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  04WB/17  מס' חוזה/מכרז

 יועצים רשימת

 

  הפרויקט יועצי רשימת

 איש שם תחום
 מייל טלפון קשר

 סמנכ"ל
 חיים דהן חיים מכללה בינוי

 דהן
04-6927787 

052-4281787 
haimd@Zefat.ac.il 

 ניהול
 יעקב מעלה מעלה פרויקט

 שטרית
04-6921845 

054-2468034 
yshitrit@zahav.net.il 

 אדריכלות

  
 ציונוב
 ויתקון

  

 ליאור
  03-6882890 ויתקון

054-9982882 
 

vitkon.com-arc@tsionov 

 ענבר
 vitkon.com-inbar@tsionov מיטל

 ליאת
 vitkon.com-liat@tsionov רפפורט

 ויוי  פנים עיצוב
   אסטרינסקי

 09-7483236 

054-7999897 
vivi@viviarch.co.il 

קונסטרוקצ
 יה

 רן - רימקס
 משען רן משען

04-8217322 

050-7229288 
rimex@015.net.il 

קונסטרוקצ
 עופר כהן עופר שימור יה

 כהן
 050-8779119 

 050-8779119 
ofer@yad.co.il 

 / חשמל
 תקשורת

 מ"מנ

 הנדסת להט
 ביתן שי מ"בע חשמל

077-3205098 

054-9984482 
eng.co.il-shay@lahat 

 תכנון וישקין אוויר מיזוג
 יגאל מ"בע

09-7888424 

052-3553016 
yigal@avishkin.co.il 

 אינסטלציה
 ארוב ארינה

 מהנדסים
 יועצים

  גיל
04-6565944 

050-7775358 
zahav.net-gxa@internet 

 בטיחות .צ.ש בטיחות
 אלון מ"בע

04-9846515 

050-9902925 
alond.safety@gmail.com 

 דני כהנא דני נגישות
 כהנא

04-9990321 

050-7623242 
arc.com-danny@danka 

 אהרון   אקוסטיקה
 viks@inter.net.il 03-6721414 ויקס

 ליאת איטומקס איטום
 itumex@actcom.co.il 04-8420280 מירון

 מעליות
 ניב אוברמן
 וולנסקי
 מהנדסים

 טל
03-6488831 

054-4602696 
Office@Lifts.co.il  

mailto:yshitrit@zahav.net.il
mailto:arc@tsionov-vitkon.com
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mailto:shay@lahat-eng.co.il
mailto:yigal@avishkin.co.il
mailto:gxa@internet-zahav.net
mailto:alond.safety@gmail.com
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mailto:viks@zahav.net.il
mailto:itumex@actcom.co.il
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 איש שם תחום
 מייל טלפון קשר

 - פיתוח
 אדריכלות

 נוף
 תמי סרגוסי טוך

04-6415717 

054-7871494 
tsla293@gmail.com 

 אביבה מולטימדיה
 avivaavshefa@gmail.com  054-6744577 אביבה אברהם

 תנועה
 eng.co.il-yael@yael 04-6041720 יעל יעל .ר להיתר

 יועץ
 israel@nffc.co.il 08-9278800 ישראל נחשון מטבחים

 חדר יועץ
 אשר מעתוק שרתים

03-6173740 

054-2898875 
Asherm@aman.co.il 

 מים פלגי תשתיות
 maim.co.il-Or@palgey 050-8381382 אור מ"בע

 hdd.char@gmail.com 054-4614551 ארלי'צ ארלי'צ מודד

 office@klar.co.il 04-8401397 ישראל קלר ישראל קרקע יועץ

 רמה מנדלסון תאורה
03-6024445 

052-3801313 
ramame@gmail.com 

 ומעשי מידות אגרונום
 טל בניהו ףנו

04-602060 

050-4976800 
bena@middot.co.il 

 כמאי
 אדריכלות

 מאיר
 Etigri@zahav.net.il 03-6190636 רמי גרינברג

 - חשמל
 grinberg.shterenglaz@gmail.com 04-9037223   דובי תשתיות

   סגל רביד מסר
03-5305700 

052-6666865 
ravid.segal@sheba.health.gov.il 
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 מסמכים רשימת

 

 הבאים: המסמכים את מכיל זה  מכרז/חוזה

  מצורף שאינו מסמך              מצורף מסמך המסמך

 

  למכרז הצעות להציע הזמנה 1א' מסמך

 הצעה ערבות – א' נספח

 נימוםימ שכר על הצהרה – ב' נספח

 מצורף בחוברות נפרדות – המציע הצעת – ג' נספח

 לפרסומם מתנגד שהמציע מהחוזה סעיפים – ד' נספח

 שימור בעבודות ניסיון תצהיר – ה' נספח

 

  הקבלן הצהרת  2א'  מסמך

  העבודה לביצוע חוזה ב'  מסמך

 ביצוע ערבות – א' נספח

 השלמה תעודת – ב' נספח

 ויתור כתב – ג' נספח

 ביטוח – ד' נספח

 ביטוחים קיום על אישור – ה' נספח

  ה"סתש נוסח  -  ממשלתי חוזה

  3210 מדף 2005

  מיוחדים כלליים תנאים 1ג' מסמך

  מיוחדים מפרטים 2ג' מסמך

  , נספח ג'1כמפורט במסמך א' – כמויותה כתב ד' מסמך

  תכניות רשימת ה' מסמך

 של  והתקנים המפרטים כל  'ו מסמך

 העבודה לביצוע  הנוגעים מת"י

 הבינמשרדי הכללי המפרט  'ז מסמך

 משרד בהוצאת בנין לעבודות

  השונים בפרקים  הביטחון

 המעודכנת האחרונה מהדורהב

          .המכרז הוצאת ליום

 

  

 ,הקבלן של ברשותו ואינם זה חוזה / מחיר להצעות צורפו שלא ,לעיל המצוינים הכלליים המפרטים
 :בכתובת חופשי באופן ברשת להורדה או ,הבטחון משרד של לאור בהוצאה לרכישה ניתנים

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

  

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 1א' מסמך

 

 04WB/17  מס' שני שלב -  פומבי מכרז

 מערבי בניין ושימור בנייה עבודות לביצוע

 הצעות להגשת הזמנה
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 04WB/17  מס' שני שלב -  פומבי מכרז

 כלליות הוראות - הצעות להגשת הזמנה

 לביצוע הצעות לה להגיש בזאת מזמינה ,("המזמינה" ו/או המכללה" )להלן:" צפת האקדמית המכללה

 מקבלנים ,בהתאמה(  ,"המכרז", "השירות" )להלן: המכרז במסמכי כמפורט ושימור בנייה עבודות

      .המוקדם המיון בשלב השתתפותם את אישרה שהמכללה

 ע: ק ר .1

 ,1958 – תשי"ח ,גבוהה להשכלה המועצה חוק פי על ,גבוהה להשכלה מוסד הינה ,המכללה 1.1

 להגיש ,זה במכרז להשתתפות המוקדם המיון בשלב הסף בתנאי שעמדו מקבלנים בזאת מבקשת

 )להלן: זה מכרז במסמכי כמפורט ושימור בנייה עבודות לביצוע ראשי קבלן לבחירת הצעות לה

  "(.העבודות" ,"המבנה,הפרויקט "

 וייתכנו אישור בתהליכי נמצא זה היתר בנייה. היתר קבלה טרם המכללה כי בזאת מובהר

  זו. להבהרה בכפוף הינו זה מכרז בפועל. והבנייה התכנון תהליכי ,הזמנים לוח על השפעות

 חדשים מבנים הקמת כוללת הבנייה ,מ"ר 6,200 -כ של בשטח מבנים להקמת הינן העבודות 1.2

  .מהפרויקט חלק ומהווה לשימור כמבנה המוגדר ההסטורי החולים בית מבנה ושימור ושיפוץ

 בית מבנה עם המשתלבים חדשים מבנים של שורה ובניית ההסטורי החולים בית מבנה שימור

 "(.המערבי האגף" )להלן: מ"ר 6200 כ של כולל בשטח החולים

 לחוג מבנה ,לסיעוד לחוג מבנה ויכלול: רפואית וסימולציה להוראה כמרכז יבנה המערבי האגף

 לשירות ומרכז ,השומר תל מ.ס.ר בשיתוף רפואית וסימולציה להוראה מרכז ,לפיזיותרפיה

  ההיסטורי. החולים בית במבנה לסטודנט

 ,מעבדות ,הרצאה אולמות ויכלול: הבריאות מקצועות של "הבית" יהווה המערבי האגף

  ועוד. סימולציה חדרי ,תרגול חדרי ,אודיטוריום

 לשילוב ,היתר בין ,לדאוג עליו ויהא  הראשי כקבלן מלאה אחריות עצמו על יקבל הזוכה המציע 1.3

  .שימור עבודות ביצוע מומחיותו שתחום משנה קבלן

 ואת לביצועה המועדים ,העבודה של הביצוע היקף את לשנות זכותה על שומרת המכללה 1.4

 לרשותה. שיעמדו התקציביים למשאבים בהתאם הנדרשת העבודה היקף למלוא עד התמורה

 המצורפים הכמויות וכתב החוזה ,התוכניות ,המפרטים בסיס על ייעשה העבודות ביצוע 1.5

 המכרז. למסמכי ,בהתאמה 'ה -ו ד' ,ג' ,ב' , 2א' – 1א' כמסמכים

 ויש ממנו נפרד בלתי חלק מהווים "(המכרז מסמכי" )להלן: זה למכרז המצורפים המסמכים כל 1.6

 זה. את זה כמשלימים לראותם

 הזוכה בהצעתו שנקב המחיר הצעת על תתבסס ההתקשרות תקופת כל במשך במכרז התמורה 1.7

 למכרז. המצורף בהסכם כמפורט ,בפועל שבוצעו לכמויות בהתאם ,היחידה למחירי ביחס

 הדרך לאבני בהתאם תהיה התמורה כפאושלית הוגדרה שתמורתן עבודות ביצוע של ובמקרה

 הקבלן. בהסכם המפורטים
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 אך ,לרבות ,המחיר בהצעת לרשום מעבר כלשהן תוספות לזוכה תשלם לא המכללה כי ובהרי 1.8

 תוספת ,מרחק תוספת להלן: המפורטות התוספות ישולמו לא ,לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי

 הכמויות כתב בסעיפי המופיעים הסכומים את ורק אך תשלם המכללה -דהיינו ב."וכיוצ אדם כח

 .בהסכם כמפורט הבנייה התקדמות לפי תשלם המכללה , פאושלית תמורה של ובמקרה

 האתר לרבות ,העבודות בביצוע והקשור הכרוך כל את חשבונם ועל בעצמם לבדוק המציעים על 1.9

 ,עסקי או תפעולי ,משפטי נתון כל ולרבות ,המכרז מסמכי את גם כמו ,להתבצע אמורות הן שבו

 יהיה והמציע ,ההסכם עפ"י המציע התחייבויות מלוא ולביצוע ההצעה הגשת לצורך הרלוונטי

 לכל באחריות תישא לא והמכללה המכרז במסמכי הכלול מידע על להסתמכות מלטעון מנוע

 .כאמור מידע על הסתמכות בשל ג' צד כל ו/או למציע שייגרמו נזק ו/או הוצאה

 

  תאריכים ריכוז טבלת .2

  במכרז: התאריכים את המרכזת טבלה להלן

 שעה תאריך פעילות

 קבלנים סיור/מציעים מפגש קיום מועד

 (חובה השתתפות)
3.9.17 13:30 

 13:00 18.9.17 הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד

 13:00 3.10.2017  המכרזים לתיבת הצעות להגשת אחרון מועד

 

