל )כפפה(

מ'  3כל הכבלים שיותקנו בתעלות, סולמות וכו' )ללא יוצא מהכלל( יסומנו כל  6.7
 .ורכם, בכל פינה, בכל מעבר קיר, ו/או תקרה, ו/או רצפה, משני הצדדיםמא

הסימון יהיה באמצעות שלט סנדביץ' בקליט קשיח, כתב לבן על רקע שחור ובו 
השלט יחוזק לכבל עם  .ייחרט מתח, מספר המעגל, מקור ההזנה וייעוד הכבל

 .חבק פלסטי מתאים לקוטר הכבל
 

 סולמות ותעלות הכבלים .7פרק 
 

סולמות ותעלות הכבלים יהיו כולם מגולוונים בגילוון חם לאחר כל הריתוכים  7.1
 .או ש"ע ,”THORSMAN”, “BETERMAN”, “ NIEDAX“כדוגמת תוצרת 

 .חיבור כל האלמנטים של סולם או תעלה יבוצע על ידי ברגים
מ"מ ומגולוונות  4תעלות רשת יהיו מסוג מתועש, עשויות מחוט פלדה בקוטר  7.2

 .חיבור קטעי תעלות הרשת יבטיח רציפות חשמלית של התעלה .חםבגילוון  
אביזרי תליה של התעלות, הסולמות ותעלות רשת יהיו מסוג קונזולות ויהיו  7.3

 .)לא תותר תליה באמצעות מוטות הברגה( .מקוריים של היצרן

כל הברגים, אומים, דיסקיות קפיץ, מוטות הברגה ושאר האלמנטים המתכתיים  7.4
 .ים בגילוון חם או מצופים קדמיוםיהיו מגולוונ

לפני התקנת התעלות והסולמות, באחריות הקבלן לבצע חישוב העמסה של                 7.5
התעלות/סולמות בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת ולאפשר מקסימום העמסה 

אין לאפשר בשום אופן העמסת תעלות  .מכושר הקיבולת של כל תעלה  50%של 
 .ון זהכבלים מעבר לקריטרי

 
 אטימת מעברי כבלים .8פרק 

 
על הקבלן לדאוג לאטימת כל המעברים של כבלי חשמל ותקשורת, צינורות וכו',  8.1

האטימה תהיה בחומרים מעקבי אש אלסטיים כדוגמת                        .וזאת לאחר גמר עבודתו
“FLAMMASTIK”.-  931תקן. 

דד בכתב הכמויות ומחיר האיטום הנ"ל איטום כל הפתחים והמעברים הנ"ל יימ 8.2
כולל גם את כל העבודות הנלוות הנדרשות לביצוע הנ"ל לפי הנחיות יועץ 

 .הבטיחות
 

 ןמערכת גילוי אש ועש  .9פרק 
כדי לשמור על אחידות הציוד ג"א/כריזת חרום בבית החולים הנדרש, יהיה כדוגמת הקיים בבית 

ד יתחבר לרשת רכזות גילוי אש הקיימת של בית הציו .החולים בהתאם לאישור בית החולים
 .החולים

 
 תאור המתקן 9.1

 העבודה כוללת:
 .הכנת תוכניות המערכת עפ"י תוכניות היועץ והתקן הישראלי 9.1.1
אל  התחברות ,משנה יפנלמרכזית גלוי אש ועשן ואספקה והתקנת  9.1.2

 מרכזית 

מרפאה ואינטגרציה של התוספת במערכת גילוי אש ועשן הקיימת ב 9.1.3
 .הקיימת

 יה החדשהיפיקוד בין לוח המשנה לבין המרכז יאספקה והתקנת כבל 9.1.4
 .הראשית של המבנה כולו ובין המרכזייה החדשה לבין המרכזייה

 .הפעלה וניסוי המערכת 9.1.5

 .קבלת אישור מכון התקנים על התאמת המערכת לדרישות התקן 9.1.6
 כ ל ל י 9.2

תן המתקן מיועד למתן התרעה ואזעקה במקרה של גילוי אש ועשן תוך מ 9.2.1
 .סימון ברור של מקום התקלה

במקרה של הרחבת המערכת הקיימת כל התוספות תהינה מתוצרת זהה  9.2.2
תוצרת המתקן תהיה לזו הקיימת ובמקרה של מערכות חדשות, נפרדות, 
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תוצרת חברה בעלת מוניטין, מסוג חדיש עם מערכות מיתוג 
אלקטרוניות, במבנה מודולרי עם רכיבים מסוג מוליכים למחצה 

 .בים על כרטיסים נשלפיםמורכ
 

 רכזת לגילוי וכיבוי אש 9.3
אחרת במפורש  צויןהרכזת תהיה מסוג אנלוגי "ממוען" )אלא אם  9.3.1

בתכנון המפורט( ותאפשר גם חיבור גלאים קונוונציונלים 
(COLLECTIVE ,)התכנון המפורט עפ"י. 

הרכזת תאפשר חיבור גלאים מסוגים שונים, צופים, שלט "אש"  9.3.2
דלתות אוטומטיים ואזורי כיבוי בכמויות המוגדרות  מהבהבים, מחזיקי

 .בכתב הכמויות המפורט
 .נוספים לפחות  -20%הרכזת תכלול מקום בחומרה ובתוכנה להרחבתו ב 9.3.3
( UPSוולט )כולל חיבור לגנרטור ו/או  230הרכזת תוזן מרשת החשמל  9.3.4

קדמיום( בקיבול המספיק להזנת  –וכן ממצברי חירום נטענים )ניקל 
 .שעות ללא רשת החשמל 72על כל מרכיביה במשך  המערכת

הרכזת לריכוז ההתרעות תהיה מטיפוס מודולרי, הכולל יחידות  9.3.5
 .( המאפשרת הרחבות, שינויים ושרות מהירPLUG-IN"נתקעות" )

כל קווי הכניסה והיציאה יהיו מוגנים כנגד נתק וקצר בין המוליכים  9.3.6
  .וקצר לאדמה של אחד המוליכים

 .זה תפעיל התרעה מתאימה ברכזת כל תקלה מסוג
בדרך  ." בחוג סגורCLASS Aנדרשת מערכת אשר החיווט מבוצע ע"פ " 9.3.7

זו נתק או קצר בקו הגלאים ימנע לכל היותר פעולתם של שני הגלאים 
 .אקטיביים ויישארהסמוכים למקום הקצר ושאר הגלאים במעגל 

 כל אזור ( להפעלת אמצעים כלשהם מoutputתהיה אפשרות לקבלת מגע ) 9.3.8
, כפוף ששתידרבנפרד, מקבוצת אזורים, או בכל קומבינציה אחרת 

 .לסעיף ארגון אזעקה לעיל
תהיה אפשרות חיבור לאזור )באזורים קונוונציונלים( מגלאי אחד ועד  9.3.9

 ., על פי הצרכים הגיאוגרפים בשטח25
תהיה אפשרות לבצע בכל אחד מהאזורים כל אחת מהאפשרויות הבאות  9.3.10

 ם יבוצעו בתוכנה(:השינויי )כל 
 .יום או לילה –שינוי מצב  .א
 .(CROSS – ZONINGSחיבור צולב ) .ב
לבדיקת גלאים, בלא אזעקות והפעלות  – TESTמצב  .ג

 .חיצוניות
תהיה אפשרות לבטל כל אזור בצורה סלקטיבית )לאחר הקשת קוד  9.3.11

 .אזור מבוטל יגרום להופעת אינדיקציה מתאימה ברכזת .גישה(
ל מעגלי צופרים מוגנים, המאפשרים חיבור הצופרים לכל הרכזת תכלו 9.3.12

קומה או אזור בנפרד, כך שגילוי אש בקומה או אזור כל שהוא תגרום 
להפעלת הצפירה רק באותה קומה או אזור, או בכל קומבינציה של 

 .ע"י המזמין או באי כוחו ששיידרקומות וקווי צופרים כפי 
פרים ברכזת ולא תגרום השתקת הצופרים תבוצע מלחצן השתקת צו 9.3.13

להפסקת פעולתו של הנצנץ המותקן על הצופר, ביטול פעולת הנצנץ יהיה 
 .באיפוס המערכת בלבד

 המערכת תאפשר קבלת אותות התרעה מהאמצעים הבאים: 9.3.14
גלאי עשן יוניזציה )כולל אנלוגים( גלאי עשן פוטואלקטריים )כולל  .א

 .גלאי להבהאנלוגיים(, גלאי חום, גלאי גז )מסוגים שונים(, 
 .גלאי קרן אינפרא אדום .ב
 .לחצנים ידניים .ג
 .מגעי זרימה במערכות ספרינקלרים .ד
 .מערכות כיבוי אוטומטיות בגז או אבקה .ה

התרעות ממגעים יבשים כגון מפסקי גבול במערכות כיבוי אש  .ו
 .עצמאיות

 .מדפים בתעלות מיזוג אוויר .ז
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)לדלתות שמצבם  .N.Cאו  .N.Oמגנטים של דלתות אש שמצבם  .ח
 .פקודה לשחרר את הנעילה( ןגור בדרך כלל תינתס

 מכשיר חיוג אוטומטי 9.4
מכשיר זה יחייג בשיטה אלקטרונית  .יה יותקן מכשיר חיוג אוטומטייליד המרכז

מספרים נוספים וימסור הודעה מוקלטת על  -2)לא ע"י סרט מוקלט( למכבי אש ו
ון בעל תכנית מכשיר זה יחובר באופן אוטומטי למערכת ע"י שע .שריפה בבנין

שבועית, בשעות הלילה ובשבת בלבד, במקביל לשעון יהיה מפסק ידני לחיבור 
מכשיר החיוג יהיה מחובר לאחד מקווי הטלפון  .מכשיר החיוג שלא ע"י השעון

 .המכשיר יהיה מתוצרת מאושרת ע"י משרד התקשורת .המרפאהשל 
 אמצעי גילוי 9.5

ס יוניזציה המגיבים יקר השימוש יהיה בגלאי עשן אנלוגיים מטיפוע 9.5.1
הגלאים יותקנו במקומות ע"פ התכנון המפורט, על  .רבאווילנוכחות עשן 

 .גבוהים בחללההתקרה, בד"כ במקומות 
בלוחות החשמל ובחללי תקרה תותבת יעשה שימוש משולב בגלאי עשן  9.5.2

יוניזציה אנלוגיים ובגלאי עשן פוטואלקטריים, המגיבים לנוכחות עשן 
 ..P.V.Cחומרי שחור הנובע מבעירת 

בבסיס כל גלאי תהיה מנורת סימון, אשר דולקת או מהבהבת לאחר  9.5.3
 .הופעל שהגלאי 

במקומות סגורים, אשר הנורית בבסיס הגלאי אינה נראית בשטח  9.5.4
  .הפתוח, תותקן מנורת סימון מקבילה, לציון פעולת הגלאי

 נוריות כנ"ל יותקנו מעל דלתות הכניסה אל החדרים )בפרוזדורים( וכן
 .על גבי התקרות הדקורטיביות לסימון הגלאים בתוך חלל התקרה

מעגלי הגלאים יאפשרו חיבור משולב של כל סוגי הגלאים וכן לחיצים  9.5.5
 .ידניים

כתוצאה מ"רעשים חשמליים",  אשווהגלאים יהיו מוגנים בפני אזעקות  9.5.6
 .וכד' RFכמו השראות אלקטרומגנטיות, תדרי 

 .בבסיסים זהיםהגלאים יהיו ברי החלפה ושימוש  9.5.7
 .באולמות גבוהים יעשה שימוש בגלאי עשן מטיפוס קרן אינפרא אדום 9.5.8

 לחיץ יד 9.6
הלחיץ יהיה  .ליד פתחי יציאה יותקנו לחיצי יד להפעלת אזעקה בצורה ידנית

מנת -מטיפוס הבולט לעין ובעל מכסה שקוף אשר יש צורך לשברו או להסירו על
החזרת  .הלחיצה שלחיץ זה הופעל תהיה אפשרות זיהוי לאחר .לבצע את הלחיצה

 .הזיהוי למצב רגיל תוכל להעשות רק ע"י אדם שתפקידו בכך
 מצב אזעקה 9.7

 עם הפעלת מצב אזעקה מאחד הגלאים תופעל המערכת כדלקמן:
 .תהבהב הנורה המורכבת בבסיס הגלאי 9.7.1
 .תדלק הנורה האזורית בלוח הבקרה הראשוני והמשני 9.7.2
 .ראשייופעלו צופרי האזעקה בלוח הבקרה ה 9.7.3
 .יופעלו כל הפעלות החרום כמו הפסקת חשמל, הפעלת חיוג אוטומטי 9.7.4

הכבלים המחברים את הגלאים, מנורות הסימון ולחיצים יושחלו בתוך צנרת  9.8
 .הורכבה מראש אשר 

מ"מ קוטר לפחות, ומחירם יכלול את כל החיבורים,  0.8המוליכים יהיו בחתך 
ימא לאורך ובסוף הכבל, תיבות חיזוקים, מהדקים, שרוולים, סימונים ברי קי

 .הסתעפות וחיבורים וכדומה
 בלוחות חשמל מערכת כיבוי אש 9.9

 .מערכת הכיבוי תהיה חלק אינטגרלי ממערכת גילוי האש והעשן 9.9.1
באמצעות  .N.F.P.A-המערכת תתוכנן, תותקן, תבדק ותוחזק בהתאם ל

מפרט טכני זה משלים את המפרט הטכני למערכת גילוי וכיבוי  .מחשב
 ., ומהווה חלק בלתי נפרד ממנואש

 הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות: 9.9.2
 .באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד -אוטומטית  9.9.2.1
 .באמצעות לחצן חשמלי  -ידנית         9.9.2.2
 .ניתאבאמצעות פעולה מכ  -ידנית        9.9.2.3
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המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל 
 .וללהמשיך ולפע

בקרה עצמית,  -בלוח הבקרה תהיה אינדיקציה לתקינות המערכת 
 .לתקלה ולהפעלה

 .המערכת תופעל רק לאחר דימום מערכת החשמל באזור הגילוי כיבוי
 . FM 200ז הכיבוי יהיה ג 9.9.3
 צ נ ר ת : 9.9.4

 עבור SCHEDULEהצנרת תהיה  מפלדה  מגולוונת  מסוג      9.9.4.1
 .שמלאו מנחושת לארון הח הכיבוי לחלל מערכת 

הצנרת תחושב ותותאם לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב  9.9.4.2
 .הפיזור  בהתאם לנחירי 

עיגון הצנרת לתקרות ולקירות יתוכנן ויבוצע, תוך התחשבות  9.9.4.3
הסטטיים והדינמיים שיופעלו בנקודות העיגון בעת   בעומסים 

 .הפעלת המערכת

 .הצנרת תצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום 9.9.4.4
 הרכב המערכת 9.9.5

 כלול את האביזרים כמפורט להלן:המערכת ת
 .בכמות המפורטת בכתב הכמויות FM 200מיכל גז  9.9.5.1
 .מערכת הפעלה חשמלית ומכנית 9.9.5.2
 .שסתום לפריקה מהירה 9.9.5.3
 .יציאה לעיגון גמיש בין המיכל לצנרת הפיזור 9.9.5.4
 .חובק לעיגון המיכל 9.9.5.5
שניות  10נחירי פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על  9.9.5.6

 .ל החדר ולוח החשמלוהצפת חל תוך כיבוי 
 .מד לחץ 9.9.5.7
 .צנרת פלדה או נחושת מחושבת ומותאמת לנחירי הפיזור 9.9.5.8
 .מתג חשמלי הנותן אות ללוח הבקרה בעת פריקת הגז 9.9.5.9

 .לחצן כיבוי  9.9.5.10
 .צפצפת פינוי 9.9.5.11
שלט על דלת הכניסה אשר יואר עם הפעלת צפצפת הפינוי ובו  9.9.5.12

חדר או ארון החשמל הוצף בגז  -כתוב: "אין כניסה    יהיה
 .בוי"כי

 או  .F.Mאו  .U.Lמיכלי הכיבוי לרבות השסתום והאביזרים ישאו אישור  9.9.6
 .ערך-שווה

 

 1220בתקן  EN 54-16מערכת כריזה בחירום  9.10

 

 מטרת המערכת ודרישות תפעוליות .א
מטרת המערכת היא שידור הודעות כריזת חירום, הודעות שוטפות ברחבי  .1

 .בנההמ
ובה, באמצעות רמקולים מסוגים שמעו באיכות טובה ובנאמנות מריההודעות י .2

שיותקנו במתחם ממוקד הבקרה הראשי וכן מעמדות כריזה נוספות לפי  ,שונים
 .הנחיית מנהל הבטיחות

וכן נושא  3חלק  1220תקן דרישות בהתאמה מלאה לכל מרכיבי המערכת יהיו  .3
 .ובכפוף לדרישות כבוי אש והפיקוח  EN 54-16 אירופאי תו תקן

 .עפ"י תנאי האתרבכבלי תקשורת  ריכוזים  6לחבר עד  למערכת תהא אפשרות .4
עמדות הכריזה יאפשרו כריזה והפעלת הודעות לאזור בודד, מספר אזורים או  .5

 .אזורים במערכתהכלל 
 .בהתאם לדרישות היועץ אזורי כריזה שוניםלהמערכת תאפשר חלוקה  .6
ילים צל 2-3לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל  .7

 .וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה
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 -המערכת תכלול מטען אוטומטי וכן מערך מצברי חירום ללא טיפול  .8
MAINTENANCE FREE  דקות שידור  60אשר יאפשרו הפעלת המערכת  במשך
 .רצופות ללא רשת החשמל 

ההעברה  .כגיבוי 24VDCוכן ממתח ישר  VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת  .9
 .ח  הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית כל שהיא ממת

המערכת תאפשר הפעלת שתי הודעות חירום מוקלטות באמצעות מגע יבש  .10
 .ובאמצעות עמדות כריזת החירום

ממערכות הודעות פריצת המערכת תאפשר כניסות למקורות שמע נוספים כגון:   .11
 .רות מוסיקה במידת הצורךומקו, פריצה ממערכות חירום נוספות אשה

המערכת תאפשר יציאת מגע יבש בעת תקלה במערכת ו/או בעת הפעלת הודעת  .12
 .חירום מוקלטת

המערכת תאפשר הרחבה עתידית ברכזת המקומית או במס' ריכוזי משנה  .13
 .בהתאם להנחיות היועץ  CAT5שיחוברו בניהן עם כבילה בכבל 

לאישור תכנון מפורט לרבות  באחריות הקבלן המבצע לספק בעת הגשת הציוד .14
 .תוכנית העמדת הציוד, תכנון אזורי הכריזה והספקי המערכות

למען הסר ספק כל מרכיבי המערכת  המרכזית יהיו מתוצרת אותו יצרן המוגש  .15
  .לאישור

 
 מרכז המערכת .ב

מכון התקנים הישראלי  1220ואישור  EN 54-16תקן  תמאושר כל המערכת תהא  .1
 .3חלק 

 .בכל רוחב תחום ההיענות  *S.M.R 250w / 2לכל מגבר יהיה הספק היציאה  .2
 .100Vאום או מוצא במתח קבוע,  8עכבת העומס תהיה 

 .30%בחישוב העמסה לכל קו תילקח בחשבון רזרבה של  .3
 .220VAC ,24VDCמתחי האספקה  .4
 .אום לפחות 100Kעכבת הכניסה  .5
 100V ,1.25dB( ביציאת קו OUTPUT REGULATIONיציבות בשינוי עומס ) .6

 .הפרש בין  עומס מלא לעומס בריקם
 .30Hz-20KHzתחום הענות לתדר   .7
כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חיבור  .8

 .וניתוק המערכת בזמן השרות

"  ושליטה על כל מרכיבי המערכת 4.3למערכת תהיה תצוגה דיגיטאלית ע"ג מסך  .9
 .משתמשכולל  עדיפויות לפי נוחות ה

  .אזורים בהתאם לדרישות המבצעיות 6 -2למערכת תהיה אפשרות למיתוג בין  .10

מיקרופון שולחני  16יח' מיקרופון חרום ובנוסף עד  4למערכת ניתן יהיה לחבר  .11
 תפעולי 

 למערכת ישנה אפשרות לתקשורת לס' רכזות נוספות שיקושרו בניהן בעתיד  .12
 .רכזות(  6)עד 

 פנימית מובנית מבוקרת כולל מצברי גבוי למשך למערכת תהיה מערכת טעינה .13
 .דק' עבודה בהספק מלא  30שע' בצריכת זרם בריקם  וכן  24

 .או ש"ע   PASO PAW4500-VESהמערכת תהא כדוגמת  .14
 

 שרות רמי קול תקרה לאזורי  .ג
להתקנה בתקרות דקורטיביות או ע"ג  יעודיםברחבי המבנים יותקנו רמי קול  .1

 .קיר

 DOUBLEבעל משפך כפול ) FULL RANGE" מטיפוס 6טר הרמקול יהיה בקו .2

CONEובאחוז עיוותים נמוך ). 

 .dB  1W/1M 96.6עוצמת מוצא: .3

 .80-15000hzתחום הענות : .4
 .לפחות 6W .S.M.Rהספק מירבי:  .5
כל רמקול יצויד בגריל מתכתי דקורטיבי ובשנאי קו לתאום הספקים עם סנפי  .6

 .הספק משתנים

 . 1220מאושר תקן  או ש"ע  C52/6-T PASO דוגמתהרמקולים שיסופקו יהיו כ .7



105 

20.07.21מעודכן לתאריך   

 

גסטרו –ברזילי אשקלון   

 

 
 רמי קול לאזורי מוסיקה  .ד

 בהספק נומינאלי של   TWO-WAY" מטיפוס 6רמי הקול יהיו בקוטר  .1

20W R.M.S  לפחות כולל שנאי קו  משתנה וגריל  מתכתי דקורטיבי
    .ותיבת תהודה מקורית

 .60HZ - 20KHzרוחב סרט  .2
 מעלות 140זווית פיזור   .3

 מטר dB   1W 1   94לות :נצי .4

 1220מאושר תקן   PASO C51HFהרמקול יהיה כדוגמת  .5
 

 פרוז'קטור-רמי קול   .ה
רמי קול מסוג פרוז'קטור יהיו אטומים ומוגנים בפני מזג אויר חיצונית  .1

IP 65  ומיועדים לשימוש פנימי וחיצוני כאחד ויותקנו במבנה בהם רמת
 .האקוסטיקה נמוכה

עדים למוסיקת רקע וכריזה באיכות גבוהה רמי הקול מדגם זה מיו .2
 .ובמובנות גבוהה

 .לפחות( 3לרמי הקול יהיו מס' סנפי הספק ) .3
 R.M.S 20Wפול ראנג' בהספק מרבי של  6.5הרמקול יהיה מטיפוס " .4

 .לפחות
 .150HZ - 20KHzרוחב סרט:  .5
 .1W/M   98 dBמוצא: עוצמת   .6

, או ש"ע  IC AUDIOתוצרת   DA-P 20-130/Tכדוגמת יהא  הרמקול .7
 .המאושרים ע"י מכון התקנים

  
 חיצוניתשופרי קול להתקנה  .ו

שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני  .1
 .רטיבות, לחות, מליחות, ותנאי אקלים אחרים קשים

 .30W S .M.Rשופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית ובהספק  .2
 .6KHz - 350Hzתחום הענות לתדר:  .3
 . 122dB: מקסימאלית מוצא  צמתעו .4
 .IP-66 רמת אטימות בתקן  .5
 .סנפי הספק לפחות( 5שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים ) .6

 או ש"ע PASOתוצרת   TR30-TWהרמקולים שיסופקו יהיו כדוגמת .7
 . 1220מאושר תקן 

 

 רמקולים בתיבה להתקנה על קיר וחניונים  .ז
כז מסלול הנסיעה בהתאם בתקרת חניונים יותקנו רמקולים במר .1

 לתוכניות
 הרמקול יוצמד לתעלה/ לתקרת החניון כולל חיזוקם בצורה מקצועית .2
 " כולל שנאי קו בעל סנפי הספק משתנים 6/8הרמקול יהא בקוטר  .3
 הרץ 150-15,000רוחב סרט:  .4
   dB 99עוצמת  מוצא מירבית:  .5
 או ש"ע PASOמתוצרת  CL37-6כדוגמת הרמקולים שיסופקו יהיו  .6

 . 1220אושר תקן מ
 

 בחדר הבקרה עמדת  כריזה ראשית .ח
עמדות הכריזה הראשיות יאפשרו כריזה לכלל אזורי המערכת, לאזור  .1

 .בודד או קבוצת אזורים לפי בחירה

 .העמדה תחובר בכבל תקשורת ישירות למרכז המערכת .2

 .  צוואר גמיש גוזניק בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון  .3
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תקלה חזותית וקולית על תקלה באחד ממרכיבי העמדה תכלול דיווח  .4
 .המערכת

 העמדה תכלול לחצני הודעות חרום שתופעל ממוקד הבקרה  .5

  EN54נושא תקן  או ש"ע   PASO PMB132/12העמדה תהא כדוגמת  .6
 1220וכן תקן  

 
 פנל כבאים ראשי – עמדת כריזה חרום .ט

 המאושרים ע"י מכון או ש"ע EN54-16בתקן עמדת כריזת החרום  .1
 .התקנים

כוללת מיקרופון להפעלה כללית או מקומית בהתאם להגדרות   .2
 .המערכת

, מוגנת אנטי ונדל או בפאנל כבאים העמדה  תהיה בתוך תיבת נעולה .3
 .ותותקן בכניסה למבנה בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות 

 .עמדת החרום תהא בעדיפות עליונה על כל מקורות המוסיקה במבנה .4
ודעות חירום ודיווח חזותי וקולי על תקלת העמדה תכלול לחצני ה .5

 .מערכת

 

 כבלים וחווט .י
 כבל רמקולים  .1

, עם מוליכי נחושת בצבע אדום  FFRכבל תרמופלסטי, דו גידי שזור
להתקנה  קו(לפחות לכל AWG 18מ"מ )חתך  0.8אלקטרוליטית בקוטר של 

  .פנימית
אות יצרן ובהתאם הור 1220כל החיווט והצנרת האדומה יהיו בכפוף לתקן 

  .המערכת 
               .  1220ההתקנה תבוצע לפי דרישות תקן 

   
    כבל מיקרופון  .2

בידוד המוליכים   . CAT5  אדוםכבל מיקרופון יהיה כבל תקשורת  -
המתאים  אדום  .סי.וי.בצבעים שונים, ומעטה הגנה חיצוני מפי .סי.וי.פי

 . 1220תקן בתוך צנרת בהתאם ל להתקנות חיצוניות ופנימיות
קצותיו  2 -כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב -

במספרים  ברי קיימא המושחלים על המוליכים, המספור יהיה זהה לזה 
 .שיאושר בתוכניות הקבלן

-  
 כריזת חירוםמערכת  10פרק 

 
 כללי 10.1

 .יש לספק ציוד, המתאים למערכת הכריזה הקיימת בביה"ח
 

 עמדת הפעלת כריזה 10.2

עמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי, בעל עקומת קליטה ב 10.2.1
באופן שיאפשר דיבור אל  Goose Neckקרדיואידית על גבי צוואר גמיש 

 .ס"מ( 10-5המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר )
 .אוהם מאוזנת עם שנאי 600-200עכבה:  10.2.2
 .KHZ12 - HZ50תחום הענות:  10.2.3
 .MV 0.2רגישות: מיקרו בר /  10.2.4
 .לפחות - dB60אה: מתח יצי 10.2.5
 בלוח ההפעלה יותקנו: 10.2.6

לכריזה  ללחצן לחצנים מוארים כמספר האיזורים, בתוספת    .א
 .כללית

 .(Push to Talkלחצן רגעי להפעלת המיקרופון ) .ב
 .נוריות סימון "תפוס" .ג
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 , גרילים אקוסטיים ותיבות תהודהרמקולים, שנאי קו 10.3
רמקול ושנאי קו בתוך תיבת על גבי קירות ותקרות בטון, יותקנו ה 10.3.1

 גמר: "בייץ" .ס"מ 12X24X124תהודה, עשויה עץ )לא סיבית( במידות 
 .או ציפוי פורמאיקה )לפי קביעת האדריכל(או צבע לבן 

בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל עשוי מסגרת  10.3.2
ל ש MTMמפלסטיק לבן וגריל אקוסטי מתכתי שיחוזקו למגש מתכוונן 

 .וויסבורד שיותקן מעל התקרה האקוסטית
 Doubleמשפך כפול  )בעל  Full Tangeמטיפוס  8הרמקול יהיה בקוטר " 10.3.3

coneובאחוז עיוותים נמוך ). 
 .Oz9.2-לרמקול מגנטי קרמי קבוע במשקל שלא יפחת מ 10.3.4
 .אוהם 8עכבה:  10.5.5 10.3.5
 .KHz16-Hz65תחום הענות:  10.5.6 10.3.6
 .W12קיבול הספק:  10.5.7 10.3.7
 .מעלות 110זווית פיזור:  10.5.8 10.3.8

  .W5 ,W2 ,W1כל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם סנפים  10.3.9

 

 שנאי משתנה -ווסתי עוצמה  10.4
 .T.C.V ווסת העוצמה יהיה מטיפוס שנאי משתנה: 10.4.1
 .בהתאמה לעומס הנצרך W100/W35 הספק השנאי המשתנה יהיה 10.4.2
 .DB30הנחתה כללית  10.4.3
 .פת מצב מופסקבתוס DB3 10כמות הדרגות להנחתה של  10.4.4
 .OFF-הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל 10.4.5
 .ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום 10.4.6

 
 כ ב ל י ם 10.5

כבל רמקולים: כבל אלקטרוניקה דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי  10.5.1
ובעל מעטה  מ"מ לפחות 0.8מוליכי נחושת אלקטרוליטית, בקוטר של 

 עמיד 
  .למשך שעתיים C 850 -ב

כבל מיקרופון: כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של  10.5.2
 .סי.וי.מ"מ, בידוד המוליכים פי 0.25X7ממ"ר כל אחד, בהרכב  0.15

בצבעים שונים, סיכוך אפיפה )רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, 
  .למשך שעתיים C 850 -עמיד בומעטה הגנה חיצוני 

בל רב גידי לפיקוד: מוליכים חד תיליים או שזורים מנחושת כ 10.5.3
 .אלקטרוליטית מורפית ומבודלת עם בידוד חסין אש כנ"ל

 
 אופני מדידה מיוחדים  .11רק פ

 כ ל ל י 1.11
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים 

בו ככוללים את ערך כל המחירים המוצגים להלן ייחש .בחוזה לביצוע העבודה
 .ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים, על כל פרטיהם

ידי המזמין כסיבה -אי הבנת תנאי כלשהו, ואי התחשבות בו לא תוכר על
 .לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא

 מחירי היחידה 2.11
המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את מחירי היחידה  11.2.1

כל החומרים ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים  רךע
 .כללים בה והפחת שלהםנבעבודה ושאינם 

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, ובכלל זה  11.2.2
עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו, אם 

 .עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד
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השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים,  דרכים זמניות  11.2.3
וכו', לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם 

 .בגמר העבודה
, אל 1, 3הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכד' המפורטים בסעיפים  11.2.4

עמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים מקום העבודה ובכלל זה ה
 .למקום העבודה וממנו

אחסנת החומרים, הכלים והמכונות וזאת בהתחשב בתנאים  11.2.5
 .המיוחדים של המקום וכד', ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו

המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, היטלים ומיסים לסוגיהם  11.2.6
 .וכד'

ת של הקבלן )הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאותיו הכלליו 11.2.7
 .הוצאותיו המוקדמות והמאוחרות

כל ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, הכרוכות בביצוע עבודה זו  11.2.8
 .אשר תנאי החוזה מחייבים אותן

  .רווחי הקבלן 11.2.9
 

 מ ד י ד ה 3.11
לפרטי התוכניות, כל עבודה תימדד נטו, אלא אם כן צויין אחרת להלן בהתאם  

כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד', 
ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט 
והמשתמעים ממנו, במידה ואותם חומרים ו/או  עבודות אינם נמדדים 

הכמויות איננה הדגשת פרט מסויים באחד מסעיפי רשימת  .בסעיפים נפרדים
גורעת מסעיף דומה שבו לא הודגש הפרט הנ"ל ומחיר היחידה כולל את כל 

 .העבודות והחומרים כמשתמע מתיאור כללי
 

 עבודות שלא יימדדו 4.11
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות הנושאות בדרך כלל אופי  

ות, כל העבודות ביצוע ניתוקים, הזנות חילופיות זמניארעי, כגון סימון, 
הדרושות להבטחת פעולה תקינה של מחסן לבנים בקומת מרתף, כמתואר 

סילוק עודפי חומרים ופסולת, עבודות אחזקה בפרק "תיאור העבודה" לעיל, 
עבודות  וניקוי תוך תקופת הביצוע, תאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח וכן

בסעיפים  ותדדלא נמ -תנאי החוזה מחייבים תאחרות ושירותים אשר מ
 .והן כלולות במחירי היחידה של עבודות אחרות מיוחדים של כתב הכמויות

 
 תחולת תיאורים של הסעיפים 5.11

יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים בפרט, 
בתוכניות וביתר מסמכי החוזה, כמשלימים את התיאורים התמציתיים 

 .ל עוד אין הם עומדים בסתירה איתםהמופיעים בכתב הכמויות להלן, כ
הדגשת פרט מסויים הכלול בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהו מסעיפי 

כתב הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר 
נתגלתה סתירה בין סעיף כתב הכמויות לבין  .הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה

ייחשב המחיר כמתייחס לכתוב בכתב  סעיף אחר באחד משאר מסמכי החוזה,
 .הכמויות

 
  חיבורי קיר ונקודות מאור 6.11

  נקודות מאור  1.6.11
נקודת כל מוצא לגוף התאורה ולחיבור קיר של מעגל מאור יימדד 

מאור כוללת את אביזר ההפעלה שלה, כגון  כל  .כנקודת מאור אחת
תוספת עבור לא תשולם כל  .מפסיק זרם רגיל, כפול, חילוף או צלב

 מפסיק זרם חילוף או צלב נוסף .אביזרי הפעלה של מעגלי תאורה
מפסיק זרם  .תשולם כל תוספת עבור אביזרי הפעלה של מעגלי תאורה

חילוף או צלב נוסף על הראשון )הנחשב במחיר הנקודה( יחושב 
  .כנקודת מאור אחת

  .המוגדרת במפרט הטכניהאביזרים יהיו מתוצרת  
 מ"מ , או תעלה  ø23בקוטר עד המאור נכללים: צנור במחיר נקודת 

ממ"ר בכמות המצויינת בתכניות  1.5מ"מ, מוליכים  20x25 בחתך עד
ממ"ר(, עד לוח החשמל,  1.5X 5עד    N2XCYאו  N2XY)או כבלים 

קופסאות מעבר סטנדרטיות, כל עבודות העזר, חומרי העזר כגון זויות, 
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ציבת חריצים בקירות או תקרות, קשתות, מהדקים, שרוולים וכו', ח
קופסת הסתעפות ליד כל גוף תאורה וחיבור המוליכים בשני 

מדידת הנקודות תהיה ללא התחשבות בצורת התקנת  .קצוותיהם
הצנורות וסוגיהם, אם זה בתקרה אקוסטית או מתחת לטיח או גלוי 

  .ובהתאם לדרישות בתוכניותרט והכל בהתאם למפ -על הקיר 
לא ישולם  .ות תהיה החל מהלוח ועד למוצא הנקודהמדידת הנקוד

 מחיר הנקודה כולל .בנפרד עבור קו הזנה עד לנקודה הראשונה במעגל
  .בצבעים שיקבעו ע"י המפקחעל כל אביזר, שילוט סנדוויץ חרוט 

  א' 16נקודת חיבור קיר   2.6.11
או  N2XY ממ"ר או כבלים   2.5כנ"ל, אולם המוליכים  בחתך 

N2XCY 2.5x3  המוגדרת במפרט הטכני א' מתוצרת  16ממ"ר ואביזר. 
 נקודת טלפון דואר 3.6.11

זוגות גידים  4מ"מ, כבל בעל  23כמו נקודת מאור, אולם צנור בקוטר 
ידי -על המוגדרת במפרט הטכני והמאושרואביזר לטלפון מתוצרת 

 .כל נקודה במעגל נפרד ."בזק"
 נקודת תקשורת 4.6.11

הנקודות  .מ"מ עם חוט משיכה מושחל 16צנור כנ"ל, אך כולל 
 .במעגלים משותפים או נפרדים בהתאם לתכנית

 נקודת טלויזיה 5.6.11
אוהם ואביזר  75מ"מ, כבל קואקסיאלי  16כנ"ל, אך נקודה עם צנור 
 .המוגדרת במפרט הטכני לאנטנת טלויזיה מתוצרת

 או נקודת טלפון תקשורת אחודה נקודת מסוף 6.6.11
 מושחל CAT 7מ"מ עם כבל תקשורת  23אולם עם צנור בקוטר כנ"ל, 

כל נקודה  .מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני RJ-45ואביזר , ומחובר
או חדר תקשורת עד למוצא  במעגל נפרד החל מארגז התקשורת

מ"מ או  60הקופסאות עבור האביזר הסופי תהיינה בעומק  .הנקודה
 .קופסאות מלבניות נפרדות

 
 לפי מטר אורך ויחידותמדידה  7.11

כל המתקנים שלא ימדדו לפי הנקודות ימדדו לפי יחידות או קומפלטים או לפי 
המחירים כוללים צביעת  .מטר אורך, כולל כל החומרים והעבודות הדרושים

 .כל חלקי המתכת, שילוט כל האביזרים, הן בלוח והן בכל מקום אחר בבנין
  .ת העבודה וחומרי הארקתםמחירי הצנורות ואביזרי מתכת כוללים א

במדידת החוטים או הכבלים לא יילקחו בחשבון הקטעים החודרים לתוך 
 .קופסאות המעבר, האביזרים או לוחות חשמל

סעיפי כתב הכמויות כוללים בתוכם את כל עבודות החיבור, אביזרי העזר, 
 אביזרי קשירה, אביזרי החיבור וכל חומר נלווה אחר, כולל את חומרי הפחת

וכולל את כל העבודות המשלימות שלא הוזכרו או פורטו בכתב הכמויות, 
  .בתוכניות ובמפרט הטכני

 
 לוחות חשמל    8.11

  .לוחות חשמל ימדדו לפי מ"ר פני  חזית הלוח 11.8.1
מחיר הארון יכלול את הציוד הפנימי הדרוש כגון פסי נחושת, 

 .מבודדים, פסי חיבור, ברגים, שלוים וכו'
הציוד הפנימי כגון מפסקים, ממסרים, הגנות וכו', יימדד לפי יחידות  11.8.2

מחירי היחידות לאביזרים המורכבים בלוח יכללו את  .כמפורט בהמשך
מחיר האביזר עצמו, הרכבתו בלוח, חיבור החוטים, חיווט פנימי, 

  .מהדקים, סימניות, שילוט פנימי וכו'
 

 ופי תאורהג 9.11
כל חומרי , חיבור ואורה נכללים: אספקה, הרכבהבמחיר גופי הת 11.9.1

, כולל נורות בהספק המצויין, משנקים, קבלים, העזר הדרושים
  .תאורהגוף המצתים, וכל ציוד העזר ל

חיבור גופי התאורה המותקנים בתקרות אקוסטיות יבוצע ע"י  11.9.2
חיזוקים עשויים מפרופיל מקצועי מחורץ, מגולוון כמפורט במפרט 

  .לא ישולם בנפרד עבור החיזוקים .הטכני
 אינסטלצית חשמל 10.11
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 מחיר המובילים כולל את כל אביזרי החיבור: 11.10.1
התיבות הסטנדרטיות, הזוויות, הקשתות, החבקים המגולוונים, 

נוסף לאמור לעיל, כולל המחיר גם סגירת  הכיפופים, ביטונים וכו'
 .ובקירותפתחים וחריצים אחרי ביצוע חציבות בתקרות 

מחיר המוליכים והכבלים כולל את השחלתם, את החיבורים בשני  11.10.2
מתכווצים, שרוולים מתפצלים  המהדקים, שרוולים פלסטיים הקצוות

 .ימון וכו'ס, נעלי כבל, )"כפפות"(
מחיר תעלות כולל את כל אביזרי העזר הדרושים כגון זוויות מכל  11.10.3

מחיצות הפרדה, מכסה, פתיחת פתחים  הסוגים, סופיות אוריגינליות,
 .לפי הצורך, שילוט, הכל מושלם

מדידת התעלות, הכבלים והמובילים )הכבלים והמובילים שאינם  11.10.4
כלולים במחירי הנקודות בלבד( תהיה לפי מ"א של תעלה/כבל/מוביל 

 .מותקנים
 פסי אספקה 11.11

גדר בנפרד עם פירוט של כל פס יו .כל הפסים ימדדו כיחידות קומפלט 11.11.1
מקום התקנתו, מספר קומות )כאשר הקומה התחתונה מיועדת עבור 

 .גזים רפואיים(, אורך משוער ומספר מיטות שהוא ישרת
מחיר הפס יכלול את המחיר של כל קומות הפס, שקעי גזים, צנרת  11.11.2

גזים, שקעי חשמל ותקשורת, לפי המוגדר, שקעי הארקה, מתלים 
 .ווט פנימי מושלם ושילוטלציוד, חי

 .עבור קופסת הניתוק לגזים, ישולם בנפרד לפי המוגדר בכתב הכמויות 11.11.3
מחיר הקופסה כולל את אספקתה והתקנתה באופן שקוע בקיר, 

 .מכסה, שילוט והתחברותה צנרת, הכל קומפלט
מחיר  .עבור קופסאות התחברות לחשמל ותקשורת ישולם בנפרד 11.11.4

לל את אספקת והתקנת הקופסה באופן שקוע בקיר, הקופסה כו
 .מכסה, מהדקים, שילוט וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים
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 עבודות טיח - 09 פרק
 
 דרישות כלליות 10.09

 
לא יותר להכין  .הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע 09.01.1

 .אישור פיקוד העורף טיח למרחב מוגן יהיה בעל .תערובת באתר
 

כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח  09.01.2
" או PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-מגולוון + פינת הגנה מ

 .ש"ע, לכל אורך וגובה הפינה
 

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

יש לדאוג  .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ .לאורך תפר החיבור
 .לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות

 
ם תיבדק בסרגל ונציבות םומישוריותקנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין  09.01.4

 .מכל צד של הפניה
 

 X.P.M ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5
 .מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי

 
גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן  09.01.6

 .ה לכל אורכם מפני הטיחשהשיפולים יבלטו במידה שוו
 

המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות  09.01.7
 .מ' 2X2תהיינה במידות של לפחות 

 
כלול  -ם רטובים שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרי 09.01.8

 .במחיר החיפוי
 

 אופני מדידה מיוחדים 20.09
אמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של בניגוד ל 

 הסעיפים הבאים:
 .טיח בחשפים וגליפים .א
 .יישום במעוגל ובשיפוע .ב
 .חיזוק פינות כמפורט לעיל .ג
 .מגולוונת כמפורט לעיל  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  .ד
בני חלונות, אביזרים שונים טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מל .ה

 וכיו"ב(
 .כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה .ו
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  .ז

 .בסעיפי כתב הכמויות
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 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 
 
 כללי 10.10

 
יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  חיפויים/אריחים/סוג המרצפות 10.01.1

 .המפקח
למניעת החלקה ובכל התקנים הנדרשים מבחינת  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  

האריחים יהיו  .חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות למישוריות וכו'
 .מסומנים בתו התקן

י הריצוף והחיפוי השונים ואישור על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוג 
מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג 

 .הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים
  
סדרה אחידה של היצור יש להקפיד על  .תהיה זהה אריחים/מידת כל המרצפות 10.01.2

ולים, אין לערבב סדרות ( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדתאריך ייצור)
יש למיין  .אריחים/גוון אחיד לכל המרצפותיש להקפיד גל  .שונות לאותו אריח

את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, 
  .גוון או פגם

 
  .לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח -צורת הנחת האריחים  10.01.3

 
  .ת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוףיש לבטן צנר 10.01.4

 
במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף,  10.01.5

 .מ"מ מעוגן היטב 40/4שטוח  ו/או אלומיניום בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז
 

 הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות: 10.01.6
מדה  , על חשבונו,הצורך יבצע הקבלן במידת .בהדבקה ישירה ע"ג הבטון .א

  .עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה מתפלסת ו/או שפכטל
ס"מ, נטול סיד עם מוסף  2+ טיט בעובי או סומסום  ע"ג חול מיוצב  .ב

  .ק"ג למ"ק 200 -תכולת הצמנט בתערובת  .להגדלת העבידות
 30-ג בטון בבהדבקה ע" הריצוף יבוצע בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( .ג

)הכלול  במפרט הכללי 1008מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 
 .במחיר היחידה(

תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי  
 .היחידה

 
מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות  10.01.7

  .לפני הנחיות המפקח באתרוכדומה, הכל לפי התוכניות ו
 

  .על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח 10.01.8
 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים  10.01.9
  .ושיפולים מכל סוג שהוא

 האישור יכלול את:  
  .סוג האריחים .א
ים, שיטת הביצוע, הרובה אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומר .ב

  .וכל הדרוש לביצוע העבודה
מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  

  .מהעבודה המיועדת לביצוע
 

שנים מיום אישור המפקח בכתב על  10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של 10.01.10
וש שנים מתום השלמת הקבלן אף יעמיד ערבות למשך של .גמר העבודה

האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע  ., לאחריותו על עבודות הריצוףהפרויקט
 .והחומרים כגון: עבודות הנחה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה

הקבלן יתקן, על  .האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה
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 .וות דעת של מומחה מטעם המזמיןחשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י ח
  .מסוים או בשטח כולו באזורהתיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף 

ימי לוח ממועד משלוח ההודעה  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  
שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של  48על גילוי פגמים או תוך 

  .המפקח
 

 ים מרוצפיםהגנה על שטח11.01.10
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או  

שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או 
כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל 

 .ה במרצפותמצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיע
 
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 20.10

 
( בגוון לפי 2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  10.02.1

 .בחירת המפקח
 

על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  .צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות 10.02.2
 .יותבהתאם לתכנ מדויקיםדוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים 

 
  .הטיט להדבקה יהיה מסוג המאושר ע"י ספק האריחים ובאישור המפקח 10.02.3

 
 הכנת האריחים להדבקה 4.20.10

יש לשטוף  .לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה 
את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות 

 .עשויים בכבישה בתבנית םתעשייתייר: אריחים הסב .ה"חילוץ" מגב האריח
לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה 

אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב  .למשל( טלק"מחליקה" )כגון 
האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, 

  .לפני ההדבקה
  .ת האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה בידהמצאו 
על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת מטלית  

בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות  .רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא
ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות  .נקיים מאבק ויבשים

 .מילוי המישקים )רובה או כוחלה(לקלוט את 
 
 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 5.02.10

יש לרצף בשיפוע  .לעיל 05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  
לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור 

השיפועים לפי בכדי לבצע את  .המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות
 .תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה

 
 מילוי מישקים 6.20.10

 3הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים  
ממולאים בחומר כיחול רובה המישקים יהיו  .לפחות או בהתאם תוכניות מ"מ

עד שתיפגש עם  -עומק החדרת ה"רובה"  .ש"ע" או MAPEIאפוקסי תוצרת "
  .מ"מ 6הדבק שחדר למישק ולפחות 

 .בגוון המוזמןנדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן,  
 .אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח

 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  
 .מ"מ

 .פסולת תסולק ע"י שואב תעשייתיה 
יש לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות,  מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב 

מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת  10-8 -לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ
התכנון של מיקום  .בגוון שיקבע ע"י המפקח חומר גמיש על בסיס סיליקון

 .יכל והמפקחהמישקים יובא לאישור האדר
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 גרניט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה 30.10
 

( 2)314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  10.03.1
 .בגוון לפי בחירת המפקח

 
 דבקת האריחיםה .במפרט הכללי 10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.03.2

במפרט הכללי בדבק מתאים 100651טי בהתאם לסעיף ע"ג טיח צמנבוצע ת
 .המאושר ע"י ספק האריחים

 .הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה 
 

 .לעיל 10.2ראה סעיף  -הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.03.3
 

צאים מהקירות, יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היו 10.03.4
כגון צינורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום 

 .בחומר כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה
 

" ו/או פרופילי נירוסטה כמפורט RONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 10.03.5
 .בתוכניות

 
  C.V..Pמפרט התקנה ליריעות  04.10
 

 מפרט טכני ליריעות 1.04.10
 
בהתאם למפורט בכתב הכמויות, בעלות תקן אש   V.C -.Pהיריעות מ .א

 .921והתאמה לת"י  755ע"פ ת"י  V.3.3מינימום 
 
על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות מיוחדות וגוונים לרבות  .ב

 .חיתוכים מדויקים בהתאם לתכניות
 
 התשתית 2.04.10

 .כלול במחיר(המילוי בטון מוחלק )צע ע"ג ריצוף יבוה 
 העבודה תבוצע כדלקמן:

 .ניקוי פני שטח הרצפה מכל חומר זר לרבות דבק ושומנים .א
במקרה של רצפה בטון, יש לחספס את רצפת הבטון בעזרת מכונת  

 .חספוס אבן יהלום עד להסרת שכבה דקה עליונה
ק עד לקבלת פני יש לשאוב ע"י שואב תעשייתי את כל הפסולת והאב 

 .בטון נקיים לחלוטין
במידת  .יש לבצע בדיקה של טיב פני הרצפה וכן את גובה המפלסים .ב

  .הצורך יש לבצע תיקונים בפני הרצפה ע"י בטון פולימרי
במידת הצורך, פני הרצפה יוחלקו השטחים ע"י שתי שכבות שפכטל  .ג

פית ע"י נציג כמות שכבות השפכטל הסו .מ"מ כל שכבה 1לפחות בעובי 
 .ספק היריעות באתר, ללא תוספת למחיר הקבלן

 .מ' 3מ"מ לאורך  3סטיה מותרת מקסימות  -רמת אחידות  .ד
 .שעות 24-את ההחלקה הסופית יש לבצע לאחר יבוש של כ .ה

 
 הדבקת היריעות 3.04.10

 סדר פעולות ההדבקה: 
ושרו הכנת היריעות באורכים המאימים וסימון קו המנחה )לא יא .א

 .חיבורי ראש(
ההדבקה תבוצע בדבק אקרילי המאושר  .מריחת הדבק והמתנה לייבוש .ב

הדבק יהיה בעל  .לפחות גרם/מ"ר 300 -בכמות של כע"י ספק היריעות 
כל החומרים  .תכונות שיבטיחו את רציפות המוליכות החשמלית הנדרש

 .לביצוע הדבקת הריצופים יהיו עמידים באש על פי ת"י
 .ה הלאההדבק .ג
 .הידוק במשקולת גלילה .ד
 .לחוטי הלחמה Vחיתוך שאריות וחיתוך  .ה
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שעות בין  24הלחמת חוטי הלחמה וחיתוכם )יש להקפיד על מינימום  .ו
שממנו תואם לחומר  יהיה הלחמההחוט  .הדבקת היריעות להלחמתן(

 .חוט ההלחמה יהיה מוצר מקורי של יצרן היריעה .בנויה היריעה
 .מישקיםאיטום ה .ז
 .הדבקת פנלים .ח
 .התקנת פרטי גימור וחיבור .ט
 .ניקיון השטח .י
 

יש להניח רשת נחושת שתי וערב עם נקודות חיבור סטטי -מתחת ליריעות אנטי 10.04.4
 .למערכות ההארקה במבנה להבטחת רציפות המוליכות החשמלית כנדרש

 
 גימור יריעות בקירות 5.04.10

ס"מ, ע"ג רולקה מעוגלת ומולחמת  10לגובה  היריעות יעלו ע"ג הקיר .א
יש להקפיד שהיריעה על הקיר והרצפה תבוצע מיחידה אחת  .סי.וי.לפי

 .רצופה
 .יש להקפיד על עיבוד פינות פנימיות וחיצוניות בצורה אטומה .ב

 .יש להקפיד על דיוק באזור מפגש קיר רצפה ולוודא יישור הטיח והרצפה 
 

 גמר העבודה 6.04.10
 .גמר התקנה יש לבצע ניקיון ראשוני ואחריו פוליש עם וקסב .א
לאחר הניקיון יש להניח שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם  .ב

 .עד לגמר כל העבודות במבנה
 

 אופני מדידה ומחירים 05.10
 כוללים: היחידהבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי 

את הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין כל הכתמים למיניהם, והב וקרצוףניקיון  .א
 .במצב נקי לחלוטין

ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  .ב
 .הריצוף על בסיס מלט לבן

שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל  .ג
עבור עיבוד פסים צרים, שטחים לא תשולם תוספת  .למיניהן וכו' ההתאמות

 .קטנים, מעוגלים וכו'
ו/או בטון שיפועים  , בטוןהכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב .ד

  .כמפורט לעיל
 .הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל .ה
סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד'  .ו

סביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד מותאמים לחומר מ
במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור 

 .אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב
 .הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף .ז
 .רוקםביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופי .ח
 .מ"מ וסתימתם ברובה 3 מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב .ט
איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני  .י

 .התברואה ברצפה ובקירות
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 עבודות צביעה - 11פרק 
 
 כללי 10.11

 
ם באריזתם כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזי 11.01.1

 .המקורית
 .לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה 

 
הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות  11.01.2

המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר  .לול הנדרשיםיפריימר וחומרי הד
 לפחות)בכל מקרה יבוצעו  .וי מלאהשכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיס

 .שלוש שכבות(
 

 בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות: 11.01.3
  .ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב .א
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון  .ב

 .י קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(שונה מהכנף או שנ
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר  .ג

 .אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון( -פעמים 
 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  11.01.4
 .אוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעההמלאכה המתאימים, י

 
שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש  11.01.5

יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע  .וחופשי מאבק
 .שכבות הגמר

 
מ"ר,  1ע, בגודל לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבו 11.01.6

רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך  .מכל סוג צבע, לאישור המפקח
 .בעבודה

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות  .לפי בחירת המפקח -כל הגוונים  
 .עד לקבלן הגוון המבוקש

 
בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות  11.01.7

 .המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח .ריות  וכיו"באטסני
 

 הכנת שטחים קיימים לצביעה מחדש 02.11
 
  הכנת שטחי טיח ובטון קיימים 1.02.11

העבודה כוללת שטיפת כל השטחים בלחץ, גירוד הצבע הרופף, פתיחת סדקים 
הוצאת וחורים וסתימתם בסיקה פלקס או ש"ע, יישום לפי הוראות היצרן, 

מסמרים, דיבלים, ברגים וכו', הסרת כל אלמנט בולט, החלפה ו/או הוספת פינות 
לעיל, שפשוף הרקע בנייר לטש לקבלת  09.1.02כמפורט בסעיף  PVCמצופים 

 .משטח חלק ואחיד לשביעות רצון המפקח וניקוי השטחים מאבק
 
 תיקוני טיח 2.02.11

 11.02.1ח פגום באופן שסעיף במקומות בהם אין טיח ו/או במקומות בהם הטי
לעיל לא מספיק כהכנה לצביעה, יש לבצע בנוסף לנ"ל, באישור המפקח, גירוד 
הטיח הקיים עד לתשתית התקינה וביצוע טיח חדש כדוגמת הקיים לרבות כל 

 .השכבות כנדרש כולל התחברות והתאמה לקיים
 .סו מחיצותהשלמות כנ"ל יבוצעו ע"ג עמודים, קירות ותקרות במקומות שנהר

 
 אופני מדידה מיוחדים 03.11
 

כל האמור לעיל וכל הנדרש ע"י יצרן הצבע כלול במחיר היחידה שבכתב  11.03.1
 .הכמויות
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מחיר צביעה ע"ג שטחים קיימים כוללים הכנת השטח בהתאם למפורט לעיל  11.03.2
 .לרבות השלמות ותיקוני טיח והוספת פינות הגנה

 
חירי היחידה יהיו זהים ליישום על כל שטח כלשהו )טיח, גבס מודגש בזאת שמ 11.03.3

 .וכו'(, חדש וקיים
 

העבודות כוללות תיקוני שפכטל, חמרים מקשרים, בונדרול לתקרות, התאמת  11.03.4
 .הגוון לפי בחירת אדריכל .החומרים למשטח הנצבע עפ"י הוראות היצרן

 
מקום לפני הצביעה, במהלך ימי הצביעה העבודות כוללות ניקוי כללי ויסודי של ה 11.03.5

 .ולאחר סיום עבודות הצביעה
 

צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  11.03.6
 .בנפרד
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 עבודות אלומיניום - 12פרק 
 
 כללי 10.12

תקן -תומודגש בזאת שעבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל  
 .ומחלקת תכנון בסגל החברה

 .ההרכבה תתבצע ע"י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניות 
 

 וכניות ביצועת 20.12
 

התכניות יבוצעו  .לאישור המפקח SHOP DRAWINGS  על הקבלן להכין תכניות 12.02.1
 .הטעון אישור המפקח בתחום, מומחהע"י 

 
תוכניות  .תוכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקחבלן בנוסף יגיש הק 12.02.2

העבודה לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו 
 .תקן

 
ע"י המפקח והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהיה  התוכניותלאחר אישור  12.02.3

 .צורך בכך, יוכל היצרן לגשת לייצור
 

 חומרים וציפויים 03.12
 

, המתייחסים 2 -ו 1חלקים  1068האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י כל  12.03.1
  .לחלונות אלומיניום

 
מ"מ  2בעובי , פרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים 12.03.2

דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף  .לפחות
 .דר בדרישות התפקוד של מפרט זההמותרת לפחים כמוג

 
 רמת גימור 3.03.12

 
 פרופילים .א

היו בגמר צבוע בתנור בהתאם פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין י 
  .לרשימות

 
 אמצעי חיבור .ב

ברגים, אומים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים  
בלתי מחלידים  פלדלת אל חלד בלתי מגנטית, אלומיניום או חומרים

 רייווצאחרים המתאימים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא 
 .כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם .תא חשמלי

 
 אמצעי עיגון .ג

אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום, או פלדת אלחלד או  
וזיבית בה חומרים בלתי מחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקור

 .נמצא הבניין
 
 אביזרים ופרזול .ד

בלתי  מאולגן טבעי או פלדההאביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום  
כמפורט, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על  ה בגמר מופרשמחליד

 .האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י המפקח .ידו
 
 סרגלי זיגוג .ה

הזיגוג יהיו במקומות ובמידות  תעת השמשה במגרעהסרגלים לקבי 
  .בתוכניות המצוינים

הסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף,  
 .ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה מדויקתחיבור ישר בצורה 
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 הזכוכית .ו

 .938ות"י  1099הזכוכית בה ייעשה שימוש תתאים לדרישות ת"י 
 

 פני מדידה ותכולת מחיריםאו 04.12
 

 בנוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם: 12.04.1
 .תוכניות ייצור ותוכניות התקנה לכל האלמנטים .א
 .דוגמאות לכל האלמנטים .ב
 .הפרדה בין אלומיניום לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציב .ג
 .כל הבדיקות כנדרש .ד
 .כל הפרזול כנדרש .ה
 .הנדרש בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקהכל  .ו
כל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומיניום וכל הנדרש ע"י היצרן  .ז

 .עד לקבלת מוצר מושלם
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיוצ"ב, הקשורות  .ח

בהרכבת חלקי האלומיניום אשר נובעים מאי התאמת המבנה וכן גם כל 
 .קי הבניין שניזוקו בעת ההרכבההתיקונים שלכל חל

 .מנעול רב מפתח )מאסטר קיי( וג'נרל מסטרקי .ט
 
 .בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה ±10%שינוי מידות בגבולות  2.04.12
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 מתקני מיזוג אויר - 15פרק 
 

 העבודהתאור  15.1.0
גסטרו בבית פרק זה כולל אספקת והתקנת מערכות מיזוג אוויר, במסגרת הקמת מכון 

החולים ברזילי באשקלון. מובהר, שהפרויקט מתבצע בבניין הנמצא בסביבה פעילה 
ומתפקדת ושהתוכניות הינן תוכניות מכרז בלבד, לצורכי בניית כתב כמויות ולתמחור. 

יועברו לקבלן עם התקדמות הביצוע תוכניות מעודכנות, על בסיסם יבצע הקבלן את 
תאמות מכל סוג שהוא בין תוכניות המכרז לתוכניות התאמות התכנון לביצוע. אי ה

הביצוע ו/או לתנאי השטח לא יהווה עילה לתוספת מחיר כלשהי מצד הקבלן והתמחור 
 יהיה על בסיס סעיפי כתבי הכמויות, המפרטים ותוכניות הביצוע בלבד.

  
להלן פירוט קצר וכללי, לא בהכרח מושלם, של העבודות אשר יש לספק ולהתקין 

 גרת מפרט זה:במס
 מתוצרת מיצובישי או דייקין.  VRFמערכות  .א

חימום בתצורת /, מנועים, נחשוני קירורEC מפוחי לרבות טיפול באוויר,יחידות  .ב
DX  עם קיטVRF,  מנורותUVC, מדפי אוויר, מדפי אש, אביזרי  ,שונים מסננים

 הפעלה וויסות.

 מזגנים מפוצלים בתצורת אינוורטר לחדרים ייעודיים. .ג
רכות של תעלות אויר, מערכות לכיוון אויר , תריסי אספקת והחזרת אויר, מע .ד

 בידוד תרמי ואקוסטי, חיבורים גמישים, מתלים, חיזוקים וכו'.

 מפוחים שונים. .ה

 מבודדת, צנרת התפשטות וניקוז.חמים /מערכת צנרת מים קרים .ו
 מסננים שונים. .ז

 לוחות חשמל, חיווט חשמלי מושלם ולוחות הפעלה. .ח
 תליה וריסון ייעודיות לעמידת ציוד בפני רעידות אדמה. מערכות  .ט

 .)יחידות חוץ ופנים(חיבור למערכת ניקוז לכל יחידות מזוג אויר  .י

 מערכת בקרה מושלמת למתקן. .יא

 .ומילוי קרר וויסות המתקן ,הפעלה .יב

, כולל הספקת כל החומרים לתקופת הבדק )שנתיים(אחריות ושירות מלאים  .יג
 .תעודת ההשלמהמיום  הדרושים פרט למים וחשמל,

 

 שיטת מיזוג האויר והאוורור 15.2.0

תפוקת הקירור כולה מתקבלת מיחידות עיבוי שתמוקמנה על גג המבנה. יחידות  15.2.1
 Heatהעיבוי המשמשות את יחידות הטיפול באוויר תיהנה מסוג משאבת חום )

Pump .כך שהיחידה תעבוד בקירור או בחימום ,) 

יה מסוג השבת חום, כך שיתאפשר קירור יחידת העיבוי ליחידות הפנימיות תה 15.2.2
 וחימום בו זמני של חדרים שונים.

אוויר צח( ימוקמו  100%יחידות הטיפול באוויר של הגסטרו )המהוות יחידות  15.2.3
בגלריה קיימת. אחריות הקבלן לבצע הסתה של צנרות המים לרום הגלריה, 

 לרבות הקונסטרוקציה הנדרשת לטובת מיקום הצנרות.

בטמפרטורה  מטופלויר צח וותספק א ם על הגגצח מטופל תמוק וירולא היחיד 15.2.4
)ניתן לשליטה באמצעות  בחורף, לאזורים השונים 19ºC בקיץ ושל  Cº20של 

  .מערכת הבקרה(

 יותקנו בהתאם לתוכניות ולטבלאות הציוד. אוויר ושחרור אוויר תמפוחי יניק 15.2.5
יהיו אחראיים על בחדרים בהם נדרש לשמור על הלחצים, מפוחי שחרור האוויר 

 השמירה על הלחצים.

מערכת ניהול אש ועשן הכוללת מפוחי שחרור עשן, לוח פיקוד כבאים ומדפי אש  15.2.6
תבטיח סגירה של מדפי האש והפעלת מפוחי שחרור העשן בעת גילוי אש בהתאם 

 לתפ"מ יועץ הבטיחות.

לוחות חשמל יספקו את ההזנה, הפיקוד והבקרה בהתאם לפרק התפר בין קבלן  15.2.7
 מיזוג האוויר לקבלן החשמל במפרט זה.
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מערכת בקרת מבנה מתוצרת הקיימת ומתפקדת בבית החולים תבקר את פעולת  15.2.8
 המערכת בהתאם להגדרה במפרט זה.   

 
  תנאי תכנון 15.3.0

 ויר במבנה הינם כדלקמן:ותנאי תכנון אשר נלקחו בחשבון לתכנון מערכות מיזוג הא
 תנאי חוץ:

 .מדחום לח F 0 18מדחום יבש  F 0 95בקיץ 
 .מדחום יבש F 0 45בחורף 

 
  :כלליים תנאי פנים

 .מבוקרתלא לחות יחסית  50%מדחום יבש  F 0 37בקיץ 
 .מדחום יבש F 0 37בחורף 

 

 אווירת טיפול יחיד 15.4.0

עם  TTC2סגסוגת אלומיניום יחידות טיפול האוויר תבננה ממסגרות פרופילי  15.4.1
 פרט מובנה בפרופיל למניעת גשר תרמי.

 1 1/4בעובי   מפח מגולוון עם דופן כפולה, גישה והפנלים הקבועים יבנודלתות ה 15.4.2
 חיצוני אפוי בתנור אפוקסי עם ציפוי מ"מ דופן פנימית, 1 -דופן חיצונית ו מ"מ

 .ופנימי, המותאמים לתנאי חוץ ומותאמים לסביבה ימית

ל ע .מ"מ 50בין שתי הדפנות של הפנלים ימוקם צמר זכוכית בעובי מינימלי של  15.4.3
הסנדוויץ' להיות עמיד בפני ריקבון ובעל יכולת פינוי לחות. על המוליכות 

 40מקסימום ובצפיפות מינימלית של  W/mk 0.023התרמית של הבידוד להיות 

kg/m3. 

 על מבנה היחידה לכלול פרט מאושר ומוכח למניעה מוחלטת של גשרי קור. 15.4.4

. הדלתות יכות גבוההמסוג בלון באאטם גומי עם דלתות  פתחי הגישה יהיו כל 15.4.5
 . )לא קוסמוס( ידיות לחץו כבדים תהיינה עם צירים

 יש להבטיח אטימות מוחלטת של היחידה מפני חדירת מים ו/או דליפת אוויר. 15.4.6

דלתות גישה למסננים הראשוניים, דלת גישה למפוח היחידה  2על היחידה לכלול  15.4.7
דלת גישה לנחשוני ולמנוע )משני הצדדים(, דלת גישה לכל דרגת סינון נוספת ו

 היחידה. 

יש להבטיח גישה נוחה לכל אביזרי היחידה לצורך פרוק, הרכבה, ניקוי ותחזוקה  15.4.8
 כללית. על היחידה לכלול מסילות להוצאת אביזרים לטיפול וניקוי.

 על כל יחידה לכלול בסיס הגבהה מפח מגלוון צבוע. 15.4.9

המפוחים יהיו  עם משנה מהירות ובקר מובנה. ECהמפוחים יהיו מפוחי פלאג  15.4.10
, הכוללים בין השאר את כל Rosenbergאו  EBM Papst ,Ziehl-Abeggמתוצרת 

 מכלול הדרישות להלן:

 . מראש במקרה של תקלה השנקבע שיוגדר למהירות מובנה עוקף בקר .א

 . להכנסת המפוח לפעולה באופן מבוקר מגע הפעלה .ב

 . תקלה בעת הפסקהאו ו/ להפעלה מגע .ג

  .(היפוך פאזהו טמפרטורה ,מתח זרם,)הגנות מנוע  .ד

דציבלים לפחות את  6 -ב המשתיקה מקורית רשת השתקהעל המפוח לכלול  .ה
 רמת הרעש המוגדרת על ידי היצרן.

על היחידה לכלול פוטנציומטר בלוח החשמל לקביעת ספיקת האוויר )תדר  .ו
 המפוח( באופן קבוע.

 מ"צ. 50על המפוח להיבחר לטמפ' עבודה מינימלית של  .ז

 .60% -ל המפוח והמנוע להיות בנצילות של למעלה מעל מכלו .ח

בחישוב מפל הלחץ יש לקחת בחשבון את מפל הלחץ הסופי של היט"א ושל  15.4.11
מערכת התעלות ואת כלל האביזרים, בהתאם לטבלאות הציוד או בהתאם לציוד 

שיבחר בפועל )הגבוה מבין השניים(. בכל מקרה, אחריות הקבלן להבטיח את 
 העומד הדרוש.

עם בידוד קורוזיה  כפול העמיד בפני 316מפלב"מ בריכות הניקוז תיהינה כל  15.4.12
 קשיח באמצע ותכלולנה דלתות לניקוי הבריכה בנגישות נוחה. 
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מגשי הניקוז יהיו עם שיפועים משני הכיוונים לכיוון צינור הניקוז. על צינור  15.4.13
 שמחירו כלול במחיר הי"טא. הניקוז לצאת מבריכת הניקוז דרך סיפון

מדפי היד והמדפים המכניים יהיו מפח כפול עם בידוד באמצע, צירים כל  15.4.14
או מתוצרת  JZ-Gדגם  TROXתוצרת מיהיו  המדפיםקולון. ומנירוסטה ומסבי א

מופעלים עם גלגלי שיניים, להבים ה , עם תריס נגד גשםSVDמטלפרס דגם 
 הכל עשוי מאלומניום. למדפים יהיה אטם מיוחד בקצה. -אווירודינמיים

חידות הטיפול באוויר יכללו נחשוני קירור ונחשוני חימום מצלעות חמרן וצנרת י 15.4.15
, 316, עם פח סגירה מנירוסטה 316נחושת. מסגרת הנחשונים תהיה מנירוסטה 

 כנ"ל, בתחתית הנחשונים. 

 ס"מ. 40שורות ומעלה יפוצלו לשניים כאשר המרחק ביניהן יהיה  8סוללות בנות  15.4.16

 ללו נחשון/ני קירור/חימום בהתאם לטבלאות הציוד.יחידות הטיפול באוויר יכ 15.4.17

יחידות הטיפול באוויר מקבלות את תפוקת הקירור מיחידות עיבוי בתצורת  15.4.18
VRF ויכללו קיטים ייעודיים תוצרת יצרן יחידת ה- VRF  בהתאם לחלוקת

 המעגלים בתוך סוללת הקירור/חימום.

 -בהתאם ל, MERV3על המסנן הראשוני להיות רב פעמי, לשטיפה, מסוג  15.4.19
ASHRAE Standard 52.2-2007" המסנן ימוקם בתוך פרופיל יעודי 2, בעובי .

שיבטיח מניעת מעבר אוויר בין המסננים או בשולי המסננים ויאפשר הוצאה 
 נוחה של המסנן. על המסננים לכלול ידית הוצאה ומסילות.

 ASHRAE -בהתאם ל, MERV7על דרגת הסינון השנייה להיות מסוג מסוג  15.4.20

Standard 52.2-2007" המסנן ימוקם בתוך פרופיל ייעודי שיבטיח 2, בעובי .
מניעת מעבר אוויר בין המסננים או בשולי המסננים ויאפשר הוצאה נוחה של 

 המסנן. על המסננים לכלול ידית הוצאה ומסילות.

יעילות שיבטיחו מניעת הצטברות מזהמים על  UVCכל הסוללות יכללו מנורות  15.4.21
 לות בהתאם לדרישות במפרט זה.  פני הסול

 . בסמוך ליחידה יותקן מפסק בטחון חשמלי )כלול במחיר הציוד( 15.4.22

 כל הברגים, האומים והדסקיות יהיו מצופים קדמיום. 15.4.23

 .וסיליקון כניסות הצנרת דרך הפנלים החצויים תהינה עם אטם גומי 15.4.24

ולא  כל קופסאות הערבוב יהיו חלק אינטגרלי מיחידות הטיפול במבנה היט"א 15.4.25
 יבנו באתר.

כל יחידה תכלול שלט ברור מבקליט חרוט, הכולל את מספרה ונתוניה בהתאם  15.4.26
 להנחיות המתכנן ו/או המפקח ובנוסף שילוט על כל תא.

יחידות הטיפול באוויר יהיו מתוצרת פח תעש, מק"מ, אוריס, הארגז, אביבית  15.4.27
 הפח, מתכת וקס או צביקה מור.

 

 ביט"א CUVמפרט מנורות  15.5.0
 SANUVOX, STERILביטאות כלולות במחיר היט"א ויהיו מתוצרת  UVC -ה מנורות

AIRE, AMERICAN AIR & WATER  אוFresh Aire :בהתאם למוגדר מטה 
 

 :UVC מנורת תכונות 15.5.1

 17,000או  תייםלאורך חיים של שנ -HDתהיה מסוג  UVCמנורת ה  .א
שעות פעולה )הארוך מביניהם(, לרבות אחריות מלאה לתקופת 

על כל נקודה  µW/cm2 750 -ות, בעוצמת הארה שלא תפחת מהאחרי
פינות הסוללה, בתום תקופת  4ונקודה על פני נחשון הקירור, לרבות 

עוצמת הקרינה תימדד על ידי הספק אחרי התקנה ובתום  .האחריות
מכוייל לרמת דיוק של  UVCתקופת האחריות באמצעות מד קרינת 

 .מ"מ 254כרומטי באורך גל של לאור מונו NISTכמתואר בתקני , 3%±
 .למד עוצמת הקרינה יהיה מסנן פעיל בכל עוצמת הגל

ננומטר אשר תאפשר עבודה  254יהיו בעלות אורך גל של  UVCנורות ה  .ב
 .שעות רצופות ביממה 24ופעולת הקרנה למשך 

המתקין יספק  .Non Ozone Producing Lampsהנורה תהיה מסוג:  .ג
 .יום תכונה זואישור החברה היצרנית על ק
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שנות אספקת נורות זהות בעלות אותן תכונות  7 -על הספק להתחייב ל .ד
יש לספק את ההתחייבות למחיר הנורות  .במחיר מוגדר מראש

יובהר, שבנורות חדשות שיסופקו  .המוחלפות כחלק מהחומר לאישור
במסגרת החלפת הנורות הספק מתחייב לעמוד באותם התנאים של 

  .ריותמפרט זה, לרבות אח

קרינת המנורה תיתן כיסוי מלא של הסוללה ותיבחר באמצעות תוכנת  .ה
בחירה של יצרן המנורה להגדרת: אורך המנורה, מספר המנורות 

  .היצרן, למתכנן אישור הבחירה תוצג, כולל .ומיקומן

קיה מעובש בתום שנת אחריות הספק להבטיח שסוללה מוקרנת תהיה נ .ו
 )הארוך מביניהם( שעות פעולה 9,000האחריות, או 

 ספק הכח: 15.5.2

( UL) 1958 -ספק הכח יעמוד בהגדרות תקן אמריקאי .א
LABORATORIES UNDERWITERS או כל תקן זהה אחר. 