 ,המכרז במסמכי המוזכרים המועדים לבין שלעיל בטבלה המצוינים המועדים בין סתירה של במקרה

 בטבלה. המצוינים המועדים יגברו

 והיקפה: ההתקשרות מהות .3

 פי על והכול ,הפרויקט להקמת ראשי קבלן בחירת עבור הן המכללה ע"י המתבקשות ההצעות 3.1

 "(.העבודות" ו/או "השירותים" )להלן: המכרז במסמכי המפורט

 לא ,המכללה ידי על "ההסכם"( )להלן: ונספחיו ההסכם לחתימת עד כי מובהר ספק הסר מעןל 3.2

 הצדדים. בין תוקף-בר הסכם קיים יהא

 ההתקשרות: תקופת 3.3

 הזוכה למציע יימסר אשר העבודה התחלת בצו כמפורט :העבודות ביצוע תחילת מועד 3.3.1

  להלן. 20 בסעיף המפורטים בתנאים עמידתו לאחר

 ,קלנדריים חודשים 30 בתוך :4 טופס קבלת לרבות ,כולו הפרויקט ומסירת ביצוע סיום 3.3.2

 העבודה. התחלת לצו בהתאם העבודות ביצוע תחילת ממועד החל
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 הפרטים להשלים השתתפות: דמי תשלום .4

 המכללה של האינטרנט באתר לעיון יועמדו ,התכניות למעט ,המכרז מסמכי  4.1

 אתר)להלן:" "פתוחים "מכרזים/ אודות"/"מכרזים"ל:" להיכנס יש , www.zefat.ac.il:בכתובת

 .אינטרנט"(ה

 גובים )לא ש"ח 2,500 של בסכום  המכרז הפקת הוצאות בתשלום מותנית במכרז ההשתתפות 4.2

 מגנטית מדיה גבי על הכמויות כתבו המכרז מסמכי קבלת ."(השתתפות דמי)להלן:" ,מע"מ(

 להלן. כמפורט המכללה במזכירות תשלום אישור הצגת לאחר תתאפשר

 ועדכונים( הבהרה )שאלות המכרז חוברת על הנוסף החומר כל את להדפיס המציע עלש יובהר 4.3

 .להצעתו ולצרפם האינטרנט באתר  שיופיע כפי

 באתר אשראי בכרטיס תשלום באמצעות או יעשה ,הנ"ל במכרז ההשתתפות דמי תשלום 4.4

 ,מסירתה ליום נכון המציע ע"י משוכה המחאה מסירת באמצעות או המכללה של האינטרנט

 עדי או עזרא ליאת אצל , כספים במדור ,בלבד למוטב מוגבלת ,צפת האקדמית המכללה לפקודת

 תחולל ההמחאה שבו במקרה כי יובהר .צפת 7 ירושלים רח' ,04-6927720/1 לבירורים טל' ,אלקובי

 מכך. המשתמע כל על ,ההשתתפות דמי תשלום כאי בכך יראו שהיא סיבה מכל פירעון באי

 זה. בעניין המכללה כלפי טענה כל תהא לא ולמציע ,אופן בשום יוחזר לא זה סכום 4.5

 

 חובה השתתפות -קבלנים סיור מציעים/ מפגש .5

 ריכוז טבלתב" לעיל 2 בסעיף כמפורט , ובמקום במועד יתקיימו הקבלנים מציעים/סיור מפגש  5.1

 תאריכים".

  וכדומה. האתר תנאי ,גישה דרכי ,העבודות ביצוע מיקום יוצגו: הקבלנים בסיור  5.2

  .חובה ינהה הקבלנים סיורב השתתפות 5.3

 שלא כמציע יחשב ירשם שלא מציע הקבלנים. סיור במהלך המכללה נציג אצל להירשם המציע על  5.4

 הקבלנים. לסיור הגיע

 הקבלנים. בסיור השתתפות לשם במכרז ההשתתפות דמי את לשלם חובה אין כי יובהר  5.5

 ,למפגש פרוטוקול לערוך לנכון תמצא שהמכללה ככל ,הקבלנים המציעים/סיור ממפגש פרוטוקול  5.6

 יפורסם מהפרוטוקול העתק .בסיור ונכחו במכרז ההשתתפות דמי את ששילמו למציעים רק יופץ

 למידע כאסמכתא ייחשב בלבד והוא ,להלן 6.3 בסעיף כמפורט המכללה של האינטרנט באתר גם

  יחייב. לא בע"פ שיימסר אחר מידע כל הסיור. של במהלכו שנמסר

 המכרז. ממסמכי נפרד בלתי חלק יהווה ,יופץ ,אם הסיור פרוטוקול 5.7
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 המכרז לגבי והבהרות פניות .6

 עד ההצעה הגשת לפני לקבל יהיה ניתן המכרז למסמכי והבהרות נוספים הסברים לקבלת פנייה 6.1

 בכתב שאלות להעביר ניתן  . לעיל 2 בסעיף "תאריכים ריכוז טבלתב" המפורט האחרון למועד

 לצורך 6927726-04 : טלפון מס'   .safia@zefat.ac.il במייל  , ארבל צפי הגב' לידי  למכללה בלבד

  טלפונית. נוסף מידע כל יינתן לא בלבד.  המייל קבלת אישור

 כי ,לוודא אחראי יהא לבדו המציע זה. מועד לאחר שיגיעו הבהרה שאלות על תענה לא המכללה

 האמור. למועד עד התקבלו אכן ההבהרה שאלות

 חלק על לענות רשאית והיא אליה שיופנו הבהרה שאלות על לענות מתחייבת אינה המכללה 6.2

 ספציפיות. שאלות על חלקי באופן לענות או מהשאלות 

 עם בקשר המכללה ידי על ייערכו אשר תוספת ו/או עדכון ו/או תיקון ו/או שינוי ו/או הבהרה כל  6.3

 של האינטרנט באתר רק יפורסמו ,במכרז משתתפים לשאלות כמענה ו/או מיוזמתה ,המכרז

 ,פתוחים" "מכרזים/ אודות"/"מכרזים"ל:" להיכנס יש ,  www.zefat.ac.il : בכתובת המכללה

 כל האינטרנט. באתר המפורסם תיקון ו/או שינוי בכל להתעדכן המלאה האחריות חלה המציע עלו

 בעקבות ובין המכללה ביוזמת בין ,ההצעות להגשת האחרון המועד לפני ,למכרז תוספת או שינוי

 המציעים. את ויחייב ,דעתה שיקול לפי ,המכללה ידי על ייעשה ,מציעים של הבהרה שאלות

 וזאת ,ידם על חתומות כשהן ,להצעתם המציעים ידי על יצורפו שינוי והודעות הבהרות ,תשובות  6.4

 הבהרות ,תשובות ההצעות. הכנת בעת בחשבון ונלקחו הובנו ,ידם על התקבלו אכן הללו כי לאישור

 המציע. מהצעת נפרד בלתי חלק יהוו ,כאמור שינוי והודעות

 ניתנה אם אלא ,המכללה של הבהרה לכל תוקף יהיה לא כי ,מובהר ספק הסר למען  6.5

  .המכללה נציג ידי על בכתב/בדוא"ל 

 

 ההצעה הגשת ואופן הצעות להגשת המועד ,מקוםה .7

 ריכוז טבלתב" המפורט המועדמ יאוחר לא המכרזים" "תיבת -ל ההצעות להגשת האחרון המועד 7.1

 תובא ולא תתקבל לא זה למועד עד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .לעיל 2 בסעיף תאריכים

 לדיון!

 ההצעה כי לוודא ועליו בלבד המציע על מוטלת המכרזים בתיבת תמצא שההצעה לכך האחריות  7.2

 במועד. המכרזים בתיבת תימצא

 במעטפה הדואר!( באמצעות )ולא בלבד ידנית במסירה שליח באמצעות להגיש יש ההצעה את 7.3

 ירושלים רח' – המכללה מען ,המכללה מנכ"ל ללשכת בצמוד הממוקמת המכרזים לתיבת ,סגורה

 עבודות לביצוע - 04WB/17  מס' שני שלב  -  פומבי מכרז" ורק אך יירשם המעטפה על ,צפת 11

  המעטפה! גבי על כלשהו מזהה פרט לרשום אין ."מערבי בניין ושימור בנייה

 :אחת למעטפה יוכנסו המסמכים כל כאשר המכרזים לתיבת יוגשו ההצעות 7.4

mailto:safia@zefat.ac.il
http://www.zefat.ac.il/
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 ,ההצעה מחירי הוקלדו בה המגנטית המדיה ,סף בתנאי לעמידה תנאים הוכחת :תכלול המעטפה

 לרבות ,זה במכרז המפורט לפי נוספות וחתימות חתימה מורשה ידי על חתומים המכרז מסמכי כל

 המדיה תצור ובנוסף הכספית ההצעה מחירי את וכולל וחתום מודפס כשהוא הכמויות כתב

 חתומים תכניות ורשימת טכני מפרט ,הקבלן של הכספית ההצעה מחירי הוקלדו שעליה המגנטית

 סיור פרוטוקול ,המכללה הבהרות ,המכללה תשובות חתומים: כשהם הבאים המסמכים את וכן

  בה נוספת מעטפה תוכנס המעטפה בתוך ,המכללה מטעם שינוי הודעות כל ,שקיים ככל הקבלנים

  .הבנקאית הערבות תוכנס

 ההצעות להגשת שנקבע האחרון המועד את לדחות ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית המכללה 7.5

 תפורסם. כך על שהודעה ובלבד ,הצעות להגשת האחרון המועד חלוף לפני עת בכל

 

 במכרז להשתתפות סף תנאי .8

 ברשימת להכלל ונבחר המוקדם המיון של הסף בתנאי שעמד מציע רק במכרז להשתתף רשאי

 ,השתנה לא המשפטי ומעמדו הסף בתנאי לעמוד ממשיך עוד וכל ,הסף תנאי את שעברו המציעים

  להלן: המפורטים הסף בתנאי גם ועמד

 ע"ס ההצעה לקיום כבטחון וצמודה אוטונומית הביטוח מחברת ערבות או בנקאית ערבות הגשת  8.1

  "(.הצעהה ערבות" )להלן:  ₪ 150,000

 כנספח המצורף הנוסח עפ"י בדיוק ,לעיל 8.1 מקדמי בתנאי כאמור ,הצעהה תערבו את יגיש המציע 8.2

 .המכרז למסמכי א'

 .ההצעה לפסילת יביא ,א' בנספח מהמפורט הערבות בנוסח שינוי 8.3

 תארך הזוכה ההצעה בחירת אם והיה ,31.1.2018  לתאריך עד בתוקף תהא ההצעה לקיום ערבות 8.4

 הזוכה תהצע בחירת אם כן כמו .הערבות תוקף את להאריך המציע יידרש ,האמור למועד מעבר

 כאמור ההצעה תוקף הארכת על הודעהש מובהר ,להלן 14 בסעיף המפורט למועד מעבר תארך

 על יהיה ההודעה קבלת ועם הערבות תוקף הארכת על הודעה גם זה לעניין מהווה להלן 14 בסעיף

 הדרישה. מיום ימים )חמישה( 5 בתוך ,בהתאם הערבות את להאריך המציע

 ו/או בתנאים יעמוד לא המציע אם ותחולט ,תדחה ההצעתו אשר למציע תוחזר ההצעה ערבות 8.5

 .להלן 9.2 בסעיף כמפורט דין כל לפי או המכרז במסמכי כנדרש בהתחייבויותיו

 את למציע המכללה תחזיר  ,הערבות של חילוטה על הוחלט ולא תתקבל לא המציע הצעת אם 8.6

 ההצעות. פתיחת לאחר יום 90 מאשר יאוחר ולא ההצעה דחיית על ההודעה  עם ,ההצעה ערבות

 שבחר מציע אזי – הערבויות הארכת את תבקש והמכללה במכרז הזוכה בחירת תהליך יתארך אם 8.7