 .שנים לפחות מיום ההתקנה 5 -תינתן אחריות יצרן ל .ב

 ספק הכוח יהיה עם נורות אינדיקציה מקומיות לפעולה, תקלה והחלפה. .ג
 כבילה: 15.5.3

ג'י לצורך הגנתה הן בהתקנה .בתוך צנרת פיי N2XY 3*1.5הכבילה תהיה מסוג 
 .חיצונית והן בפנימית

 אישור יצרן 15.5.4

, יוזמנו מחברה/יצרן אשר מתמחה UVC -רכיבי המערכת, כולל נורת ה .א
 .יש להציג אישור יצרן .ביצור מערכות מסוג זה

 .יש להציג אישורי תקן למוצרים של היצרן: אירופאים או אמריקאים .ב

 :התקנה ואמצעי מיגון 15.5.5

המיוצרות על ידי יצרן מוכר המחזיק  UVCיש להשתמש רק במנורות  .א
 .בתקנים נדרשים

 .המנורה יצרן של ומקורי נפרד במעמד תותקן מנורה כל .ב

במנורות הכוללות רפלקטור )בהתאם לתוכנת הבחירה, מפרט זה לא  .ג
מחייב רפלקטור(, הוא יהיה בנוי מסגסוגת אלומיניום המיועדת להחזר 

 .מ"מ 254באורך גל  85%ת קרינה של לפחו
 ומחוברות קורוזיבית לא ממתכת להיות נדרשות א"היט בתוך התמיכות .ד

  .בקלות המנורה פרוק יאפשרו אשר, מתפרקים בברגים א"היט למבנה

 .אין להתקין מנורה מיצרן אחד במערכת שסופקה מיצרן אחר .ה

 הנורות יותקנו במורד זרימת האוויר )במוצא האוויר מהסוללה(, במנח .ו
אופקי, לכל רוחב הסוללה, בכמות מספקת ובסידור התקנה שיבטיח 

 .פיזור הארה אחיד על פני הסוללה ועל אגן הניקוז

השירות של היט"א, כך שתופסק -סוויץ על דלתות-יותקנו מפסקי מיקרו .ז
עם פתיחת הדלת )יותקן בכל פתח של דלת  UVCמיידית פעולת מערכת 

 (.היט"א

אשר יאפשר הפסקת המערכת באופן ידני  ON/OFFיותקן מפסק הפעלה  .ח
המפסק יותקן לצד דלת היט"א ממנה קיימת גישה למנורת ה  .מבחוץ
UVC. 

יש להדביק על דפנות ודלתות היט"א שלטי אזהרה בגוון צהוב באנגלית  .ט
 . UVCובעברית המתריעים על קיום קרינת 

המערכת תחובר לשקע חשמל שיחובר במקביל לנורה הפנימית הקיימת  .י
 .ט"א בשקע ייעודי שיסופק ויותקן על ידי הספק כחלק מהמערכתבי

על דלת הגישה תותקן עינית הצצה ובקרה שתאפשר בדיקה של תקינות  .יא
העינית תהיה עשויה זכוכית בלבד, אשר עוצרת  .UVCפעילות מנורת ה 

  .UVCאת קרינת ה 

 הדרכות לעובדים: 15.5.6
 . UVCורות ה תבוצע הדרכה לעובדי האחזקה המטפלים ביחידות עם מנ

 ההדרכה תכלול:
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דרך טיפול במנורה, כולל פינוי לאחר החלפתה, כולל אירוע שבירת  .א
 .הנורה

 .אמצעי המיגון הקיימים ודרך החלפתם .ב

 .UVCסיכונים בחשיפה לתאורת ה  .ג

 .אמצעי מיגון אשר נדרשים .ד

 .עבודות הפעלה ותחזוקת מערכת .ה

ואחזקה לציוד הספק/ מתקין יספק בגמר התקנת המערכת הוראות הפעלה  15.5.7
 .המערכת ואופן הטיפול הנדרש להפעלה שוטפת במסגרת תיק המתקן

 
 VRFמערכות מיזוג מסוג  15.6.0

יהיו מתוצרת מיצובישי או דייקין בלבד. יש לוודא שכל המעבים הינם  VRF -מערכות ה
עם בקרי מסטר ושכולם חוזרים לפעולה באופן מיידי ועצמאי, ללא צורך בריסט ידני, 

 שמל.אחרי הפסקת ח
מ"צ וטמפ'  35כל יחידות העיבוי והמאיידים יבחרו לתפוקה המוגדרת בטמפ' חוץ של 

 .WBמ"צ  16 -ו DBמ"צ  23חדר של 
המזגנים תעשה  יחידות הפנים בתצורת קסטות יהיו בתצורת מחליף אריח. התקנת

חשמל, חוק /אווירשל משרד הבטחון לעבודות מיזוג  08 -ו 15בהתאם לדרישות מפרטים 
 .994 -ו 900שמל ותקנים ישראלים מס' הח

ההרכבות יבוצעו עם חומרים שיסופקו על ידי ספק הציוד ויאושרו על ידי המפקח באתר. 
 ההרכבה תבוצע ע"י מרכיב מורשה מטעם ספק הציוד עם אישור לעבודות חשמל.

למספר את כל יחידות הפנים והחוץ בצורה מקצועית וברורה באמצעות בקליט  קבלןעל ה
 ות.חר

מטר  3ובאורך  5/8יכלול צינורות ניקוז מפלסטיק שרשורי לבן בקוטר " היחידותמחיר 
 עבור כל אחת מהיחידות הפנימיות והחיצוניות.

בידוד צינורות הגז יהיה מתוצרת ארמפלקס או עניבד וחייב להיות מושחל ללא כל תפר. 
 תוספת מחיר(. , ללא כלול במחיר המזגן) לצפות את הבידוד בשתי שכבות סילפס גזהיש 

מחירי התקנת המזגנים כוללים את חציבת הפתחים עבור צנרת הגז והחשמל, ביצוע פרט 
למעבר צנרת הגז והחשמל בהתאם לפרט בתוכניות או כל פרט אחר שיאושר ע"י המפקח, 

פתיחת קירות למיקום צנרת הגז והחשמל בהתאם לתוכניות, סגירת קירות, סגירת 
 או בקיר, צביעה והחזרת המצב לקדמותו.ואטימת פתחים בגג 

במהלך שלבי העבודה  VRF -ביקורות של נציג יצרן ציוד ה 3כולל  VRF -מחיר מערכת ה
 בהתאם למפורט.
רפידות שכבות  2 ס"מ, עם 15את יחידות העיבוי על גבי בסיסונים בעובי  על הקבלן למקם

"Super – W"  מתוצרת"Mason"  ן השכבות )כלול במחיר מ"מ בי 2ופח הפרדה בעובי
 הציוד(.

  כנדרש בחוק. R410Aכל המזגנים יהיו עם קרר 
 

 VRF -התקנת צנרת, בדיקות והוספת גז במערכות ה 15.6.1
על המערכת לעבור שלושה שלבים של בדיקה ע"י נציג מאושר  אישורי שלבים:

 של היצרן. להלן השלבים:
וודא שהוא תואם בדיקת כל הציוד שנרכש על ידי הקבלן לפני התקנתו כדי ל .1

 את רשימת הרכש המאושרת על ידי המתכנן.
 בדיקת הצנרת לפני כיסויה על ידי נציג מאושר של היצרן/ספק. .2

 הפעלת המערכת, הרצתה וויסותה על ידי נציג מאושר של היצרן/ספק. .3

 

 צנרת: 15.6.2
 צנרת בין המעבה למאייד מנחושת בקוטר התואם את הנדרש על ידי הייצרן.

-C1220Tעשויה נחושת זרחתית דלת חמצן תואמת לתקן הצנרת ללא תפרים 

OL. 
הצנרת תהיה רציפה לכל אורכה, ללא הלחמות. במידה ומסיבה חריגה כל 

 שהיא יידרשו הלחומות, הן יעשו ע"י הלחמה בכסף או קופרטקס.
 כפופים בצנרת רק בעזרת מכופף צנרת תיקני )ולא כיפוף ביד(.

 ניות.מספר הכיפופים מינימלי ובהתאם לתכ
 הצנורות יהיו ממוטות או צנרת גמישה בתנאי שהיא עומדת בשאר הדרישות.
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בצנרות נחושת קשיחות ו/או בקטרים שלא ניתן לכופף ייעשה שימוש בקשתות 
 ".Long Radiusמוכנות מראש בעלות "

הצנרת באתר תאוחסן במקום נקי ומוגן מפני פגיעה. כל קצוות הצנרת יאטמו 
כלוך ולחות. צנור שנחתך יאטם בקצהו מייד לאחר באופן שימנע חדירת ל

 החיתוך.
לפני תחילת ההתקנה יש לנקות כל צינור וכל אביזר בעזרת מישחולת ולוודא 

 שהוא נקי לחלוטין.
  

 התקנת צנרת: 15.6.3
התקנת הצנרת תעשה בתוואי חסכוני, בקווים ישרים ככל האפשר למעט 

 פיתולים נדרשים כמפורט.
ר דרך חלק בנין, כגון קיר, קורה או תקרה יותקן בכל מקום של חדירת צינו

שרוול מתאים להעברת הצינור ולאטימה. לחדירת הצינור דרך הגג יורכב גם 
 ס"מ. 2פעמון הגנה נגד גשם. שרוול מעבר דרך תקרה יבלוט מעל פני התקרה 

אורכי צנרת יהיו בהתאם למגבלות המוכתבות על ידי היצרן. אין לשנות 
 בתכניות ללא קבלת אישור המתכנן.אורכים מהמפורט 

  
 בידוד: 15.6.4

 הבידוד יהיה מסוג ארמפלקס או וידאופלקס. 
 הבידוד יעטף בשתי שכבות סילפס גזה באופן ראוי.

מ"מ, למעט בצינורות ההתחברות ליחידה, בהם  19עובי הבידוד המינימלי יהיה 
 מ"מ. 13העובי יהיה 

  
 חיבורים, הלחמות: 15.6.5

לכל אורכה, ללא הלחמות. ההלחמות במידת בעקרון הצנרת תהיה רציפה 
הדרוש באישור המפקח בלבד, תבוצענה כאשר בצנרת זורם חנקן בלחץ נמוך 

דרך פקק עם מחט. יציאת החנקן מהצנרת דרך הפתח דרכו מבוצעת ההלחמה. 
 יש לשים לב:

 ההלחמה דורשת איש מקצוע מיומן.
 נרת.הזרמת חנקן יבש מונעת חמצון בעת תהליך ההלחמה של הצ
על מנת לאפשר  "1/4יש להתקין מפחית לחץ, עם ברז מחט ומד ספיקה על צנרת 

 (.atm 0.2או  m/h 0.05שליטה על כמות החנקן )קצב דרוש 
יש להקפיד על אטימה יעילה בין הצנרת לפקק הגומי ולמחט ההזרקה של 

 החנקן.
 יש להקפיד לאטום הצנרת היטב עם תום הביצוע.

 הצנרת, נדרש לבצע בדיקת אטימות וחוזק להלחמות.עם סיום ביצוע הכנות 
  

 (:TESTבדיקת הצנרת ) 15.6.6
 N2עם סיום התקנת הצנרת יש לבצע בדיקת לחץ באמצעות דחיסת חנקן יבש 

 .PSIG 420בלחץ בדיקה של 
שעות. שעון הבדיקה יהיה צמוד לצנרת מרגע ביצוע  24הבדיקה תבוצע למשך 

 הבדיקה עד לסיומה.
 שתתגלה נפילת לחץ כלשהי. במהלך הבדיקה אסור

בדיקת הלחץ הקובעת )על המפקח לתת אישורו להצלחת הבדיקה ותקינות 
הצנרת( להוכחת אטימות מערכת הגז תכלול את כל היחידות הפנימיות 

 והחיצוניות כשכולן מחוברות באופן סופי לצנרת הגז.
 יש להקפיד לא לפתוח את ברזי ניתוק היחידה החיצונית במהלך הבדיקה.

  
 ביצוע פעולת וואקום: 15.6.7

 הבדיקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח על בדיקת הלחץ.
 הבדיקה תבוצע בנוכחות נציג היצרן/ספק.

כדי לסלק את שרידי הזיהום והלחות מצנרת  להתבצעחייבת פעולת הואקום 
רמ"ד  3הגז. יש להשתמש במשאבת ואקום בעלת שתי דרגות ובספיקה של 

 ומעלה.
 בים הבאים:הואקום יבוצע בשל



126 

20.07.21מעודכן לתאריך   

 

גסטרו –ברזילי אשקלון   

 

תור. לאחר הגעה לרמה הנדרשת יש לסגור ברזי ניתוק  10 -שלב א': ואקום ל
דקות. במשך זמן זה יש לודא שאין ירידה  10של מערכת הואקום ולהמתין 

 בואקום.
 שלב ב': שבירת הואקום ללחץ אטמוספירי באמצעות חנקן יבש.

שהואקום לא נשבר תור. יש לסגור ברזים ולבדוק  2 -שלב ג': ביצוע ואקום ל
 שעה לפחות. 1למשך 

 שלב ד': שבירת הואקום באמצעות תוספת קרר בהתאם לכמות הנדרשת.
במידה וקיים חשש לדליפה יש לבצע בדיקה באמצעות מי סבון/גלאי אלקטרוני, 

 ותקן בהתאם.
  

 תוספת קרר: 15.6.8
 הוספת הקרר במצב נוזל כשהצנרת נמצאת בואקום.

מ"צ,  15אשונה טמפרטורת הסביבה מתחת אם בעת הפעלת המערכת בפעם הר
שעות לפני תחילת ההפעלה כדי  12יש לחבר את מתח ההזנה ליחידה החיצונית 

 להבטיח חימום אגן השמן במדחסים.
הפעלה ראשונה תבוצע ע"י נציג היצרן. רק דוח מסירה מטעמו מהווה אישור 

 לתקינות המערכת.
  

 התקנת שרוולים לפיקוד: 15.6.9
 מ"מ מהמעבה למאיידים בחיבור טורי. 16שמל גמיש יש להתקין צינור ח

 כל הצינורות יהיו עם חוט השחלה.
 תוואי הצינור יהיה ללא כיפופים חדים.

 

 כבלי תקשורת: 15.6.10
 CPEVSאו  VS CVגידי -כבל תקשורת בין מאיידים למעבה יהיה מסוג דו

 PVCהינו כבל עטוף סיכוך מבודד בשרוול  CVVSממ"ר. כבל  1.25בקוטר מעל 
 PEהינו כבל עטוף סיכוך מבודד בשרוול  CPEVSמשמש בד"כ לפיקוד(. כבל )

 )משמש בד"כ לתקשורת(.

 

 מזגנים מפוצלים 15.7.0
 פוג'יצ'ו. או כל המזגנים המפוצלים יהיו מזגני אינוורטר מתוצרת מיצובישי, דייקין

של משרד הבטחון לעבודות  08 -ו 15הרכבת המזגנים תעשה בהתאם לדרישות מפרטים 
 .994 -ו 900אוויר/חשמל, חוק החשמל ותקנים ישראלים מס'  מיזוג

ההרכבות יבוצעו עם חומרים שיסופקו על ידי ספק הציוד ויאושרו על ידי המפקח וספק 
הציוד באתר. ההרכבה תבוצע ע"י מרכיב מורשה מטעם ספק הציוד עם אישור לעבודות 

 חשמל.
קצועית וברורה באמצעות בקליט על הקבלן למספר את כל יחידות הפנים והחוץ בצורה מ

 חרות.
אחריות קבלן מיזוג האוויר לתאם את מיקומי ניקוזי המזגנים מול קבלן האינסטלציה. 

מטר  3ובאורך עד  5/8מחיר המזגן יכלול צינורות ניקוז מפלסטיק שרשורי לבן בקוטר "
ורי גדול עבור כל אחת מהיחידות הפנימיות והחיצוניות. במצב בו נדרש אורך צינור שרש

יותר, אחריות קבלן מיזוג האוויר להתאים את מיקום צנרת הניקוז כך שלא יידרש צינור 
 מ'. 3 -ארוך מ

. בידוד R410Aבלבד, בעובי המותאם לקרר  Lצנרת הקרר תהיה צנרת נחושת מטיפוס 
מ"מ וחייב להיות מושחל ללא  13צינורות הקרר יהיה מתוצרת ארמפלקס או עניבד בעובי 

. יש לצפות את הבידוד בשתי שכבות סילפס גזה )כלול במחיר בידוד הצנרת, ללא  כל תפר
 תוספת מחיר(.

מחירי המזגנים כוללים את פתיחת הפתחים עבור צנרת הגז והחשמל, ביצוע פרט למעבר 
צנרת הגז והחשמל בהתאם לפרט בתוכניות או כל פרט אחר שיאושר ע"י המפקח, פתיחת 

רת הגז והחשמל בהתאם לתוכניות, כל אורך צנרת גז וחשמל קירות ותקרות למיקום צנ
 נדרש, אטימת פתחים, צביעה והחזרת המצב לקדמותו.

על הקבלן להתקין את המעבה על גבי שולחן מגולוון ייעודי שיוכן על ידו עבור יחידת 
שכבות גומי מחורץ עם שכבת פח מגלוון בין השכבות, מתחת  2העיבוי. על הקבלן למקם 

ה. התקנת המזגנים תכלול את כל הדרוש עד לפעולה מלאה ותקינה של המזגנים, ליחיד
כולל בין השאר מילוי קרר, בקר הפעלה קבוע, בהתאם לדרישה בתוכניות וכן כל פעולה 

 נדרשת אחרת הנחוצה לצורך תפקוד מלא ותקין של המערכת.
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שסגירת מפסק הזנת המזגנים תהיה ממפסק בטחון על הגג למעבה ולשקע למאייד, כך 
 הבטחון תפסיק את הזנת החשמל הן למעבה והן למאייד.

 

 מפוחי יניקה 15.8.0
המפוחים יותקנו על גבי בולמי רעידות קפיציים ויחוברו עם גמישים לתעלות, הגמישים 

יש לבצע חיבור  .יוגנו בפני קרינת השמש על ידי כיסויי פח המחוברים רק בצד המפוח
ם שיוצבו גלויים על הגג פליטת האוויר תהיה כלפי במפוחי .הארקה לתעלות ליד הגמיש

במקרים אלו יש לבצע חור בלולין לניקוז מים ורשת נגד ציפורים בחלקה העליון  .מעלה
המפוחים יהיו צנטרפוגלים, עם כפות נטויות לאחור ומיועדים  .של יציאת המפוח

משנה תדר  וההנע יהיה ישיר, עם IP55המנוע יהיה ברמת אטימות  .להתקנה על הגג
לוויסות ספיקת המפוח )מחיר משנה התדר כלול במחיר המפוח(. בסמוך למפוח יש 

מטר מעל פני הגג, בכל  3להתקין מפסק בטחון מוגן. גובה פליטת המפוחים יהיה 
המקרים בהם נפלטים חומרים רעילים או מריחים, גם אם הנ"ל לא מופיע בתוכניות. 

משטח החתך. בכל  2/3 -ר היצרות של התעלה לפליטת האויר במקרים הנ"ל תעשה לאח
 1/2מ', יבוצע קטע תעלה בגובה  3מקרה, גם עבור מפוחים בהם לא נדרשת תעלה בגובה 

 מ' עם רשת בחלקה העליון.
תליית מפוחים ציריים )באם הוגדרו( תעשה באמצעות מתלים יעודיים עם בולמי רעידות 

 .2קפיציים בעלי שקיעה של "
 IECבהתאם לתקן  IE3ים שאמורים לעבוד בשגרה יהיו בדרגת נצילות מנועי כל המפוח

קוו"ט  7.5עבור מנועים בהספק  IE4קוו"ט ובנצילות של  7.5עד להספק של  600034-30
  .ומעלה

עבור מפוחי שחרור עשן מפסק  .IP65בסמוך לכל מפוח יש להתקין מפסק בטחון מוגן 
 בלוח החשמל. הבטחון יהיה

 -מ"צ במקומות בהם יש ספרינקלרים ו 250יותאמו לטמפ' עבודה של  מפוחי שחרור עשן
 .מ"צ במקומות בהם אין ספרינקלרים 400

 .7פרק  1001לפי תקן  1001מפוחי שחרור עשן יהיו בעלי תקן 
אחריות הקבלן להגיש חישוב עומד בפועל על מערכת התעלות, בהתאם להתקנה בפועל 

שינוי בעומד ביחס לזה  .ת המפוח המתאיםובהתאם לעומד בפועל להגיש לאישור א
מובהר שהעומד בתוכניות הינו משוער  –המתוכנן לא יהווה עילה לתוספת תשלום כלשהי 

אחריותו הבלעדית של הקבלן הינה להגיע לספיקות המתוכננות בתנאי התכנון  .בלבד
אי הגעה לספיקה הנדרשת בתנאי התכנון הנדרשים תחייב את הקבלן  –הנדרשים 

קיטת כל הפעולות הנדרשות לצורך תיקון הליקוי, על חשבונו )דרישות העומד הנ"ל בנ
 .יכללו גם על המפוחים ביחידות הטיפול באוויר(

 .מפוחי יניקה יהיו תוצרת שבח מפוחים,שגיא או ניקוטרה
 

 דמפרים 15.9.0
כל מדפי היד והמדפים המכניים יהיו מאלומיניום כפול עם בידוד באמצע, צירים 

או תוצרת  WG-JZ-B, דגם TROXהמדפים יהיו מתוצרת  .ומסבי אקולוןמנירוסטה 
עם תריס נגד גשם )בהתקנה חיצונית( המופעלים עם גלגלי  MULTI LEAFאלקטרה, דגם 

 .בקצה אטם מיוחדלמדפים יהיה  .הכל עשוי מאלומניום -שיניים, להבים אווירודינמיים
  .בסגירה מלאה 100%כל המדפים והוסתים בפרוייקט יבטיחו אטימות של 

הדלת תהיה מבודדת  .לכל מדף כנ"ל יש להתקין דלת גישה בתעלת האויר לצורך תחזוקה
כל הדלתות תהינה  .האטימה על ידי גומי נאופרן .ומותקנת על גבי אוגנים קשיחים

במקרה של תעלות קטנות  .עם צירים בצד אחד וסגרים בצד שני ACPכמיוצר על ידי 
נט סמוך של התעלה יהיה לפירוק נוח ע"י אוגנים קשיחים וסגרים במקום פתח גישה אלמ

 .מחיר הפתח כלול במחיר המדפים .המבטיחים אטימות מלאה
 

 מדפי אש 15.10.0
ארה"ב ו/או ת"י  UL-555מדפי האש בפרוייקט זה יהיו מוצר סטנדרטי של יצרן בעל תקן 

 .וח החשמלוולט דרך שנאי שימוקם בל 24מתח ההפעלה יהיה  Belimo, תוצרת 1001
מדפי האש יחוברו לקירות או לתעלות בהתאם למסומן בתוכניות, באמצעות אוגני פלדה 

 .וברגים
התריסים יהיו מסוג רב שלבי נפתחים ונסגרים באמצעות מנוע חשמלי מוחזרי קפיץ 

התריסים יהיו פתוחים במצב פעולה וסגורים  .מותאמים למערכת הפיקוד וגילוי האש
ם יסגרו את התריסים כאשר יתקבל אות להמצאות עשן או אות המנועי .במצב הדממה

הזנת מנועי התריסים הממונעים ממרכזת גילוי  .לכניסת מערכת הספרינקלרים לפעולה
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האש, תעשה על ידי קבלן מיזוג האוויר, כאשר קבלן מיזוג האוויר יקבל לכל אחד מלוחות 
בל ללוח )באמצעות רילי( חיבור הכ .החשמל אות מרכזת גילוי אש מקבלן גילוי האש

 כלבהתקבל אות לגילוי אש בכל אזור שהוא, יסגרו  .יבוצע על ידי קבלן מיזוג האוויר
מדפי האש במבנה ותופסק פעילות כל מערכות מיזוג האוויר, למעט מפוחי שחרור העשן 

אחריות הקבלן לקבל את לוגיקת פעולת מערכות  .שיכנסו לפעולה ו/או ישמרו בפעולה
 .אש מיועץ הבטיחות ולפעול בהתאםניהול ה

על המנועים  .לא יאושרו מנועים עם כבלי פלדה .מנועי מדפי האש יהיו על ציר המדף
 .להיות בעלי התאמה יעודית למדפי אש

סגור לנורות -המנועים יכללו מגעי עזר להעברת אינדיקציה על מצב התריס פתוח
 .אינדיקציה יעודיות

 .מעלות צלזיוס 76 -בל שיסגור את התריס בעלית טמפ' להתריסים יכללו בנוסף נתיך וק
יש להבטיח שמפוח היחידה הרלוונטית )בעבודה בשגרה( יכנס לפעולה רק בעת 

הקבלן יכלול  .אינדיקציה לפתיחה מלאה של מדף האש, על מנת למנוע נזקים לנתיחים
 .בתעלה פתח גישה שיאפשר את בדיקת התריס ופעולתו, הכלול במחיר התריס

על ידו  ולא תשולם לקבלן תוספת מחיר בגין כל אביזר המשויך למדפי האש שלא יילקח
 .בחשבון

יש להבטיח פתיחה מלאה של מדפי האש לפני תחילת פעולת המפוח הרלוונטי, באמצעות 
 .רילי מתאים, על מנת למנוע פגיעה בנתיכים

ליתיים כמוגדר בתעלות דו תכליתיות )ליניקה ושחרור עשן( ימוקמו מדפי אש דו תכ
 .1001בדרישות תקן 

עשן, נדרש למקם מדף עשן תקני, כנדרש בתקן  חסימתבמקומות בהם תפקיד המדף הינו 
1001. 

ובהתאם לייעוד  1001אחריות הקבלן להתאים את המדף הנדרש בהתאם לדרישות תקן 
לא ישולם כל תוספת בגין  .על הקבלן לתמחר את מחירי מדפי האש בהתאם .התעלה

ים או ייעודים שלא נלקחו בחשבון על ידי הקבלן ולא תשולם כל תוספת בגין מדפי אש סוג
 .או עשן שיוחלפו בהתאם להנחיות מכון התקנים

 בנוגע למדפי האש והתקנתם:בית החולים להלן הנחיות ספציפיות של 
 

 מדפי אש
 5020דגם  ומגעי עזר כדוגמת 76°Cיהיו בעלי נתיך חשמלי לטמפ' של  .N.Cמדפי אש מסוג 

 .של מטלפרס
מסיבה זו הם במצב סגור כאשר הם לא  .מדפי אש אמורים להיסגר בעת אירוע אש

  .חיונית בכבל רגיל-מקבלים מתח הזנה והזנתם יכולה להיות בלתי
פיקוד ראשון ממערכת גילוי האש יפסיק את הזנת מדפי האש ויסגור אותם בעת אירוע 

 .(ןבנייבאש כללי )בכל חלק 
 

 חרור עשןמדפי ש
, נתיך מכני לטמפ' 76°Cיהיו בעלי נתיך חשמלי לטמפ' של  .N.Cמדפי שחרור עשן מסוג 

מדפים אלו יכולים לשמש  .של מטלפרס 5020/2Sומגעי עזר כדוגמת דגם  175°Cשל 
 .לשחרור עשן בלבד או לאוורור ושחרור עשן בהתאם לתכנון
ה לשחרור עשן והם אמורים מדפי שחרור עשן אמורים להיפתח רק בעת שקיימת דריש

ומפעיל את הנתיך  175°Cלהיסגר לצמיתות כאשר טמפ' האוויר הזורם דרכם עולה מעל 
מסיבה זו הם יפתחו רק כאשר הם מקבלים מתח הפעלה ולכן הזנתם צריכה  .המכני

 .להיות חיונית/חרום באמצעות כבל חסין אש
פי שחרור העשן ויפתח אותם פיקוד שני ונפרד ממערכת גילוי האש יפעיל את הזנת מד

ייתכן כי בלוח  .בעת קיום דרישה לשחרור עשן בקומה/אזור ספציפי אליו שייכים המדפים
 .אחד תהיה חלוקה למספר אזורי שחרור עשן בהתאם לצורך

 
 חיבורים חשמליים

 .6x1.5 N2XYמדף אש יחובר ללוח המזין אותו באמצעות כבל פיקוד ממוספר מסוג
 .6x1.5 NHXH FE180/E90חובר באמצעות כבל פיקוד חסין אש מסוגמדף לשחרור עשן י

 הגידים בכבל הפיקוד יחוברו למדף האש לפי סדר המספור שלהלן:
 הזנת מנוע  – 1 -
 76°Cהזנת מנוע דרך נתיך חשמלי לטמפ' של  – 2 -
 הזנת מנוע עוקף נתיך חשמלי – 3 -
 .N.Oמגע עזר חיבור  – 4 -
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 commonמגע עזר  – 5 -
 .N.Cמגע עזר  – 6 -

 WIELANDקומתיים כדוגמת -כבלי הפיקוד יחוברו בלוח המזין באמצעות מהדקים דו

Multi-tier terminal עם מספור מדף וגיד על כל מהדק. 
 הזנת מדף שחרור עשן בעל הפעלה חוזרת תבוצע כדלקמן:

וד תופסק מפיק 76°Cלצורך אוורור בלבד הזנת המדף תבוצע דרך נתיך חשמלי של  -
 .ראשון של מערכת גילוי האש בעת אירוע אש כללי בבנין

לצורך שחרור עשן הזנת המדף תעקוף את הנתיך החשמלי ותופעל מפיקוד שני של  -
 .מערכת גילוי האש רק בעת דרישה לשחרור עשן בקומה/אזור הספציפי אליו שייך המדף

 .עבור מדף אש, מנורת סימון אדומה תידלק כאשר המדף סגור
מדף שחרור עשן, מנורת סימון אדומה תידלק במצב אש בלבד כאשר המדף סגור  עבור

 .ומנורת סימון ירוקה תידלק במצב אש בלבד כאשר המדף פתוח
במידה שחיווי מצב מדפי אש יחובר לבקרת מבנה יש לחווט מגע שנסגר כאשר המדף 

 .פתוח )לוגיקה הפוכה(
מבנה, יש להשתמש בשני מגעי העזר  במידה שחיווי מצב מדף שחרור עשן יחובר לבקרת

 .שלו )פתוח וסגור(
 .מדפים כל אחד 15ויזינו עד  200VAיהיו בהספק של  230/24Vשנאים למתח 

 
 1001תקן  15.11.0

על כל חלקיו  1001באחריות הקבלן לבצע את המתקן כולו בהתאם לדרישות ת"י 
בוצע בהתאם  ולהעביר את המתקן אישור של מכון מוסמך )מכון התקנים( שהמתקן כולו

מחיר הליך הבדיקה על כל שלביו, לרבות התיקונים  .דו"ח כנ"ל יצורף לתיק מתקן -לתקן 
וההשלמות הנדרשים, עד לאישור מושלם, כלול במחירי הציודים ולא תשולם עבורו כל 

 .תוספת
 

 תעלות אויר 15.12.0
תרמי , מצמר  דודיבחלל התקרות האקוסטיות, תבודדנה בבאספקת האוויר תעלות 

, עם ציפוי נאופרן כנ"ל, אקוסטי פנימיאו  1כית עם עטיפת אלומיניום מחוזק בעובי "זכו
יש להקפיד על  Lib/ft3 1.5הבדוד יהיה במשקל סגולי של בהתאם למסומן בתוכניות, 

, תוצרת Saint Gobain, תוצרת Certainteedהבידוד יהיה תוצרת  .חיפוי הסיבים בקצוות
Isover  או תוצרתOwens Corning. 

הבידוד יהיה בעל תו תקן מקומי, עם אישורי בדיקת עמידות בפני אש ברמה מינימלית 
 .דרגת עיוות הצורה והטיפטוף -3דרגת צפיפות עשן,  – 3דרגת התלקחות,  – Vשל 

 
בעובי  תרמי אקוסטי פנימיתבודדנה בבידוד ואוויר חוזר חיצוניות  אוויראספקת תעלות 

בהם תעלות חיצוניות בלבד יקבלו בידוד תרמי חיצוני בעובי , למעט באיזורים הנקיים, 2"
יאטמו על ידי  מחוץ למבנה כל תפרי התעלות .מ"מ 0.7ומעטפת פח חיצונית בעובי  2"

סיליקון מינרלי ושתי שכבות סילפס גזה, על מנת להבטיח אטימה מוחלטת של התעלות 
תעלות  .בצבע לבן בתנורועות תעלות חיצוניות כנ"ל תהינה צב .מבריחת ו/או חדירת אוויר

, עם עטיפת אלומיום מחוזק, 2נקיות בחדרי מכונות יבודדו בבידוד תרמי חיצוני, בעובי "
 .ללא מעטפת פח חיצונית

 
 .ותטופלנה כנ"ל תעלות לאוויר צח מטופל תבודדנה בבידוד כנ"ל

 
מן בכל מקום המסו .יורכב מדף ספילטר)גם אם לא מסומן בתכניות( בכל התפצלות 

כל אביזרי  .בתוכניות יותקן מיישר זרימה ניתן לכיוון לויסות כמות האוויר בתעלה
 .התעלות המסומנים בתוכניות כלולים במחיר התעלה

 
מחיר  .בכל חיבור של תעלה מפוח יותקן חיבור גמיש בהתאם למפורט במפרט זה

יפת פח מגלוון החיבור הגמיש יוגן על ידי עט .החיבורים הגמישים כלול במחירי התעלות
 .הנתמכת בצד אחד בלבד

 
תעלות נקיות תהינה תעלות מלוטשות, עם חיבורי אוגנים אטומים לחלוטין, בעובי 

 .התואם את המפרט הכללי לתעלות לחץ גבוה
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או לפי המפרט  לחוזהעובי הפח, שיטת התליה וכו' יבוצעו בדייקנות לפי פרטים מצורפים 
 .הבין משרדי

 
, על מנת להוכיח את SMACNAדיקות לחץ לתעלות בהתאם לתקני הקבלן נדרש לבצע ב

ביצוע הבדיקות יהיה על קטעי תעלה שיהווו אב טיפוס להמשך הביצוע,  .טיב האיטום
הבדיקות יבוצעו עד לקבלת רמת האטימות הנדרשת על פי סוג  .בהתאם להחלטת המפקח

  .פקחההחלטה לגבי כמות התעלות לבדיקה תהיה בלעדית של המ .התעלה
 

 .סוג הפח יהיה בהתאם למופיע בתוכניות
 

 .השטח בכלהבידוד האקוסטי והתרמי יודבקו כהלכה עם דבק בלתי דליק, 
 

 .ס"מ 50הבידוד האקוסטי יחוזק בנוסף עם מסמרים ואומים מיוחדים מפלסטיק כל 
 

 .המידות המצוינות על התעלות הן נטו למעבר אוויר
 

ות גמישות, למעט במקומות בהם הוגדר מפורשות אין לעשות שימוש בתעלות שרשורי
שטוצרים  .בתוכניות שימוש בתעלות שרשוריות או באישור בכתב של המפקח והמתכנן

לחיבור בין תעלה ראשית למפזר יעשו אך ורק באמצעות תעלות פח, בהתאם למפרט 
 .הנ"ל

 
 .יעודיתהתעלה על הגג תתמך באמצעות בסיסוני בטון ובאמצעות קונסטרוקצית פלדה 

בשום מקרה אין  .מחיר בסיסוני הבטון וקונסטרוקצית הפלדה כלולים במחיר התעלות
 .למקם תעלות אוויר על גבי רגלי פח ואין לחורר את התעלות עם התמיכות

 
בכל מקום בתעלות האוויר בו מותקן מפזר אוויר או תריס אוויר חוזר תיצבע הדופן 

ובר בפלנום( בשחור או בגוון אחר שידרש, )ללא הפנימית של התעלה או הקיר )במידה ומד
 .מחיר נוסף(

 
אין לתלות  .תליית התעלות בתוך המבנה תעשה באמצעות פרופילים ומוטות הברגה בלבד

תעלות באמצעות חלקי שיבלייסט ו/או פלחים ואין לחורר את התעלה באמצעות ברגים 
לייה באמצעות כבלי פלדה בנוסף לתליה הנ"ל נדרש לבצע את ת .קודחים לצורכי תמיכה

יובהר, שהתקרה  .אלכסונים, כנדרש בנוהל עמידה ברעידות אדמה של משרד הבריאות
בחלקה הינה תקרה קלה ונדרש לבצע קונסטרוקציות עזר לתליית התעלות והיחידות 

מחיר קונסטרוקציות העזר כלול במחירי הציודים והתעלות ולא תשולם בגינם  .השונות
  .היתוספת תשלום כלש

 
תבוצע  , מעבדות, אזורים מריחים או מזוהמים,מטבחים ,בתעלות יניקת אוויר משרותים

שכבות סילפס גזה לכל אורך התעלה, על  2 -ת תפרים באמצעות סיליקון ניטראלי ואטימ
 .בריחת אוויר מזוהםלוודא אטימה מוחלטת של התעלות ל מנת

 
כמו כן  .מעבר תעלות אוויר דרך הגגמחיר התעלות כולל גם פעמוני הגנה לחדירת מים ב

הוא כולל את איטום כל מעברי התעלות דרך קירות, מחיצות אש, הפרדות, תקרות וכו', 
חומרי האטימה יהיו עמידים נגד אש למשך  .באמצעות חומרי האטימה המיועדים לכך

 .ASTM-E-119שעתיים עפ"י התקן האמריקאי 
 

 1001מוכרת כי תעלות האויר בוצעו עפ"י ת"י באחריות הקבלן להעביר אישור של מעבדה 
 .1.1חלק 

 
 מפזרי האויר ותריסי האויר החוזר 15.13.0

לתקרה הכפולה או לכל דרישה אחרת של  החיצוניותמפזרי אויר יותאמו במידותיהם 
 .מידות המפזרים הם לצורך אינדיקציה בלבד .המפקח

 –טית וקליה בתנור צביעת מפזרי האויר ותריסי האויר החוזר יעשו באבקה אלקטרוסט
מפזרי ותריסי האויר יהיו מתוצרת  .צבע אפוקסי בגוון מקטלוג ראל, לפי בחירת המפקח

  ., מפזרי יעד או שווה ערך מאושרACPמטלפרס, 
, תוצרת מטלפרס מאלומיניום UBמפזרי האויר התקרתיים יהיו מרובעים, כדוגמת דגם 

 .פיזור כיווני 4צבוע בתנור, לרבות וסת כמות אויר, עם 
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 .מפזרי אויר קיריים יהיו מאלומיניום צבוע בתנור, עם וסת כמות אויר ומיישרי זרימה
, 1/2תריסי אויר חוזר עם מסנן יהיו מאלומיניום צבוע בתנור עם מסנן דורלסט בעובי "

 .ACPעם צירי פתיחה, כדוגמת תוצרת 
 .תריסי אויר חוזר ללא מסנן יהיו מאלומיום צבוע בתנור

יר צח מרובעים נגד גשם יהיו מאלומיניום צבוע בתנור, כדוגמת תוצרת תריסי או
 .GMמטלפרס, דגם 

 .תריסי אויר מיוחדים יסופקו בהתאם לדרישת התוכניות ו/או כתב הכמויות
 

 שסתומים מגופים ומסננים 15.14.0
 

 שסתומים 15.14.1
 .אטמוספרות, עם ראש מוגבה 10כל השסתומים יהיו ללחץ עבודה של  

 
יהיו כדוגמת תוצרת שגיב כדוריים "כחולים"  1/2"-2 1/2שסתומים בקוטר "

)רבע סיבוב(, כדור פלב"מ עם אטימת טפלון, חיבורי הברגה תקניים, בעלי צוארון 
 .ארוך עם ציפוי פלסטי או ידית פלסטית שיאפשר בידוד נאות של הברז ותפעולו

 
-AM B, דגם , רפאלFlow Valveיהיו כדוגמת תוצרת  3"-12שסתומים בקוטר "

, או הכוכב מטיפוס פרפר עם תמסורת חלזונית, מברזל יציקה ותושבת נאופרן 7
סגור וכן עם ראש מגבה לבידוד, -אטומה, עם ידית הפעלה עגולה עם סימון פתוח

 .DIN ND 10או 2ASA 150 lbs/inחיבורי אוגנים בהתאם לתקן 
  

 CRANEאו  NIBCOשסתומי ניקוז יהיו כדוריים כדוגמת תוצרת שגיב, הבונים, 
אטמ', עם צוארון ארוך שיאפשר בידוד נאות של הברז  10ללחץ עבודה של 

 .ותפעולו
 

דגם  WATTS, 174דגם  BELL GOSSETשסתומי בטחון יהיו כדוגמת תוצרת 
אטמ'(, הקפיצים יהיו  8עם מבנה גוף מותאם ללחץ עבודה של הקו )מינימום  170

יהיה בחיבורי הברגה,  2לקוי עד "חיבור השסתומים  .מפלדת קפיץ בלתי מחלידה
 .בחיבורי אוגנים 2מעל "

 
 שסתומים חד כיווניים 15.14.2

כל השסתומים למים קרים, מקוררים, חמים רגילים ומים מטופלים יהיו ללחץ 
 .מ"צ 90אטמ' ומותאמים לטמפ' עבודה של  10עבודה של 

 
יציקת עם גוף מ או קים רפאל ,Ita יהיו כדוגמת תוצרת 1/2"-2מסננים בקוטר "

מש' הניתן לפרוק וניקוי,  304L 40ברזל עם חיבורי הברגות, סל סינון מפלב"מ 
 .1/2שסתום " –בתוך הפקק 

 
רפאל או קים עם גוף  '302הכוכב דגם  יהיו כדוגמת תוצרת 3"-8מסננים בקוטר "

מש' הניתן לפרוק  304L 40מיציקת ברזל, חיבורי אוגנים, סל סינון מפלב"מ 
 .1קק שסתום "וניקוי, בתוך הפ

 
 Z.E.T, הכוכב או V-51יהיו כדוגמת תוצרת רפאל דגם  4"-12שסתומים בקוטר "

 .עם חיבורי אוגנים
 

 מסננים לקוי צנרת 15.14.3
 .אטמ' 16)מסנן אלכסוני( ללחץ עבודה של  Yהמסננים יהיו מטיפוס  

 
או רפאל עם גוף  4113יהיו כדוגמת תוצרת קים דגם  1/2"-2מסננים בקוטר "

מש' הניתן לפרוק  304L 40רזל עם חיבורי הברגות, סל סינון מפלב"מ מיציקת ב
 .1/2שסתום " –וניקוי, בתוך הפקק 

 
או רפאל או קים עם  302יהיו כדוגמת תוצרת הכוכב דגם  3"-8מסננים בקוטר "
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מש' הניתן לפרוק  304L 40גוף מיציקת ברזל, חיבורי אוגנים, סל סינון מפלב"מ 
 .1תום "וניקוי, בתוך הפקק שס

 
או קים או  G-251יהיו כדוגמת תוצרת רפאל דגם  12"-14מסננים בקוטר "

מש'  304L 40הכוכב עם גוף מיציקת ברזל, חיבורי אוגנים, סל סינון מפלב"מ 
 .1הניתן לפרוק וניקוי, בתוך הפקק שסתום "

 
 אביזרי התפשטות וחיבורים גמישים 15.14.4

יפוס המותקן בקו ישר ויהיו אביזרי ההתפשטות והחיבורים הגמישים יהיו מט 
, SFDEJמטיפוס  MASONמגומי מחוזק בסיבי פחם, דו גליים כדוגמת תוצרת 

 2" -ובחיבורי אוגנים בקוטר גדול מ 2המחוברים בחיבורי הברגה עד קוטר "
 .250ºFוטמפ' של  PSI 250ועמידים בלחץ 

 
 שסתומי ויסות וכיוון 15.14.5

, כולל שסתומי STA-Fדגם  2טר ", מעל קוSTA-D, דגם 2עד קוטר " .TAתוצרת  
 .עזר עבור נקודות הבדיקה

 
 ברזי פיקוד דו דרכיים 15.14.6

רמל"ד )לא  1000בספיקה של עד  AWברזי פיקוד ליחידות מפוח נחשון ויחידות 
עם מגביל ספיקה ייעודי )חסכם(, דוגמת תוצרת  ON/OFFכולל( יהיו כדורים 

 בלימו.
רמל"ד  1000בספיקה של  AWידות ברזי פיקוד רציפים עבור יט"אות ועבור יח

ומעלה יהיו גלוב או כדוריים יעודיים לברזי פיקוד. הברזים והמפעילים יהיו 
 מתוצרת סימנס או בלימו.

 כל ברזי הפיקוד יהיו עם פתיחה ידנית ונעילה לפתיחה הידנית.
 

 שסתומי שחרור אוויר 15.14.7
 .3/4, אוטומטיים בקוטר "A.R.Iתוצרת  

 
 זרי החיבור מפליז ונחושת יהיו עם תקן ישראלי.כל מחברי ההברגה ואבי 15.14.8

 
ומעלה, יהיו בחיבורי אוגנים, עם אוגנים  2 1/2כל האביזרים השונים מקוטר " 15.14.9

 .נגדיים
 

 צנרת מים  15.15.0
סקדיול  ללא תפר מסוג כל צנרת המים לסוגיה עבור מערכות מיזוג האוויר תהיה שחורה

 .בפרק צביעת חלקים ברזליים צבועה כנדרשנקיה ו 40
 

בכל הנקודות הגבוהות של צנרת המים יורכבו ברזי שחרור אוויר אוטומטיים או ידניים 
 .עם חיבור מתאים לניקוז

 .בכל נקודה נמוכה יורכב ברז ניקוז עם אפשרות לחיבור לניקוז קרוב
 .כל המעברים יהיו אקסצנטריים סטנדרטיים ולא עשויים במקום

ומוצר  הצינורות אליהם הם מחוברים כל הקשתות והמעברים יהיו מאותו חומר של
 .סטנדרטי של מפעל ליצור אביזרים כנ"ל

 .ובהתאם לבצע את בדיקת הלחץ אטמ' בבנין 12של יש לקחת בחשבון לחץ עבודה 
שעות לפחות, כאשר שסתומים, נחשונים  24אטמ' למשך  12המערכת תושאר תחת לחץ 

מעבר של הבדיקה הינו שמירה  .ואביזרים רגישים אחרים ינותקו ויעקפו בזמן הבדיקה
 .שעות 24אטמ' במשך  1±אטמ'  12על 
 

יש לוודא פרוק וגישה לכל אביזר ולכל ציוד בבניין, ע"י התקנת אוגנים, רקורדים או 
 .סידור מתאים אחר )ללא תשלום נוסף(

 .ומעלה בחיבורי אוגנים או ריתוך 2 1/2יחוברו בחיבורי ריתוך בלבד, " 2צינורות עד "
רי הריתוך ישמשו במהלך הצנרת וחיבורי ההברגה והאוגנים בהתחברות חיבו

קשתות והסתעפויות יבוצעו באמצעות אביזרים המיוצרים ע"י בית חרושת  .לאביזרים
 .בלבד
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מכמות כל היקפי הריתוכים בדיקות מדגמיות  10%מחירי היחידה כוללים עד 

בדיקות הריתוכים, פיענוחם התשלום עבור ביצוע  .לריתוכים באמצעות צילומי רנטגן
ומתן חוות דעת מומחה יעשה על חשבון הקבלן ללא כל תוספת תשלום, הבדיקות יעשו 

הבדיקות יבוצעו עם תחילת העבודה ובמהלכה ורק לאחר  ANSI-31.3בהתאם לתקן 
המכון שיבצע את הבדיקות  .שנערכה בדיקה חזותית שתאשר את גימור אזור הריתוך

מידה והריתוכים לא יעמדו בתקן הנ"ל תבוצע העבודה מחדש על ב .יקבע ע"י המזמין
הקבלן יהיה  .חוות דעת המכון הבודק תהיה הדעה הקובעת במקרה זה .חשבון הקבלן

אחראי לבטיחות באזור הצילום ובזמן הצילום וזאת בהתאם לנהלים של מעבדה 
 .אין לבצע צילומים ללא נוכחות המפקח .מוסמכת

  
ליחידות מפוח נחשון צנרת הסקדיול תגיע קרוב ככל האפשר בחיבור צנרת המים 

עם סעיפי  -חיבור היחידה לצנרת הראשית יהיה  .ברזי ניתוק ידניים 2ליחידה ויותקנו 
 .צנרת נחושת מבודדים כמפורט במפרט הכללי

 
כל ההתחברויות בין צנרת ראשית להסתעפות צנרת תעשה מחלקה העליון של הצנרת 

 .מעלות מהאנך, לצורך מניעת מעבר לכלוך לנחשוני יחידות הקצה 45הראשית בזוית 
 

 .בלבד 40מעברי קיר יעשו בצנרת סקדיול 
  

יהיה בהתאם למפרט המרחק בין המתלים  .וברגיהם יהיו מגולוונים הצנרת מתלי
אחריות הקבלן להתאים את אופי התליות לקונסטרוקציה  .הכללי הבין משרדי

 .כלול במחיר הצנרת –ידה ברעידות אדמה הקיימת, לרבות תמיכות לעמ
 

המפקח רשאי לדרוש צביעה בשחור של מתלה הצנרת בתחום התקרה הכפולה, ללא 
 .תשלום נוסף

 .הצנרת תישטף מספר פעמים עד לקבלת מים נקיים בנקודות הניקוז
בחדרי המכונות יש לבצע שקתות עם ברזים לשחרור אוויר שינוקזו למערכת הניקוז של 

 .זאת בנוסף למשחררי האוויר הבנין,
 .חיבור צינור הנחושת יהיה זכר .מ' 1אורך צינור הנחושת המירבי לחיבור יחידות יהיה 

מספר  .באחריות הקבלן לבצע על חשבונו בדיקת איכות מים לאחר השטיפה האחרונה
 .PPM 0.3חלקיקי הברזל, הנחושת והעכירות המקסימלית המותרת במים הינה 

ומעלה,  6להביא אישור בכתב מקונסטרוקטור לתליות צנרת בקוטר " באחריות הקבלן
 .כלול במחיר הצנרת

 
על גג המבנה תמוקם על גבי בסיסוני בטון יעודיים או על גבי קונסטרוקצית  הצנרת

מחיר הבסיסונים או הקונסטרוקציה כלולים במחיר הצנרת, כולל עיגון  .פלדה יעודית
במקומות בהם הצנרת תמוכה לפודסט פלדה,  .לגג ואיטום עם האיטום של הגג

 .הקונסטרוקציה תחובר ללא בסיסוני בטון לפודסט
 

 טיפת צנרתש   15.16.0
השטיפות תעשנה עם  .הקבלן נדרש להקפיד על שטיפת הצנרת לפני חיבור היחידות

לאחר  .המשאבות כאשר לכל היחידות יש מעבר עוקף זמני וברזי היחידות סגורים
 .ם עם כימיקלים מתאימים כנדרש במפרט הכללי לצנרת המיםהשטיפה יבוצע מילוי מי

 .צינורות המים ימולאו במים מטופלים כנדרש במפרט הכללי
 

 בידוד צנרת  15.17.0
 בידוד צנרת בתוך המבנה

, דגם ARMSTRONG)לא כולל( תבודד בשרוולים תקניים, תוצרת  3צנרת עד קוטר "
ARMAFLEX 11 " ם, אשר ישחלו על הצינורמינימו 1או תוצרת ענביד בעובי דופן ,

 .לפני ריתוכו ולאחר נקיון וצביעת צבע יסוד כנדרש בפרק הצביעהכשהוא יבש, 
לא  –לאחר הדבקת הבידוד יעטף הבידוד בשתי שכבות סילפס גזה באופן מקצועי 

 .סי.וי.יתקבל ציפוי סרט פי
וכף מפח וא 3/4בנקודות התמיכה של כל הצנרת בקונזולות יש לשים קובית עץ בעובי "

 .ס"מ 30מ"מ ובאורך מינימלי של  2מגולוון בעובי 
 

 OWENSומעלה תבודד בתרמילי צמר זכוכית )דואל טמפ'( תוצרת  3צנרת בקוטר "
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CORNING דגם ,ASJ/SSL  אוJOHINS MANVILLE דגם ,MICRO LOCK בצפיפות ,
 .ק"ג/מ"ק 80של 

ראלים ולקבל את אישור על הבידוד, חומרי הציפוי והדבקים לעמוד בכל התקנים היש
 .מכון התקנים ומכבי אש לפני הגשתם לאישור המפקח

 עוביי הבידוד יהיו:
 .2עובי בידוד " –)לא כולל(  10עד " 3" -צנורות מ
 .3עובי בידוד " –ומעלה  10" -צנורות מ

 
 .ובעטיפת פח הבידוד יצופה בציפוי חיצוני המורכב בבית חרושת

משכבות של נייר אלומיניום  ההיה עשויתגרלית שהציפוי יכלול חסימת אדים אינט
 0.6הבידוד יצופה בפח מגלוון צבוע בעובי  .מחוזק, מודבק ביסודיות ומוגן בפני אש

  .מ"מ
 

הבידוד יתאים מבחינת התקנים להגדרה חומר כבה מאליו מאושר ע"י מעבדה 
 .מאושרת

 
רת לחות בין הבידוד הבידוד יוצמד לצנרת בצורה קפדנית אשר תייצב אותו ותמנע חדי

 .והצינור
 

  .כל האוגנים, הברזים והאביזרים למיניהם יבודדו בחומר הבידוד הנ"ל ובעובי כנ"ל
הבידוד יעשה לאורך מוט  .תליות הנמצאות במגע ישיר עם הצינור תבודדנה כאביזר

 .ס"מ, סוף קטע המוט יכוסה בפס חוסם אדים 15המתלה ולאורך של לפחות 
 

 .נרת יכלול את בידוד אביזרי צנרת, ללא תוספת תשלוםמחירי בידוד הצ
  

 .אין לבצע בידוד לצנרת לפני שעברה בהצלחה בדיקת לחץ ולפני אישור המפקח
 

 בכל קוטר צינורות במנהרות ובחדרי מכונות יבודדו כנ"ל, אך ייעטפו בעטיפת פח מגלוון
 .)בהתאם למפרט להלן( במקום סילפס גזה

 
 רעידות אדמהעמידות מתקנים בפני   15.18.0

על כל התליות, העיגונים ותמיכת הציוד להיות עמידים ברעידות אדמה, בהתאם לנוהל 
מחירי התליות והעיגונים כנ"ל כלול במחיר הציוד ולא תשולם לקבלן  .משרד הבריאות

אחריות הקבלן להבטיח עמידת התליות והעיגונים בכל דרישות  .כל תוספת בגינם
ת לאישור הפיקוח להעמדת הציודים, לתליית הציודים, הקבלן יגיש תוכניו .הנוהל

 .הצנרת והתעלות, מאושרות ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן
 

 שרוולים בקירות  15.19.0
 .הקבלן יספק שרוולים פלסטיים בקירות לצורך מעבר צנרת

 .מחיר השרוולים כלול במחיר הצנרת
 

 בסיסים על הגג   15.20.0
ומתכנן הקונסטרוקציה את תוכנית  באחריות הקבלן להגיש לאישור המפקח, המתכנן

הקבלן יעביר  .הבסיסים ותוכנית העמדת הציוד בטרם העברת ההנחיות לקבלן הבניין
 .הנחיות לביצוע הבסיסים רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח

 

 דרישות אקוסטיות  15.21.0
 

 מעבר צנרת ותעלה בקירות  15.21.1
ר בגומי יש לעטוף את הצינו בטון ו/או בלוקים במעבר צנרת דרך קירות
 בחומר איטוםאת הגומי יש לעטוף בצינור פח ולמלא  .ארמפלקס או שווה ערך

 .לקיר הפח את המרווח בין צינור
במעבר צנרת דרך מחיצות/קירות גבס, יש לעטוף את הצינור בגומי 

את המרווח בין  .ארמופלקס והשחיל את הצינור דרך שרוול שיותקן במחיצה
 .KBSדוגמת  המחיצה לשרוול יש לאטום בחומר
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תבוצע לפי הפרט הבא: בקיר  בטון או בלוקים חדירת תעלות דרך קירות
ס"מ  5 -שמידותיה הפנימיות גדולות במעץ מטופל,  תותקן מסגרת עץ

 ., על ידי קבלן מיזוג האוויר ועל חשבונומהמידות החיצוניות של התעלה
רופילי בקירות גבס במקום מסגרת עץ תבוצע על ידי קבלן הגבס מסגרת מפ

המרווח שבין התעלה למסגרת ימולא בצמר סלעים או צמר זכוכית  .מתכת
לבין  או פרופילי המתכת בשתי הקצוות יבוצע איטום בין מסגרת העץ .דחוס

במידת הצורך ניתן לתמוך  .ס"מ לפחות 1ידי מרק אלסטי בעובי -התעלה על
וע מגע בין מ"מ, אולם יש למנ 1את הצמר על ידי רוזטות פח מגולבן בעובי 

 .הרוזטות לבין התעלה
 

כל הפריטים המופיעים בסעיפים של דרישות אקוסטיות יסופקו   הערה
כקומפלט כחלק אינטרגלי של ציוד מזוג האויר, גם אם הדבר לא צויין 

במפורש בכתב הכמויות הנ"ל, כולל גם את כל מסגרות הפלדה 
 .הדרושות ליציקת בטונים ליסודות השונים

 
 ביעה וגמר שטחגילבון, צ  15.22.0

כל חלקי הציוד, האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע נגד 
"מפרט כללי לעבודות  – 11קורוזיה ויצבעו בהתאם להוראות המפקח, למפורט בפרק 

  .צביעה" ולמתואר בסעיף זה
 .כל המתלים והתמיכות יהיו מגולוונים

 .יטת הטבילה החמהבכל מקום בו נדרש גילבון הוא יהיה בש
 .בכל מקום חיתוך, קידוח או פגיעה בגלוון יש לתקן עם צבע עשיר אבץ

 
 צביעת חלקים ברזליים  15.23.0

כל חלקי הקונסטרוקציה, צנרת גלויה ואביזרים בתוך המבנה יהיו מגולוונים בחם 
צנרות יצבעו במפעל לאחר ניקוי חול יסודי בדרגה מסחרית, בשתי  .מיקרון 60בעובי 

מיקרון לפחות, כל שכבה בגוון אחר ושתי שכבות צבע  50בע כרומט אבץ בעובי שכבות צ
מיקרון בגוון שיקבע ע"י  50עליון לקונסטרוקציות בגוונים שונים בעובי מינימלי של 

משטחים  .מיקרון( 200 -המפקח )סה"כ עובי ארבעת השכבות של הצבע לא יפחת מ
י לצביעה על חלודה, לאחר ניקוי יסודי של חלודים ו/או לא מגלוונים יצבעו עם צבע יעוד

 .החלודה באמצעות מברשת פלדה
 .של משרד הבריאות L-70צביעת צנרת ואביזרים יהיה בהתאם לנוהל 

 
 סימון מערכות צנרת ואביזרים  15.24.0

הקבלן יספק ויחבר ללא תשלום נוסף לכל ברז, מצערת ואביזר פונקציונלי, פלטה 
מוטבע מספר האביזר ותפקידו כפי שיופיע בסכימת מפלסטיק סנדביץ' גדול וברור ובה 

 .העדות המתאימה
 

הקבלן יספק ויחבר ללא תשלום נוסף לכל יחידת טיפול אויר, מפוח, מפוח נחשון, 
מחליף חום וכד', פלטה מפלסטיק סנדוויץ' גדול וברור ובה מוטבע מספר היחידה כפי 

  .כל יחידה בעבריתשיופיע בתוכנית העדות המתאימה והנתונים הטכניים של 
 הנתונים הנדרשים:

כ"ס,  -אינטש מים, הספק מנוע ב -, לחץ סטטי בBTU/hr -, תפוקה בCFM -ספיקה ב
 .וכן כל נתון נוסף שידרש ע"י המפקח GPM -ספיקת מים ב

הקבלן יספק ללא תשלום נוסף שילוט ברור לצנרת המים שתראה את כיוון הזרימה ואת 
ם לאורך תוואי הצנרת ניתן יהיה לזהות את הצינור, כיוון תפקוד הצינור כך שבכל מקו

 .זרימתו ותפקודו
הקבלן יספק ללא תשלום נוסף שילוט ברור לכל תעלות האוויר, שתראה את כיוון 

הזרימה ואת תפקוד הצינור )יניקה/שחרור עשן/אוויר צח/מיזוג אספקה/מיזוג אוויר 
ניתן יהיה לזהות את ההתעלה, כיוון  חוזר וכדומה( כך שבכל מקום לאורך תוואי הצנרת

 .על כל סוג שילוט להיות בצבע שונה, עם קונטרסט ברור .זרימתו ותפקודו
 .יש לשלט את הצנרת והתעלות עם מדבקות הכוללות את שם הזורם וכיוון הזרימה

מ', משני צידי הקירות דרכם עוברת הצנרת, לאחר כל הסתעפות  4המדבקות יודבקו כל 
 .א, מפוח, יחידת מפוח נחשון, משאבה, מחליף חום וכו'וליד כל יט"
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 לוחות חשמל  15.25.0
הקבלן יספק ויתקין לוחות חשמל להפעלה אוטומטית מלאה והפעלת יד של מתקני 

 .מיזוג האוויר
 

תכנון הלוחות ובנייתם יהיו בהתאמה לתקן הישראלי, חוק החשמל, הכללים להתקנת 
 .ט להלןודרישות המפר דרישת חברת החשמל ,לוחות

 .61439ות"י  ISO 9002על היצרן לעמוד בתקן 
אחריות הקבלן לתאם את הרכיבים בלוח עם קבלן החשמל של המבנה, כך שהרכיבים 

 .יותאמו לצורכי נוחות אחזקה
 

לוחות החשמל בפרויקט זה יהיו לוחות כח, פיקוד ובקרה לכל הציוד מיזוג האוויר. 
ובקרה עבור המערכות הבלתי חיוניות, תא כח הלוחות יכללו תא ראשי, תא כח, פיקוד 

פיקוד ובקרה להזנה סופר חיונית, עם מערכת החלפה אוטומטית בין הזנת ח.ח. להזנה 
סופר חיוניות, תא ייעודי מוגן בפני הפרעות אלקטרומגנטיות עבור משני התדר ותא 

 ייעודי עבור הבקרים.
פה אוטומטית, יהיו בהזנה סופר לוחות ייעודיים למפוחי שחרור עשן יכללו מערכת החל

חיונית/חרום + ח.ח. ויהוו לוח עצמאי בלתי תלוי, גם אם יהיה כחלק ממבנה הלוח 
 הכולל.

 
לוחות החשמל שיורכבו יכללו בין השאר מפסק ראשי, ממסר פחת, הגנות בפני חוסר 

רת, מתנעים, מבטיחים, מפסיקים, אביזרי עזר, מנורות ביקו רב מודד, פזה והיפוך פזה,
לחצני ניסוי נורות, חיבור פנים לתפעול מדורג וכו'. החיבור החשמלי של חלקי המערכת 

עם השהייה בין , השונים יבטיח הפעלה מדורגת של מנועי המפוחים, המדחסים וכו'
מנוע למנוע לפי הסדר הנדרש. לאחר הפסקת חשמל חיצונית וחידושה, יופעלו המערכות 

 דרגתי ואוטומטי.שפעולתן הופסקה מחדש באופן ה
  

 כל לוח יכלול מערכת נורות סימון כדלקמן:
 .הפזות הראשיות 3נורות עבור  .א
נורות ירוקות לציון פעולה תקינה של כל מנוע במערכת, נורה לכל  .ב

  .מנוע
נורות אדומות לציון תקלות והפרעות במערכת כגון: עומס יתר  .ג

 .בפעולת כל מנוע שמתנעו מורכב על הלוח, נורה לכל מנוע
 .הנורות תשארנה דלוקות כל עוד לא תוקנה התקלה

בכל מקרה אשר בו מורכב מנתק זרם ליד מנוע, תפעל המנורה 
 .הירוקה רק כאשר המנתק סגור

 
 .חוסר זרימת אווירו לכל יט"א ומפוח יהיו מנורות לד אדומות להתראות עומס יתר

פעולת היטאות על לוח החשמל לכלול נורת חיווי פעולת גילוי עשן שתפסיק את 
 .והמפוחים

 
כל המבטיחים כולל על קוי המנועים, יהיו חצי אוטומטיים, עם הגנות תרמיות ומגנטיות 

 .מתאימות
, AC-3המגענים להתנעת מנועים יבחרו בהתאם לנתוני היצרן, לעבודה בתנאים קשים )

 .לפי החוק הגרמני(
 

 .ודכל ההגנות, ההתראות והאזעקות תהיינה תמיד בצד פזת הפיק
 

 VLTאו  ACSמדגם  ABBמשני התדר )כלולות במחיר המפוחים( יהיו תוצרת שניידר, 
 של דנפוס. 
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 משני תדר המותקנים מחוץ למבנה יותקנו בארונות פח מוגנים בתוך לוח החשמל, 
כל משני התדר יהיו מחוברים בכבלי חשמל מסוככים ומוארקים מרשת החשמל, אל 

 הפיקוד.  המנועים של היטאות ואל חיבורי
 

בלוח משני התדר או בלוח החשמל יותקן סידור לעקיפת משנה התדר לצורך הפעלת 
  .היט"א במתקה של תקלה במשנה התדר

 ., ויכלול צג בקרה חיצוניIP-65משנה התדר יותקן בעטיפה מקורית בדרגת אטימות 
 IECוהרמוניות לפי תקן אירופאי  RFמשני ההתדר יצויידו במשנק לביטול הפרעות 

  .(THD 5%)מקסימום 
 .משנה התדר יחובר למערכת הבקרה באמצעות פרוטוקול תקשורת

 
כל האביזרים יהיו מסוג ותוצרת כמפורט להלן ויענו על הדרישות, החוקים והכללים 

בהעדר תקן ישראלי או הוראות כמפורט לעיל, יחולו התקנים  .כמוזכר לעיל
 .האמריקאיים או הגרמניים

 
 המחוברים בהשראה ואמפרמטרים נפרדיםרב מודד יכללו בין השאר: מכשירי המדידה 

מכשירי המדידה יהיו עם לוח  ., כך שתקלה במד הזרם לא ישבית את הקולכל מנוע
 .קריאה מרובע

 
האביזרים והמכשירים המותקנים על כל לוח, וכן המעגלים החשמליים השונים יסומנו 

כל השלטים  .נו כל מהדק וקצה כל מוליךבאמצעות שלטים בגודל מתאים, וכמו כן יסומ
 .והסימונים יהיו מבקליט חרוט בכתב לבן על רקע שחור ויקבעו בצורה יציבה וחזקה

 
יוצב על מבדדים ויחובר עם מסד תחתון שהלוח יבנה כארגז מתכת סגור מכל צדדיו, 

על הגגות  .עם דלתות אטומות IP-55כל הלוחות יהיו באטימות  .למערכת הארקה
 IP-65ימות תהיה האט

 מ"מ 2מפח פלדה בעובי  סגור על ידי דלתות בלבד, הלוח יהיה מטיפוס של גישה מלפנים
 .ועמיד בפני חדירת לחות ואבק

יורכבו נורות הסימון,  ןפח על צירים ועליה דלתותבחלקו העליון של כל לוח יותקנו 
 .כפתורי ההפעלה, מכשירי מדידה וכו'

ים וכו' יותקנו בתוך הלוח והגישה אליהם תהיה לאחר המתנעים הריליים הקונטקטור
 .הורדת כיסוי מתאים

על הקבלן לספק ולהתקין שלטי בקליט בנדוויץ' חרוטים הקבועים באמצעות שתי 
 השלטים יהיו לפי הפירוט הבא: .מסמרות

שלט אחד לכל לוח המציין את שם הלוח, מספרו, שם הלוח המזין, מס' מעגל  •
 .זנה ומספר השנאי המזיןבלוח המזין, חתך הה

 .שלט אחד לכל תא המציין את מספר ושם התא •

 .שלט לכל אביזר מותקן •

שלטי אזהרה "מתח זר" או מתח לפני המפסק הראשי" בכל המקומות בהם  •
 .קיים מתח לפני מפסק ראשי או מתח זר

השילוט ייעשה בהתאם לרשימת שילוט שתוכן על ידי הקבלן ותאושר על ידי  •
 .המזמין

גידים )כח ופיקוד( המחוברים לסרגל המהדקים יסומנו באמצעות דגלונים כל ה •
 .ייעודיים משני צידי המהדקים

 
 צבעי השלטים: 

 .לבן על רקע שחור –מתח רשת 
 .לבן על רקע אדום –מתח גנרטור 

 .לבן על רקע כחול –מתח אל פסק 
 .שחור על רקע לבן –חיווי 

 .לבן על רקע צהוב –אזהרה 
 

עים ולאביזרי פיקוד ירוכזו בפסי מהדקים בחלקו העליון או התחתון של יציאות למנו
הלוח, בהתאם לתנאי העבודה, המהדקים יהיו מטיפוס שבו גיד המוליך מתהדק על ידי 

 60 -יציאות מעל ל .פחית ולא ישירות על ידי בורג, עם אפשרות סימון על גבי המהדק
 .הכניסה אמפר יש לצייד בברגי חיבור בגודל מתאים לכבל
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 .ס"מ מהרצפה 50 -לא יותקנו חלקים חיים בגובה של פחות מ
מ"מ לפחות, מנוקה מחלודה ומשמן  1.5הלוח יבנה מפח פלדה "דקופירט" בעובי 

בתהליך כימי, וצבוע בשתי שכבות צבע יסוד ושכבת צבע עליון נוספת, ולאחר ייבוש 
הלוח יצוייד בשתי  .המפקח ע"י הצבע העליון יצבע הלוח בצבע גמר אפוי בגוון מאושר

 .דלתות אטומות לגשם )פנימית וחיצונית(
 

פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית, המבדדים מחרסינה וכל חווט הפנים יהיה 
ההרכבה  .מעגלי הפיקוד השונים יעשו מחוטים בצבעים שונים .עם בידוד פלסטי

הזזה ושינוי במקרה של  הפנימית תהיה על גבי פרופילים סטנדרטיים, עם אפשרות של
 .תוספת ציוד

 
כל ציוד מיזוג האוויר ותעלות מיזוג האוויר יאורקו לפס השוואת פוטנציאל ראשי של 

 .מחיר עבודה זו כלול במחיר האינסטלציה החשמלית .הבנין
 

לעמידה מכנית ותרמית, בפני זרמי קצר העלולים להווצר  ויבנ הםעל כל אביזרי ותהלוח 
 .הםב

 
, ימסרו לבדיקה ואישור של המפקח לפני התחלת ותהחשמל ומערך הלוחתוכניות 

כל הציוד המותקן בלוח  .לא ייוצר ולא יותקן כל לוח אשר לא אושר כנ"ל .הביצוע
הלוח יכלול מפוח צירי מתאים  .מעלות צלזיוס 45החשמל יהיה עמיד לטמפ' סביבה של 

מסנן בחלקו התחתון, למניעת  בחלקו העליון, עם תרמוסטט ותריס כניסת אוויר צח עם
 .מעלות צלזיוס בפנים הלוח 40 -טמפ' גבוהה מ

בהם  ולגשם, תשומת לב מיוחדת תנתן ללוחות חשמל המוצבים בחוץ חשופים לשמש
לוחות בגג יכללו  .הטמפ' בתוך הלוח עלולה להיות גבוהה עקב קרינת השמש הישירה

מחיר הגגון כלול  .וקציה מתאימהס"מ מהלוח, עם קונסטר 80תמיד גגון הבולט לפחות 
 .במחיר הלוח

 
 .בלוח 25%יש להקפיד על תכנון מרווח ולהשאיר רזרבת מקום של 

 
על הלוח לכלול תאורה בפנים הלוח עם מיקרוסוייץ' להדלקה אוטומטית בעת פתיחת 

 .אמפר 25אמפר ותלת פאזי של  15הדלת וחיבור שירות חד פאזי של 
 

 .תוכניות הלוחבכל לוח יהיה תא מתאים ל
 

אמפר יכלול מערכת כיבוי  100 -לוח גדול מ .אמפר יכלול מערכת גילוי אש 63לוח מעל 
מערכת הגילוי/כיבוי תשלח אות למערכת גילוי  .NFPA 2001, בהתאם לתקן FM200בגז 

 .מערכת הגילוי והכיבוי תבוצע על ידי קבלן גילוי אש .האש ולמערכת הבקרה המרכזית
זוג האוויר לבצע את ההכנות הנדרשות לקליטת המערכות ולהעביר אחריות קבלן מי

 .אינדיקציה למערכת בקרת המבנה
 

לוח החשמל והחיווט החשמלי יתוכננו על ידי מהנדס חשמל מומחה בתכנון לוחות 
מתכנן  .שנים לפחות בתכנון לוחות מיזוג אוויר 10בעל נסיון של  .חשמל למיזוג אוויר

  .ו על ידי המפקח לפני תחילת העבודותהלוח ויצרן הלוח יאושר
 

כל לוחות ומערכות החשמל יבדקו על ידי מהנדס בודק ויקבלו את אישורו לפני חיבורם 
 למערכת החשמל הכללית.

 
 אביזרי הלוח יהיו מסוגים ותוצרת כדלהלן:

 
 ., "קלוקנר מילר" או "סימנס"טלמכניקתוצרת  -מתנעים ומגענים  .1
 
"קלוקנר אמפר מטיפוס פקט, תוצרת  60עד וטומטיים, מפסיקי זרם חצי א .2

 ., "סוקומק", או שפיררמילר"
 
אמפר יהיו תוצרת "קלוקנר מילר",  60מפסיקי זרם חצי אוטומטיים, מעל  .3

 .CUTLER HAMMERסימנס או 
 
 .מפסיקי זרם המורכבים בחוץ יהיו משוריינים ואטומים למים מתוצרת ווקה .4
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קילו אמפר לפי תקן  30ניתנות לכיוון יעמדו בזרם קצר של מאמתים עם הגנות  .5

IEC 947-2. 
 