  מהצעתו. בו שחזר כמי יחשב הערבות תוקף את להאריך שלא
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 הערבות חילוט תנאי .9

 ההצעה ערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים ועדת ,לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי  9.1

 נזקים להוכיח שתידרש מבלי וזאת ,מראש ומוערך קבוע מוסכם כפיצוי ,חלקה או כולה מציע של

 נזקיה את לתבוע זה ובכלל אחרים לסעדים המכללה זכויות ביתר לפגוע ומבלי כלשהם והפסדים

  דין. בכל לאמור ובנוסף בהתאם והכל ,הממשיים

 זאת ,ההצעה ערבות את לחלט ו/או המציע הצעת את לבטל הזכות את לעצמה שומרת המכללה 9.2

 להשמיע הזדמנות למציע שנתנה אחרי זאת כל ,אחרת הצעה וקבלת ההצעה קבלת ביטול לרבות

 מאלה: אחד בו התקיים אם ,טענותיו את

 כפיים. ניקיון בחוסר או בתכסיסנות ,בעורמה המכרז במהלך נהג הוא   )א(

 מדויק. בלתי מהותי מידע או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא   )ב(

 במכרז. ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא   )ג(

 ליצירת תנאי שהן במכרז הקבועות ההוראות לפי פעל לא הואו במכרז כזוכה שנבחר לאחר  )ד(

 לא ו/או אחר נדרש מסמך כל או ההסכם על יחתום לא הזוכה. עם המזמינה של התקשרות

 המצ"ב לנספח בהתאם ביטוחים קיום על אישור ימציא לא ו/או ההסכם לקיום ערבות ימציא

 אשר אחר זמן תוך או ,נתקבלה הצעתו כי המכללה הודעת קבלת מיום ימים 7 תוך ,לחוזה

  המכללה. ידי על יקבע

 

  ביטוח .10

 ,"(קבלניות עבודות ביטוח)להלן:" בהקמה קבלניות עבודות ביטוח  פוליסת  את תערוך המכללה 10.1

 או נזק ,אבדן מפני מכוחה הבאים על או / ו המשנה קבלני ועל הקבלן על ,עצמה על להגן מנת על

 גבולות ,סייגים ,לתנאים בכפוף זה. מכרז נשוא העבודות מביצוע הנובעים או הקשורים אחריות

 ביטוח יכלול ,ההקמה עבודות בביטוח הכלולים העצמית ההשתתפות  וסכומי המבטח אחריות

  .הקבלן להסכם המצ"ב 'ד בנספח המפורטים הביטוח פרקי את הקבלניות העבודות

 השווה בסכום ,החוזה משכר ניכוי ידי על תהיה ,האמורים הביטוחים בעריכת הקבלן השתתפות 10.2

 כולו יבוצע הניכוי .המע"מ( )כולל אמדן פי על ,הנקוב החוזה משווי פרומיל( )חמישה 0.5% ל

 למזמינה. הזוכה הקבלן שיגיש הראשון מהחשבון

 לחוזה המצ"ב הביטוח בנספח כמפורט הביטוחים יתר את חשבונו ועל בעצמו לבטח הקבלן על 10.3

 .שלו הביטוח חברת ע"י חתום ביטוח נספח למכללה ולהמציא ,הקבלן
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 העבודה בביצוע תנאים .11

 כדין והרשאה מקצועית יכולת ,ניסיון ,ידע בעל להיות הזוכה על ההתקשרות תקופת כל במהלך 11.1

 העבודות. לביצוע

  .ראשי כקבלן העבודות את יבצע הזוכה  11.2

 של הכולל ףיקהה את לשנות רשאית תהיה המכללה כי יובהר ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 11.3

 ע"י שיועסקו משנה קבלני ע"י נהבוצעת חלקן או מסוימות עבודות כי להורות ו/או ותהעבוד

 המכללה.

 ,דין כל ולהוראות ונספחיו ההסכם ולתנאי המכרז לתנאי בהתאם העבודות את לבצע הזוכה על 11.4

 המכללה. של המלא רצונה ולשביעות גבוהה מקצועית ברמה הכל

 פעיל. בקמפוס מתבצעות העבודות כי בכך התחשבות תוך העבודות את יבצע הזוכה 11.5

 ובעלי אחראים ,מיומנים שירות עובדים/משמשי מעסיק הינו כי לכך מתחייב הזוכה המציע 11.6

 לחוק בהתאם פועל הוא וכי המכרז נושא העבודות לביצוע הנדרשת ובכמות המתאימים האישורים

 ,ציבורי גוף עם לעסקה לתנאי בהתאם – כדין זרים עובדים ומעסיק לעובדיו מינימום שכר לתשלום

 .המכרז לתנאי ב' כנספח ומסומן המצ"ב התצהיר על לחתום המציע על

 באתר הזוכה מטעם משנה קבלן העסקת מורשים. קבלנים יהיו הזוכה מטעם המשנה קבלני כל 11.7

  ובכתב. מראש מטעמה מי או המכללהמ אישור קבלת לאחר תעשה

 עבודות את שיבצע  המשנה קבלן/הקבלן שם את למכרז הצעתול לצרף מחויב המציע – שימור 11.8

 של בהיקף ,השימור קבלן שביצע צמנט ללא שימור עבודות רשימת לצרף ובנוסף בפרויקט השימור

  עו"ד. ע"י ולאשרו ,המכרז לתנאי המצ"ב 'ד נספח את למלא יש בלבד. מ"ר 500 מעל

 ןרצו לשביעות םאינ המקצועיות ו/או הידע ו/או הנסיון באם ,לשימור קבלן לפסול וכלת המכללה 11.9

   .המכללה

 והגשתם  המכרז מסמכי .12

 כוללים: "המכרז מסמכי"  12.1

 בהם. הנדרש מסמך וכל נספחיו על זה מכרז  12.1.1

 צורפו(. אם ,ושרטוטים תוכניות )לרבות נספחיו על הסכם 12.1.2

 יהיו(. )אם הבהרה לשאלות בכתב תשובות  12.1.3

 יהיה(. )אם מציעים מפגש פרוטוקול 12.1.4

 ההצעה. להגשת מעטפה 12.1.5

 קבלן.ל שתמסר אחרת אלקטרונית מדיה כל או קיי און דיסק 12.1.6
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 אינו המציע בלבד. הצעתו הגשת לצורך למציע מושאלים והם המכללה רכוש נםיה המכרז מסמכי 12.2

 המכרז מסמכי את להשיב המציע על הצעתו. הגשת מלבד המכרז במסמכי שימוש כל לעשות רשאי

 לאו. אם ובין הצעתו להגיש בחר אם בין ,ההצעות להגשת האחרון למועד עד למכללה

 בלבד לעיון משמשים שיוצגו( )ככל המכללה של האינטרנט באתר המכרז מסמכי כי ,בזאת מובהר 12.3

 ימסור ,המכרז מסמכי את לקבל המבקש מציע במכרז. ההצעה הגשת לצורך בהם להשתמש ואין

  זה. מכרז לצרכי ,עימו הקשר פרטי את למכללה

 מבלי ,המכללה ידי על לו שנמסרו ,"המכרז מסמכי" גבי על גישהי ,הצעתו להגיש המבקש מציע 12.4

 תוספת. ו/או התניה ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או שינוי ו/או תיקון כל המודפס בניסוחם לבצע

 הדרושים המסמכים יתר עם יחד להכניסם ,המכרז ממסמכי אחד בכל עמוד כל בתחתית לחתום

  ההצעה. מעטפת את ולסגור ההצעה. למעטפת ,זה במכרז כאמור

 המעטפה סגירת ,המציע פרטי מילוי ,למעטפה הנדרש החומר כל הכנסת על להקפיד המציע על 12.5

 -ו 7.3 בסעיף כאמור המכרזים לתיבת והכנסתה המכרז פרטי את המעטפה גבי על רישום ,כראוי

 המכרז. ונושא המכרז מספר מלבד ההצעה מעטפת גבי על דבר לסמן או לכתוב אין לעיל.  7.4

 ,ההצעה הגשת מועד גביה על וצוין המכללה בחותמת הוחתמה הסגורה המעטפה כי לוודא יש  12.6

 המכרזים. בתיבת הפקדתה בטרם

 לעיל 2 בסעיף  כמפורט ובמועד במקום ,לכך המיועדת לתיבה הצעתו את להכניס המציע על 12.7

 אלקטרוני בדואר ,בדואר ,בפקסימיליה הצעות לשלוח אין זה. למכרז "תאריכים ריכוז טבלתב"

 הסף. על תפסל - כאמור שתשלח הצעה אחרת. דרך בכל או

 עצמן. התוכניות למעט ,במלואם המכרז מסמכי כל את להחזיר יש מקרה בכל כי ,בזאת מובהר 12.8

 הכמויות כתב מילוי אופן .13

 .ד' מסמך – הכמויות כתב גבי על תוגש המחיר הצעת 13.1

 ההוצאות כל את הכוללים ,וקבועים סופיים מחירים הינם המציע ע"י שיינתנו ההצעה מחירי 13.2

 זה. מכרז נשוא הנדרשים השירותים של  הנלוות 

 קיי און דיסק /מגנטית מדיה גבי על המכרז של רוכש לכל יימסר המכרז של הכמויות כתב 13.3

 תוכנה באמצעות הדיסק  גבי על ממוחשב באופן הכמויות כתב את ימלא המציע ."(דיסק)להלן:"

 .הדיסק גבי על המתאימים השדות מילוי באמצעות היחידות מחירי את להקליד יש  .בינארית–

 ידי על שניתנו המחירים חיבור ידי על ,תוכנהה באמצעות יחושב ההצעות של הסופי המחיר

 )הכמות(. הנדרש הפריטים במספר מוכפלים כשהם הכמויות בכתב ופריט פריט כל עבור המציעים

 והסיכומים המכפלות את הכולל תדפיס להוציא יש –הדיסק גבי על ההצעה הכנת השלמת לאחר 13.4

 ההזמנה. מסמכי כלל על הנדרשת לחתימה בהתאם התדפיס על ולחתום

 תדפיס והן הכספית ההצעה מחירי את כולל אוכשה הדיסק את הן לצרף יש ההצעה הגשת במסגרת 13.5

 .עותקים בשני ,עמוד כל גבי על וחתום הכספית ההצעה מחירי את כולל כשהוא הכמויות כתב של
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 המחירים לבין המגנטית במדיה שהוקלדו המחירים בין סתירה של במקרה ,ספק הסר למען 13.6

 דפי בין התאמה אי של מקרה ובכל ,בתדפיס המחירים יקבעו ,החתום הכמויות כתב של בתדפיס

 סכומי של התחשיב תוצאת תיקבע ,הכמויות בכתב הפרטניים הסעיפים סכומי תחשיב לבין הריכוז

  הפרטניים. הסעיפים

 הודעה הטעות. את לתקן רשאית המכללה תהא ,חשבוניות טעויות או סופר טעויות בהצעה נתגלו 13.7

 למציע. תימסר הטעות תיקון על

 אם ,הכמויות בכתב סעיף ליד במחיר ינקוב לא אשר מציע בשלמותו. הכמויות כתב את למלא יש 13.8

 רשאית תהיה הוועדה ,מהותי שאינו בסעיף מדובר אם תיפסל. ההצעה מהותי בסעיף מדובר

 נתונה ,לאו אם מהותי בסעיף מדובר האם ההחלטה כי יובהר בלבד. זה לסעיף הצעה הגשת לאפשר

 המכרזים. וועדת של הבלעדי דעתה לשיקול

 כולל ,כאומדן ניתנו הכמויות בכתב הרשומות הכלל מן יוצא ללא הכמויות כל כי בזאת מודגש 13.9

 מדידות סמך על ייעשה הזוכה למציע התשלום וכי למיניהן רשימות על המבוססות כמויות אותן

 המכרז. במסמכי המפורטות המדידה לשיטות בהתאם העבודה במהלך במבנה שתערכנה מדויקות

 תהיה לסיעוד הספר בית מבנה להקמת עבודות ביצוע בגין התמורה לעיל 13.9 בסעיף האמור אף על 13.10

 הקבלן. עם בהסכם ותהמפורט הדרך לאבני בהתאם יתבצע התשלוםו פאושלית תמורה בגדר

 הדיפון החפירה עבודות זה ובכלל "למדידה" יהיו לסיעוד מבנה בהקמת מהעבודות שחלק יובהר

 בכתב לסעיפים בהתאם בפועל לביצוע בהתאם יתבצע ןבגינ התשלום ,המבנה של והכלונסאות

 או הסיעוד מבנה להקמת הכוללת הפאושלית  מהתמורה יופחתו אלו סעיפים כאשר ,הכמויות

 למדידה. שיהיו לעיל הסעיפים או הפרקים את תכלול לא  הקבלן הצעת ולחילופין

 ההצעות תוקף .14

 להגשת האחרון המועדמ יום ,(ושמונים )מאה 180 במשך לפחות בתוקף תהיה המציע הצעת 14.1

 ותודיע ,תתקשר( )אם כלשהו מציע עם בהסכם תתקשר שהמכללה לאחר גם כי מובהר ההצעות.