 הנורות לציון פעולה תקינה תהיינה ירוקות, .מולטי לדנורות סימון מטיפוס  .6

 .אדומות -לתקלה 
 
 .או קלוקנר מילר סימנסתוצרת  -לחצנים  .7
 
 .SOCONאו  SATECתוצרת מטיפוס רב מודד מכשירי מדידה  .8
 
, ויכללו הגנת זרם יתר וזרם PKZM, מסוג מטיפוס מאמ"ת ויחים יהיכל המבט .9

 .קצר
 

קונטקטורים וריליים ליתרת זרם יהיו מתוצרת שפירר, קלוקנר מילר, טלמכניק  .10
 .הקונטקטורים יכללו לפחות שני מגעי עזר .או סימנס

 
ממסרי  .SCMRACKאו  FINDER ,OMRON ,IRUMIממסרים יהיו מתוצרת  .11

 .וגמת תוצרת טלמכניק עם אפשרות לכיווןהשהייה יהיו כד
 

קוצב  .AEMENS, או FLASCH ,THEBENקוצב זמן )שעון שבת( יהיו מתוצרת  .12
 .הזמן יהיה דיגיטלי עם אפשרות לתכנות שבועי ויומי

 
 .AEGקבלים לשיפור כופל הספק יהיו מתוצרת סימנס, אלקו או  .13
 

 מקומייםהפעלה  ותלוח 15.26.0
הלוח יהיה בקר  .בכל חדר גסטרו ובחדר ההתאוששותו יורכב המקומייםהפעלה ה ותלוח

 מגע המחובר למערכת בקרת המבנה, שקוע בקיר.
 

 יכלול: המקומיפעלה ההלוח 
 .)הפעל/הפסק( לכל מפוח המצוי באזורפיקוד  •
 .לכל יחידת טיפול אוויר המצויה באזור )קירור/חימום/אוורור(פיקוד  •
 "א.אינדיקצית חימום/קירור/אוורור לכל יט •
 ירוק/אדום.המשרת את הקומה  תקלה לכל יט"א ולכל מפוחופעולה  אינדיקצית •
 אינדיקצית פעולה/תקלה ליחידת העיבוי של היט"א. •
לחצנים וירטואליים לקביעת טמפ' יחידות הטיפול באוויר, עם תצוגה לטמפ'   •

הנדרשת, לטמפ' בפועל והאם השליטה מהבקר המקומי או ממערכת הבקרה 
 ית.המרכז

 
בלוח הראשי יהיה מפסק בורר עבור כל אחת מלוחות ההפעלה מרחוק להפעלה 

ומהבקרה ניתן יהיה לבחור באם השליטה ביט"א/מפוח ממערכת  מקומית/מרחוק
 .הבקרה או מקומי

 
המשמשת את  חידת מיזוג אוויר פנימיתלכל י בצמוד לבקר ימוקמו תרמוסטטים

החוזר של היחידה או באוויר האספקה  השטחים הציבוריים, המחובר לרגש באוויר
 ביחידת האוויר הצח.

 
 לוח הפעלה והפסקה של מפוחי שחרור העשן –לוח פיקוד כבאים   15.27.0

 .הקבלן יבצע לוח פיקוד כבאים בכניסה למבנה
 .הלוח יאפשר הפעלה מאולצת של כל אחד ממפוחי שחרור העשן

 .יבטיח כניסה אוטומטית של המפוחים לפעולה בעת גילוי אש
 .רק לאחר כניסתם לפעולה –ויאפשר הפסקה מאולצת של המפוחים על ידי הכבאים 

 .הלוח יכלול נורת פעולה ונורת תקלה עבור כל מפוח בנפרד
כל מפוח יכלול מפסק הפעל/אוטומט/הפסק, עם אינדיקציה למצב כל מפסק במערכת 
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שיידרש על אחריות הקבלן להתחבר ללוח פיקוד כבאים ראשי של המבנה כפי  .הבקרה
 ידי יועץ הבטיחות.

 

 אינסטלציה חשמלית  15.28.0
הקבלן יספק ויתקין את כל מערכות קוי ההזנה והפיקוד מלוחות החשמל ועד למנועים 

 .ולמכשירים למיניהם וליתר חלקי הציוד החשמלי
 

האינסטלציה החשמלית תבוצע בקוים כמתואר להלן, בין חלקי המתקן השונים, לרבות 
 .ות חשמל וכו' ותהיה מושלמת על כל אביזריה ופריטיה כנדרשמנועים, פיקוד, לוח

 
 .סיום הצינורות לאביזרים השונים יהיה בצינורות גמישים

כל היציאות מהרצפה לאביזרים יוגנו ע"י צינור מים מגולוון, כל חיזוקי הצינורות, 
 .הכבלים והברגים שלהם יהיו מחומר בלתי מחליד או יצופו בציפוי המונע חלודה

 
 .המוליכים יהיו בצבעים שונים וצבעם יסומן בתוכניות החווט החשמלי

 .ממ"ר 1.5 -חתך כל מוליך לא יהיה קטן מ
 

 .כל תוכניות האינסטלציה החשמלית ימסרו למפקח לאישור, לפני הביצוע
קווי חשמל המותקנים מתחת לריצוף ו/או רצפת בטון יהיו מכבלים מושחלים בתוך 

 .צינורות מתאימים
 
או  PVC -י חשמל המותקנים בתוך הקירות יהיו מוליכים מנחושת מבודדים בווק

 .מושחלים בתוך צינורות פלסטיים מסוג "מריכף" XLPכבלים 
קווי חשמל המותקנים על טיח הקירות או התקרות בתוך המבנה יהיו מוליכים 

, מושחלים בתוך צינורות משוריינים XLPאו כבלים  PVC -מנחושת, מבודדים ב
ועים, או בתוך צינורות פלסטיים קשיחים או בתוך תעלות פח מגולוון צבוע או צב

 .הקבלן יוודא הכנסת הצינורות לבטונים לפני היציקה .מחומר פלסטי
 .קופסאות החיבורים יהיו ממתכת

 .כבלי הזנה על הגג יותקנו בתוך תעלות פח מגלוון סגורות עם מכסה יעודי מפח מגלוון
חצית  .מ' מכבלי הכח 1תעלות פח כנ"ל, אולם במרחק מינימלי של כבלי פיקוד יוקנו ב

 .מעלות )בניצב( בלבד 90אי כח ופיקוד יעשה בזוית של ותו
 

 .על כבלי משני התדר להיות מסוככים למניעת השפעה אלקטרומגנטית
 .כל כבלי מפוחי שחרור העשן יהיו חסיני אש במשך שעתיים

 
העברת הביקורת תיעשה על  .קורת מהנדס בודקהקבלן אחראי שהאינסטלציה תעבור בי

ידי הקבלן ועל חשבונו ותעודת האישור על קבלת המתקן, ללא הסתייגויות, תמסר 
 .למפקח

 .קורת חברת החשמל יקבע בתאום עם המפקחיהמועד לב
 

הקבלן יהיה כפוף בביצוע עבודתו לתקנים ולדרישות המפורטות במפרט לעבודות 
 .החשמל של המבנה

 .האינסטלציה החשמלית תבוצע בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי בעל רשיון עבודות
 

 הגדרת התפר בין קבלן מיזוג האוויר לקבלן החשמל   15.29.0
הערה כללית בנוגע לכל המידע הספציפי בפרק זה: מובהר בזאת שאחריות קבלן מיזוג 

 האוויר לספק את ההזנות לכל יחידות מיזוג האוויר במסגרת פרויקט זה, בין אם
 היחידה הוגדרה מפורשות ובין אם לא. 

מטרת הנתונים בפרק זה הינה לסייע לקבלן בהבנת המערכת וליישר קו בין הנתונים 
שהועברו ליועץ החשמל בתכנון לבין אלו המועברים לקבלן בביצוע. כל הנתונים בפרק 

ל זה הינם נתוני תכנון משוערים ולא נתונים סופיים. אחריות הקבלן להתאים את כל
הנתונים בפרק זה לנתוני הביצוע בפועל ולהעביר לקבלן החשמל )לאחר אישורנו ואישור 

 יועץ החשמל( מידע מדויק התואם את הפרויקט בפועל.
 אין באי דיוקים ו/או חוסרים בפרק זה עילה כלשהי לטענה כספית כלשהי של הקבלן.

 
 

 VRFהזנת חשמל ליחידות פנימיות של מערכות  15.29.1
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ה או גלויות על הקיר תקבלנה כפול הקרתבהמותקנות  פנימיות ותיחיד .א
 יועץ בהתאם לתוכניות הזנה מלוח חשמל קומתי של קבלן החשמל,

וולט  230. כל יחידה מופעלת בזרם בלתי חיוני חד פאזי החשמל
 )בהתאם לטבלאות הציוד(. 

ה תקבלנה הזנה מלוח כפול הקרתבהמותקנות  BC Controller ותיחיד .ב
 . החשמל יועץ בהתאם לתוכניות קבלן החשמל,חשמל קומתי של 

התרמוסטטים בחדרים יקבלו אות מגלאי נוכחות לנוכחות אנשים בחדר  .ג
ויכנסו ויצאו מפעולה בהתאם. אחריות קבלן החשמל )יועץ החשמל( 

אין  –לספק את גלאי הנוכחות ולספק אות ותרמוסטט הממוקם בחדר 
 להפסיק את הזנת החשמל ליחידה.

פאזי  ויר יספק ויתקין את היחידות כולל תקע חשמלי חדואהזוג יקבלן מ .ד
עם הארקה וחוט באורך מתאים. קבלן מזוג אוויר יסמן לקבלן החשמל 

את המקום המדויק שבו יש להתקין שקע שיהיה בתחום התקרה 
או ליד היחידה הגלויה על הקיר. בהתקנת שקע על התקרה יש  הכפולה

 לא יישלף מכוח הכובד. השקעשלהשתמש בזוויתן כדי להבטיח 
יספק ויתקין שקע לכל יחידה  לפי הנחיות מהנדס החשמל קבלן החשמל .ה

בגודל מתאים ולפי מידע עדכני שיקבל מקבלן מזוג אוויר. כמו כן יספק 

 הפנימית בין היחידה משיכה עם חוט 1ויתקין צינור חשמל בקוטר "
היציאה  לבין התרמוסטט ו/או המפסק שלה שמסומן בהתאם בתוכניות.

מ' מהרצפה. מיקומי יציאות  1.4בצד התרמוסטט תהיה על הקיר בגובה 
  ויר.ואהצינור החשמל יסומנו במקום ע"י קבלן מזוג 

 VRFהזנה ישירה עבור יחידות עיבוי  15.29.2
יספק ויתקין הזנה ישירה לכל יחידת עיבוי מלוח חשמל של החשמל  קבלן

 .קבלן החשמל. יחידות העיבוי ימצאו על גג המבנה
אחריות קבלן החשמל להביא את ההזנה עד למפסק בטחון שימצא בסמוך 

ליחידה. אחריות קבלן מיזוג האוויר לחווט את יחידת העיבוי ממפסק 
 הבטחון ועד ללוח החשמל של היחידה. 

 למזגנים מפוצלים מסוג אינוורטר הזנות חשמל 15.29.3

וח מזגנים מפוצלים עבור חדר תקשורת מקבלים הזנה חיונית ישירה מל .א
למעבים בקומת הקרקע, בהתאם לתוכניות  חשמל של קבלן החשמל

 יועץ החשמל. 

אחריות קבלן החשמל להביא את ההזנה עד למפסק בטחון שימצא  .ב
בסמוך ליחידה. אחריות קבלן מיזוג האוויר לחווט את יחידת העיבוי 

 ממפסק הבטחון ועד ללוח החשמל של היחידה.

ה אוטומטית בין המזגנים בחדר קבלן מיזוג האוויר יבצע בקר להחלפ .ג
 התקשורת.

 הזנות חשמל למפוחים ציריים ומפוחים קוויים 15.29.4
וולט בהתאם  220המפוחים מופעלים בזרם בלתי חיוני או חיוני, חד פאזי 

לטבלאות הציוד. מפוחים ציריים ומפוחים קווים, המותקנים בתקרה כפולה 
ל, בהתאם או בקיר, יקבלו הזנה מלוח חשמל קומתי של קבלן החשמ

לתוכניות יועץ החשמל. הפעלת המפוחים ע"י שעון שבת/מפסק, על ידי קבלן 
החשמל. אחריות קבלן מיזוג האוויר להעביר לקבלן החשמל את נתוני 

 ההזנה הנדרשים.
 חשמל ללוחות חשמל מיזוג אויר תהזנ 15.29.5

 לוחות הבאים:ל הזנה קווי קבלן החשמל יספק ויתקין
  על הגג 1לוח מס'  .א

ל גג המבנה, לכח פיקוד ובקרה בלתי חיונית של מפוחי הממוקם ע
היניקה, יחידת טיפול באוויר וכל  מדפי האש באזור ותא נפרד 

  סופר חיוני למפוח שחרור עשן.

 תא בלתי חיוני עבור: •
 .F-3 ,F-4 ,F-5 ,F-6 ,F-7 ,F-8 ,F-9מפוחי יניקה  ✓
 .AC-2יחידת טיפול באוויר  ✓

 כל מדפי האש באזור. ✓



142 

20.07.21מעודכן לתאריך   

 

גסטרו –ברזילי אשקלון   

 

ני עם מערכת החלפה אוטומטית בין הזנת ח.ח. תא סופר חיו •

 .F-S-1להזנה סופר חיונית עבור מפוח 

 בגלרית היטאות 2לוח מס'  .ב
הממוקם בגלריה, לכח פיקוד ובקרה בלתי חיונית של יחידות 

 הטיפול באוויר וכל  מדפי האש באזור.

 תא בלתי חיוני עבור: •
 ,AC-3 ,AC-4 ,AC-5 ,AC-6יחידות טיפול באוויר  ✓

AC-7 
 כל מדפי האש באזור. ✓

  על הגג 3לוח מס'  .ג
הממוקם על גג המבנה, לכח פיקוד ובקרה בלתי חיונית של מפוחי 

היניקה, יחידת טיפול באוויר וכל  מדפי האש באזור ותא נפרד 
  סופר חיוני למפוח שחרור עשן.

 תא בלתי חיוני עבור: •
 .F-1 ,F-2מפוחי יניקה  ✓
 .AC-1יחידת טיפול באוויר  ✓
 אש באזור.כל מדפי ה ✓

תא סופר חיוני עם מערכת החלפה אוטומטית בין הזנת ח.ח.  •

 .F-S-2להזנה סופר חיונית עבור מפוח 

במיקום המסומן  ותאוויר יספק ויתקין את הלוחהקבלן מיזוג  .ד
כן יספק ו שיוסכם בעת הביצוע קרוב או במיקום יםבשרטוט

ויתקין את כל החיווט והחיבורים מהלוח לציוד, המכשירים 
 .חיות הפעלה וכו' הקשורים ללוחלו

קבלן מיזוג אוויר  ינות,המז ותוהלוח ללוחות לפני הזמנת הקו .ה
צים, לאישור יועץ הנחו ויםימסור בכתב מידע עדכני על גודל הקו

מיזוג האוויר. לאחר אישור יועץ מיזוג האוויר המידע יועבר על ידי 
ן . על קבלקבלן מיזוג האוויר לקבלן החשמל וליועץ החשמל

אין להוציא את לוחות  החשמל לוודא שאמנם מידע זה הועבר.
החשמל המזינים את לוחות מיזוג האוויר לביצוע ו/או לבצע את 

קווי ההזנה ללוחות מיזוג האוויר, לפני סיום ההליך הנ"ל 
 .בשלמותו

 עבור ציוד   ינורות חשמל להשחלת חוטיםצ 15.29.6
ע"י  כבלים להשחלת עם חוט משיכה  1קבלן החשמל יכין צינורות חשמל "

 :קבלן מיזוג אוויר
 בין התרמוסטטים ליחידות מיזוג אויר בחדרים השונים.  .א

בין יחידות טיפול באוויר על הגג ובגלריה ובין  .ב
 התרמוסטטים/בקרים בחדרים השונים. 

בין לוח פיקוד הכבאים בכניסה למבנה לבין הלוח הסופר  .ג
 חיוני/חרום על הגג.
ויתואמו לפרטים בין קבלן מיזוג האוויר  המיקומים מסומנים בתוכנית

  . לקבלן החשמל
 אש ועשן גילוי 15.29.7

מיזוג אוויר זוג חוטים ממרכזת גילוי  לכל לוחקבלן החשמל יביא  .א
      כאות הפעלה. – אש

את  ות חשמל מיזוג אוירקבלן מיזוג אוויר ידאג להסדיר בלוח .ב .ב
חרור מפוחי ש למעט המפוחיםו יחידות מיזוג האוויר כל השבתת

ההתראה ואת הפעלת מפוחי וסגירת מדפי האש בעת קבלת  עשן
 שחרור העשן בהתאם לצורך.

 
 
 
 

 מתנעים ומפסיקים 15.30.0
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 כדלקמן: יהיו המתנעים

 .ישיר מהקו –כ"ס  5עד   -

 .מתנע רך– ומעלה כ"ס 5  -
 

 המתנעים יהיו מטיפוס מגנטי ויכללו את סידורי הבטחון הבאים:
 לוש הפזות.הגנה בפני יתרת זרם על ש .1
 הגנה תרמית הניתנת לכיוון. .2
 הגנה בפני זרמי קצר גבוהים. .3
 הגנה בפני מפל מתח. .4
 הגנה בפני חוסר והיפוך פזה. .5

 
 המתנעים יצויידו במגעי עזר אשר ישולבו במעגל הפיקוד של המנוע.

 
. מתחת הרץ, שלוש פזות 50וולט  380כ"ס ומעלה יהיו עבור זרם של  1מנועים בעלי גודל 

 הרץ ופזה אחת. 50וולט  220כ"ס יהיו עבור זרם של  1 -ל
 

 התקנת חוץ של מערכות חשמל 15.31.0
בכל מקרה בו ציוד מכל סוג שהוא: מנועי חשמל, לוחות ואינסטלציה חשמלית, יהיו 

מותקנים בצורה גלויה מחוץ למבנה, יהיו אלה בנויים ומותאמים באופן מיוחד לעמידה 
 חדירת מי גשם, לחות אבק וכו'. בתנאי חוץ, מוגנים בפני

 לפחות. IP-65המנועים יהיו מטיפוס סגור הרמטי עם אטימה בתקן של 

ושקע חד פזי. הלוח יותקן על הגבהת  CEEאמפר בתקן  32בלוח יהיה שקע תלת פזי 
 ס"מ מעל משטח הבטון. 30בטון של 

ח והאדם מפני ס"מ לפחות מפני הלוח, להגנה על הלו 80הלוח יכלול גגון רחב הבולט 
 גשם.

 
 מערכות בקרה 15.32.0

 
 תאור כללי של המערכת 15.32.1

סעיפי הבקרה בכתב הכמויות בנויים בצורת קופלטים ליחידה בודדת, 
הכוללים את כל דרישות פרק הבקרה להלן ואת כל דרישות הבקרה 

מהיחידות השונות בהתאם לדרישות מפרט זה ובהתאם לדרישות כתב 
כוללים את כל הדרוש עד לפעולה  מובהר בזאת, שהקומפלטים .הכמויות

 .מושלמת של מערכת הבקרה, ללא יוצאים מהכלל
ויר בפרוייקט זה תהיה ממוחשבת ומערכת הבקרה עבור מערכות מיזוג הא

 (Peer to Peerבתצורת נקודה לנקודה ) ,מהירה PLC ותתבסס על רשת בקרי
ת המערכ .בית החוליםהסטנדרטית במתחם  יאשה M340מודיקון  מתוצרת

 תתחבר, תותאם ותעבוד כיחידה אחת, על גבי תוכנת הפעלה/בקרה מסוג
המערכת מיועדת לשליטה מרכזית  .הקיימת בבית החולים סימפליסיטי

ויר המתוכננות במסגרת מכרז זה, על המערכת ומלאה על מערכות מיזוג הא
המערכת תהיה  .להבטיח פעולה יעילה, חכמה ובעלת יעילות אנרגטית גבוהה

שתאפשר את חיבורה למערכות בקרה  TCP/IPפרוטוקול פתוח מסוג בעלת 
באחריות  .ישירה בין הבקרים תקשורתאחרות על גבי אותו "אינטרפייס" עם 

לאותה  ההקבלן להבטיח את יכולת החיבור של בקרים שונים מתוצרת שונ
המערכת מיועדת לשליטה מרכזית מלאה על מערכות מיזוג  .מערכת בקרה

כננות במסגרת מכרז זה, על המערכת להבטיח פעולה יעילה, ויר המתווהא
 .חכמה ובעלת יעילות אנרגטית גבוהה

 .אל פסק וחיוני –הזנות חשמל  2 -כל תא בקרה יחובר ל
על הקבלן להגיש לאישור המפקח סכימה מפורטת של כל מערכת הבקרה תוך 

שור מסמך על הקבלן להגיש לאי .והרזרבה .I.O -ציון הבקר, הדגם, רשימת ה
המתאר את לוגיקת הבקרה בצורה מפורטת, את המסכים המוצעים, צורת 

 .האינדיקציות וההפעלות
 .TCP/IPכל ציוד הבקרה יסופק עם תקשורת  .א
נפרד תקני, כולל שקע רשת, מכל בקר למתג הבקרה  TCPיהיה קו תקשורת  .ב

 .הקרוב
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קרה הנ"ל, כולל תקני עם מתג הב 10U ארון תקשורתהקבלן יספק ויתקין  .ג
 .מתג הראשיבין הקו אופטי בינו ל 

 כדוגמת סימפליסיטיליישום תוכנה מלא לבקרים ולתוכנת  הקבלן נדרש .ד
בבית החולים, כולל מסכים, גרפים, טבלאות, דוחות והתראות  הקיימים

UCME. 
שהחומרה, התוכנה, התקשורת בפרויקט ושילובם לתוך מערכת מובהר  .ה

 ,ת הבקרה של בית החוליםולים יעשו באמצעות חברהבקרה של בית החו
 .בלבדג'נרל מהנדסים או  עלוטק

 
 

 ביצועי המערכת 15.32.2
, הנדרשות דינמיותהנקודות ה כלתצוגה גרפית: המערכת תציג מסך גרפי עם  .1

 .שניה, לכל היותר 1מתעדכנים בתוך הנתונים  כאשר
עודכנים בתוך רענון גרפיקה: המערכת תעדכן מסך גרפי, כולל כל הנתונים המ .2

 .לכל היותר השני 1
תגובה לפקודה: הזמן המקסימלי שיעבור בין ביצוע פקודה בינארית על ידי  .3

פקודה אנלוגית תתחיל  .שניות 2המפעיל לבין התגובה באביזר לא יעלה על 
 .שניות לכל היותר 2להתבצע בתוך 

ינויי סריקת שינויים: על הרשת לשדר במהירות כל שינויי מצב בינארי וכל ש .4
של ערך אנלוגי, כך שכל נתון המוצג בתחנת העבודה או שנעשה בו שימוש 

 .שניות לכל היותר 6בבקר יהיה מעודכן בתוך 
זמן התגובה של ההתראה: על הזמן המקסימלי שעובר מהרגע שאובייקט  .5

מסויים נכנס למצב התרעה ועד שההתרעה מופיעה במחשב תחנת העבודה 
 .שניות 45 -להיות נמוך מ

דירות ביצוע: על אפליקציות רגילות וסטנדרטיות להיות זמינות לפעולה ת .6
באחריות הקבלן לבחור את זמני  .שניות 5 -בתדירות מינימילית של פעם ב

הביצוע וחלוקתם בהתייחס לתהליכים המכניים תחת מערכת הבקרה לצורך 
 .מענה לתנאי

 PID PLCל ביצוע: הבקרים המתוכנתים יהיו מסוגלים לבצע מעגל בקרה ש .7
על הבקר לסרוק ולעדכן את ערכי  .בתדירות נבחרת של לפחות פעם בשניה

התהליכים ואת התוצאות הנובעות מהחישובים באותה תדירות ובאופן 
 .מסונכרן

הודעת התראה מרובה: על כל תחנות העבודה על הרשת לקבל הודאת  .8
 .שניות בין הראשון לאחרון לכל היותר 5התראה תוך 

 .Tים שתוצג על ידי האות הדמיית נתונ .9
 .קבלת טרנד של כל נקודה, כולל הפעלות ותקלות דיגיטליות .10
 .יש לקבל במערכת ציון תקלות חולפות ואישורן, כגון חוסר זרימת אויר .11
 .יש לבצע לחצן וירטואלי להפסקת כל המערכת כיחידה אחת .12
 דיוק המדידה: על כל הערכים הנמדדים להיות בעלי דיוק דיווח מינימלי, .13

 כמתואר בטבלה הבאה: 
 דיוק הדיווח המשתנה הנמדד

 ±0.2ºC(±0.36ºF) טמפ' חלל
 ±0.2ºC(±0.36ºF) טמפ' אויר בתעלה

 ±0.5ºC(±0.9ºF) טמפ' אויר חוץ
 ±0.1ºC(±0.18ºF) טמפ' מים

 ±0.15ºC(±0.27ºF) הפרש טמפ'
 ±2%RH לחות יחסית
 ±2% ספיקת מים
 ±2% ספיקת אויר

 ±2% לחץ אויר בתעלה
 ±2% לחץ אויר בחלל

 ±2% לחץ מים דיפרנציאלי או אבסולוטי
 ±2% (A ,V ,Wנתונים חשמליים )
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 בקרים  15.32.3

המיועדים לבקרת אנרגית מבנים ומיזוג אויר  PLC PIDהבקרים יהיו בקרי 
שתפקידם יהיה לקבל את החיוויים מהשטח כולל אותות דיגיטליים, פולסים 

 .ואנלוגים
ובעלי תקשורת  TCP/IPק תקשורת למחשב מסוג הבקרים יהיו בעלי ממש

התקשורת בין הבקרים תהיה מלאה  .ברשת לבקרים נוספים ע"י זוג גידים
לטווח  TCP/IPלהעברת נתונים דיגיטליים ואנלוגיים כאחד ע"ג קו תקשורת 

מטר בין הבקר הראשי לבין בקרי המשנה ללא צורך  1000מינימלי של 
 .במגברים

בקרים הראשיים תיהיה תקשורת המבוססת על רשת בין מרכזי הבקרה וה
יתכן צורך במתאם תקשורת לרשת זו, על הקבלן  .התקשורת של בית החולים

לא תשולם תוספת בגין מתאם  .לקחת זאת בחשבון במסגרת מערכת הבקרה
 .תקשורת כנ"ל

לכל בקר נדרשת יכולת עבודה עצמאית ללא תלות במרכז הבקרה ו/או בבקר 
במקרה של נפילת תקשורת יעבדו הבקרים  .בספק מתח מרכזיהמרכזי ו/או 

במצב זה תועבר הודעה למחשב  .לפי הנתונים האחרונים הטעונים בהם
 .הבקרה המרכזי על נפילת תקשורת ועל הבקרים שלא מצויים בתקשורת

 .בכל בקר תהיה אופציה לשעון פנימי וסוללת גיבוי לשעון
ם לשמירת הזכרון במקרה של נפילת יו 30 -הבקרים יכללו סוללת גיבוי ל

למניעת מחיקת התוכנה במקרה  EPROMכמו כן יכללו הבקרים זיכרון  .מתח
 .והסוללה נחלשת או מושפעת על ידי רעשים חשמליים או מגנטיים

מכל  30%הנדרש בתוספת של  .I.Oכל בקר יהיה בעל יכולת שליטה על מכלול 
  .לפחות .I.Oסוג 

 
 הצגת הנתונים 15.32.4

 .תעבוד בסביבת חלונותהמערכת 
 צורות עיקריות: 5 -הנתונים יוצגו במערכת ב

 שרטוט גרפי וסכמות גרפיות דינמיות על גבי צילומים ואנימציה של .1
 .האיזורים והיחידות הנשלטות

 .הצגת נתונים בטבלאות ואפשרות להפעלות.2
 .דו"חות נתונים בחתכים שונים.3
 .דו"ח התראות.4

 .וכחות נציג בית החולים ועל פי הנחיותיועיצוב המסכים יעשה בנ
על התוכנה הגרפית של מערכת הבקרה לתמוך בתוכנת אוטוקד בכדי לאפשר 

 .הכנסת תרשימי מבנים ומערכות נוספים
 

 התראות 15.32.5
 בעת אירוע תקלה ו/או התראה כל שהיא יהיה נוהל הצגת האירוע כלהלן:

תאריך וקלה, זמן ההתראה תתפרץ למסך כולל תיאור מפורט של מהות הת .א
קרות התקלה, ערך נקודת הבקרה בזמן קרות התקלה, כולל אפשרות של ציון 

מיקום התקלה על גבי הסכמות של המבנה עם צביעה באדום של אזור 
 .התקלה והשמעת סירנה קולית במחשב הבקרה

 .תתבצע הדפסה של ההתראה כולל ציון השעה, התאריך ותאורה .ב
ראות עם ציון השעה והתאריך המצויין בצבע של ההתראה תכנס לדו"ח הת .ג

 .תקלה פעילה
 .על המפעיל יהיה לאשר את התקלה אחרי הקלדת סיסמה .ד
תתבצע תצוגה ורישום של התקלה על גבי הדיסק הקשיח בקובץ  .ה

 .ההיסטורי
ניתן יהיה להגדיר ע"י המפעיל איזה מההתראות יגרום לחיוג חיצוני 

 .אוטומטי
 

 המערכות המבוקרותהפעלה מרחוק של  15.32.6
 באמצעות מחשבי הבקרה ניתן יהיה להפעיל מערכות על בסיס:

 .יזום .1
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 .לפי תוכנית זמן שבועית .2
 .לפי תוכנית מיוחדת לפעולה בחגים .3
 .לפי תוכניות זמן מיוחדות .4
החלפת תוכנית זמן יומית מבלי לשנות את התוכנית  OVERRIDEתוכנית  .5

 .אופן עצמאיהשבועית לכל נקודת בקרה ב
על כל נקודת בקרה ניתן יהיה לשלוט באופן ידני )ללא לוח זמנים כלשהו( 
או לפי לוח זמנים )מכל אחד מהסוגים( או באופן זמני למשך מספר שעות 

 .שלאחריהן תחזור נקודת הבקרה ללוחות הזמנים שנקבעו עבורה
 

 רשת תקשורת בקרים 15.32.7
 .רת ישירהעל הבקרים לאפשר העברת נתונים ביניהם בתקשו

התקשורת בין הבקרים תאפשר גלובליזציה, כך שכל בקר יוכל לעשות שימוש 
 .בכל נתון מכל בקר אחר ברשת

תקלה כל שהיא בכל אחד מהבקרים המחוברים לרשת, תגרום לניתוקו הזמני 
מהרשת בכדי לאפשר לכל שאר הבקרים להמשיך פעולתם והעברת 

 .אינפורמציה ללא הפרעה
 

 יןמערך הבקרה בבנ 15.32.8
אשר יותקנו  DDCהבקרה על המערכות תתבצע ע"י רשת של מספר בקרי 

 .וישולבו בלוחות החשמל של מערכת מיזוג האויר
 .יש לדאוג לחלוקה הגיונית של הציוד המבוקר בין בקרי המערכת השונים

יש למנוע העמסה של מספר מערכות רב על בקר אחד, גם אם הכניסות 
 .קות עבור כולןוהיציאות של הבקר המותקן מספי

 
 תמונות, טבלאות ומסכי תצוגה 15.32.9

מספר מסכי התצוגה וההפעלה יקבע במהלך הפעלת המערכות בבנין על 
הקבלן לכלול בהצעתו כמות מספקת של מסכי תצוגה למטרת הצגת כל 

 .המערכות המחוברות למערכת בצורה ברורה וקלה לתפעול
מתאר את המערכת באופן כללי כל מערכת תוצג על גבי מסך גרפי נפרד ה

יהיו מסכים נפרדים המראים את התפלגות  .ונתוני מדידה בזמן אמת
הטמפרטורות באיזורים השונים ואשר יוצגו על גבי סכמה גרפית אדריכלית 

כמו כן יהיו מסכי תפעול עבור הפעלות ידניות )עוקף שעון(  .של המבנה
 .וטבלאות הפעלת זמן שבועיות עבור כל המערכות שבשטח

ת דרישה לאגירת נתונים רגעיים, מצטברים יומיים, טמפ', ספיקה, קיימ
צריכת אנרגית חימום, קירור וחשמל )מהסאטק( והצגתם בטבלאות המרה 

 לאקסל
 

 תאור מפורט –פעולת המערכת  15.32.10
 

 מפוחים 
מלוח /תתאפשר מהמחשב המרכזי ומלוח הפעלה מרחוק מפוחהפעלת כל 

 .מיזוג אוויר ראשי
ואדומה( יסמנו פעולה או תקלה כללית בלוח ראשי ובלוח  נורות סימון )ירוקה

 .הפעלה מרחוק
מסרנה תוכניות עבודה מפורטות ית בקרהלפני ביצוע והזמנה של מערכות ה

 .לאישור
 

 .יד-מופסק-יהיה בלוח מיזוג האוויר מתג פיקוד אוטו מפוחלכל יחידת 
ההפעלה מפוח לפי לו"ז הכאשר המתג במצב אוטו תפעיל מערכת הבקרה את 

(, כאשר המתג במצב יד תפעיל וניתן לשינוי )שיקבע במחשב מערכת הבקרה
 .מערכת הבקרה את המפוח ללא תלות בלו"ז

 
בנוסף קיימת אפשרות הפעלה ידנית )לא דרך מערכת הבקרה( באמצעות מתג 

 .בלוח התפעול הראשי על הגג או באמצעות לוח ההפעלה מרחוק
  

בקרים, ישמר מצב הפעולה שקדם לנפילת במקרה של נפילת תקשורת בין ה
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בפעולה )ממערכת הבקרה( המפוח ה יאם לפני נפילת התקשורת ה -התקשורת 
 .מפוח ברציפותהימשיך הבקר להפעיל את 

 
 .במפוח יספק אות לתקלהזרימת אוויר  העדר 
  
מפוחים בהזנת משנה תדר בהם משנה התדר משמש לוויסות בלבד, יקבע ערך  

ר וויסות המערכת. הערך הנדרש יירשם במערכת הבקרה משנה התדר לאח
כערך המטרה במצב אוטומט. המפעיל ממערכת הבקרה יוכל לשנות את תדר 

המפוח במעבר למצב ידני. במצב של תקלה במשנה התדר יופעל עוקף ווסת 
 והמפוח יעבוד בספיקה מלאה.   

  

 עם משנה תדרמפוח כל עבור  .I.Oרשימת  

 Din Dout Ain Aout 
 1  הפעלת מפוח היחידה

 1 יחידה בפעולה
 1 מפסק זרימת אוויר 
 1 תקלת זרם יתר 
 1 בורר מפוח בלוחמצב  
 1    שליטה במשנה תדר 

 1   תצוגת משנה תדר
 1 תקלת משנה תדר
 1  עוקף משנה תדר

 1  הפעלת משנה התדר
 1 משנה תדר במעקף

 
 1 1 3 6 סה"כ 

 
 כניסה/יציאה. לפחות מכל סוג של 30%+ רזרבה של  

 

 שחרור עשןמפוח כל עבור  .I.Oרשימת  

 Din Dout Ain Aout 
 1  הפעלת מפוח היחידה 
 1 יחידה בפעולה 
 1 מפסק זרימת אוויר 
 1 תקלת זרם יתר 
 1 בורר מפוח בלוחמצב  

 
 0 0 1 4 סה"כ 

 לפחות מכל סוג של כניסה/יציאה. 30%+ רזרבה של  
 

 באווירת טיפול ויחיד 
מלוח /ל יחידה תתאפשר מהמחשב המרכזי ומלוח הפעלה מרחוקהפעלת כ

ייעודית בחדר המטופל בהתאם לאופי  MSETאו מיחידת  מיזוג אוויר ראשי
 .החדר

נורות סימון )ירוקה ואדומה( יסמנו פעולה או תקלה כללית בלוח ראשי ובלוח 
 .הפעלה מרחוק

ודה מפורטות מסרנה תוכניות עבית בקרהלפני ביצוע והזמנה של מערכות ה
 .לאישור

 
 .יד-מופסק-לכל יחידת טיפול אוויר יהיה בלוח מיזוג האוויר מתג פיקוד אוטו

כאשר המתג במצב אוטו תפעיל מערכת הבקרה את מפוח היחידה לפי לו"ז 
ההפעלה )שיקבע במחשב מערכת הבקרה(, כאשר המתג במצב יד תפעיל 

 .מערכת הבקרה את המפוח ללא תלות בלו"ז
 

יימת אפשרות הפעלה ידנית )לא דרך מערכת הבקרה( באמצעות מתג בנוסף ק
 .בלוח התפעול הראשי על הגג או באמצעות לוח ההפעלה מרחוק
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תרמוסטט, באוויר הספקה ליח' אוויר צח, ובאוויר חוזר לשאר היחידות 
יפעיל את מערכת הפיקוד וישמור )ביחידות הגסטרו רגש הטמפ' יהיה בחדר( 

ת האוויר הצח ובאוויר ועבור יחיד )ניתן לשינוי(בועה על טמפ' אספקה ק
 .עבור יחידות הטיפול באווירהחוזר 

  
במקרה של נפילת תקשורת בין הבקרים, ישמר מצב הפעולה שקדם לנפילת 

אם לפני נפילת התקשורת היתה היחידה בפעולה )ממערכת  –התקשורת 
 .הבקרה( ימשיך הבקר להפעיל את מפוח היחידה ברציפות

 
כאשר מקבלים במערכת הבקרה אותות על פעולת מפוח היחידה ועל זרימת 

תפעיל מערכת הבקרה את מערכת בקרת הטמפרטורה של  –אוויר ביחידה 
 .היחידה

 
במקרה של  .הערך הרצוי של טמפ' האוויר יקבע ע"י המפעיל ממחשב הבקרה

 .נפילת תקשורת ישמר הערך האחרון שהיה בתוקף קודם לנפילת התקשורת
 

כל יט"א תשלט דרך מערכת הבקרה ודרך בקר ייעודי )מיקרוסט( בחדר 
  .המאפשר שליטה מקומית בגבולות טמפ' מוגדרת במערכת הבקרה

 
 באווירטיפול הת ויחיד עבור .O.Iרשימת  

 Din Dout Ain Aout 
 1  הפעלת מפוח היחידה

 1 מפסק זרימת אוויר
 1 תקלת זרם יתר

 1   טמפ' אוויר אספקה
 1   בחדרטמפ' 

 1   טמפ' אוויר חוזר
 1 יחידה בפעולה

 1 בורר יט"א בלוחמצב 
 VRF   1 1 -פיקוד למערכת ה

 1    שליטה במשנה מהירות
 1   תצוגת משנה מהירות

 1 תקלת מפוח
 1   לחץ בתעלה

 1   שינוי טמפרטורה מהחדר
 1   טמפ' באוויר הצח

 1 גלוי אש
 UVC 1תקלת מנורות 
 UVC 1פעולת מנורות 

 
 2 8 1 8 סה"כ

 לפחות מכל סוג של כניסה/יציאה. %30+ רזרבה של 
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 באוויר צחטיפול היחידת  עבור .I.Oרשימת 
 Din Dout Ain Aout 

 1  הפעלת מפוח היחידה
 1 מפסק זרימת אוויר

 1 תקלת זרם יתר
 1   טמפ' אוויר אספקה

 1   טמפ' בחדר
 1 יחידה בפעולה

 1 בורר יט"א בלוחמצב 
 VRF   1 1 -ת הפיקוד למערכ

 1    שליטה במשנה מהירות
 1   תצוגת משנה מהירות

 1 תקלת מפוח
 1   לחץ בתעלה

 1   שינוי טמפרטורה מהחדר
 1   טמפ' באוויר הצח

 1 גלוי אש
 UVC 1תקלת מנורות 
 UVC 1פעולת מנורות 

 
 2 7 1 8 סה"כ

לפחות מכל סוג של  30%+ רזרבה של  
 כניסה/יציאה.