 התקופה במשך ,זכו ולא זה מכרז פי על שהוגשו הצעות יפקעו לא ,נדחתה הצעתו כי מהמציעים למי

 ,הלאה וכן שלישי וזוכה שני זוכה לבחור חייבת( לא )אך רשאית תהא המכרזים ועדת האמורה.

 סיבה מכל ,לפועל ייצא לא הלאה וכן השני או הראשון הזוכה עם ההתקשרות שהסכם למקרה

 ועדת תהיה ,האמור המועד בחלוף תחילתו. מיום חודשים 3 בתוך המכללה ע"י יבוטל או ,שהיא

 הסכמתו. את לכך נתן שהמציע ובלבד לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים

 מציע כל יהיה ,יסתיים לא הזוכה בחירת הליך אם ,לעיל 14.1 בסעיף האמורה התקופה תום לאחר 14.2

 בכתב המכללה למנכ"ל לידי ידו על תשלח כאמור הודעה הצעתו. ביטול על למכללה להודיע רשאי

 בדו"אל. ו/או

 ועד ,קבלתה על המכללה מנכ"ל ידי על בכתב אישור מתן ממועד החל תוקף יהיה הביטול להודעת 14.3

 ביטל המציע. את תחייב כאמור וקבלתה ההצעה את לקבל המכללה רשאית תהא זה למועד

 המכללה. כלפי תביעה או טענה כל לו תהא לא ,לעיל האמור עפ"י הצעתו את המציע 

 .כלשהוא חליפין שער או מדד לכל צמודים יהיו לא בהצעתו המציע נקב בהם המחירים 14.4
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 ובחר המכרז מסמכי כלל את והבין קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה תהווה חתומה הצעה הגשת 14.5

 ושלם. מלא באופן ,הסכמתו את להם לתת

 ההצעות בחינת .15

 ממסמכי דבר המציע ישנה לא ,המציע וחתימת המוצעים ההנחות שיעורי ו/או המחירים לציון פרט 15.1

 עצמם במסמכים בין ,הסתייגות או תיקון ,תוספת ,השמטה ,מחיקה ע"י לרבות ,דרך בכל המכרז

 לפסול ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית תהיה המכרזים ועדת – זאת עשה ואם ,נפרד במכתב ובין

 ,מסויגת בלתי כהצעה המציע בהצעת ולראות כאמור שינוי מכל להתעלם או המציע של הצעתו את

 לראות רשאית המכללה תהיה שהוא כל סעיף ליד הנחה שיעור ו/או מחיר הצגת אי של במקרה

  הסעיפים. ביתר כלול המחיר כאילו

 מי ו/או ההצעות ממגישי לדרוש המכללה רשאית ,כן לעשות המכללה על חובה כל להטיל מבלי  15.2

 ו/או נוספים אישורים ו/או נתונים השלמת ו/או נוספים נתונים ,ההצעות בבחינת שלב בכל ,מהם

 ,לנכון שתמצא כפי נוספים פרטים ו/או הקבלנים להצעות הבהרות לקבל ו/או אישורים השלמת

 .ההצעות בבדיקת להתעורר שעשויה בהירות אי להסיר כדי

 נתונה ההכרעה ,אחרת הצעה כל או  ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה המכללה  15.3

 הצעה לקבל מתחייבת אינה המכללה .המכרזים ועדת של הבלעדית והחלטתה דעתה לשיקול

 בסייגים לסייגה או בחלקה הצעה לקבל הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית והיא ,בשלמותה כלשהי

    אחרים. קבלנים/ספקים ו/או מציעים מספר בין הביצוע את לפצל ואף

 שהצעותיהם במכרז המתמודדים עם ומתן משא לנהל זכותה על שומרת המכללה – מו"מ ניהול 15.4

 ,ומתן משא עמו שנוהל מי לכל הוגנת הזדמנות מתן על הקפדה ותוך בשוויון ,מתאימות נמצאו

 המכרזים. דיני להוראות בהתאם הכול

 לאפשר רשאית המכללה תהיה היתר בין חלקם. ו/או הצעתם תנאי כל לגבי יעשה מו"מ ניהול 15.5

 הוזלה אוו/ כללית הנחה  מתן לרבות ,להצעותיהם עדכון הצעות להגיש ,יותר או אחד למציע

 הצעת להגיש למציע יתאפשר אם כי ,ספק הסר למען ,בזאת מובהר המקורית. הצעותיהם במחירי

 בהצעתו הכלולות מהתחייבויותיו המציע את לשחרר כדי העדכון הצעת בהגשת  יהיה לא ,עדכון

 המכרזים לתיבת ותוכנסנה סגורות במעטפות תוגשנה ,תתבקשנה אם ,עדכון הצעות המקורית.

 בחירתו. לאחר ,הזוכה עם מו"מ לנהל זכותה על שומרת המכללה המכללה. ע"י שיקבע כפי במועד

 ההצעות להגשת שנקבע האחרון המועד את לדחות ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית המכללה 15.6

 כנדרש. הודעה תפורסם ,כזה במקרה ההצעות. פתיחת לפני עת בכל

 מכרז לפרסם או ממנו חלקים או זה מכרז לבטל ,שהיא סיבה ומכל שלב בכל ,רשאית המכללה 15.7

 בעל המציע לרבות ,למציעים כלשהו פיצוי בתשלום שתחויב מבלי ,שונה( או זהה )בנוסח חדש

 בביטול ,פיצויים או אכיפה סעדי על במפורש בזאת מוותרים המציעים ביותר. הזולה ההצעה

 כאמור. המכרז
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 של המשוערת עלותו בדבר תקציבית הערכה לעצמה קבעה המכללה ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי  15.8

 - סבירות אינן אלו אם ההצעות מן אחת אף לקבל שלא הזכות את לעצמה שומרת והיא הפרויקט

 לאומדן. ביחס - והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על

  להכרעה: המידה אמותו המכרז הליך .16

 .נוסף  מו"מ הליך עם שלבי דו פומבי מכרז  הינו המכרז  16.1

 כמפורט ,השירותים לביצוע הצעתם את ההצעות להגשת האחרון המועד עד יגישו המציעים  16.2

 המכרז. במסמכי הנדרש כל את תכלול אשר אחת מעטפה הגשת באמצעות וזאת ,המכרז במסמכי

  כלדקמן: יקבעו המידה אמות 16.3

 רפואית סימולציה מרכז  ,לסיעוד ספר בית לביצוע המחיר הצעת  לבחינת המדד 16.3.1

 מחיר פי על יקבע   : המכרז( למסמכי 1+3+4 מס' חוברות) לפיזותרפיה ספר ובית

 המשוקלל הציון  נקודות. 100 יהיה אלו עבודות בגין המקסימלי הניקוד בלבד.

 .70% על יעמוד הצעהב זה חלק עבור המקסימלי

 למסמכי 2 חוברת) לשימור בניין עבודות לביצוע המחיר הצעת לבחינת המדד 16.3.2

 יהיה: המקסימלי הניקוד  ואיכות. מחיר של שקלול פי על יקבע (ההצעה

  נקודות 50   מחיר:

 נקודות  50 איכות:

 .30% על יעמדו בהצעה זה חלק עבור המקסימלי המשוקלל הציון כאשר

 הצעה לפסול הזכות שמורה למכללה כי בזאת הרבמו .מטה אמורכ תמדד איכות

  .נק' 50 מתוך נק' 25 מ נמוכה תיהיה ,השימור בנושא ,האיכות בתחום ציונה אשר

 :להלן למפורט בהתאם תתבצע לשימור בבניין לאיכות הניקוד קביעת

 יםנלמב ,צמנט ללא שימור בשיטות שימור עבודות בחנוי - (50%) ניסיון 16.3.2.1

 ביותר הגדולות העבודות כמות את ביצע אשר המציע .דומה אופי בעלי

 יחסית ידורגו המציעים שאר ,(A) המרבי הציון את יקבל מצטבר( )במ"ר

  A .לא

 לקוחות מול ,מכרזים ועדת מטעם נציג שיחות יבוצעו – (50%) המלצות 16.3.2.2

 בפני תעלה המכללה אשר השאלות להלן .לשימור המיועד קבלןה

 הממליצים:

 זמנים בלוחות עמידה .א

 העבודה איכות .ב

 המזמין רצון שביעות .ג

 השימור בתחום המזמין להנחיות היצמדות .ד

 זהה. - זה בסעיף השאלות משקל
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 אומדן .17

 מעטפה ,המכרז הצעות להגשת האחרון המועד עד ,המכרזים ועדת ע"י תוכנס המכרזים לתיבת  17.1

 לאומדן. בהשוואה תיבדקנה ההצעות "(.אומדן" )להלן: הפרויקט לביצוע הכספי אומדן את שתכיל

 של הכספית הצעתו כי ,והבלעדי המוחלט דעתה שיקול לפי ,המכרזים ועדת תחליט בו במקרה  17.2

 ועדת רשאית תהא ,האומדן מן מהותי באופן נמוכה או גבוהה ,ביותר הגבוה בציון שזכה המציע

 המכרז. את לבטל או זו בהצעה להתחשב שלא המכרזים

 בהצעות שוויון  .18

 נטיוורל תצהיר שהוגש במידה רק ,אישה" בשליטת ל"עסק עדיפות תינתן בהצעות שוויון של במקרה

  המציע. מטעם

 שהוגשה הצעהל .1992-התשנ"ב ,המכרזים חובת לחוק ב'2 בסעיף כהגדרתו – "אישה בשליטת עסק"

 חוק. עפ"י כנדרש ותצהיר חשבון רואה אישור יצורפו אישה בשליטת עסק ע"י

 לוועדת והבלעדי המוחלט הדעת שיקול נתון ,"אישה בשליטת עסק" מטעם הצעה תוגש ולא במקרה

 או ,(Best & Final) נוסף התמחרות הליך לערוך האם ,בהצעות שוויון של במקרה ,לקבוע ,המכרזים

 .למכללה היתרונות מירב את להשיג מנת על אחר באופן לנקוט האם

 המכרז במסמכי העיון זכות .19

  – תש"ע ,גבוהה( להשכלה מוסד של )התקשרויות המכרזים חובת לתקנות )ו( 38 לתקנה בהתאם  19.1

 הזוכה הצעת את לראות אחרים מציעים של פניות שתהיינה ייתכן ,"(התקנות" )להלן: 2010 

 במכרז.