 
 כל מדף האש עבור .O.Iרשימת 

 Din Dout Ain Aout 
   1 מדף פתוח

 1 מדף אש סגור
 

 0 0 0 2 סה"כ
 .לפחות מכל סוג של כניסה/יציאה 30%+ רזרבה של  

 
 עבור חדרי חשמל ותקשורת .I.Oרשימת 

 Din Dout Ain Aout 
  1   טמפ' בחדר

 
 0 1 0 0 סה"כ

 לפחות מכל סוג של כניסה/יציאה. 30%+ רזרבה של  
 

 VRFכל יחידת עיבוי  עבור .I.Oרשימת 
  Din Dout Ain Aout 

   1 יחידה בפעולה
 1 יחידה בתקלה
 1   אחוז העמסה

 
 0 1 0 2 סה"כ

 .לפחות מכל סוג של כניסה/יציאה 30%+ רזרבה של  
 

 לוחיות ציפוי 15.33.0
הקבלן יספק וירכיב לוחיות ציפוי )רוזטות( לכל הצינורות העוברים בגלוי דרך קירות או 

לא ישולם מחיר נפרד עבור לוחיות  .חלד-הלוחיות תהיינה מחומר פלדת אל .תקרות
 .אלה

 
 מתקןתיק  15.34.0

 .של משרד הבריאות AC-01מסירת המתקן תעשה במלואה בהתאם לדרישת נוהל 
לפני מסירת  .הקבלן מתחייב כי יש ברשותו את הנוהל וכי הוא למד את הדרישות
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המכיל הסבר מלא של  ל תיק המתקןעותק אחד שהמתקן יכין וימסור הקבלן למפקח 
על תיק המתקן להיות מדוייק ומפורט ולכלול את  .המתקן וכן הוראות תפעול ואחזקה

לאחר אישור המפקח והמתכנן לתיק  .כל הכלים הדרושים להחזקה ראויה של המתקן
 כל תיק יכיל את החומר הבא: .עותקים שימסרו ללקוח 4 -המתקן התיק ישוכפל ב

 .המתקן למפורט ש תאור 15.34.1

 .הוראות תפעול מפורטות של המתקן 15.34.2

 .תפ"מ בקרה מפורט הכולל את כל מצבי העבודה ומצבי תקלה של המערכת 15.34.3
על ידי  כולל הוראות אחזקה ושירות מפורטים ,של הציוד מפורטים קטלוגים 15.34.4

 .היצרן
 .של המתקן , מלאות ומפורטותמעודכנותעדות  תוכניות 15.34.5

15.34.6 CD  עם קבציDWG ,PDF דות וקבצי של תוכניות העPLT  מוכנים למשלוח
 .למכון העתקות

תוכניות עדות של כל לוחות החשמל במתקן, הזהות לתוכניות המצויות  15.34.7
 .בלוחות החשמל

המספור בשטח יהיה תואם את  .רומספ עם כל אביזרהכוללות  סכמות 15.34.8
 .המספור בסכמות

טבלת סימון של המנועים השונים במתקן, עם ציון עבור כל מנוע של: הספק  15.34.9
 .בעומס, וכוון בטחונות ליתרת הזרם  של המתנע זרםנומינלי,  זרםמנוע, 

 .טבלת סימון של אביזרי המדידה 15.34.10
 .מהנדס בודק מוסמךע"י  כל מתקני החשמלהעתק אישור קבלת  15.34.11
לעמידה בפני אש של הבידוד  מעבדה מאושרתהעתקי תעודות בדיקה של  15.34.12

כן ם העבודה, ולקחו ע"י המכון במקונלתעלות אוויר וצנרת, מדגמים ש
 .במהלך העבודה ששיידרציוד אחר לכל  אישורים כנ"ל

 .1001העתק אישור בדיקת המתקן ע"י מכון מאושר להתאמה ועמידה בת"י  15.34.13

-ACהעתק חוברת "אימות תפקוד תקין של המערכת" בהתאם לדרישות נוהל  15.34.14

 .של משרד הבריאות 01

 .הוראות אחזקה מפורטות הדרושות עבור המתקן 15.34.15
 .י חילוף עם שמות ומספרי טלפון של ספקי הציודרשימת חלק 15.34.16

העתק מכתב מטעם נציג המזמין כי נתנה לו הדרכה מלאה במשך שבועיים  15.34.17
ימים, בקשר לתפעול ואחזקת המתקן, וכל אינפורמציה המופיעה בתיק וזו 

 .אשר נמסרה בע"פ, ברורה ונהירה לו
 

 אחריות לציוד 15.35.0
ל ידי המפקח ותכלול שירות ואחריות האחריות לציוד תהיה לשנתיים מיום קבלתו ע

)לא  בציוד חדשיוחלף  )לרבות ציוד מתכלה( כל ציוד פגום .מלאים בהתאם למפרט זה
מיום הרכבתו והפעלתו התקינה  תייםהאחריות לציוד החדש המוחלף תהיה לשנ .משופץ(

 .בבנין
 שנים מיום קבלתו על ידי המפקח. 3 -תהיה ל VRF -האחריות לציוד ה

האחריות והבדק הקבלן מחוייב לביצוע תחזוקה וטיפולים כנדרש בנוהל מיזוג בתקופת 
 AC-01אחריות הקבלן לוודא שעותק של נוהל  –( AC-01האוויר של משרד הבריאות )

לבין  AC-01בכל מקרה במקרה של סתירה בין נוהל  .מצוי בידו לפני החתימה על ההסכם
 .מפרט זה יגבור המחמיר מבין השניים

והאחריות לציוד כוללים בידקות שנתיות הנדרשות בחוק ו/או בתקנים, בתקנות  השירות
ובנהלים, דוגמת אינטגרציה למערכות ניהול אש ועשן, בדיקות תקינות מדפי אש, בדיקות 

    .תקינות מערכות אב"כ וכן כל בדיקה נדרשת אחרת
ק לאחר המתקן יבדק ר .בכתב תתחיל מיום קבלת המתקן ע"י המפקח תקופת הבדק
 .יום 15הרצתו במשך 

 
 אחזקה מתוכננת -שרות שנתי מונע  15.36.0

 .במהדורתו השניה כלשונו AC-01האחזקה המתוכננת תעשה בהתאם לדרישות נוהל 
תקופת השירות הכלול בהסכם זה  .הכלול באחריות להלן פרוט עבודת השרות השנתי

 .הינה שנתיים
 .שעות 24זמן התגובה לקריאת השרות יהיה מקסימום 
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 חודשי תלת טיפול 15.36.1
 יבצע הקבלן את הבדיקות והעבודות המפורטות להלן: רבעוןמדי 
)או ניקוי בלבד לפי אישור איש  .החלפת כל מסנני האוויר של המזגנים •

 .התחזוקה בכתב(
 .בדיקת ניקיון מסנני המים •
 .והמשאבות המנועים ,בדיקה וגרוז מסבי המפוחים •
 .במידת הצורך אטמיםלפת והח םבדיקת כל ברזי המים, הידוק ברגי •

 .המים, הוספת כימיקלים במידת הצורך איכותבדיקת  •
 .בדיקה ושימון צירי מדפי אוויר •
בדיקת כל הרצועות של המפוחים השונים, מתיחה  והחלפה במידת  •

 .הצורך
בדיקת כל ברזי שחרור האוויר  האוטומטיים והידניים, יש לוודא שאין  •

 .אוויר במערכת
השונים של צנרת המים והוצאת לכלוך שהצטבר  בדיקת ברזי הניקוז •

 .לידם
 בדיקת לוחות החשמל, הבדיקה תוודא את הדברים הבאים: •

 .כי מגעי המתנעים נקיים )יש להחליפם במידה ויש בהם חורים( •
 .כי כל החוטים מחוזקים ואין ברגים רופפים •
 .כי אין זמזום למתנעים ולריליים השונים •
 .החלפה במידת הצורך .מתחממיםכי כל הפקקים תקינים ואינם  •

 .בדיקת הטמפ' בכניסה וביציאה מהמזגנים השונים )אוויר + מים( •

 .בדיקת תקינות גופי החימום החשמליים •

 בדיקת יחידות הקירור שתכלול: •
 .לחץ ראש, לחץ יניקה, ולחץ שמן -בדיקת הלחצים השונים  •
 .בדיקת כמות השמן )יש לוודא שאין נזילות( •
 .מנוע ובדיקת מתחבדיקת הזרם של ה •
 .בדיקת ויסות הדרגות של המדחס •
 -במיקרה של חוסר גז יש לבדוק המערכת .בדיקת כמות הגז •

 .לנזילות
 .חיזוק ברגי הראש •

 .בדיקת פעולת מפוחי המעבה •
 .בדיקת הטמפ' בכניסה וביציאה מהמזגנים השונים )אוויר + מים( •

שר יכלול את תאור א למנהל האחזקה,דו"ח בכתב  רבעוןעל הקבלן להגיש מדי 
על הקבלן להעביר עותק  .הבדיקות שנעשו, התקלות שנמצאו והתיקונים שנעשו

  .מהנ"ל למפקח ולמתכנן במקביל
 

 פול חצי שנתי )עונתי(יט 15.36.2
שתי בדיקות בשנה, אחת עם תחילת עונת הקירור והשניה עם תחילת עונת 

פורט לעיל את תהיינה יותר יסודיות ותכלולנה בנוסף לטפול החודשי ש החימום
 הדברים הבאים:

 בדיקה יסודית של כל מערכת הפיקוד. .א

 רם.ז בדיקת תצרוכת החשמל של כל המנועים וכוון הממסרים ליתרת .ב

 PH-טיפול במי מחזור. למי מחזור יש להוסיף סודיום סיליקט לשמירת ה .ג
 (.7המים ) לש

 ניקוי סוללת מעבה יחידת הקירור. .ד

 ן.בדיקה יסודית של הטמפרטורות בבני .ה
 

 .רט לעילו, כמפיש להגיש דו"ח בהתאם
-ACבמקרה של התנגשות בין הדרישות הנ"ל לבין דרישות פרק האחזקה בנוהל 

 .במהדורתו השניה, תעשה האחזקה על פי המחמיר מבין השניים 01
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 אופני מדידה מיוחדים 15.37.0

היה והקבלן הציע מחירים שונים לסעיפים זהים, המופיעים בפרקים שונים,  15.37.1
 .המחירים בסעיפים הזהים על פי המחיר הזול ביותר יעודכנו

כל הבדיקות הנדרשות בהתאם למפרט זה ובהתאם לדרישות הרשויות  15.37.2
השונות, לרבות בדיקות לוחות חשמל על ידי מהנדס בודק, בדיקות רנטגן 

לריתוכי הצנרת וכו' כלולים במחירי הציוד ולא ישולם בגינם תוספת תשלום 
 .כלשהי

ימדדו לפי חתך התעלה אותה הן מצפות ולא לפי שטח יריעות קרמיות  15.37.3
 המעטפת החיצונית.

שאר אופני המדידה יהיו בהתבסס על המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת  15.37.4
 .משרד הבטחון

 



153 

20.07.21מעודכן לתאריך   

 

גסטרו –ברזילי אשקלון   

 

 עבודות מסגרות חרש - 19פרק 
 

לסעיפים המתאימים במפרט הכללי להלן מספר הערות הכלולות במחירי הסעיפים  סבהתייח
 השונים:

 
 .ת הפלדה  חלה על הקבלןילקונסטרוקצישופ דרואינג, תכנון תוכניות העבודה המפורטות  19003

 .ןהתוכניות יוגש ויאושרו ע"י המהנדס המתכנן של הבניי
 

  .לא יורשה לקבלן לבצע חיבורים בריתוך באתר אלא באישור מוקדם של המהנדס 19006
 

  622סיבולת  תהיה לפי האמור בת"י  19025
 

מריתוכי קצה מול קצה ,  100%דיקות הריתוכים יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  בכמות : ב 190372
במידה ויתקבלו תוצאות שליליות יתקן הקבלן את הפגמים ויבצע  .מריתוכי פינה   10%

בכל  .בכל הריתוכים תהיה חדירה מלאה;  .בדיקות חוזרות עד לקבלת תוצאות חיוביות 
  .ראה מפרט ריתוכים בהמשך  .החדירה המלאה הריתוכים יחש לבצע פאזות להבטחת 

   
 .הקונסטרוקציה לא תהיה מגולוונת פרט לאלמנטים שיוגדרו בכתב הכמויות 19040

 
תצבע לפי המפרט תהיה מגולוונת וקונסטרוקציה שאין דרישה לגביה להיות מוגנת אש,  190522

  .המצורף
 

 מערכת צבע לפלדה מגולוונת : 
יש לוודא  .ומנים, אבק וזיהומים אחרים באמצעות דטרגנטיםיש לנקות את המשטח מש .1

יש לבצע שטיפה במים נקיים להסרת  .כי הריתוכים מלאים ונקיים מנתזי ריתוך ושלקה
  .שאריות מלחים ולמלחי אבץ על הגליוון

יש לבצע שטיפה אברזיבית קלה או שיוף מכאני/ידני באמצעות בד שמיר או ניר לטש עד  .2
  .לוון וקבלת חיספוסהורדת הברק מהגי

במקומות שבהם נפגע הגילוון ובריתוכים יש לצבוע בהברשה של אוניקוט עשיר אבץ על  .3
  .ס"מ של הצבע על הגילוון 5יש לוודא חפיפה של  .מנת לשמור על רצף הגילוון 

  .מיקרון 60שכבה בעובי  -HB55שכבה ראשונה: צבע יסוד אפוקסי  .4

  .מיקרון יבש 110שכבה של  -אפוקסיכל מיו– צבע אפוקסי פוליאמיד –שכבה שניה  .5

 60נדרש, בעובי הצבע עליון פולאוריתן אליפטי , אוניספיד )בגוון והברק  –שכבה שלישית  .6
  .מיקרון יבש

 
 עיכוב בעירה: צבע למערכת 

  .יש לבצע ניקוי חול מסחרי .הכנת השטח: השטח לא יהיה מגולוון
  .מיקרון יבש 60כבה בעובי ש, HB55שכבה ראשונה: צבע יסוד אפוקסי 

דקות לפי סוג ועובי  120בעובי מתאים ל -CAFCO WB3   שכבה שניה: צבע מעכב בעירה 
  .הפרופילים

 60שכבה בעובי   550או סיגמדור   450דו רכיבי אמרקוט  צבע עליון פוליאוריתני  –שכבה שלישית 
 .מיקרון יבש

 
 קציה לאישור מנהל הפרויקטעל הקבלן להכין תוכנית הקמה לקונסטרו 19062

 
 מדידת הקונסטרוקציה תהיה לפי אלטרנטיבה א' –אופני מדידה  1900.00

 
בניגוד לאמור בסעיף קטן ג, ימדדו כל הברגים במשקל הפלדה לרבות הברגים לחיבור  1900.02

 .לאלמנטי בטון
לפי  צביעת הקונסטרוקציה תמדד בנפרד לפי טון הפלדה שנצבעה ובכפוף לצורת המדידה

  1900.02סעיף 
 

 .חספוס הגילוון לפני הצביעה לא ימדד בנפרד והוא חלק ממחיר הצביעה 1900.07
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 אשקלון –מפרט איכות לריתוך של בית חולים ברזילי 
 

 הגדרות .1
מפקח ריתוך מוסמך מטעם לשכת המהנדסים הישראלי או שווה  –המפקח  .א

 ערך בינלאומי

 הקבלן שמבצע עבודות הריתוך  –קבלן  .ב

( 1998) 1225התקן הראשי לפרויקט הינו התקן הישראלי ת"י  –תקן  .ג
, והסמכת רתכים 1032-2אשר מפנה לצורך הסמכת תהליכי ריתוך לת"י 

 AWS D1.1יתקבלו גם הסמכות לפי התקן האמריקאי  .127-1לת"י 

 .כן יחייבו המפרטים, השרטוטים והנספחים השונים שיצורפו למכרז-כמו .ד

הורסות( רק מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת )בדיקות לא  –בל"ה  .ה
 .מעבדות

 
 שרטוטים .2

 .ובאתר רק שרטוטים "מאושרים לביצוע" יהיו באולם הייצור .א

 .בשרטוטים יופיעו כל המידע הנחוץ על מנת לבצע חיתוך, הרכבה, ריתוך, ובדיקות .ב
 
 הסמכת רתכים ותהליכי ריתוך .3

בפני המפקח מפרט תהליך ריתוך רשום  לפני תחילת כל עבודת ריתוך, הקבלן יציג .א
(WPS)  בה כל הפרטים לגבי שיטת הריתוך שבכוונתו להשתמש. 

המוכיח שהתהליך הריתוך יתאים  (PQR)מלווה למפרט יהיה דוח הסמכת התהליך  .ב
יחשב כמתאים  AWSדוח הסמכת תהליך שמבוסס על תקן  .לפלדה מבחינת חוזק

כל מבחן רתך יפוקח ויאושר ע"י מפקח  .בתנאי שאין שינוי במשתנים המהותיים
 .ריתוך מוסמך

 .כל עובד שיעסוק בריתוך יהיה רתך מוסמך בעל תעודת הסמכה מטעם הקבלן  .ג
החברה אחראית לכך שתחום ההסמכה מכסה את האופי של העבודה ושההסמכה 

 .בתוקף

על הקבלן מוטלת  .למפקח שמורה הזכות לבחון כל רתך לפני שיורשה לגשת לריתוך .ד
חריות להסמיך את רתכיו, בהתאם לדרישות התקן, לפני תחילת העבודה במועד הא

 .מתאים כך שתהליך ההסמכה לא יהיה סיבה לעיקוב תחילת העבודה 
 
 חומרים .4

החומרים לייצור יהיו לפי הדרישות המפורטות בשרטוטים ובמפרטי העבודה  .א
 .הספיציפיים

זיהוי  .ל הקבלן והמפקחכל החומרים יהיו מזוהים ומאושרים ע"י מבקר טיב ש .ב
 .החומר יישמר על כל חלקיו לאחר חיתוך

 .פחים יאוחסנו כך שכל סוג חומר יאוחסן בנפרד .ג

 

 טיפול בחומרי ריתוך .5

יש לייבש בתנור לפני השימוש ולהחזיקן בתנאים יבשים בהתאם  E-7018אלקטרודות  .א
 אלקטרודות .לדרישות התקן ולפי ההמלצות הכתובות של יצרן האלקטרודות

רק אלקטרודות מאושרות ע"י  .באריזות ווקוום ניתן להשתמש ללא חימום קדם
  .המפקח יורשו לשימוש

רק תיל  .תיל ריתוך רציף יאוחסן לאחר כל יום עבודה במקום יבש או אטוף ניילון .ב
 .מאושר ע"י המפקח יורשו לשימוש

 
 פעולות מסגרות .6

 .שבלונות מתאימותסימון החלקים לחיתוך יעשה תוך שימוש בכלי מדידה או  .א

 -חיתוך האלמנטים יבוצע תוך שימוש במספריים, גילוטינה, משור, דיסקית חיתוך .ב
 .מערכת פלסמה או מבער גז לחיתוך

 .בכל מקום בו ניתן הדבר יש לבצע קידוח דרך שבלונות שיבטיחו את המיקום הרצוי .ג
יבוצע תוך קידוח חורים  .במקרה של חורים בודדים יבוצע סימון יחיד למיקום החור
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 3שימוש במקדחה או מכונת ניקוב כאשר עובי החומר אינו גדול מקוטר החור ועוד 
 .לא יבוצע ניקוב חורים ע"י מבער חיתוך גזי .מ"מ עובי 12אסור לנקב פח מעל  .מ"מ

לוחות בסיס בעמודים מרכזיים הנמצאים במגע לחץ חייבים לעבור עיבוד בכרסום,  .ד
 .צורך קבלת משטחי מגע ישריםניסור, או אמצעי מתאים אחר ל

 

 פאזות לריתוך .7
הכנת פאזות לריתוך תבוצע תוך שימוש בהשחזה, כרסום, או מבער גז או אף שילוב  .א

 .הפאזות יוכנו במידות שיוכתבו בשרטוט .של שתי שיטות

הניקוי יכלול הסרת חלודה,  .הקצוות לריתוך ינוקו בקפדנות מעבר לתחום הריתוך .ב
 .בוצע במברשת, השחזה, או ממיס תאיםשמנים, צבע, ולכלוך וי

 
 תפיסה ודפינה לריתוך .8

החלקים לריתוך יוכנו באופן שיבטיח את המרווחים הנדרשים לריתוך או הצמדת  .א
דפינת   .החלקים כאשר תידרש וכן סטייה מינימלית בין החלקים, זוויות, או המשכיות

חיזוקים  .)פיקים( החלקים תבוצע במתקנים מתאימים או ע"י ריתוך חיזוקים זמניים
 .זמניים ירותכו ע"פ מפרט תהליך ריתוך וע"י רתכים מוסמכים

יש לבצע עם שחרור קצוות על מנת לאפשר  Hהארכה של פרופילים  .ב
כאשר אין פלטות גיבוי על הריתוכים יש לרתך  .ריתוך מלא ושלם

 .בחדירה מלאה ולבדוק את הריתכים ע"י רדיוגרפיה

 
 
 חימום מוקדם .9

 .ם יבוצע לפי ההנחיות בסעיף זה אלא אם תופענה הוראות מיוחדותחימום מוקד .א

במקרים אלה יש לבצע חימום  . 10º C-אין לבצע ריתוך כאשר הטמפרטורה מתחת ל  .ב
  .50º C –מוקדם ל 

מ"צ לפני  100מ"מ יש לבצע חימום מוקדם לטמפרטורה  19עבור פלדה בעובי מעל  .ג
 .וךריתוך ולשמור על הטמפרטורה כל מהלך הרית

 .מ"מ לכל צד של הריתוך 75 –עד כ   חימום מוקדם יש לבצע למרחק של .ד

 .חימום מוקדם יבוצע במבער גז ידני עם להבת פרופן רכה .ה
, או (Tempilstick)בדיקת הטמפרטורה תבוצע תוך שימוש בגיר תרמי מתאים    .ו

 .פירומטר על אקדח לייזר מכויל
 

 ריתוך .10
 .כל רתך יועסק רק בתחום הסמכתו .מוסמכיםכל עבודת הריתוך יבוצע ע"י רתכים  .א

 .הריתוך יבוצע ע"פ נוהלי ריתוך מוסמכים שאושרו לעבודה

בין תפרי ריתוך יש לנקות בהקפדה ולהסיר סיגים )שלקה(, ופגמים תוך שימוש פטיש  .ב
 .מיוחד ,איזמל, מברשת פלדה, או משחזת

י שורש בצד הנגדי במקרה של ריתוך השקה דו צדדי עם חדירה מלאה, יש לבצע ניקו .ג
הניקוי יבוצע עד  ., או משחזת, או שניהם(Arc-Air)תוך שימוש בקשת פחם אוויר 

 .להסרת כל פגמי השורש ולקבלת מתכת נקיה

הצתות קשת יבוצעו בתוך פאזות הריתוך או באזור הריתוך ובשום אופן לא לא על  .ד
 .הצתות קשת מחוץ לריתוך יוסרו בהשחזה .גבי החלקים מחוץ לריתוך

 .במהלך הריתוך יש להימנע מפגמי ריתוך ולהקפיד על מידות הריתוכים והפרופיל .ה
בריתוכי השקה יש לדאוג שתפיחת הריתוך תתמזג בהדרגה עם החומר הבסיס ללא 

 .פינות חדות, קעקועים, או חפיות קרות
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עם השלמת הריתוך ולפני מסירתו לבדיקה ויזואלית, יש להסיר בקפדנות את  .ו
 .והצתות קשת הסיגים, נתזים

ריתוכים המכילים פגמים חיצוניים כולל פרופיל ריתוך בלתי קביל, יש לתקן מיד ע"י  .ז
 .הסרת פגמים, תוספת ריתוך או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח

סוני  -ריתוכים האמורים לעבור בדיקות בנוזל חודר, בחלקיקים מגנטיים, או אולטה .ח
)לפי קביעת בקרת איכות( בכדי לאפשר יש להחליק או אף להסיר את תפיחת הריתוך 

 .ביצוע נאות של הבדיקה וקריאה נכונה של טיב הריתוכים

 

 פיקוח במהלך הייצור .11
במהלך העבודה והריתוך יבצע בקרת איכות בדיקות חזותיות אקראיות לפי סעיף  .א

בבדיקות אלה יבדוק בקרת איכות את ההכנות לריתוך, תפרי השורש, ניקוי  .ד'
פרי מילוי, ניקוי בין תפרים, תפרי כיסוי וחימום מוקדם )אם תפרי השורש, ת

כל הריתוכים המושלמים יבדקו חזותית ע"י בקרת איכות לקביעת פרופיל  .נדרש(
 .הריתוך ואיתור פגמים חיצוניים

סאונד, אלא -ה או אולטרהידיוגרפרכל ריתוך השקה עם חדירה מלאה ייבדק ע"י  .ב
 .חליט אחרתיעם המפקח 

 .10%-את ייבדקו כריתוכי מיל .ג

במידה ויתגלו פגמים פסולים במהלך הבדיקות יורה בקרת איכות על ביצוע  .ד
 .ריתוכים שיתוקנו יבדקו מחדש ע"פ הנחיות בקרת איכות .התיקונים

 להלן רמת הבקרת איכות שיבוצע במהלך הייצור .ה

 (100%מידות חיוניות ) .א

 (100%הכנות והכנת לריתוך ) .ב

 (ריתוך הכלבה )פיקים( )אקראי .ג

 ניקוי שורש )אקראי( .ד

 תפרי מילוי, ניקוי בין תפרים, הסרת סיגים והשחזות ביניים )אקראי( .ה

 (100%ריתוכים מושלמים ) .ו

 (100%גימור לפני צבע ) .ז

 (100%זיהוי המכלול ) .ח

יש למלא טופס ביקורת ריתוכים עבור כל ריתוך השקה עם חדירה  .ט
 .מלאה
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 טופס ביקורת ריתוכים

 תאריך     

 וך מס'רית     

     WPS 
 סוג מחבר     

 שם הרתך     

 בדיקת הכנה     

 חוט/אלק' מתאים     

 גז מתאים     

 חימום מוקדם     

 ריתוך שורש     

 ניקוי     

 ריתוך מילוי     

 ניקוי     

 ריתוך כיסוי     

 ניקוי     

ניקוי שורש  צד      
 שני

 ריתוך מילוי     

 ניקוי     

 ריתוך כיסוי     

 בדיקת פרמטרים     

 אישור חזותית     

 בל"ה     

 אישור סופי     
 )חתימה ותאריך(

 

 

 

 

 

 

 דוגמה
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 אלמנטים מתועשים בבנין - 22 רקפ
 
 וציפויים מחיצות 10.22
 

 כללי 1.10.22
לוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט בביצוע עבודות  

משרד שיכון,  -מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי " במפרט
, ע"פ פרטי והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה אגף תכנון

 .ומפרטי חברת "אורבונד", במהדורה המעודכנת
 .יש להקפיד על האיטומים הנדרשים 

 
 גבס וציפויי מחיצות 2.01.22

 
 חומרים .א
 

ו/או ירוקים )עמידי מים( ו/או ורודים )חסיני  לבנים גבס לוחות (1
 .ממ" 12.5בעובי אש( ו/או ירקרקים )עמידי מים וחסיני אש( 

כנדרש  ברוחב מורכבת מפרופילים מגולוונים הקונסטרוקציה (2
בכל מקרה לא  .עם ניצבים במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקבלן

 .ס"מ 40יעלה המרחק בין הניצבים על 
פוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת הקונסטרוקציה לחי 

ס"מ,  2-3המחיצות ו/או פרופילי "אומגה" מגולוונים בעובי 
 .בהתאם לתוכניות וקביעת המפקח באתר

קרומיות )שני לוחות בכל -חד קרומיות ו/או דו יהיו המחיצות (3
 .תוכניותצד(, בהתאם ל

 100ויהיו ברוחב  לאמור במפרט הכללי בהתאםיבוצעו  זקיפיםה (4
 .מ"מ לפחות 0.8מ"מ ובעובי 

השלד )מסילות, ניצבים( יהיה באחריות מהנדס  פרופילי עובי (5
 .הקבלן

משקל מרחבי וב ממ" 50צמר סלעים בעובי  מילויהפנימי  בחלל (6
משקל וב ממ" 50בעובי  זכוכיתצמר  מילויו/או  קמ"/גק" 80

כבה  פוליאטילןשקיות , המילוי כולל ציפוי קמ"/גק" 24מרחבי 
 .מאליו

המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת  
 .גלישת מזרוני הבידוד ממקומם

בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון  (7
מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב   2בעובי 

יבצע  לחילופין, באם ירצה הקבלן, .ע"פ פרטי חב' "אורבונד"
מגולוונים בפתח במקום הזקף המשקוף  .R.H.Sפרופילי 

 .המיוחד, על חשבונו וללא תשלום מיוחד
 
 ביצוע הנחיות .ב
 

 EPDMהאופקיים יותקנו פסי איטום  למסלוליםומתחת  מעל (1
האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה  .ו/או קומפריבנד

 .באמצעות מרק אקרילי יבוצע
ס"מ לרבות סתימה  1ש לעבד חריץ בגובה בתחתית המחיצה י 

 .במסטיק המתאים לפי הנחיות יצרן הגבס
עבור המעברים  .תגענה עד לתקרת הבטון הגבסולוחות  השלד (2

ותקשורת,  חשמלשל מערכות כגון תעלות מיזוג אויר תעלות 
יש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי  .בצנרות שונות וכיו"

ר מכן תבוצע הרכבת לוחות רק לאח .לפתחים מסביבשלד 
בהתאם לפרטים  יבוצעפרטי איטום מסביב למעברים  .הגבס

 .המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי
ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת  המורכבות המסילות (3

 יהברגים יקבע ע" מספר .7/35ומיתד פלסטי  5/35ברגים למיתד 
 .הקונסטרוקציה של המבנה מהנדס
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מפח מגולוון  וניתפינת מגן חיצ יהגנה ע" תבוצענכית פינה א בכל (4
 PROTEKTOR, מסוג  גבסלרבות קצוות אנכיות של מחיצות 

1018/2162.  
יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה  (5

כלומר, מבחינת סדר העבודה, יש לבצע  .הקונסטרוקטיבית
 .תקודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיו

ת הגבס לוחוהקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין  (6
 .לבין הצינורות, לאחר התקנת הצינורות

יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך  (7
כדי למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות  .מחיצת הגבס

 .ס"מ לפחות זו מזו 60החשמל השונות יש להתקינן במרחק של 
 .כזה ימנעו גשרי קול בין החדריםבאופן 

 .יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת (8
לשם כך יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של 

לאחר התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום של  .הקיר
המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק 

 .אלסטומרי
טות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת בחיבור בין פל (9

  .משטח מוחלק מוכן לצבע
 .יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג (10
איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ  (11

 .הבטיחות
 

 קונסטרוקצית חיזוק .ג
 

 תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן (1
  .ועל חשבונו, ויאושר ע"י המפקח לפני היישום

ס"מ(, תבוצע קונסטרוקצית חיזוק  330במחיצות גבוהות )מעל  (2
 .R.H.Sלרבות ציפוף הניצבים, הגדלת עובי הפח, פרופילי 

מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה ולתקרה לרבות פלטקות+קוצים 
 .מרותכים וכדומה

יצות גבס )כיורים, משטחי תליית אביזרים לסוגיהם על גבי מח (3
שיש, מזגנים, ארונות, אסלות תלויות, מקלחונים וכד'( ייתלו 

ע"ג מחיצות גבס ע"י אביזרים מיוחדים של היצרן אורבונד 
 .והתקנתם תהיה עפ"י הנחיות ומפרט היצרן

מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנונם,  (4
 .כלול במחיר היחידה

 
 דות גבס במרחבים מוגניםעבו 5.01.22

חיפוי קירות בלוחות גבס ומחיצות גבס במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן  
 .מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים - 5075ישראלי 

  
 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 20.22

 
 דרישות כלליות  1.02.22

 
אדמה וכן בדרישות ולתקן רעידות  5103כל התקרות יעמדו בת"י  .א

 ., ומסומנות בתו התקן921עמידות אש לפי ת"י 
 
סיון ומוניטין בהרכבת תקרות יקבלן יהיה קבלן מאושר בעל נה .ב

  .אקוסטיות, מאושר ע"י המפקח
 
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת  .ג

זוג אויר התליה, העיגון והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מי
על הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה  .ומערכות אחרות

שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי  .בכל שלב ושלב
 .מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו-המערכות האלקטרו
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התקרה ולקבל את אישור  תלתלייעל הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות  .ד
התוכניות יאושרו  .ב סטטי לאישור המפקחהקבלן יגיש חישו .המפקח

 .גם במכון התקנים
 
חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור  .ה

 .של שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן
 
מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה  .ו

 .י ויאושר ע"י המפקחהסימון יעשה בציוד מקצוע .התקרה במגע
 
כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות  .ז

 .אדמה
 
 .במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף .ח

 
 ו/או אטומים מחוררים ,פחם ממגשיאריחים ותקרות אקוסטיות עשויות  2.02.22
 

נין בהתאם לתכניות, על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בב .א
, מחוררים מגלווניםמגשי פח אריחים ותקרות אקוסטיות עשויות 

מ"מ  40לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  .ו/או אטומים )אקוסטיים(
  .מ"מ לצורך חיזוק המגש 10לפחות, עם כיפוף פנימי של 

 
החירור יהיה  .26%מגשים המחוררים יהיה אריחים ובאחוז החירור ב .ב

 .מ"מ 2בקוטר מיקרו פלוס 
 
הצביעה של  .( משני הצדדיםPRE-PAINTצבוע בצבע מוכן ) ההפח יהי .ג

פוס סיליקון פוליאסטר יהצבע החיצוני יהיה מט .הפח תיעשה בתנור
הצד הפנימי של  .מפקחלפי בחירת ה RALבגוון  ,מיקרון 80בעובי 

 .הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים .ייצבע בצבע להגנהפחים ה
 
ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה ם מגשיה .ד

 .מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה
 
 .מטר 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  .ה

ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי הלוחות  
 .שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו

מגשי  .מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותקום הכיוון ומי 
 .הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור  לוחותהחיבורים בין ה 
 .צמודים אחד לשני לוחותאו אמצעים אחרים כש

 
-חיתת רעשים ליריעה מפתודבק התקרות האקוסטיות המחוררות בתוך  .ו

0.75 NRC. 
מעבר עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי  .ז

  .וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר , סינריםלאורך קירות, מחיצות
התואם את התקרה  RALבצבע קלוי בתנור בגוון הקונסטרוקציה תהיה  

ים של הפרופילים יש להקפיד על חיבורים נאות .ו/או בצבע שחור עצמה
  .)אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט

 
כל  .התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש .ח

 .החיתוכים יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר
 
יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה  .ט

חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה  .לחלל שמעל לתקרהנוחה 
 .יבוצעו לפי הנחיות המפקח

 
 ממ" 25צמר סלעים בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני  .י

 ממ" 25 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  קמ"/גק" 60משקל מרחבי וב
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 וכבה מאלי פוליאטילןשקיות , כולל ציפוי קמ"/גק" 24משקל מרחבי וב
 .מיקרון 30בעובי 

 
כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב  .יא

  - 2010מאוקטובר  4חלק  - 5103המוגן יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 
תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים 

  .מוגנים
קנת תפסי אחיזה בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להת 

כל הנ"ל כלול במחיר  .בין האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים
 .היחידה