 מטעמי אחרים למציעים הצגה בפני חסויים שיהיו מבקש שהוא בהצעה פרטים ולמציע במידה  19.2

 פרטים אלו ,במפורש ,המכרז לתנאי המצ"ב 'ג בנספח המציע יפרט ,מסחרי או מקצועי סוד

 כולה. הצעתו לחשיפת שהסכים כמי ייראה ,אלה פרטים יציין שלא מציע חסויים. בהצעתו

 ,רשאית תהא המכרזים ועדת בלבד. המכרזים ועדת של תהא סעיפים חיסיון על הסופית ההחלטה

 והוא ,מקצועי/מסחרי סוד מהווה אינו המקצועית שלהערכתה מסמך כל להציג ,דעתה שיקול עפ"י

 המציע ומאשר מסכים ,הצעתו בהגשת ותקנותיו. המכרזים חובת חוק בדרישות לעמוד כדי דרוש

 בנדון. החלטה כל בגין  המכללה כנגד תביעות או דרישות ,טענות לו יהיו ולא אין כי ,מראש

 על ומוסכם ברור ,ומקצועי מסחרי סוד מהווה ,ממנה חלק או ,הצעתו כי ציין והמציע במידה  19.3

 יהיה והמציע ,האחרים המציעים של בהצעות גם סוד מהווה ההצעה של זה חלק כי  ,המציע

 לכך. בקשר סותרת טענה מלטעון ומנוע מושתק

 אישור יצורף ,כאמור לעיון לבקשה בתקנות. לקבוע בהתאם למציע נתונה העיון זכות ,כאמור  19.4

 הכרוכה העלות לכיסוי (מלכ"ר המכללה בהיות מע"מ אלל) ₪( מאות שמונה) ₪ 800 בסך תשלום

 ,מסירתה ליום נכון המציע ע"י משוכה המחאה מסירת באמצעות יעשה ,הנ"ל התשלום בכך.

   .כספים למדור ידנית תוגש אשר ,בלבד למוטב מוגבלת ,צפת האקדמית המכללה לפקודת
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 במכרז כזוכה שיוכרז מציע התחייבות  .20

 ומסומן המכרז למסמכי המצורף ההסכם על לחתום הזוכה יתבקש ,הזכייה הודעת קבלת לאחר  20.1

 עבודה ימי )שבעה( 7 תוך וזאת  ,עצמן התוכניות על וכן נוספים העתקים בארבעה ב' כמסמך

 כל את ימציאו , המכללה החלטת לפי יותר מאוחר במועד או במכרז זכייה על ההודעה מקבלת

 המציע של התחייבותו מתוקף לגרוע בכדי לעיל באמור אין נוסף. נדרש מסמך וכל האישורים

 למכללה. הגיש אותה בהצעה

 מסמכי הביטוח. חברת ע"י חתום ,להסכם המצורף בנוסח ,ביטוח עריכת אישור מכללהל להמציא 20.2

 על החתימה במעמד שייחתם. ההתקשרות מהסכם נפרד בלתי חלק יהיו הזוכה והצעת המכרז

 התחייבויותיו לביצוע וצמודה אוטונומית בנקאית ערבות למכללה הזוכה המציע ימסור ,ההסכם

 ערבות )להלן:" מע"מ( )כולל  הקבלן עם בהסכם התמורה מגובה 5% של בגובה ,ההסכם עפ"י

  הערבות. של צילום יתקבל לא  .א' כנספח ,ב'( )מסמך קבלן כםלהס המצורף בנוסח ,ביצוע"(

 כאמור שיזכה המציע ידי על ביטוחים לקיום המכללה לדרישות מופנית המציעים לב תשומת  20.3

 במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל עצמו. ובהסכם להסכם הביטוח בנספח 

 הסתייגויות כל תתקבלנה לא ההצעה הגשת לאחר לכך. שנקבע המועד ובתוך להבהרות פניה

 הביטוח. לדרישות

 לא הזוכה אם מהזוכה. הנדרשות ההתחייבויות כל במילוי מותנית ההסכם על המכללה חתימת  20.4

 שומרת המכללה ,כנדרש ההתקשרות הסכם על יחתום לא או הנ"ל הדרישות כל אחר ימלא 

  הזוכה. עם ההתקשרות הסכם על לחתום לא הזכות את לעצמה 

 לא ו/או המכללה ע"י שייקבע במועד ההתקשרות מסמכי על יחתום לא הזוכה שהמציע במקרה  20.5

 לידי ימציא לא ו/או הביטוח חברת ע"י חתום יםביטוח קיום על אישור המכללה לידי ימציא 

 את לראות רשאית המכללה תהא ,דעתה להנחת התחייבויותיו לביצוע ערבות המכללה 

 במכרז. זכייתו את לאלתר ולבטל המכרז ערבות את לחלט ,מעיקרה כבטלה ההצעה 

  ההסכם. על המכללה של החתימה מורשי חתימת עם רק ישתכלל זה מכרז נשוא שההסכם מובהר 20.6

 המכרז ביטול .21

 מציע כלפי כלשהי התחייבות ,בבחינתן או ,הצעות בקבלת או ,המכרז פרסום בעצם יהיה לא  21.1

 ההתקשרות. הסכם הזוכה/ים והמציע/ים המכללה ע"י ייחתם לא עוד כל  ,כלשהו

 למכרז לצאת או ,ממנו חלקים לבטל או לבטלו או המכרז היקף את לצמצם רשאית המכללה 21.2

 יעמדו שלא או ,סבירות בלתי יהיו המתקבלות שההצעות במקרה לרבות ,שהיא סיבה מכל חדש 

  באלה. וכיוצא תקציב בעיות ,הזמנים בלוחות צפוי בלתי משיבוש כתוצאה או ,הסף בדרישות 

 המכרז את לבטל רשאית תהא המכללה כי ,בזאת מובהר ,דין כל עפ"י ולאמור לעיל לאמור נוסף  21.3

 האלה: מהמקרים אחד בכל גם 
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 המקצועי מהאומדן סביר בלתי או מהותי באופן גבוה או נמוך במחיר הן שהוגשו ההצעות  21.3.1

 וזאת ,השירותים ו/או לעבודות וסביר הוגן כמחיר למכללה שנראה מהמחיר ו/או שנערך

 נשוא ,והעבודות השירותים רכישת עבור לשלם המכללה נוהגת אותו המחיר על בהסתמך

 העבודות. השירותים/ביצוע לקבלת שאושרה התקציבית המסגרת ו/או ,זה מכרז

 בניסיון פעלו ו/או מחיר הצעות תיאמו ,חלקם או כולם ,שהמציעים להניח סביר בסיס יש  21.3.2

 כובל. הסדר יצורל 

 מסמכי מרוכשי למי ו/או במכרז המציעים מן למי תהא לא ,המכרז ביטול על המכללה החליטה 21.4

 מטעמה. מי כלפי ו/או המכללה כלפי טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כל המכרז

 שני כשיר בחירת  .22

 שני במקום דורגה הצעתו אשר במציע לבחור רשאית תהיה ,הבלעדי דעתה שיקול עפ"י ,המכללה  22.1

  "(.השני הכשיר" )להלן:

 תצא לא עמו ההתקשרות ו/או לב בתום שלא ינהג ו/או המכרז בדרישות הזוכה יעמוד לא אם  22.2

 חתימתה מיום שתחילתה בתקופה המכללה רשאית ,שהיא סיבה מכל יפה תעלה לא או  לפועל

 ועדת להחלטת בהתאם אחרת תקופה )או חודשים 3 תום ועד הזוכה עם ההתקשרות הסכם על

 להסכם ,המכרז לתנאי בהתאם ,השני הכשיר עם להתקשר ,הבלעדי דעתה שיקול  עפ"י ,המכרזים( 

 ,המכללה כן והחליטה היה הזוכה. המציע עם במקום ,השני הכשיר של ולהצעתו ההתקשרות 

 הסכמתו על ולהודיעה עבודה ימי 5 תוך המכללה לפניית לענות מתחייב וזה השני הכשיר אל תפנה

 ,וחלקיו דרישותיו ,תנאיו כל על למכרז הנוגע בכל הזוכה המציע לנעלי להיכנס הסכמתו אי או

  שלו. שבהצעתו התנאים יחולו לגביהם הכספיים התנאים למעט

 כללי .23

 או עליהם להוסיף ,ההתקשרות הסכם זה ובכלל המכרז מסמכי את לשנות רשאי אינו המציע 23.1

 בגוף בין ,עליהם להתנות או המכרז במסמכי האמור מן לשנות או להסתייג ,מהם למחוק

 בנוסח הסכם ייחתם במכרז הזוכה עם שהיא. אחרת דרך בכל ובין לוואי במכתב ובין המסמכים

 הסתייגות. ללא ,המצורף

 המכרז במסמכי ייעשו אשר תוספת או שינוי ,מחיקה ,השמטה כל כי ,בזה מובהר ספק הסר למען  23.2

 או המכרז במסמכי תוספת ידי על בין ,כלשהו מסוג התניה או ,הסתייגות כל או ,מהם באיזה או

 ,לעיל זה בסעיף המפורטים לכללים בהתאם שלא מילוי וכל ,אחרת דרך בכל או ,לוואי במכתב

 תהא הועדה המכרזים. ועדת של הבלעדי דעתה שיקול פי על והכל ההצעה לפסילת לגרום עלולים

 המציע הצעת את יראו ,כן עשתה ואם ,למציע כך על ולהודיע ,מאלה אחד מכל להתעלם רשאית

 כלשהי. התניה ו/או ,הסתייגות ,שינוי ,השמטה ,תוספת כל כוללת אינה כאילו

 בסטייה שמולאה הצעה לפסול שלא רשאית המכרזים ועדת ,לעיל זה בסעיף האמור אף על  23.3

 את תואמת ההצעה ,הסטייה אף על כי ,שוכנעה אם ,לעיל זה בסעיף המפורטות מההוראות 

 לב. בתום נעשתה כאמור הסטייה וכי משמעית וחד ברורה היא ,המכרז  דרישות
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 הפרט פני על מחיקה קו סימון ע"י תיעשה ,בשגגה ,המציע ע"י שמולאו פרטים של מחיקה כל  23.4

 החתימה מוסמכי וחותמת התאגיד חותמת תוטבע ,התיקון וליד ,בצדו הנכון הפרט ורישום השגוי

 "טיפקס". באמצעות מחיקות לבצע אין בו.

 מצג או המציע מהצהרות הצהרה כי ,אחרת בדרך ובין המציע באמצעות בין ,מכללהל התברר  23.5

 רשאית ,מדויקים או מלאים ,נכונים אינם ,הצעתו במסגרת המזמינה כלפי המציע שהציג אחר 

 לבטל – הזוכה כהצעה בהצעה בחרה ואם ,שבידה הערבות את לחלט ,ההצעה את לפסול המכללה

 הזכייה. את

 שיש אחר דבר וכל בו המשפטיות הזכויות ,ההתקשרות הסכם כדאיות את בעצמו לבדוק המציע על 23.6

 במידה המכללה עם להתקשר ואם הצעה להגיש אם בהחלטתו משקל או חשיבות ,המציע לדעת ,לו

 טענה כל העלאתמ מנוע יהיה והוא ,חשבונו על ,בעצמו האמור כל את יברר המציע תזכה. שהצעתו

 כך. עקב ,מטעמה מי ו/או המכללה כלפי

 אחד מציע ידי על תוגש ההצעה אחדים. גופים או תאגידים מספר של משותפת הצעה להגיש אין 23.7

 במסמכי המפורטות המקדמיות הדרישות בכל מלא באופן לעמוד בעצמו המציע על בלבד. ובשמו

 אותו נתוני פי-על ורק אך תבחן במכרז להשתתפות המקדמיים בתנאים המציע עמידת המכרז.

 המוקדמים בתנאים עמידתו לעניין להסתמך רשאי המציע אין נפרדת. משפטית כאישיות ,מציע

 ,שלישיים בצדדים המתקיימים רכיבים וכיו"ב ניסיון ,כישורים ,תכונות על במכרז להשתתפות

 עצמו. המציע זולת ,וכיוצ"ב שלו קשורים תאגידים ,מנהליו ,מניותיו בעלי ,רק לא אך ,לרבות

 תקציב .24

 של בגיוס מותנים ,הביצוע והיקף לביצוע המכרז מסירת ,הזוכה בחירת לאחר גם כי ,למציע מובהר

 כל ידי על הפרויקט של ואישורו הפרויקט של ביצועו לשם הנדרשים התקציביים המקורות כל

 זכותה על שומרת המכללה כי ,מובהר ספק הסר למען לכך. המוסמכים הרלבנטיים הגורמים

 חלקים ביצוע אי לרבות ,המכרז נשוא ותהעבוד מהיקף 25% עד הביצוע היקף את להגדיל/להקטין

 הכל ,ההתקשרות תקופת במהלך הזוכה למציע שיימסר ,העבודה התחלת בצו המפורט מהפרויקט

 לרשותה. שיעמדו התקציביים למשאבים בהתאם

 הסבה איסור .25

 בשום ,לאחר להמחות ו/או להסב ו/או להעביר שלא מתחייב ,הזוכה לרבות ,מהמציעים אחד כל  25.1

 או להוסיף ולא ,המכרז מסמכי לפי מזכויותיו זכות כל בעקיפין ו/או במישרין ,אופן ו/או צורה 

 אלא ,המכרז מסמכי פי על חובה ו/או זכות כל קבלת לשם אחר תאגיד ליצור או שותף שום לצרף

  המכללה של ובכתב מראש הסכמתה את כך לשם שקיבל לאחר

 הסבה ו/או העברה לאשר שלא ,והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על ,רשאית תהיה המכללה  25.2

 תקבל שלא ,כאמור המחאה ו/או הסבה ו/או העברה כל לעיל. 25.1 בסעיף כאמור המחאה ו/או 

 תהווה והיא ,תוקף שום לה יהיה ולא מעיקרה ומבוטלת בטלה תהיה ,המכללה של אישורה את

 הזכות לרבות דין כל לפי סעד כל למכללה ותקנה ,וההתקשרות המכרז תנאי של יסודית הפרה

  ההשתתפות. ערבות לחילוט
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 שונות .26

 ,מסמך אותו בתוך שונות הוראות בין או השונים המכרז מסמכי בין התאמה אי או סתירה כל  26.1

  .המכללה זכויות את או המציע חובות את מרחיב באופן  תפורש

 בין העדיפות ההסכם לבין המכרז מסמכי בין התאמה אי או סתירה  של מקרה בכל כי יודגש  26.2

 .(ב' מסמך) להסכם 5.1 לסעיף בהתאם תהיה המסמכים

 הכנת לשם למציע נמסרים והם המכללה של רכושה הם המכרז מסמכי כל כי ,בזאת מובהר  26.3

 הצעה. הגשת לצורך שאינו המכרז במסמכי שימוש לעשות אין הצעתו. 

 הנובעים והעניינים לנושאים הקשור סכסוך בכל המקומית השיפוט סמכות כי מסכימים הצדדים 26.4

 בנצרת. המוסמכים המשפט לבתי ורק אך תהא ,נספחיו על זה במכרז הקשורים או

 והודעות כתובות .27

 טלפון מספר ,שמו ואת במכרז הקשור בכל הודעות קבלת לצורך כתובתו את יציין במכרז מציע  27.1

 יימסר זה מידע זה. מכרז לעניין המציע נציג של הדוא"ל וכתובת ,הפקסימיליה מספר ,ונייד קבוע 

  המכרז. מסמכי רכישת בעת המכללה לנציג 

 להיות הנציג על המציע. ידי על שיצוין הנציג עם זה למכרז בקשר המגעים את תנהל המכללה  27.2

 תקופת לתום ועד זה. מכרז של פרסומו ממועד החל ,המקובלות העבודה בשעות ,להשגה זמין 

 ההודעה מחובת פטורה המכללה תהא ,כאמור זמין המציע נציג היה לא פיו. על ההצעה של  תוקפה

  בלבד. המציע של תהא למציע הודעה מסירת אי של במקרה המלאה והאחריות 

 או בדואר גם אותה לשלוח המכללה יכולה מסוימת בדרך הודעה תשלח כי נאמר בו מקום כל  27.3

 תחשב בדואר שנשלחה הודעה .המכללה של ונוחותה דעתה שיקול לפי ,בדוא"ל או בפקסימיליה

 בדוא"ל או בפקסימיליה שנשלחה הודעה המשלוח. ממועד עבודה ימי שני תוך ליעדה הגיעה כאילו 

 – עבודה יום שאינו ביום נשלחה )ואם משלוחה ביום ליעדה הגיעה כאילו תיחשב 16:00 השעה עד

 משלוחה(. יום שלאחר הראשון העבודה ביום

 

 

 

 רב, בכבוד

 נוי – הר שמואל

 מכרזים ועדת ויו"ר מנכ"ל
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 המציע אל:
 

 סגורה מעטפהב המכרזים לתיבת שתוגש כפי  ,להצעתך לצרף שעליך המסמכים רשימת רצ"ב ,לנוחיותך

 ריכוז טבלתב" כמפורט הצעות להגשת האחרון מועדל עד בצפת 11 ירושלים ברח' המכללה למשרדי

 ."תאריכים

 

 מאחריותו המציע את לשחרר כדי בו ואין המציע על להקל בא  שלהלן הפירוט כי יובהר ,ספק הסר למען

 בין ,ידו על צורפו המכרז בתנאי המפורטים הנדרשים הנלווים המסמכים כל כי לוודא והמלאה הבלעדית

  לאו. אם ובין שלהלן בפירוט צוינו אם

 

 כדין. המציע ידי על חתומים והסכם הקבלן הצעת ,המכרז תנאי הכוללים: ההצעה מסמכי 

 חתימה זכויות מורשי באמצעות כגון: המכרז בתנאי המפורטות לדרישות בהתאם דהיינו:

  וכיוצ"ב.

 באמצעות כגון: במכרז. המפורטות לדרישות בהתאם דהיינו: כדין. חתום טכני מפרט 

 וכיוצ"ב. המציע של חתימה זכויות מורשי 

  מלא. כמויות כתב 

  הצעה. ערבות 

 עו"ד/רו"ח. ידי על מאושר חתימה זכויות מורשי אישור 

  המציע. ידי על חתום קבלנים סיור מפגש קבלנים/סיכום סיור פרוטוקול 

 המציע. ידי על חתומות ,ידו על והופצו היה ,הפרויקט מנהל תשובות/הודעות 

 הדיסק. 

  +חותמת( )חתימה המציע ע"י חתומים האלקטרוני הקובץ או הדיסק מתדפיס עותקים ניש 

  המסומנים. במקומות             

   
 
 

 רב, בכבוד  

 

 צפת האקדמית המכללה  
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 א' נספח

 הצעה ערבות -בנקאית ערבות נוסח
 

 לכבוד

 צפת האקדמית המכללה

 

 של לסך עד סכום לסילוק כלפיכם ערבים אנו         לבקשת

 (                              )במילים:          

 בקשר    מאת שתדרשו

 WB/1704 'מס למכרז הצעה לערבות

 

 בבנייה תשומה מחירי למדד צמוד ,בכתב הראשונה דרישתכם לפי ,הנ"ל הסכום את לסלק מתחייבים אנו

 2017 שנת    חודש עבור שפורסם המדד בין ההתייקרות בשיעור "(המדד" )להלן: למגורים

 ומבלי דרישתכם לנמק עליכם להטיל מבלי ,הערבות סכום תשלום יום לפני סמוך שפורסם המדד לבין

        -ל לעמוד שיכולה הגנה טענת כל כלפיכם לטעון

 כלפיכם. לחיובים בקשר   

 

 בכלל. ועד     ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 

     מאת החוב קיום את לדרוש תחילה חייבים שתהיו כך על מוותרים אנו

 

 

 

      חתימה        תאריך
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 ב'  נספח
  כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום על תצהיר

 
 אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר ___________ ת.ז. ____________ הח"מ אני

  כדלקמן: בזה מצהיר/ה ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי/ה
 
 המכללה ,המזמינה עם להתקשר המבקש הגוף שהוא _______________ בשם זה תצהיר נותן הנני .1

 הגוף. בשם זה תצהיר לתת מוסמך/ת הנני כי מצהיר/ה אני  .צפת האקדמית
 

 עסקאות לחוק ב2 בסעיף כהגדרתם "עבירה" -ו "זיקה בעל" המונחים של משמעותם ,זה בתצהירי .2
 שכר "תשלום שכותרתו ,"(ציבוריים גופים עסקאות חוק" -)להלן 1976 – התשל"ו  ציבוריים גופים

 לי הוסברה כי מאשר/ת אני ציבורי". גוף עם לעסקה תנאי – כדין זרים עובדים והעסקת מינימום
 אותם. מבין/ה אני וכי אלה מונחים של משמעותם

 הנכונה( בחלופה X ולסימון )למילוי   .3

 שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי חלוט דין בפסק הורשעו לא אליו זיקה" ו"בעל הגוף 
 בשנה ,1987-התשמ"ז ,מינימום שכר חוק ו/או 1991 – התשנ"א ,הוגנים( תנאים והבטחת כדין

 ההגשה"(. "מועד – )להלן מחיר הצעות לקבלת זו בפניה המציע מטעם הצעה הגשת למועד שקדמה
 

 העסקה )איסור זרים עובדים עסקאות חוק לפי חלוט דין בפסק הורשעו אליו זיקה" "בעל או הגוף 
 בשנה 1987-התשמ"ז ,מינימום שכר חוק ו/או 1991 – התשנ"א ,הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא

 ההגשה. למועד שקדמה

 בשתי חלוט דין בפסק הורשעו אליו זיקה" "בעל או שהגוף במקרה הנכונה בחלופה X ולסימון )למילוי .4
 -  התשנ"א ,הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי יותר או עבירות
 (:1987-התשמ"ז ,מינימום שכר חוק ו/או 1991

 

 ההגשה. למועד שקדמה האחרונה בשנה הייתה לא האחרונה ההרשעה 
 

 ההגשה. למועד שקדמה האחרונה בשנה הייתה האחרונה ההרשעה 
 
 
 בלבד(: חלוט דין בפסק הרשעה של במקרה הנכונה בחלופה X ולסימון )למילוי   .5
 

 (.2002 באוקטובר 31) התשס"ג בחשוון כ"ה יום לפני נעברה העבירה 
 
 אמת. דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן ,שמי זה .6

 
                     ____________________ 
 המצהיר/ה חתימת                 

 
 משרדי אשר ,_________ מ.ר. עו"ד ,_______________ ,בפני הופיע ,________ ביום כי ,לאשר הריני

 עליו כי שהזהרתיו ולאחר ,אישי באופן לי המוכר ,____________ מר/גב' ,____________ ברחוב

 דלעיל תצהירו נכונות אישר ,כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר

 בפני. עליו וחתם

 
        ____________________ 
 הדין עורך חתימת             
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 נספח ד'
  לפרסומם מתנגד שהמציע מהחוזה סעיפים פירוט

 
 המכרז ממסמכי אחר מסמך כלב או בהסכם מסוימים סעיפים לפרסום להתנגד מבקש שמציע ככל

 שלטעמו הרלוונטיים החלקים על ומנומק ברור באופן ,זה בטופס להצביע עליו ,להצעתו יצרף שהמציע
  .בו לפגוע עלולים
 .גורם לכל פתוחים ויהיו סודי/חסוי כחומר לרישום ניתנים אינם מחיר או/ו תמחיר כי בזאת מובהר

 

 חשיפתו לאי העילה המסמך מס"ד

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

     חתימה        תאריך   
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 נספח ה'

  תצהיר להוכחת ניסיון המציע או קבלן המשנה בתחום שימור מבנים

 עלי כי שהוזהרתי לאחר ,____________ שמספרה .ז.ת ת/נושא ,_______________ 'גב/מר ,מטה החתום אני

 :כדלקמן בכתב ה/מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר

 השימור פרויקט את כי בזאת מתחייב "(המציע" )להלן: __________________ י"ע כדין הוסמכתי אשר ,אני .1

 ."(השימור קבלן" :להלן) __________________________ חברת: מטעמי תבצע ,04WB/17 מכרז במסגרת

 500 מ הגדולים בשטחים צמנט ללא מבנים שימור פרויקטי ______ השלים השימור קבלן כי להצהיר הריני .2

  .שימור מבנה לכל מ"ר

 המענה הגשת מועד ועד 1.1.2000 מתאריך צמנט ללא מבנים שימור עבודת בוצעה להם הלקוחות רשימת להלן       

 [:מבנה לכל מ"ר 500 מ הגדולים למבנים ,כאמור שימור פרויקטי לרשום ]יש זה למכרז

'מס   

 

 עבורו הלקוח
 עבודת בוצעה

 שימור ללא צמנט

ומיקום מהות  

 העבודה

 המבנה שטח
 ששומר
 )במ"ר(

 מועד

 השלמת

 העבודה

,קשר איש שם  

וטלפון תפקידו  

      

      

      

      

      

מעלה. לטבלה דומה בפורמט נוספים עמודים להוסיף ניתן  

אמת. דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו ,ישמ זהו  

__________________ ___________________ ____________________ 

וחותמת חתימה שם תאריך  

 אישור עורך הדין

 ה/הופיע ____________ ביום כי ,ת/מאשר ד"עו ,_______________________________מ"הח אני
 ,_____________מס' .ז.ת י"ע ה/עצמו תה/שזיהה ___________________ 'גב/מר _________________ב

 תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי ,אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי
 .דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם ,כן

__________________ _____________________  ____________________ 

רישיון 'מס     תאריך וחותמת חתימה    
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  2מסמך א'

 

 הצהרת הקבלן
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 הקבלן הצהרת - 2א' מסמך

 לכבוד

 המכללה האקדמית צפת

 

 )להלן: (1א' )מסמך המכרז תנאי את הצעות להגשת ההזמנה כתב את בעיון שקראתי לאחר, הח"מ אני
  כדלקמן: בזאת ומתחייב מצהיר, ונספחיו החוזה את, "(ההזמנה כתב"

 

 הוכן לפיה השיטה ואת תוכנם את הבנתי, תנאיו וכל במכרז המפורטים המסמכים כל את בעיון קראתי .1
 תבחר  והמכללה היה, מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף בהם. האמור לכל, בזאת מסכים ואני הכמויות כתב

 הדרישות לכל בהתאם הפרויקט את לבצע מתחייב אני, הפרויקט לביצוע בהסכם עמי להתקשר
  האמורים. במסמכים המפורטות

  

 הסכם את יחד להוות העתידה אחת מקשה מהווים במכרז המפורטים המסמכים כל כי לי ידוע .2
 לשנות ו/או נוספים מסמכים עליהם להוסיף, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית והמזמינה ההתקשרות

  כך. בגין דרישה ו/או תביעה כל לי שתהיה מבלי הקיימים מהמסמכים מי תוכן את

 

 בהוצאת הכללים המפרטים ברשותי נמצאים, ונספחיו מסמכיו כל על המכרז מהוראות לגרוע מבלי .3
 ג' )מסמך והשיכון/מע"ץ הבינוי ומשרד העבודה משרד, הביטחון משרד בהשתתפות המיוחדת הועדה

 במפרטים לראות מתחייב ואני, זו הצעתי על חתימתי ביום הנהוג בנוסח "(הכחול האוגדן/הספר" –
 המיוחדים למפרטים בנוסף זאת, אליו צורפו לא אם אף והחוזה מההצעה נפרד בלתי חלק הכלליים

  המצורפים.

 

 ביצוע על להשפיע העלולים הגורמים כל את הצעתי במסגרת בחשבון לקחתי כי בזאת מצהיר אני .4
, בו השוררים התנאים את היטב ולמדתי בדקתי, הפרויקט באתר ההצעה הגשת לפני ביקרתי, העבודה
 המתנהלת והפעילות -קיימים אם- בו הקיימים המבנים, אליו הגישה דרכי, ובסביבתו מתחתיו, מעליו
 הבנה אי שעניינה המזמינה כלפי טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כל על מראש בזאת מוותר ואני בהם
 כל או הפרויקט אתר תנאי או נספחיו על המכרז מתנאי מי של בחשבון לקיחה אי ו/או ידיעה אי ו/או
 והמבנים בסביבה לפגוע שלא האמצעים בכל לנקוט מתחייב אני, לגרוע ומבלי בנוסף אחר. גורם

, האתר סביבת בכל רגל והולכי רכבים תנועת של יומיומי תפקוד על ולשמור הפרויקט באתר הקיימים
 מטעמה. מי או והמזמינה המנהל עם וכן, רלבנטית מוסמכת רשות כל עם בתאום הכל

  

 לדעת. ביקשתי אשר והתשובות ההסברים כל את הגורמים יתר ומכל ונציגיה מהמזמינה קיבלתי .5

  

 לשם הדרושים והיכולת החומרים, המתקנים, הכלים, הציוד, האדם כוח, הארגון כושר, הידע ברשותי .6
, בזאת מתחייב אני, לגרוע ומבלי בנוסף המכרז. למסמכי בהתאם הקבלן התחייבויות כל מילוי

 המועד תוך המכרז במסמכי המפורטים ולתנאים לדרישות בהתאם הפרויקט ביצוע את להשלים
  להלן. 15 בסעיף הנקוב

  

  זו. הצעתי נשוא הפרויקט לביצוע הדרושות לעבודות ובאופיין בהיקפן דומות עבודות בעבר ביצעתי .7

 

 חוק לפי הקבלנים רשם אצל כקבלן ומוכר ורשום כחוק ספרים מנהל, מע"מ לצורכי מורשה עוסק אני .8
 הנדרשות העבודות להיקף המתאים ובסיווג בהיקף לעבודות בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום
   זה. מכרז נשוא הפרויקט לביצוע
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 כפי בהצעתי הכלולים והמחירים, בשלמות הפרויקט לביצוע לדעתי הדרוש כל את כוללת הצעתי .9
 מין מכל, האחרות או הכלליות, המיוחדות, ההוצאות כל את כוללים - הכמויות בכתב ידי על שנרשמו

 ושלמה הוגנת, מלאה תמורה מהווים והם, הקבלן רווח לרבות, העבודה בביצוע לדעתי הכרוכות, וסוג
 התחייבויות יתר כל מילוי ועבור  המכרז מסמכי ולהוראות לדרישות בהתאם הפרויקט ביצוע עבור

  לפיהם. הקבלן

  

 כי לי ידוע, כן כמו פאושלית. היא עבורן התמורה אשר עבודות כלולות הפרויקט במסגרת כי לי ידוע .10
 פאושלית היא בגינן התמורה אשר לעבודות ביחס, ההצעה למסמכי המצורפות או המצוינות התוכניות

 מחיר הצעות הגשת לצורך תכניות הן למדידה שהן העבודות עבור התכניות ואילו סופיות תוכניות הן
 להתווסף עשויות או שינויים בהן לחול ועשויים לדיוקן ערבה ואינה אחראית אינה המזמינה בלבד.
 רשאית המזמינה אשר שינויים עקב להשלמה ו/או להסברה ו/או להבהרה נוספות תוכניות אליהן
 בהיקף ו/או הטכניות בדרישות ו/או במידות ו/או בפרטים שינויים ייתכנו, וכן שלב בכל עליהם להורות
 לעיל. האמור בגין דרישה או תביעה כל לי תהיה ולא העבודה

 

 )מאה 180-מ תפחת שלא תקופה במשך אותי ותחייב בתוקף תהא, ממנה המשתמע כל על, זו הצעתי .11
 ידי על לי שנמסר/ימסר כפי הצעות להגשת אחרון מהמועד או למזמינה הגשתה מתאריך יום שמונים(
, לביטול ניתנת ולא חוזרת בלתי הינה הצעתי יוארך. שהמועד במקרה כולל, המאוחר לפי - המזמינה

 כי עלי מוסכם, זו מהצעתי בי לחזור ואחליט היה התקופה. כל במשך אותי ותחייב  תיקון ו/או שינוי
   מהצעתי. זו חזרתי בגין מראש ומוסכם קבוע כפיצוי וזאת תחולט הצעתי ערבות

 

 כחל )באחוזים( ההנחה שיעור ייחשב בהצעתי הנקוב הכולל למחיר כלשהי הנחה כוללת הצעתי אם .12
 תומר, כולל כספי בסכום הנחה ואתן היה בהצעה. הנקובים היחידה ממחירי אחד כל על שווה באופן
 יחול באחוזים שיתקבל ההנחה ושיעור ההצעה של הכולל מהסך באחוזים שתחושב באופן ההנחה
  בהצעתי. הנקובים היחידה ממחירי אחד לכל שווה באופן

  

 פירטתי אותם יחידה מחירי לפי,  ההזמנה מסמכי לדרישות בהתאם העבודה את לבצע מתחייב אני .13

  זה הצעה לטופס מצרף אני מצידי. וטענות נוספות דרישות עבור כלשהו פיצוי ללא וזאת בהצעתי

   כדין.  חתומים כשהם המכרז מסמכי כל את

 

, סיבה או גורם כל בשל בעתיד ישתנו ולא מראש ומוסכמים קבועים הינם בהצעתי היחידה מחירי .14
, חומרים במחירי שינויים, השונים המחירים ובמדדי חוץ מטבעות של החליפין בשערי שינויים לרבות

  וכיו"ב. מכסים, היטלים, מסים הטלת, הריבית בשיעורי שינויים, ושכר מלאכות

 בצו המזמינה ידי על לכך שיקבע במועד העבודה בביצוע אתחיל תתקבל והצעתי היה כי מתחייב אני .15
 יתר כל ועם המזמינה עם מלא פעולה ושיתוף תאום, שילוב תוך העבודה את ואבצע העבודה התחלת
, בנוסף אחרים. וקבלנים המזמינה עובדי, המפקח, המנהל, המתכנן לרבות, בדבר הנוגעים הגורמים

 של המלאה רצונה לשביעות בפרויקט הנדרשות העבודות כל ביצוע את להשלים בזאת מתחייב אני
 אלו. עבודות לביצוע עבודה התחלת צו הוצאת מיום קלנדארים  חודשים 30 תוך המזמינה

 

, אלו לזכויות ובנוסף נספחיו כל על החוזה ו/או דין כל פי על המזמינה מזכויות זכות מכל לגרוע מבלי .16
 שנקבעה הביצוע תקופת תוך העבודות ביצוע את אשלים ולא היה, המזמינה את לפצות מתחייב אני