 
 מלוחות גבסוסינורים תקרות  3.20.22

 
הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים,  .מ"מ 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  .א

 .בהתאם לתוכניות
מ"מ  0.2הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי  

 .המודבקת ללוחות NRC 0.85 – 0.8ספיגה של  ברמת
סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל, לא תשולם כל תוספת בגין  

 .חירור לא רגולרי ו/או בקוטר משתנה
 
מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי  י"עיקבע  השלד .ב

 .הקונסטרוקטיביתהתליה והחיבור לתקרה 
 .F-47נסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג יש להשתמש בקו 
 .מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימיםה בקרניזים 
 .השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן 

 
כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים,  יעשוהגבס  בתקרות .ג

 .ב"וכיוגלאים, גרילים למיזוג אויר 
יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס  םידקורטיבי יםבקרניז 

 .ואנכיתנת בפינה אופקית וופלדה מגול
 
במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים  .ד

פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל  .לקרניזי תאורה לצורך נשיאת הגופים
 .וכלול במחירי היחידה

 
 .עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבעקרות יהיה בשפכטל גמר כל הת .ה

להנחיות למפורט וכן מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם 
 .האדריכל

 
צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר, ברולר קצר בלבד, ע"פ הנחיות  .ו

 .היצרן, בגוון לבחירת האדריכל
 
 ממ" 50צמר סלעים בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני  .ז

 ממ" 50 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  קמ"/גק" 60משקל מרחבי וב
 כבה מאליו פוליאטילןשקיות , כולל ציפוי קמ"/גק" 24משקל מרחבי וב

 .מיקרון 30בעובי 
 
 5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  .ח

 .3,2,1חלק 
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 דוגמאות 03.22
 

, , רצפה וכו'תקרהמחיצה, ציפוי, ן דוגמא אחת מכל סוג של על הקבלן להכי 22.03.1
 .עליו יורה המפקח מותבמקו םבמסגרת עבודותיו, ולקבוע אות יםהמורכב

הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את 
 .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

 
הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על  22.03.3

 .ידי המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו
 

 .גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח 22.03.4
 

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל  22.03.5
האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי 

 .וכו' , אביזרי אקוסטיקה,גמר, ברגים, פחים
 

 ותשלום מיוחדים מדידה אופני 04.22
 

 ()מחיצות, תקרות, סינורים וכו' גבס אלמנטי 1.40.22
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:

 ואישור מכון התקנים  קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם .א
קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות  .ב

 ..R.H.Sתכנונם כולל פרופילי 
 .עיבוד פתחים כנדרש .ג
לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר  למיניהם האיטומיםאת כל  .ד

 .זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה
, דיאגונלייםת העזר, חיזוקים יכל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקצ .ה

חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה חיזוקים לרעידות אדמה, 
 .מושלמת

טיחות כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הב למיניהם האיטומיםאת כל  .ו
ואיטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט 

 .אקוסטיקה
כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד .ז

 .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  .ח

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי  לרבותבעות מהן, והנו
 .דרשיישיתגלה בהן וכל שינוי ש

 .עיבוד במעוגל ובשיפוע .ט
 .פרופילי פינות .י

 .שפכטל .יא
 .הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי  
תקרות  ס"מ מעל 10מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה  

 .אקוסטיות
 
 תקרות אקוסטיות 2.04.22

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: 
 .ואישור מכון התקנים קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם .א
ולמערכות אחרות  בהכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו" .ב

 .כנדרש
 .ם והאביזרים הדרושים לביצוע העבודהחומרי עזר וכל המוצרי .ג
גמר ומעבר וכל כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי  .ד

 .החיזוקים כמפורט לעיל
מושלם של העבודה  לביצועכנגד רעידת אדמה הכל עד תקרות חיזוק ה .ה

 .כפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכלב



163 

20.07.21מעודכן לתאריך   

 

גסטרו –ברזילי אשקלון   

 

כפי שידרוש  ובמידותתיים גמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיוכל הד .ו
 .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  .ז
בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי  לרבותוהנובעות מהן, 

 .דרשיישיתגלה בהן וכל שינוי ש
התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה כל עבודה אשר המפרט ו/או  .ח

 .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות
הפתחים למיניהם, בכל גודל  כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי  

 .שהוא
 

מודגש בזאת שכל הנדרש ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים  22.04.3
 .כלול במחירי היחידה ולא ימדד בסעיפים נפרדים

 
מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'(  22.04.4

פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות  כוללים
 .תאום הפתחים

 
 קונסטרוקצית נשיאה 5.04.22

מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות,  
 פויים וכו'צי

הקבלן יכין על  .ן וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאהומכל סוג שהוא( כוללים תכנ
חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, 

כל  .קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן .לאישור המפקח
 .הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן
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 פרוקו עבודות הריסה - 24פרק 
 

 כללי 01.24
 

 .העבודה כוללת פירוק הקיים במבנה, כמפורט בתוכניות ולפי הנחיות המפקח 24.01.1
 

עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל  .שלבי הפירוק יתואמו עם המפקח 24.01.2
 .תשלום שהוא

 
קיימות )מים, באחריות הקבלן כי במהלך ביצוע העבודות ניתוק כל המערכות ה 24.01.3

 .לעיל 00חשמל, ביוב וכדו'( בתנאי שהמבנה ימשיך לתפקד כמפורט בפרק 
בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם  

בכל מקרה בו יתקל הקבלן,  .החשמלי בקטע המבנה בו מבוצעות העבודות
וד כלשהו וכד' יפנה במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, צי

אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי  .למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול
 .לקבל אישור המפקח

 
 .מודגש בזאת שבכל מקום בו נאמר "פירוק" הכוונה "הריסה" וכן ההיפך 24.01.4

 
 התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה: 24.01.5

 תקןשם ה תקןמספר ה
 שירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומיםכללי בטיחות למכ 900
 ציוד מגן אישי לעבודה משקפי מגן 953

 פיגומים 1139
 צויןכל הנאמר בפרקי המפרט הכללי לעבודות בנין, חל גם על פרק זה, פרט אם 

 .אחרת באחד ממסמכי החוזה
 

בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שונים, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  24.01.6
הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה 

ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכנה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא 
האלמנטים להריסה ו/או  .פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה

העבודה עד  פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע
 .לסילוקם המסודר מאתר הבנין

הקבלן יתקין, על חשבונו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מגן  
 .)גגונים וכדומה( להגנה בפני נפילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות

 
אלמנטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או  24.01.7

ימור יפורקו בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ויאוחסנו בכל לש
 .מקום שיורה עליו המפקח

במידה  .על הקבלן לברר לפני תחילת העבודה אילו אלמנטים מיועדים לשימור 
 .והקבלן יהרוס אלמנט שמיועד לשימור, עליו יהיה לספק חלק זהה על חשבונו

 
בכל  .ו בזהירות מירבית על מנת שלא לפגוע בקייםכל עבודות ההריסה יבוצע 24.01.8

מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון 
 .המפקח

 
 פינוי פסולת בניין וניקוי השטח 02.24

 
פי הוראות המפקח את הכבישים והמדרכות אשר -הקבלן ינקה בסוף כל יום ועל 24.02.1

העבודה תתקבל כאשר השטח יהיה נקי מכל פסולת  .לוכלכו בפסולת הבניין
 .בניין, מיושר, וכאשר כל השטחים נקיים לחלוטין

 
מקום סילוק פסולת הבניין ייקבע בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ורק לשם  24.02.2

  .רשאי הקבלן לסלק פסולת הבניין
-עלאת מקום השפיכה, המאושר  בכתבעם הגשת הצעתו של הקבלן עליו למסור  

 .ידו-ידי הרשויות, שאליו הוא מתכוון להעביר את החומר מהבניין שייהרס על
במידה ובמהלך  .ידי המפקח וחייב לקבל את אישורו-מקום שפיכה זה ייבדק על
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ביצוע העבודה יוברר כי הקבלן מעביר את הפסולת אל מקום שפיכה אחר, רשאי 
  .דהיהיה המפקח לעכב תשלומים או לא לשלם כלל עבור העבו

 
מודגש שוב כי בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, וכלפי הרשויות  24.02.3

 .להעביר הפסולת למקום שפיכה מאושר
כל  .המזמין לא יהיה צד כלשהו בתביעה של גורם חיצוני בנושא שפיכת פסולת 

כספית או  -תביעה בנושא זה תועבר ישירות לקבלן, אשר ישא בכל האחריות 
 .בתקופה של עבודתו והן לאחר גמר עבודתו ללא הגבלת זמן אחרת, הן

 
ידי -כל ההוצאות הקשורות בסילוק פסולת הבניין ועודפי החומרים ייכללו על 24.02.4

 .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודה זו .הקבלן במחירי העבודה
 .סילוק פסולת האשפה יבוצע לכל מרחק שהוא, כפי שיידרש

 
 תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות 30.24

 
הקבלן ימלא בדייקנות אחר כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו  24.03.1

לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן  .בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים
סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל, וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי, -על

 .מילוין של התקנות הנ"ל-ידו מפאת אי-שנגרם עלעקב איחור 
 

מודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההריסה של המבנה, על הקבלן לפעול לפי  24.03.2
תקנות משרד העבודה ותקנות רשויות אחרות קיימות, וזאת תוך נקיטת כל 

אמצעי הזהירות המרביים הנדרשים להגנה על העוברים והשבים, על הפועלים 
מלאכת ההריסה, ועל כלי רכב ניידים ונייחים בתחום העבודה ולידו, העוסקים ב

  .ועל כל בניין, קיר, ריצוף וכל אלמנט אחר הנמצא בשטח
 
 עבודות הכנה 40.24
 

לפני ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקונסטרוקטיבית  24.04.1
על הקבלן להזמין  .כד'של הבנין, ע"י קילופי טיח, חציבות, חפירות, פרוקים ו

לאתר את המפקח לבדיקת המערכת הקונסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע 
במידת הצורך, יבצע הקבלן בדיקות נוספות להבהרת המערכת, לפי  .ההריסות

 .לא יבצע הקבלן כל עבודת הריסה לפני שקיבל אישור המפקח .דרישת המהנדס
בלן ועל הקבלן לכלול את כל הנ"ל עבור כל הנ"ל לא תשולם כל תוספת מחיר לק

  .במחירי היחידה השונים שבהצעתו
 

בטרם יגש הקבלן לבצע עבודות חציבה, הריסה וכד', יסמן הקבלן את כל  24.04.2
אין  .החלקים המיועדים להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמנטים השונים

בתכניות( לבצע הריסות או חציבות מכל סוג שהוא )גם כשההריסות מפורטות 
 .מבלי לקבל אישורו של המפקח בכתב ביומן העבודה

 
בכל מקרה של ספק ליציבות חלקי שלד שונים, במהלך ביצוע העבודות, יבצע  24.04.3

הקבלן ישא באחריות מלאה ליציבות  .הקבלן תמיכות זמניות ע"י רגלי ברזל
 .המבנה בכל מהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה

 
את כל הבדיקות ויוודא שההריסות אינם פוגעים באלמנטים הקבלן יבצע  24.04.4

 .קונסטרוקטיביים קיימים
 

בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם  24.04.5
בכל מקרה בו יתקל הקבלן,  .החשמלי בקטע המבנה בו מבוצעות העבודות

ז, ציוד כלשהו וכד' יפנה במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקו
אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי  .למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול

 .לקבל אישור המפקח
 

 הריסת בטונים 50.24
 

 ההריסה תבוצע בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך הימנעות 24.05.1
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השוטפת במבנה מפגיעה באלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה לפעילות 
 .ובסביבתו

 
שפות קווי ההריסה וברזלי הזיון מהבטונים ההרוסים, שנדרשו להישמר  24.05.2

 .להשלמות יציקה חדשות, יהיו נקיים לחלוטין משברי בטון ו/או פסולת כלשהי
 

 על הקבלן לדאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה, 24.05.3
 .ד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר את התמיכותבעת ההריסה, אחריה וע

 תוכנית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית 
 .של הקבלן לתמיכות

 
 יש לשמור על שלמות -במקומות שבהם צוין בתכניות ו/או שיורה עליהם המפקח  24.05.4

 .הזיון הקיים
 

 טיפול בברזל זיון 60.24
ההריסות של חלקי שלד מבטון מזוין לא יפגע הקבלן בברזל הזיון הקיים  במהלך ביצוע 

הבולט מחלקי בטון סמוכים לחלקי שלד הרוסים וישאירו שלם עד לקבלת הוראות 
 המפקח לטיפול בו:

 
חלק מהברזלים הבולטים, לאחר ניקויים משאריות בטון, יכופפו לתוך השלמות  .1

 .לקים החצובים או ההרוסיםיציקה חדשות, אשר תבוצענה בהיקף הח
 
חלק מהברזלים הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכו  .2

 .בשלמותם ו/או באופן חלקי וינוקו משאריות בטון, בהתאם להוראות המפקח
 

 אופני מדידה מיוחדים 07.24
 

כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה  24.07.1
ושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו ומ

 .במסמכים ו/או בתכניות
 

 .העבודה כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחיר 24.07.2
 

 .בכל סעיף בו מצוין "הריסה" מחיר היחידה כולל גם ניסור במסור יהלום 24.07.3
 

 .כל תשלום שהואעבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן   24.07.4
 

אלמנטי  מחיר עבודות ההריסה יכלול בין היתר גם את עלות החיתוך בדיסק של 24.07.5
חלקי זיון, ניקוי יתרת הזיון הנדרש להשאר משאריות בטון או חומרים  בטון, 

זרים וכן את כיפופו ברדיוס מתאים למניעת שבירתו )ברזל מפותל( למצבו 
 .העתידי

 
של כל עבודות הפירוק וההריסה כוללים את כל התיקונים  מחירי היחידה 24.07.6

הנדרשים כגון: תיקוני בטון, בנייה, טיח, ריצוף, צבע, אבן, אלמנטים מתועשים 
 .וכו'
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 ריהוט וציוד מורכב בבניין )מקבעים( - 30פרק 
 

 כללי 01.30
 

  .יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקניםריהוט פרטי ה 30.01.1
 

של כל  1:1בקנה מידה וממוחשבות על הקבלן להגיש תכניות עבודה מפורטות  30.01.2
כולל חתכים אופקיים ואנכיים, צורת חיבור למבנה, מלבנים,  ,טיפוס בנפרד

 .כנפיים, גמר ליד קירות ופרטי פרזול
לא יחל הקבלן ביצור כל חלק שהוא מן המוצרים בטרם קיבל את אישור  

לאחר שיאושרו בכתב בעותק אחד,  יות יוגשו לאדריכלהתכנ .האדריכל לתכניות
על הקבלן לדאוג לכך שהתכניות ימסרו לאישור האדריכל לא יאוחר  .ע"י המפקח

 .יום לפני המועד שיקבע להתקנתם 60-מ
לפני תחילת התכנון הקבלן יסייר בשטח של כל פריט על מנת לודא מיקום שקעי  

על כל סטייה מהתכניות הקבלן ידווח  .חשמל/תקשורת ומיקום מדויק של כיורים
 .למפקח לקבלת הנחיות

על התכניות שהוגשו ע"י היצרן יחייב את היצרן לייצר היחידות  אשור האדריכל 
 .לפי התכניות המאושרות ואין לסטות מהן

 
המפקח רשאי  .אושר מראש ע"י המפקחתיבוצעו רק בנגריה שהריהוט מוצרי  30.01.3

 .את החומרים וביצוע העבודה לבקר בה בכל עת ולבדוק
 
 חיזוקים וחיבורים 4.01.30

 .כל החיזוקים והחיבורים שידרשו יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו 
לתשומת לב  .אלמנטי נשיאה יתוכננו ע"י מהנדס מורשה ויאשרו ע"י המפקח 

הקבלן מרבית קירות המבנה הם קירות גבס והקבלן ידרש להתחבר לשלד 
 .לא ללוחות הגבסהקירות ו

 
חיפויי העץ הקבועים יהיו עמידים לאש/יעברו טיפול נגד אש בהתאם לתקנים כל  30.01.5

על הקבלן לבדוק כל פריט לפני ביצועו ועל דרישות עמידות האש  .הרלוונטיים
 .לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בגין ביצוע הגנות האש שיידרשו .הנדרשת

 
 דלתות ומגירות 02.30
 

מגירות המשמשות  .דלתות ומגירות תהיינה ברות הסרה לצורך ניקוי וחיטוי 30.02.1
 .בחדרי תרופות וטיפולים תהיינה בעלות הגבהות מקסימליות בכל צידי המגירה

 
לא נדרשת אטימות אלא בהתאם לשימוש  .דלתות ומגירות תהיינה סגורות היטב 30.02.2

  .ולתנאים המיועדים

 
  .ת וצירי דלתות יהיו ברי החלפה בקלותמסילות מגירו 30.02.3

 
למפקח  רנעילת דלתות ומגירות תיעשה לפי דרישה, ויידרש מפתח מסטר שיימס 30.02.4

  .בסיום העבודה
 

מסילות  .מגירות תותקנה עם מסילות מתכת טלסקופיות מותאמות לעומס 30.02.5
  .טלסקופיות לשליפה מלאה של המגירה תותקנה רק לפי דרישה מיוחדת

 
 3 -דלתות תותקנה עם צירי מתכת, בעלי נעילה עצמית, עם אפשרות התאמה ל 30.02.6

מספר הצירים והעומס לכל ציר יותאמו לעומס הכולל של הדלת  .כיוונים
  .ולשימוש הצפוי

 
 מגירות תיוצרנה מהחומרים הבאים בלבד:  30.02.7

 BLUMמגירות מתכת עם/בלי מסילות אינטגרליות תוצרת חברות  -

HETTICH  אוGRASS.  
מערכת מגירות יעודיות לבתי חולים ומרקחת המצויינות ברשימות  -

 PAMAדגם  VILLACH"פאמה סיסטם" תהינה תוצרת חברת 
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היחידות תהינה בגדלים משתנים  .המיובאת ע"י חברת "פרו פרמה " 
כולל שלד ומגירות עם  .ועובי מגירות מעורב לפי בחירת האדריכל

הות לגובה המגירה של החברה + חזית קדמית שתיוצר ע"י חוצצים והגב
 .הקבלן בהתאמה לגמר כלל הארונות לפי בחירת האדריכל

מ"מ תהיינה לפי התכנון הספציפי לאותו  18 'חזיתות המגירות סנדביץ -
  .רהיט

 
 2מ"מ בציפוי פורמייקה כלפי פנים עם  6תחתית מגירות תהיה עשויה לביד  30.02.8

 .שתן בצד תחתוןשכבות שמן פ
 

 גב ריהוט 03.30
 

של הרהיט  תמ"מ בציפוי בהתאם לדרישות הייחודיו 5גב נסתר יהיה עשוי לביד  30.03.1
  .ע"י המתכנן

 
של הרהיט ע"י  תמצופים, בהתאם לדרישות הייחודיו 5גב גלוי יהיה עשוי לביד  30.03.2

  .המתכנן
 

 התאמה בין רהיטים 04.30
 

יהוט הקשורים זה עם זה היא באחריות קבלן הריהוט, לרבות התאמת פריטי ר 30.04.1
 .תאום עם ספקים אחרים ועם האחראי מטעם המזמין באתר המיועד

 
במקרה של פריטי ריהוט גדולים וארוכים ממדות לוחות סטנדרטים, ולפיכך  30.04.2

  .מבוצע בחלקים, יציג הקבלן פתרון לחבורים ביניהם
כלומר דפנות כפולות אך הכל  -י חלקים נפרדים מותר לייצר ארון ארוך משנ 

 .בצורה שלא תפגע בחזית הרהיט ובתאום עם המתכנן מראש
 

בקבוצת ריהוט זהה, במקרה ונשכח מאחד הפריטים בתיאור הטכני פרט או  30.04.3
יחשב כאילו נכלל פרט או פריט זה בתיאור  -פריט, אשר נכלל בשאר הפריטים 

  .והוא חלק מביצוע העבודה
 

 מבנה צורה וחומרים 05.30
 

כל חומרי הגלם, החלקים הפרזולים, חומרי העזר וחומרי הציפוי ייעשו מחומרים  30.05.1
  .מתאימים, חדשים, מסוג מעולה ובאיכות מתאימה

 
  .חלקי המבנה הרהיט יהיו ניצבים זה לזה או מקבילים זה לזה בהתאם לנדרש 30.05.2

 
 .ם עם לזבזים )קנטים(כל השפות יהיו מצופי 30.05.3

 
חלקי ריהוט נגדיים זהים )ימין/שמאל, עליון/תחתון, קדמי אחורי( יותקנו באותו  30.05.4

 .גובה/עומק, כנדרש
 

במקרים בהם ניתנות מידות, על הספק לבדוק ולוודא, את כל המידות וההתאמה  30.05.5
  .ביניהן

 
יו פגמים בחומר או בציפוי, ללא החומרים יעובדו לפי כללי המקצוע, מבלי שיה 30.05.6

בליטות או שקעים או חלקים בלתי מעובדים כהלכה ובאופן שתמנע פגיעה 
  .במשתמש ונזק למוצרים

 
+ מ"מ במידה כוללת לרהיט,  3+ מ"מ בכל מידת חלק,  1סטיות מידה מותרות  30.05.7

  .של הרהיט תובלבד שסטית המידה לא תפגע בטיב ובפונקציונאליו
 

  .רהיטים מודולריים יהיו עם מחברי מתכת 30.05.8
 .תומכי מתכת לברגים או למחברים אחרים יקבעו בתוך חורים שנקדחו מראש 

חל איסור מוחלט על קדיחת חורים בשטח בפריטי וחלקי ריהוט לצורך חיבור 
  .והרכבה



169 

20.07.21מעודכן לתאריך   

 

גסטרו –ברזילי אשקלון   

 

 
  .אסור להשתמש במחברים חשופים )ראשי ברגים, מסמרות וכד'( 30.05.9

 
פות קדמיות של משטחי עבודה יהיו מעוגלים ע"י פוסטפורמינג או פרופיל ש 30.05.10

  .בהתאם לפרט בתכנית לרהיט הספציפי -מעוגל מעץ 
 

 .מ"מ 28 -משטחי עבודה יהיו עם לזבזים )קנטים( בגובה שלא יפחת מ 30.05.11
 

  .אסורים -חומרים החשודים כמסרטנים  30.05.12
 

פתיחה תכסינה על מלוא הדופן הצמודה אלא אם צוין כל הדלתות והקלפות ל 30.05.13
  .כנ"ל חזית המגירות .אחרת בתכניות

 
 חלקי מתכת 06.30
 

כל חלקי המתכת ייוצרו מחומרים חדשים, בעלי תו תקן, בכל מקרה בו קיים  30.06.1
 .תקן כזה

 
ודה כל חלקי מתכת יעברו ניקוי כימי או בהתזת חול להסרה מלאה של לכלוך, חל 30.06.2

 .ושמן, לפני צביעה או לפני ציפוי אלקטרוליטי
 

ההלחמות  .כל ההלחמות והריתוכים יבוצעו במלוא ההיקף ולפי כללי המקצוע 30.06.3
  .תהיינה שלמות, מלאות, ללא נקבוביות או שלקה

 
חלקי מתכת שאינם מולחמים או מרותכים יובטחו ע"י שני ברגים או שתי  30.06.4

  .מסמרות לפחות
 

חלקים מתכתיים גלויים לעין יהיו מוגנים ע"י צבע או ע"י ציפוי מתכתי, הכל לפי  30.06.5
( או מוגנים מפניו (CORROSIONחלקים אחרים יהיו עמידים בשיתוך ) .ההזמנה

  .ע"י ציפוי
 

  .כל הפרזולים יהיו מצופים 30.06.6
 

  .כל הברגים והמסמרות והקשיחים האחרים יהיו מצופים 30.06.7
 

  .פח מתכת יהיה מסוג מעולה מותאם לריהוט, מעורגל, עם הרפיה, מתוח ומיושר 30.06.8
 

  .פח מנוקב יתאים למפרט "שגב תעשיות מתכת בע"מ" לפחים מנוקבים לריהוט 30.06.9
 

 לבידים 07.30
 

, למעט 1/1ללבידים מסוג  37הלבידים יתאימו לדרישות תקן ישראלי רשמי ת"י  30.07.1
של אותו  יהיתר מפורש במפרט הייחוד ןיטים אשר לגביהם יינתאותם חלקי רה

  .רהיט לשימוש בלביד מסוג אחר
 

  .יש להשתמש אך ורק בלבידים הנמצאים בהשגחת מכון התקנים הישראלי 30.07.2
 

פנינה וסיקוסים בריאים במידות ובכמות  ייהיה עם סיקוס 1פן לביד מסוג  30.07.3
  .המוגדרים בתקן

 
, חורי תולעים, חורים אחרים, קליפת עץ המכוסה חלקית םסורים חורי סיקוסיא 30.07.4

, סימני ריקבון, חורי תולעים קטנים, חיבורים הבעצה, שינוי גוון לא בריא, פטריי
בליטות, שקעים,  .עם חפיפה בין קליפים של אותה שכבה, התנפחות הלביד

דקים וסיכות, טלאי, חספוס, ליטוש חודש, פגמי ליטוש, חלקי מתכת לרבות מה
  .פס שחור, סדקים וחיבורים פתוחים

 
מותרים בכמות ובמידות שאינן עולות על המותר בתקן: סדקים וחיבורים  30.07.5

  .סגורים, שינויי גוון בריא
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  .לא יהיו בלביד תולעים, חיות, או חורי תולעים, לרבות חורי תולעים קטנים 30.07.6

 
הסטיות  .מ"מ - 0.7+  0.2מ"מ:  15 - 4ובי לביד שעוביו הסטיות המותרות בע 30.07.7

 .מ"מ - 0.9+  0.2מ"מ:  15 -המותרות בעובי לביד שעוביו גדול מ
 

 14% - 10%בעת העיבוד, ההדבקה וההרכבה תכולת הרטיבות של הלביד תהיה  30.07.8
כאשר ההפרש בין תכולת הרטיבות של כל חלקי הלביד באותה המנה של רהיטים 

  .3% -היה גדול מלא י
 

 "פורמייקה"( - HPLלוחות שכבתיים בלחץ גבוה ) 08.30
 

ללוחות וגלילים  507לוחות פורמייקה יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י  30.08.1
( בעובי 3.1( סוג א' )סעיף 2.2דפיפים תרמוסטיים לקישוט לשימוש רגיל )מין 

 .מ"מ 0.8נורמלי של לפחות 
 

אך ורק בלוחות פורמייקה העומדים בדרישות תקן ישראלי רשמי יש להשתמש  30.08.2
 .DIN - EN 438, או עומדים בדרישות תקן 507ת"י 

 
  .507בתקן ת"י  9.3.2מדידת העובי של הפורמייקה תעשה כמפורט בסעיף  30.08.3

 
אסור שבלוח יהיו סימני טביעות אצבעות, כתמים, מריחות, קווים, חוסר  30.08.4

  .ון, חלקים זרים, קילוף פגמיםאחידות בגו
 

  .הניסור בהיקף יהא ישר וחלק ללא סדקים וללא שברים 30.08.5
 

 DUROPALא כמפורט ברשימות תוצרת חברת -הפורמייקה תהיה מסוג א 30.08.6
 ., הכל מותנה באישור האדריכלARPAאו  EGGERמיובאת ע"י חברת ניגא,

ע"י המפקח ומסוג "לוחות ליזר"  פורמייקה ללוחות כתיבה תהיה בגוון שיבחר 
  .של חברת "כדורי" או ש"ע מאושר

  .507מ"מ, לפי תקן ת"א  0.6עובי נומינלי של הלוח לפחות  
 

  .דוגמאות הפורמייקה יסופקו למפקח לפני תחילת העבודה ויקבלו את אישורו 30.8.7
 .תפרי פורמייקה, במידה ולא צוין מיקומם בתכניות, יתואמו עם האדריכל 
 .בכל פלטה מצופה פורמייקה מצד אחד, יש להדביק פורמייקה גם בצד השני 

במקרה של פנים ארון, או גב דלתות נגררות, תהיה הפורמייקה הסמויה כמפורט 
במקרה של פינות גלויות משני הצדדים, או דלתות לפתיחה רגילה או  .בתכניות

  .תהיה הפורמייקה "טאפ" על שני הצדדים -עילית 
 

על הקבלן לדאוג שלא יהיו הבדלי  .החיבורים בין לוחות יהיו חלקים ונקיים 30.08.8
 .גוונים בפורמייקה, שצריכה להיות בגוון אחיד

 
 הדבקת הפורמייקה: 9.08.30

בהדבקת פורמייקה  .)ראה להלן( PVAהדבקת פורמייקה תעשה בדבק  .א
פני ל .'( יש ללטש את הלביד לפני ההדבקהץעל לביד )דיקט, סנדבי

הדבקת פורמייקה על חומר נושא כל שהוא יש לנקות היטב את פני 
  .השטח של החומר בנושא

 .2ג/מ 120בכבישה בקור יש למרוח דבק בשכבה אחידה בכמות של  .ב
( 2ק"ג/ס"מ 2) 2נ/מ"מ 0.2הכבישה תהיה בלחץ אחיד מזערי 

הזמן הפתוח וזמן הכבישה בהתאם להוראות יצרן  .בטמפרטורת החדר
  .הדבק

בכבישה בחום יש למרוח דבק במריחה אחידה ע"י מכונת מריחת דבק  .ג
 2) 2נ/מ"מ 0.2הכבישה תהיה בלחץ אחיד מזערי  .ג/מג 100בכמות של 

  .מעלות צלסיוס, בהתאם להוראות יצרן הדבק 80 - 60( בחום 2ק"ג/ס"מ
זמן הכבישה  .הזמן הפתוח לא יעלה על המותר לפי הוראות יצרן הדבק .ד

  .פחת מהנדרש לפי הוראות יצרן הדבקלא י
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בפורמייקה גב סטנדרטית לבנה מבריקה, אלא, אם צוין כך  שאין לעשות שימו 30.08.10
  .במפורש

 
אין להתקין פס הפרדה  -על שני הצדדים  המצופה פורמייק הבשימוש בפורמייק 30.08.11

PVC ללא הפרדות תוצמד בצורה היוצרת רצף  ההפורמייק .שחור או כל גוון אחר
  .מודגשות על גבי שני הצדדים

 
 פרזולים 09.30
 

הפרזולים יהיו חדשים, מחומרים מעולים, בטיחותיים, אסתטיים, מותאמים  30.09.1
בהתאם לתפקודם  HEAVY DUTYולעומס  םמבחינה פונקציונאליי םלייעוד

  .BLUMאו  HETTICH, GRASSתוצרת חברות 
 128באורך  11072שווקים ע"י "דומיסיל" דגם לכל דלת ומגירה יהיו מ -ידיות  

 .מ"מ
 

  .הפרזולים יעמדו בדרישות תקן ומפרטים ישראלים ואירופאים 30.09.2
 

כל הפרזולים העשויים ממתכת יהיו מצופים נגד שיתוך, למעט אלה העשויים  30.09.3
הציפוי יהיה בהתאם לדרישות התקן  .ממתכת בלתי מחלידה, כגון פלב"מ

  .עמיד לכל משך תקופת השימוש הצפויה לרהיטהרלבנטי ו
 

צירי דלתות אנכיות יהיו פנימיים, עשויים כולם ממתכת, עם סגירה עצמית  30.09.4
 90בכנף דלת בגובה עד  .(D3ממדים ) 3 -, ניתנים לכוון ב32מותאמים לשיטה 

צירים; בכנף דלת  3ס"מ יותקנו  160צירים; בכנף דלת בגובה עד  2ס"מ יותקנו 
 .צירים 5יותקנו  240צירים; בכנף דלת בגובה עד  4ס"מ יותקנו  200בגובה עד 

מיקום הרכבת הצירים יתחשב בחלוקת המדפים בהתאם לתכניות והאפשרות 
 .הצירים יהיו מטיפוס "קליפ" .(32של שינוי בגובה המדפים )עפ"י שיטת 

 
 .ן עשויה פח מכופףעם תושבת ציר בדופ 35מותרים רק צירים סמויים בקוטר  30.09.5

מ"מ  5תבריגי פלסטיק בקוטר  2, עם 32התושבת בצורת כנף מותאמת לשיטה 
 .ברגים מורכבים מראש מסוג 2וברגים אינטגרליים הנכללים בכנף, או עם 

EURO SCREWS  2חיבור הציר לדלת עץ באמצעות  .5עבור חורים בקוטר 
חיבור הציר  .כללים בצירמ"מ וברגים אינטגרליים הנ 10תבריגי פלסטיק בקוטר 

 .לדלת זכוכית באמצעות מכסה נגדי לתף
 

דלתות הזזה ינועו על גלגלים בתוך מסילות שקועות לחלוטין הגלגלים יתאימו  30.09.6
  .למשקל דלת ההזזה

 
פרזול לקיבוע מדפים ממתכת, מותאם לעומס  .תומכות להנחת מדפים ממתכת 30.09.7

  .המדף
 

 לכות וצבעים 10.30
 

רכיביות על בסיס -כל חלקי העץ הגלויים יהיו צבועים בלכות לציפוי עץ דו 30.10.1
שחמורוב", "אפרים צבעים" או -אקרילי עם מקשה )מיובאים ע"י חברות "שחם

 "גוונים"(
 

 .33%צביעת מתכת תעשה באבקת אפוקסי בתוספת פוליאסטר עד  30.10.2
 

 דבקים לעץ 11.30
 

לדבק פוליוניל אצטתי  391לדרישות התקן הישראלי ת"י  ( יתאיםPVAדבק לבן ) 30.11.1
לעץ המותאם להדבקת עץ לחומרים כגון: עץ, לבידים, פורמייקה, קליפים, כל 

 .חומר אחר על בסיס עץ
 

הדבק יאוחסן ויישמר אצל  .חודשים מיום ייצורו 6מותר להשתמש בדבק רק עם  30.11.2
הדבק יהיה אחיד, ללא  .הספק בהתאם להוראות האחסון של יצרן הדבק
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לפני השימוש יש לערבב היטב את  .חומרים זרים, ללא חלקיקים גסים או גושים
יש להקפיד על זמן פתוח וזמן כבישה בהתאם  .הדבק במיכל בו הוא נתון

  .להוראות יצרן הדבק
 

 .(2ק"ג/ס"מ 100) 2נ/מ"מ 10 -חוזק ההדבקה לא יפחת מ 30.11.3
 

  .א המגע עם מתכת, למניעת היווצרות כתמים על פני העץיבו PVAאסור שדבק  30.11.4
 

( יהיה בהתאם לדרישות ומפרטי יצרן EVAהשימוש בדבר חם למכונת קנטים ) 30.11.5
  .הדבק

 
 הדבקת מסגרות 12.30

  
הדבקת ארגזים תעשה במכבש ארגזת תוך הקפדה על סגירה מוחלטת של כל  30.12.1

  .יצבות זו לזוחלקי הארגז ותוך שמירה על דפנות נ
 

  .מסגרות למגרות תעשנה בשיטת מחברי שיניים )צינקים( או בעזרת חפים 30.12.2
 

מ"מ תוך  15 - 16מ"מ יהיה הקדח בפני המשטח בעומק  18במשטח בעובי  30.12.3
  .הקפדה שחוד המקדח לא יפגום בפני השטח הנגדיים

 
מ"מ מאורך החף פחות עומק  2 -עומק הקדח בשפת המשטח הניצב יהיה גדול ב 30.12.4

  .החור שבפני המשטח הנגדי
 

 .קוטר החורים במשטחי העץ יתאים לקוטר החפים כך שאלה יוכנסו בלחץ 30.12.5
 

יש  .בהכנסה ידנית של חפים לחורים יש למרוח דבק בתוך החור ועל גדע החף 30.12.6
בישה אין לחרוג מהזמן הפתוח ומזמן הכ .להקפיד שלא תהיינה נזילות דבק

  .הנדרש ע"י יצרן הדבק
 

 .אין לבצע חיבורים בעזרת סיכות או מסמרים למעט גב של ארון, ארונית, כוננית 30.12.7
  .(3/4מ"מ )"  19 -אורך הסיכות או המסמרים לא יפחת מ

 
 .הסיכות תוחדרנה לכל עומקן כך שלא תבלוטנה מהמשטח דרכו הן מוחדרות 30.12.8

 
 ציפויים 13.30

  
כל חלקי העץ הגלויים לעין והנגישים לרטיבות וכל חלקי המתכת, פרט לחלקי  30.13.1

( יהיו מוגנים בחומר ANTI CORROSIVEשיתוך )-מתכת העשויים חומר עמיד
  .לא רעיל המונע הכתמה והעמיד בפני חומרי חיטוי וניקוי למיניהם

 
  .קטרוליטי )במתכת(ההגנה תעשה ע"י ציפוי בצביעה )בעץ ובמתכת( או בציפוי אל 30.13.2

 
 .ציפוי חלקי העץ יהיה מיקשה ויחסן את העץ בפני ספיגת מים והכתמה 30.13.3
  .ציפוי חלקי המתכת יהיה גמיש, חלק ויגן על המתכת מפני שיתוך 30.13.4

 
העובי של כל שכבת ציפוי והעובי הכולל של הציפוי לא יפחתו מדרישות התקן  30.13.5

חומר הציפוי או הוראות מפרט זה או דרישות המזמין המתאים או הוראות יצרן 
  .והכל לפי המחמיר יותר

 
 בכל מקרה לא תפחת שכבת הציפוי מדרישות מזעריות אלה:  30.13.6

  ., בשכבות אחידות2ג/מ 180לכת עץ בכמות של  -
  .מיקרומטר 80צבע אבקת אפוקסי למתכת בעובי של  -
מיקרומטר  0.3 -רומטר ומיק 20כרום -ציפוי אלקטרוליטי ניקל -

  .בהתאמה
מיקרומטר  0.8 -מיקרומטר ו 15ציפוי אלקטרוליטי אבץ ופסיבציה  -

  .בהתאמה
 



173 

20.07.21מעודכן לתאריך   

 

גסטרו –ברזילי אשקלון   

 

  .אין לצפות חלקי מתכת בציפוי אלקטרוליטי של קדמיום 30.13.7
  .אין להשתמש בצבעים המכילים עופרת 
  .כל הפרזולים, הקשיחים, הברגים וכדומה יהיו מצופים 

 
 רגימו 14.30
 

 כללי  1.14.30
כל משטחי הריהוט, כל החלקים הנראים לעין וכל החלקים הנגישים יהיו נקיים  

ומלוטשים ופניהם יהיו חלקים, ללא בליטות, גבשושיות, שקעים, שברים, סימני 
  .עיבוד, שריטות או סימנים אחרים כלשהם

לא  .דיםלא יהיו ברהיט פינות חדות והמקצועות והשפות יהיו מעובדים ולא ח 
  .יהיו פגמים בחומר או בציפוי

  .משטחי קטעים מכופפים יהיו חלקים, ללא קמטים וללא סדקים 
 
 ציפויים אלקטרוליטיים, צבע, לכה  2.14.30

  .הגוון יהיה טבעי, הברק יהיה מאט משי 
משטח הציפוי יהיה גלוי, אחיד ולא יהיו בו פגמים, מקומות לא מצופים, חספוס  

  .ולת הציפוי, או מקומות שהציפוי בהם מתקלףהנגרם ע"י פע
  .המוצר יהיה נקי ולא יהיו בו סימנים של נזק כל שהוא 

 
 הפורמייק 3.14.30

הגוון, הברק, פני השטח של פן המוצר החיצוני והפנימי יהיו לפי בחירת האדריכל  
 .כמפורט ברשימות הנגרות

  .במפרט הרהיט ותשימוש בפורמייקת גב יעשה רק לפי דרישה ייחודי 
בתקן לגבי  10.1, בסעיף 507הדרישות והבדיקות הן כמפורט בתקן ישראלי ת"י  

  .לוחות מסוג א'
 

 דוגמאות 15.30
 

הקבלן יגיש דגמים ואישורי תו תקן של כל מוצרים והאביזרים שבהם ברצונו  30.15.1
הדגמים המאושרים ישארו בידי המפקח עד לאחר  .להשתמש לאישור המפקח

 .ת העבודהקבל
 

הקבלן ייצר ויביא לאישור המפקח דוגמא מושלמת מכל קבוצת פריטים, לפי  30.15.2
 .בחירת המפקחמ והאדריכל, בכל שכמות שהיא

 
 אריזה ומשלוח 16.30

הרהיטים יארזו למשלוח כך שיהיו מוגנים, לא יפגעו ולא יגרם נזק בעת המשלוח עד  
  .למסירתם למזמין

 וירות ודלתות( חובה לקבע בקשירה או בנייר דבק ללא שיישאררכיבים נעים )כגון מג 
  .סימנים לאחר הסרתם

  .בנוסף לכך, חלקים מרופדים יעטפו ביריעות פלסטיק, להגנה מפני הכתמה ולכלוך 
  .המשלוח ליעד המזמין יעשה ברכב מתאים סגור המיועד להובלת ריהוט 

 
 הגדרת דרישות מיוחדות 17.30

 
יכסו תמיד על כל  -ות, החזיתות הקבועות, הקלפות וחזית המגירות כל הדלת 30.17.1

במקרה של דלתות, חזיתות וחזית מגירות המתוכננים ברצף  .דופן אנכית מכל צד
  .מ"מ 2יאושר מרווח של  .יכסה כל צד עד מרכז הדופן בדיוק -

 
  .גב ארונות צמודי קירות יבוצע שקוע מגוף הארון 30.17.2

 
תותקן הידית והנעילה בקו  -י ריהוט בהם יש ידיות ונדרשת התקנת נעילה בפריט 30.17.3

  .אנכי או אופקי בהתאם לתכנון -אחד על אותו ציר 
 

יתואם הנושא בין הקבלן  -במקרה של ספקות  .בנ"ל הלא תתקבל שום סטיי 30.17.4
  .והמתכנן מראש לפני הביצוע
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 אופני מדידה מיוחדים 18.30
 

יחידה כוללים את המוצר על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב מחירי ה 30.18.1
 .בהתאם לתוכניות, לפרטים ולרשימות השונות במקומו

למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים, מבלי שימדדו בנפרד, את כל המפורט  
ברשימות ובין היתר גם: משטחים וכיורים מ"קוריאן" כולל עיבוד חורים 

הכנות חשמל ותקשורת, ארוניות ניידות, מחיצות זכוכית, במשטח כפי שיידרש, 
 .חיפויי קירות מעץ וקוריאן ואחרים

ציוד קצה אלקטרוני, כסאות ניידים, חיפוי קרמיקה, ברזים וכדומה אינם  
 .כלולים במחיר

בכל מקרה של ספק על הקבלן להתריע בפני המפקח בעת מילוי הצעתו, המפקח  
 .הפריט ללא כל שינוי שהוא במחיר היחידה יהיה הקובע הסופי על תכולת

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים: 30.18.2

כל החומרים וחומרי העזר לפי בחירתו של האדריכל, כל המלאכות  .א
ומלאכות העזר לסוגיהם, כל ההרכבות וההתקנות במקום בבניין, כולל 

הסופי המותקן  , כך שהאחריות למוצרעם הקבלנים האחריםתיאום 
הכל לפי הוראותיהם של האדריכל  .במקום חלה על הקבלן של הריהוט

 .והמפקח בשעת ביצוע העבודות ולשביעות רצונם
ההובלות והסבלות, כולל פיזור הריהוט בבניין, העברת ריהוט קיים  .ב

ממקום למקום כדי למנוע שיבוש בעבודה הסדירה, שמירה על העבודות 
למזמין ע"י עטיפתם בפוליאתילן, קרטון וכדו', שבוצעו וטרם נמסרו 

ניקוי השטח מלכלוך שיתהווה מעבודה בבניין ובכל אתר בשטח הבניין 
בכל זמן שיידרש ע"י המפקח, את כל המסים וההיטלים וכן את רווח 

 .הקבלן
 מיזוג אויר, מים,, יצירת החורים והפתחים להעברת קווי חשמל .ג

, כל זאת בתיאום עם הקבלנים השונים 'וכו אספקות שונות כפי שיידרש
 .באתר

 .הכנת תוכניות ופרטים, דוגמאות, אבי טיפוס וכדו' לאישור המתכנן .ד
 .כמות הדוגמאות ללא הגבלה עד לקבלת כל האישורים

 .כל החיבורים, החיזוקים וכדו' לרבות תכנונם כנדרש וכאמור לעיל .ה
 
 סתירות ושינויים 3.18.30

ל מקרה של סתירה במידות המפורטות בחוברת המקבעים ודגש בזאת שבכמ .א
במקומות השונים יקח הקבלן בחשבון בהצעתו את המידה הגדולה ביותר, 

 .האדריכל יקבע את המידה לביצוע ללא כל שינוי במחירי היחידה
ע"פ היקר דה למען הסר ספק, כי בכל מקרה של סתירה כלשהי, יקבע מחיר היחי 

 .ללא כל פיצוי שהוא לקבלןמבין הסעיפים השונים, 
בכל מקרה של סתירה בין המפרטים השונים ובין המפורט בתוכניות האדריכל  .ב

 .יקבע את המפרט לביצוע ללא שינוי בהצעת הקבלן וללא כל תוספת שהיא
בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר  10%שינוי במידות היחידות בגבולות של  .ג

 .י מצד הקבלןהיחידה ו/או לתביעה כלשה
רטה על בסיס -, המחיר יקבע באופן פרו10%-במקרה שיגדל שטח פריט מעבר ל 

 .פריט זהה או קרוב לפי החלטת המפקח
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין פריטים בתמונת ראי לזה המופיע בחוברת  30.18.4
, על הקבלן לפני תחילת התכנון יבדוק הקבלן עם האדריכל את צורת הפריט .המקבעים

לא תשולם לקבלן כל  .בהתאם לצד הנדרש וגם לתמונת הראי במידת הצורך .S.Dלהכין 
 .תוספת בגין פריטי "ראי" בכל כמות שהיא
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 מערכות בטחון - 35רק פ
 

 -להלן פירוט הדרישות לטובת הגשת ההצעה  35.1
מודגש כי הדרישות -דרישות טכניות מופיעות בכתב הכמויות במפרט מטה  1.1

 .ות אלו הן הקובעותהמחמיר

הובלה, אספקה, התקנה, פריסה, כבילה,  כלל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים 1.2
 .חיבור, הפעלה, שילוט ובדיקה מלאה בהתאם להנחיות המתכנן והפיקוח

יש להתממשק עם מערכות קיימות בבית החולים באופן מלא ומושלם ובתיאום  1.3
ערכות הקיימות במתקן לא תותר גישה למ .מירבי עם הקבלן המתחזק באתר

 .ללא נוכחות של נציג הקבלן המתחזק והמתפעל

  – המערכות אליהן נדרש להתממשק הינן 1.4

 PROSYSמערכת פריצה של חברת  1.4.1

 HIKVISIONמערכת טמ"ס של חברת  1.4.2

  GENESYSמערכת שו"ב של חברת  1.4.3

 ROSSLAREמערכת בקרת כניסה של  1.4.4

ת הראשיות ללא תוספת במערכו 25%יש לקחת בחשבון בתמחור יכולת גידול של  1.5
 –תשלום לרבות 

 .תוספת מצלמות 1.5.1

 .תוספת גלאים במערכת בקרת פריצה 1.5.2

 

 הנחיות טכניות 35.2
מיקום סופי ומדיוק של כל מצלמה, סוג העדשה, כיוון המצלמה יקבע בתיאום  2.1

 .עם היועץ וקב"ט המזמין

כלל הציוד אשר יותקן, יותקן בהתאם להנחיות יצרן הציוד באופן מושלם ומלא  2.2
 .כל סטייה ללא

 .SOW -כלל הציוד אשר יותקן יהיה בהתאם לציוד אשר יאושר בשלב ה 2.3

 

 בקרת כניסה 2.4
המציע נדרש לספק להתקין ולהפעיל מערכת בקרת כניסה מאושר הפועלת 

המערכת נדרשת  .באמצעות כרטיסים מסוג קרבה המורכבת מחומרה ותוכנה
 :לעמוד ולמלא את כל הפונקציות המפורטות בסעיפים הבאים

חומרת ותוכנת המערכת נדרשת להיות בעלת פרוטוקול תקשורת מלא  2.4.1
ומושלם לתוכנת השו"ב מאושר כך שיהיה ניתן לבצע כל פעולה במערכת 

  .בקרת הכניסה מתוכנת השו"ב ע"י ממשק גרפי ידידותי ואמין

מחשב הביטחון יעבד את המידע הנקלט ויתרגם אותו כמידע שוטף, רגיל  2.4.2
ל התרעה תלווה במידע מנחה על סוגה, מקורה, כ .או כאזעקה במערכת

 .מיקומה המדויק כולל הנחיות תגובה למפעיל בעזרת ממשק גרפי 

המערכת נדרשת לסרוק את כל יח' הקצה )בקונפיגורציה המכסימלית(  2.4.3
, real time-ולהעביר את נתוני המצב המעודכנים למחשב ההתראות ב

גע קרות "שינוי מצב" שניות החל מר1דהינו זמן כולל שלא יעלה על 
באחריות הקבלן לספק  .באלמנט המזעיק ועד קבלתו על צג המחשב

מהקיבולת הקיימת )הכוללת חיווט בקרים  25%מערכת אשר הוספת 
ויחידות קצה( עדיין תשמור על מהירות העברת הנתונים כנדרש בסעיף 

  .זה
בקרי הכניסה, בקרי ההתראות ושרתי הבקרה יותקנו ע"ג רשת  2.4.4

 .ים של הלקוח המחשב
משתמשים ותהיה אפשרות הרחבה לעד  1,000-בקרי הכניסה יתמכו ב 2.4.5

2,000. 

בקרי הכניסה יאפשרו חיבור של כל קורא כרטיסים המתקשר  2.4.6
 .מוגן ומאובטח ניתוק, חדירה תקשורת, החלפה  יייעודבפרוטוקול 

בזמן נפילת התקשורת בין יח' הקצה לבקר התקשורת תמשיך יח' הקצה  2.4.7
צמאי של כל הפונקציות ע"פ התוכנית האגורה בזיכרונה בביצוע ע
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עם חידוש התקשורת ידווח מידית לבקר התקשורת המצב  .הפנימי
המעודכן בכניסות וזיכרון היחידה יתעדכן ביחס לפקודות הפעלה 

 .חדשות

המערכת הנדרשת תאפשר כניסת רשאים לתחום המוגדר מראש ולמנוע  2.4.8
אלה, תוך רישום התנועות לשם כניסת בלתי רשאים אל תוך תחומים 

  .פיקוח ומעקב

-מכאניים /מנעולים נגדי-בדלתות המבוקרות יותקנו מנעולים אלקטרו 2.4.9
  .חשמלי בהתאם לאפיון ברשימות הפרזול

תותקן ידית תפוח בחלק  -נדרש כי בדלתות בהם מותקן מנעול חשמלי   
 .החיצוני וידית מנוף בצד הפנימי

ות והתחברות מלאה למנעולים באחריות המציע ביצוע התממשק 2.4.10
ידיות  חשמליים, מכאניים,-בדלתות המבוקרות לרבות מנעולים אלקטרו

 .בהלה, שערים חשמליים וכלל המעברים המבוקרים במבנה
בדלתות אש ע"פ תקן יותקנו מנעולים אלקטרומכניים חשמליים בלבד 

ומנעולים  EL-560 /EL-520מאושרים ע"י מכון התקנים דגם 
של  EL-520 /EL-420יים חשמליים ממונעים דגם אלקטרומכנ

MULTILOCK. מכאניים יסופקו ע"י יצרן הדלתות -מנעולים אלקטרו
 .כחלק ממכלול הדלתות לרבות כלל אביזרי הפרזול הנדרשים

 . EFF118מנעולים חשמליים יהיה כדוגמת  2.4.11

באחריות המציע אספקת מנעולים חשמליים בכלל דלתות בית החולים  2.4.12
ם מושלם עם ספקי הדלתות השונות והפינויים הנדרשים לרבות תיאו

 .טרם אספקתם לאתרבמשקופים ובדלתות 

פתיחת דלת מבוקרת אשר נפתחה באופן חוקי ע"י כרטיס למעלה מפרק  2.4.13
זמן המוגדר מראש תיצור התרעה מקומית ע"י הפעלת צופר פנימי 

שיסופק ויותקן בסמוך לדלת ובמקביל תתריע על גבי צגי עמדות 
 .עלה של המערכת ותירשם בדו"ח ההתרעותההפ

שיטת הפתיחה של הדלתות, השעות בהן המערכת תשלט על ידי קוראי  2.4.14
הכרטיסים, חיוויים על פתיחה בלתי מורשית, בקרה על פתיחה מעל 

הזמן המותר ותכונות נוספות הקשורות לפיקוח על הדלתות המבוקרות 
 .אפיון הלקוחיסוכמו סופית בשלב התכנון המפורט עפ"י דרישות 

העברת כרטיס דרך הקורא תיבדק מבחינת הרשאת כניסה/ יציאה,  2.4.15
במידה וזיהה הבקר כי הכרטיס מורשה למעבר יופעל המנעול 

במקביל תירשם התנועה  .החשמלי/אלקטרומגנט למתן מעבר חופשי
  .)כניסה/ יציאה( במערכת בליווי פרטי המשתמש, תאריך ושעת המעבר

או "נפילת הרשת" הבקרים ימשיכו לפעול במקרה של תקלה במחשב  2.4.16
באופן עצמאי לחלוטין מבלי לפגוע ביכולת הכניסה והבקרה של 

עם החזרת התקשורת למצב התקין יבוצע עדכון מידי של  .המשתמשים
 טבלאות המערכת

במקרה של נפילת חשמל ימשיכו הבקרים לעבוד באופן עצמאי בהתבסס  2.4.17
ש"ע ללא אספקת מתח  12 -על מערכות מצברים לזמן מינמאלי של כ

 .עלות המצברים והתקנתם כלולה בעלות מערכת בקרת הכניסה  .חיצוני

המערכת תהיה מודולרית אשר תאפשר הרחבה הן ביחס למספר  2.4.18
  .המשתמשים והן ביחס למספר קוראי הכרטיסים המבוקרים על ידה

תחנות הפעלה לפחות,  אשר יופעלו על  2למערכת בקרת הכניסה יהיו  2.4.19
מחשבים של הלקוח, לכל תחנה תקבע רמת הגישה והיכולת רשת 

  .להכנסת נתונים או להוצאתם
הקבלן יספק תוכנה אמינה, בעלת מהירות תגובה גבוהה, קלה להפעלה  2.4.20

המערכת תדע להתחבר  .וגמישה לשינויים פונקציונליים שידרשו
 .למערכת הנפקת תגים כך שהשליטה תהיה דרך תוכנת המערכת

המערכת תאפשר  –ניסה תמנע כפילות תגים לעובד מערכת בקרת הכ 2.4.21
 .שימוש בכרטיסי העובדים הקיימים

אורח \המערכת תוכל בעת העברת כרטיס להקפיץ את תמונת העובד 2.4.22
  .למסך השליטה
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תוכנת בקרת הכניסה תאפשר שימוש בדוחות מובנים וכן יצור של דוחות  2.4.23
 .יעודים ע"פ דרישה

יהול קוראים ביומטרים ) תוכנת בקרת הכניסה כדוגמת תתמוך בנ 2.4.24
 .אצבע( כולל ממשק הגדרות מלא ממסכי התוכנה

ויתחברו באמצעות כבלי תקשורת  TCP/IPבקרי התקשורת יהיו מסוג  2.4.25
לרשת המחשבים הקיימת שתסופק ע"י הקבלן, הבקרים יחוברו לשרת 

התקשורת בין השרת המרכזי  .מרכזי ה"יושב" אף הוא על גבי הרשת 
 ." On Lineבשיטת " לבקרים השונים תהיה

באחריות המציע ביצוע התממשקות מלאה למערך הדלתות המתועשות  2.4.26
אשר יסופקו בנפרד בדגש על דלתות ההזזה החשמליות לרבות 

 .התממשקות מלאה לבקר הדלתות ולחצני הפתיחה

 

  -בקרת פריצה  2.5

 .של בית החולים 24/7/365האבטחה המרכזי  במוקדהמערכת תתופעל  2.5.1

וף התרעות וגילוי פריצה,  איסוף נתונים והתרעות המערכת תבצע איס 2.5.2
  .( On-lineבזמן אמת )

יותקנו גלאי התרעה/מצוקה אשר יחוברו לבקר  םבחללים רלוונטיי 2.5.3
 .ללב המערכת IPהמקומי אשר יקושר בתשתית 

 .של מכון התקנים הישראלי 1337המערכת תעמוד בתקן  2.5.4

גי ברמת המערכת תאפשר עבודה בתת מערכות נפרדות בהיבט לו 2.5.5
חלקי קומה / חדר בודד בהתאם להגדרות המזמין וצרכי הלקוח /מהקוה

כך שכל תת מערכת תוכל לעבוד באופן נפרד דרך הפעלה במערכת 
 .השו"ב

 .מגע פאנלי לחצנים מקומיים יתבססו על צגי 2.5.6

 Anti-maskכלל הגלאים יהיה  2.5.7

האבטחה ותכלול בקרים מקומיים ממוקד המערכת תופעל באופן מרוכז  2.5.8
 .קומהכל ב

ארכיטקטורת המערכת תתמוך ותאפשר המשך עבודה רציפה גם במקרה  2.5.9
 של נתק תקשורת 

 .כל גלאי הפריצה יכללו נגדי סוף קו 2.5.10

) ללא יכולת עקיפה ( כנדרש  High securityהמערכת תהיה בעלת תכונות  2.5.11
 .להגנת מתקנים רגישים

המערכת תאפשר שילוב התראות עם מצלמות במערכת שו"ב כולל  2.5.12
  .צת תמונה מידית בעת אירוע / הפעלת גלאי אחר הקפ

ככלל כל התראת גלאי תקפיץ את המצלמות הרלוונטיות והמכסות )  2.5.13
 .קבועות ומתנייעות( את אותו המתחם המתריע על גילוי

חומרת ותוכנת  -המערכת תשלט באופן מלא באמצעות מערכת השו"ב  2.5.14
לם לתוכנת המערכת נדרשת להיות בעלת פרוטוקול תקשורת מלא ומוש

השו"ב מאושר כך שיהיה ניתן לבצע כל פעולה במערכת בקרת הפריצה 
והאזעקה,  לרבות דריכה וניטרול אזורים/דלתות מתוכנת השו"ב ע"י 

  .ממשק גרפי ידידותי ואמין
המערכת תתמשק באופן מושלם למערכות האבטחה השונות בדגש אך  2.5.15

 .בקרת כניסה, טמ"ס,כריזה וכו'  -לא רק 

גבי עמדה ייעודית -ייושמו כאפליקציה על במוקדפעיל עמדות המ 2.5.16
 .ויישלטו באמצעות מערכת השו"ב

כלל הגדרות הזמנים והאוטומציה של דריכה ונטרול אזורים/דלתות  2.5.17
 .תתבצע באמצעות מערכת השו"ב

, IPהמערכת תכלול את כלל המתאמים הרלוונטים לרבות מתאמי  2.5.18
 .וכו' GPRS  ,KNXכרטיסי 

 נטגרלי במערכת(ייצוא התראות )אי 2.5.19
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האבטחה במערכת השו"ב כולל במוקד כל התראה שתתקבל תיוצג  2.5.19.1
מתן חיווי קולי הן בחמ"ל והן במבנה בו התקבלה ההתראה )אצל 

 .גורם שיוגדר(

  –כמו כן תאפשר המערכת ייצוא התראות/תקלות במספר אופנים  2.5.19.2

 .הודעה קולית אצל בעלי תפקידים אשר יוגדרו ע"י הלקוח 2.5.19.3

 .טלפונים ניידים שיוגדרו מראשב SMSהודעות  2.5.19.4

 .מייל לגורמים מוגדרים מראש 2.5.19.5

 RISCOהמערכת תהיה תוצרת  2.5.20

 

 מערכת טמ"ס 2.6

מוקד אבטחה,  - 24/7/365 ממספר מוקדיםמערכת מופעלת מבצעית  2.6.1
 .106מוקד 

ובהיקף חיצוני  המבנההמערכת תאפשר צפייה במערך המצלמות ברחבי  2.6.2
3600. 

  .התראות מהמערכות השונותהמערכת תאפשר צפייה היקפית לאימות  2.6.3

 .באופן מלא IP המערכת תתבסס על תשתית תקשורת 2.6.4
ע"ב  VMS (Video Management Software) המערכת תתבסס על פתרון 2.6.5

 .אשר מותקנת בבית החולים  חומרת שרתים בגיבוי חם
 VCA (Video Content Analysis)המערכת תאפשר שימוש בטכנולוגית  2.6.6

כללים ותרחישים מוגדרים מראש ע"י  ניתוח וידיאו אוטומטי ע"פ
המזמין, כולל זיהוי אירועים בזמן אמת ומתן התראות כמו שתוצג 

 .CDRותאושר ע"י המזמין במסגרת ה 
כלל המצלמות והמסכים יאפשרו העברת חוזי בצבע ויהיו מותאמים  2.6.7

לצפייה ברורה ונוחה בכל שעות היממה ובכל תנאי הארה הקיימים 
 .בשטח

והתמקדות  גורמים שוניםבטווחי הכיסוי גילוי וזיהוי המערכת תאפשר  2.6.8
  .אוטומטית

  .המערכת תאפשר צפייה במצלמות המותקנות באתר בזמן אמת 2.6.9
המערכת תאפשר שילוב המצלמות במערכת השו"ב המרכזית כולל  2.6.10

  .הקפצת תמונה מיידית בעת אירוע
לשילוב מערכת הטמ"ס במערכת שו"ב האבטחה המרכזית נדרש כי  2.6.11

ותוכנת המערכת תהיה בעלת פרוטוקול תקשורת מלא ומושלם חומרת 
כך שיהיה ניתן להפעיל כל רכיב במערכת הטמ"ס מתוך השו"ב המרכזי 

 .ע"י ממשק גרפי ידידותי ואמין
 VCA ( Video Content המערכת תהיה בעלת יכולות וידיאו אנליטיקה 2.6.12

Analysis)  ). 

למערכות בטחה דרך מערכת השו״ב אהמערכת תתמשק באופן מושלם  2.6.13
האבטחה השונות כגון בקרת כניסה ובקרת פריצה ותאפשר הקפצת 
מצלמה רלוונטית באופן אוטומטי לאירוע אבטחתי חריג המתרחש כגון 

 .פתיחת דלת ללא הרשאה/ הפעלת גלאי פריצה/ גלאי קרן
המערכת תעמוד בכלל דרישות משטרת ישראל לצילום אזורים ציבוריים  2.6.14

 .בבתי משפט ושימוש במידע המצולם
 המערכת תכיל את תתי המערכת הבאים כמפורט בסעיפים להלן: 2.6.15

 -חומרה  2.6.16

מורכבת משרת יישום, אחסון, דוחסים, מצלמות גזרתיות פנימיות  2.6.16.1
וכל רכיב  IR, 360, מצלמות PTZוחיצוניות קבועות, מצלמות 

  .חומרה הנדרש למימוש יכולות המערכת
 . ית החוליםאקטיבית של במערך המצלמות ישולבו ברשת  2.6.16.2

 .משתמשים בו זמנית לפחות 5המערכת תתמוך  2.6.16.3

השליטה על מערכת הטמ"ס תתבצע מתוך מערכת השו"ב אבטחה  2.6.16.4
מרכזית וכן תתאפשר ע"ג מסכי מגע קבועים ומקלדות ייעודיות 
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הגדרות ניהול יבוצעו במערכת השו״ב של  .PTZ -למצלמות ה
 .הטמ״ס

 .בות החיצוניות+ לרPOEכלל המצלמות אשר יותקנו יהיו מסוג  2.6.16.5

ואנטי מאסק  וואנדל-יהיו אנטיהחיצוניים כלל מארזי המצלמות  2.6.16.6
 .כולל עמידה בכלל תנאי מ"א באזור הנ"ל

שעות לפחות  48 –כלל המצלמות יהיו בעלות יכולת אגירת מידע ל  2.6.16.7
 .ע"ב רכיב זיכרון מקומי למקרה של ניתוק תקשורת לא מתוכנן

 

 סימון ושילוט: 2.7

 של: המערכת תכלול סימונים 2.7.1

 .כל הכבלים במערכת 2.7.1.1

 .ריכוזים קומתיים 2.7.1.2

 .ריכוזים ראשיים 2.7.1.3

 .קופסאות חיבורים 2.7.1.4

)לרבות ארונות, בקרים, גלאים, מצלמות  אביזרים וציוד קצה 2.7.1.5
 .(..וכד'

 .כל ציוד אחר הדרוש להתקנה 2.7.1.6

 .אין לבצע שילוט בדגלונים .כל הסימונים יהיו בלתי מחיקים 2.7.2

 .פלסטי צבעוני השילוט יבוצע באמצעות חריטה בפס בקליט או 2.7.3

 .שיטת הסימון תקבע על ידי המתכנן והמזמין 2.7.4

 .כל כבל יסומן בשני קצותיו, הסימון יבוצע ע"י שרוול מתכווץ 2.7.5

 .סימון אביזרים וציוד יבוצע באמצעות שלט פלסטי חרוט 2.7.6

ריכוזים קומתיים ישולטו על ידי שלט פלסטי חרוט מעל  .םריכוזי-סימון 2.7.7
 .דלת הריכוז

במערכת יסומן בשילוט מזהה כפי שפורט לעיל  כל אחד מפרטי הציוד 2.7.8
סימון זהה יסמן רכיבים אלה בתוכניות העדות שיוגשו על  .ולפי הצורך

 .בתום העבודהספק ידי ה

כל פרטי השילוט והסימון ייעשו בתאום עם המזמין, בהתאם לשיטת  2.7.9
סימון מקובלת, על פי תוכנית מפורטת הכוללת את צורת הסימונים 

 .לאישור המזמין ספקמראש על ידי ה ומיקומם, שתוגש

 -הספק יגיש עם גמר העבודות ולפני אישור המערכת תיק מתקן מסודר ב 2.7.10
 העתקים שיכיל לפחות: 3

 .תיק נוהלי אחזקה 2.7.10.1
 .תיק נוהלי הפעלה למערכת 2.7.10.2
 .מפורטות AD MADEתכוניות  2.7.10.3
 .תיאור מבנה ושיטת הסימון במערכת 2.7.10.4
ין המערכות שרטוט כל מערך הביטחון שהותקן וכל הקשרים ב 2.7.10.5

 .השונות
 .מבנה ומערך הגדרות והרשאות משתמשים 2.7.10.6
 .אישור תקן לכל פריט ורכיב שהותקן במערכת 2.7.10.7
 .עותק מהספרות שתחולק בקורסים השונים/ ההדרכה 2.7.10.8
 .פרטי הספק נותן השירות 2.7.10.9

 .דוחות בחתכים שונים ע"פ ההגדרות שימסרו ע"י המזמין 2.7.10.10
 .S.O.Wעותק מתיק  2.7.10.11

במהדורתו העדכנית, כולל הדפסות  AutoCAD -כל השרטוטים יוגשו ב 2.7.11
 .מקוריות בכל עותק של תיקי התיעוד

במהדורתו העדכנית וכלי מיקרוסופט  WORD -כל המסמכים יוגשו ב 2.7.12
אחרים בהתאם לעניין, כולל הדפסות מקוריות בכל עותק של תיקי 

 .התיעוד
 .התיעוד יופק על נייר ובמדיה מגנטית 2.7.13
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 והדרכה בדיקות קבלה 2.8
ת המערכות, הפעלתן והרצתן על ידי הספק, תערכנה עם סיום התקנ 2.8.1

בדיקות קבלה למערכות, על מנת לוודא תקינותן והתאמתן לדרישות 
 .המפרט

 מהות בדיקות הקבלה ומהלכן, ייקבעו על פי שני מסמכים עיקריים: 2.8.2
 ATR- Acceptance Test Requirementsדרישות בדיקת קבלה  2.8.2.1
 .ATP- Acceptance Test Procedureמפרט בדיקות קבלה  2.8.2.2

, שיכלול הגדרות מדויקות לגבי מהות ATRהספק יגיש לאישור המזמין  2.8.3
הבדיקות, שיטת ביצוען, רישומן, מדדי ביצוע נדרשים וסוג הצב"ד 

 .הנדרש
 רשימת הבדיקות תכלול לפחות את הנושאים הבאים: 2.8.3.1
  בדיקות חזותיות: 2.8.3.2

  .טיב ההתקנות המכאניות של רכיבי המערכת 2.8.3.2.1
המחברים, הכבלים  טיב .שסופקושלימות הרכיבים  2.8.3.2.2

 .והחיווט
  .טיב סימון ושילוט הרכיבים וקצוות הכבלים 2.8.3.2.3
 .התאמה לכתב הכמויות הסופי 2.8.3.2.4

  בדיקות טכנולוגיות/ עמידה במפרטים: 2.8.3.3
  .דרישות מכאניות כלליות 2.8.3.3.1
  .דרישות חשמליות ואלקטרוניות כלליות 2.8.3.3.2
 .S.O.W -בדיקת תאימות הציוד וההתקנה מול ה 2.8.3.3.3

 .הפעלת המערכות 2.8.3.4
 .דיקת תסריטים שונים ובדיקת קשרים בין המערכות השונותב 2.8.3.5
בדיקות תפקוד להבטחת מימוש כל הדרישות הפונקציונאליות  2.8.3.6

 .שהוגדרו במסגרת מפרט זה
 .ATR -בדיקות נוספות, במידת הצורך, יוגדרו עם הספק בעת הכנת ה 2.8.4
יוגש לאישור המזמין לפחות שבועיים לפני המועד  ATR -מסמך ה 2.8.5

 .ות הקבלההמיועד לבדיק

לאישורו, על  ATR -המזמין יודיע לספק תוך שבועיים מיום קבלת ה 2.8.6
ו/או על דרישותיו לשינוי מהות הבדיקות ו/או  ATR -אישור/ דחיית ה

 .המדדים הנדרשים
שישמש לביצוע בדיקות  ATPמאושר יגיש הספק למזמין  ATRעל בסיס  2.8.7

ו, יועבר למזמין רק לאחר שהספק יבצע בעצמ ATP -ה .הקבלה
 .בהצלחה, את סידרת בדיקות הקבלה

באחריות הספק לספק, לצורך הבדיקות, את כל האמצעים הנדרשים  2.8.8
 .לביצוע הבדיקות כגון צב"ד, אביזרי ומכשירי עזר, טפסי בדיקה וכו'

בנוכחות נציג המזמין, שיאשר  ATP -בדיקות הקבלה יבוצעו על פי ה 2.8.9
 .בחתימתו על טופס את ביצוע הבדיקה ותוצאתה

ידה ותוצאות הבדיקות, כולן או חלקן לא תעמודנה במדדים שנקבעו במ 2.8.10
יודיע המזמין לספק על השגותיו והערותיו, תוך  ATP -להצלחה על פי ה

 .יום מתאריך הגשת תוצאות הבדיקה לאישור 14
הספק יהיה אחראי לתיקון כל הליקויים שנתגלו ו/או הנדרש תיקון  2.8.11

 .ויגיש את המערך לבדיקות קבלה חוזרות
רק בתום בדיקות קבלה שתוצאותיהן תהיינה חיוביות תינתן לספק, על  2.8.12

ידי המזמין, תעודת קבלה שתעיד על "קבלת המערכת" לתקופת הרצה 
בת חודש ימים, בה יערוך המזמין מעקב צמוד על ביצועי המערכת, ללא 

 .נוכחות נציגי הספק, אלא אם ייקראו על ידי המזמין
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שתוצאותיה חיוביות והספק עמד בכל  בתום תקופת הרצה זו ובתנאי 2.8.13
יתר תנאי המפרט והחוזה, תונפק לספק על ידי המזמין "תעודת גמר" 

  .המהווה אישור על סיום הפרויקט בהתאם להתחייבויותיו
 .מועד מסירת תעודת הגמר ייחשב כיום תחילת תקופת האחריות 2.8.14

המציע יבצע הדרכה על כל אחת ממערכות הביטחון באתר בהיקף  2.8.15
 .שעות לכל מערכת בתיאום עם המזמין 3מלי של מיני

 

 מסמכים מלווים 35.3
תכניות כח ותקשורת של כלל הקומות בהן מפורט הנחיות פריסת תשתיות  3.1

 .התקשורת במבנה

 .תכניות בטחון 3.2

 

 שירות ואחריות  35.4
 .שעות ביממה כל ימי השנה ) למעט כיפור ( 24 -השירות מוגדר כ 4.1

4.2 SLA: 

 .שעות ממועד פתיחת הקריאה 4הגעה לתיקון תקלה קריטית עד  4.2.1

 .שעות ממועד פתיחת הקריאה 24הגעה לתיקון תקלה לא קריטית עד  4.2.2

( 3לתקופה של כשלוש ) ןאחריות ושרות לכלל האלמנטים ועבודות ההתקנה תינת 4.3
 .שנים לרבות עדכוני תכנה/גרסאות וכו'

 .אחריות כולל תיקון, חלפים ואספת ציוד חדש במידת הצורך 4.4

יוד בהתאם למוגדר בהוראות היצרן, טיפול/החלפה יבוצע על משך האחריות על צ 4.5
  .ידי האינטגרטור המבצע
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 עבודות יומיות )רג'י( - 79רק פ
 

  אופני מדידה 01.79
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה  

 .ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח
מנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, ותוגשנה שעות העבודה תרש 

 הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: .באותו יום לאישור המפקח
 .תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק 
 .עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות 
 .יה עבור שעות עבודה בפועל נטוהתשלום יה 
 .דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום 

 
 כוח אדם  02.79

מנהלי העבודה לא  .בפועלהפועלים רק את השעות שבהן עבדו ביומן העבודה יש לרשום  
 .יירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן

 
 ניציוד מכ  03.79

אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים  
  .ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות

אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או "דקל"  
 .)הנמוך מבניהם( .העדכני

 
 חומרים  04.79

החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב כמויות  
 .אם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים .של המפקח

 
 פיגומים ודרכים  05.79

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם  
י לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעד

 .ע"י המפקח
 

 תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות(  06.79
 המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את: 

שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת  .א
 .יוקר

 .ם, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליותכל ההיטלים, המסי .ב
 .הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו .ג
 .זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה( .ד
דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום  .ה

 .העבודה וממנו(
 .הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה .ו
  .הן הישירות והן העקיפות של הקבלן הוצאות כלליות, .ז
  .רווח הקבלן .ח

 
 תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני  07.79

 המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את: 
 שכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל 

וד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הצי
 .הוצאות כלליות של הקבלן ורווחיו

  
 