 אמור שהייתי מהיום איחור יום לכל מראש וקבועים מוסכמים  כפיצויים למזמינה אשלם, בחוזה
 יום ועד עבודה אותה עבור לי נמסר אשר העבודה התחלת בצו הנקוב פי על עבודה אותה את לסיים
 כדלקמן: יחושב זה סכום המזמינה. רצון לשביעות ביצועה סיום

 לאיחור הראשונים הימים 30 במהלך יום לכל ₪ 4,000 .16.1

 בפועל. למסירה ועד הראשונים הימים 30 ל מעבר נוסף איחור יום כל עבור  ₪ 7,500 .16.2



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  31 עמוד
 

 ישראלית זיהוי תעודת בעלי עובדים רק הפרויקט ביצוע תקופת כל במהלך אעסיק תתקבל הצעתי אם .17
 במועד התקפים ישראל מדינת לחוקי ובהתאם המוסמכות הרשויות מטעם עבודה אישור בעלי או

 טענה כל תטען ולא תשמע לא עלי. החל הנ"ל האישורים להשגת הבלעדית האחריות העבודה. ביצוע
 אחד בתנאי עמידתי אי בדבר אחרת טענה כל או בחוזה הנקוב הזמנים בלוח עמידתי אי בדבר מצדי
 .בפרט ולעובדי הנ"ל האישורים השגת אי בשל זאת ובכלל שהיא סיבה מכל החוזה מתנאי יותר או

 

 ימים  (7) משבעה יאוחר ולא תוך המזמינה לרשות אמציא – בחלקה או במלואה- תתקבל הצעתי אם .18
 מסמכי הזכייה בהודעת -וייקבע היה– בעניין שייקבע אחר מועד מכל או הזכייה הודעת קבלת ממועד
 המזמינה לטובת מותנית בלתי בנקאית ערבות, כדין מטעמי חתימה מורשי ידי על חתומים חוזה

 שנקבעה התמורה מערך 5% של בשיעור המכרז למסמכי ב' למסמך א' כנספח המצ"ב לנוסח בהתאם
 המחייב בנוסח ביטוחים קיום אישור, החוזה תנאי קיום להבטחת מע"מ( )כולל העבודה לביצוע
 לדרישות בהתאם להמציא שאדרש המסמכים יתר ואת המכרז למסמכי ב' למסמך כנספח כמצורף
  המנהל. ו/או המזמינה

 

  בכל ו/או הנקוב במועד לעיל המפורטים המסמכים כל את אמציא ולא היה כי עלי ומוסכם לי ידוע

 זו התנהגותי בגין ומוסכם קבוע כפיצוי רשאית תהיה המזמינה, המזמינה ע"י לכך שייקבע אחר מועד
 הפרויקט לביצוע בהסכם אחר מציע עם להתקשר רשאית תהיה, וכן שהגשתי ההצעה ערבות את לחלט
 כל לי יקנה שהדבר מבלי  הכל, המכרז בתנאי לעניין הרלבנטיים בסעיפים כמפורט לפעול וכן תחתי
 על להורות הבלעדי דעתה שיקול פי ועל לחילופין או האמור בגין אחר או כספי פיצוי ו/או לסעד זכות
 אאחר בה לתקופה בהתאמה העבודות לביצוע, למעשה הלכה, לרשותי העומד הזמנים לוח קיצור

 שלא תבחר והמזמינה היה כי עלי ומוסכם ידוע, בנוסף ממני. הנדרשים המסמכים מלוא בהמצאת
 יפגע לא הדבר, העבודות לביצוע לרשותי העומד הזמנים לוח את לקצר אלא הזכייה הודעת את לבטל
  העניין. בגין ממני הדין ו/או החוזה הוראות פי על למזמינה המגיע סעד בכל

 

, כלשהיא הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה שהמזמינה עלי ומוסכם לי ידוע .19
 לביצוע כלל למסרה לא או, מציעים מספר בין לפצלה או, מהעבודה חלק רק לביצוע למסור ולהחליט

 ו/או טענה כל על מראש בזאת מוותר ואני, המוחלט דעתה שיקול לפי הכל, מסירתה את להשהות או
 לכך. בקשר תביעה ו/או דרישה

  

 בחשבון להביא המזמינה זכאית כלשהי הצעה לדחות או לקבל אם שבשיקוליה עלי ומוסכם לי ידוע .20
 לערער  ו/או שיקוליו לגבי כלשהם הסברים לבקש רשאי אהיה לא ואני, בעיניה שיראה ושיקול גורם כל
  נגדם. טענות לטעון ו/או האמורים השיקולים על

  

 שתהיה ומבלי הבלעדי דעתה שיקול פי על להחליט עת בכל רשאית המזמינה כי עלי ומוסכם לי ידוע .21
 דחיית על או חלקו( או )כולו  הפרויקט ביצוע ביטול על או המכרז ביטול על החלטתה את לנמק חייבת
 הפרויקט ביצוע על או לצמיתות( או זמני )באופן ביצועו הפסקת על או חלקו( או )כולו ביצועו מועד

 פיצוי לקבלת טענה ו/או תביעה כל לי תהיה ולא וכיוצ"ב מהפרויקט חלק רק ביצוע על או בשלבים
  כאמור. תחליט והמזמינה היה אחר או כספי

 

 שנתקשר לאחר או העבודות בביצוע זכייתי על לי שתודיע לאחר לעיל כאמור תורה והמזמינה היה .22
 ו/או טענות כל לי שיהיו מבלי בעניין להוראתיה בהתאם לפעול בזאת מתחייב אני, לביצוען בהסכם
, המזמינה מהחלטת המשתמע ו/או הנובע דבר כל בגין ו/או האמור בגין אחרות או כספיות דרישות
 המזמינה הודעת למתן עד בפועל ביצעתי אשר העבודות ביצוע בגין תמורה לקבלת זכותי למעט זאת

 זכאי אהיה לו התמורה סכום למדידה שהן שביצעתי לעבודות ביחס תינתן ההודעה אם, כאשר כאמור.
 מדובר אם ואילו בינינו בחוזה הוסכמו אשר שביצעתי העבודות עבור היחידה למחירי בהתאם  יקבע

 לוח פי על אגיע אליו הביצוע לשלב בהתאם יהיה התשלום פאושלית בגינן שהתמורה בעבודות
  המצ"ב(. ב' מסמך) בחוזה הכלול התשלומים
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 הצעתי את נתתי בטרם לבי תשומת את הסבה המזמינה כי מצהיר אני, מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף .23
 שומרת, גם כמו בלבד. מהעבודות חלק של ביצוע על להורות הזכות את לעצמה שומרת היא כי לכך

 יתר ביצוע את ולדרוש להוסיף מכן ולאחר מהעבודות חלק ביצוע על להורות הזכות את לעצמה
 אני בעניין. המזמינה של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם חלקן( או )כולן בפרויקט הכלולות העבודות
 עבורה שיימסר העבודה התחלת בצו שייקבע המועד תוך עבודה כל אבצע מקרה בכל כי מתחייב
 כך בשל פיצוי או תמורה לכל זכאי שאהיה מבלי לעיל 15 בסעיף המפורט הזמנים ללוח בהתאם

 במהלך לבצע אתבקש אם כי מתחייב אני מקרה בכל העבודה. ביצוע על בשלבים לי תורה שהמזמינה
 העבודות את מלסיים אותי יעכב לא הדבר חלקן( או )כולן העבודות יתר את מהעבודות חלק ביצוע

, עלי ומוסכם לי ידוע עבורן. לי שניתן העבודה התחלת בצו התחייבתי אליו במועד שהתחלתי הקודמות
 לא התמורה או היחידה מחירי בהסכם. למוסכם בהתאם תהיה זכאי אהיה לה התמורה מקרה בכל כי

 תחילת במועד הפיצול בשל או יותר מאוחר בשלב לי תינתן העבודות לביצוע  שההוראה כך בשל תשתנה
 מהעבודות  חלק רק ביצוע על להורות גם רשאית המזמינה כי לי ידוע וכיוצ"ב. מהעבודות אחת כל

 כפי בפרויקט הכלולות העבודות יתר את לבצע יותר מאוחר בשלב לי להורות מבלי בפרויקט הכלולות
   בעניין. המזמינה כנגד טענה כל לי תהיה ולא ואין המכרז במסמכי מפורטות שהן

 

 כאומדן ניתנו הכמויות בכתב המופיעות הכמויות למדידה שהן לעבודות שביחס עלי ומוסכם לי ידוע .24
 העבודות בגין ורק אך תמורה לי תשולם, תתקבל והצעתי היה לביצוע. ככמויות לראותן ואין בלבד

 על שיוגשו כמויות חישובי על תתבסס אשר המנהל ו/או המזמינה קביעת לפי בפועל ידי על שיבוצעו
 ובהתאם העניין לפי הכל, בכתב המנהל ידי על שיאושרו כפי בשטח שתיעשינה מדידות סמך על ו/או ידי

  החוזה. להוראות

 

 איכות בקרת 43 בסעיף כמפורט הכל, איכות בקרת מערכת להפעיל הקבלן נדרש זו בעבודה כי לי ידוע .25
 הכללי במיפרט האמור כל הכללי. המיפרט של )מוקדמות( 00 פרק של )ה"א( איכות והבטחת )ב"א(
 ככלולות תיחשבנה בכך הכרוכות ההוצאות וכל, הזוכה הקבלן על במלואו יחול האיכות הבטחת לעניין
  הקבלן. הצעת של היחידה במחירי

 

 על )החוזה המכרז מסמכי בדיקת הוצאות לגרוע ומבלי לרבות, הצעתי להכנת הקשורות ההוצאות כל .26
 תחולנה, וכיוצ"ב ההצעה ערבות המצאת הוצאות, הפרויקט אתר בדיקת הוצאות, ומסמכיו( נספחיו
 מי או המזמינה כלפי כך בגין ומין סוג מכל תביעות או דרישות, טענות כל לי יהיו ולא עלי במלואן
  לא. אם ובין תתקבל הצעתי אם בין, מטעמה

  

 הצעתי הגשת למטרת בהשאלה  לי נמסרו והם הבלעדי וקניינה המזמינה רכוש  הם ההזמנה מסמכי .27
 גם, למזמינה ולהחזירם בלבד זו למטרה בהם להשתמש מתחייב ואני כלשהי אחרת מטרה לשום ולא
 מועד בכל או ההצעות להגשת שייקבע במועד, הפרויקט לביצוע מחיר הצעת להגיש שלא אחליט אם
 כן. לעשות אדרש בו אחר

 

 0.5% של בשיעור - המכללה של קבלניות עבודות ביטוח בפרמיית השתתפות דמיידוע לי ומוסכם עלי ש .28

 .לו אהיה זכאי במידה והצעתי תזכה לתשלום הראשון מהחשבון ינוכה, ההתקשרות משווי

 

 פירוק, הליכים הקפאת, רגל פשיטת בהליכי נמצא אינו המציע ההצעה הגשת למועד נכוןאני מצהיר כי  .29

 לפגוע העלולים, מהותיות תביעות או מהותיים עיקולים נכסיו נגד הוגשו ולא דומה משפטי הליך או

 .במכרז שיזכה ככל, בתפקודו

 

 עם תאמתי ולא אחרים משתתפים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה כי בזה מצהיר הנני .30

 במכרז. השתתפותו אי את איש
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 במקרה  ועניין. דבר לכל אותי מחייבים מסמכיה על וחתימתי ומטעמי בשמי ורק אך מוגשת זו הצעתי .31
 המטרות בגדר הינו העבודות ביצוע הרי, שיתופית( אגודה או )חברה תאגיד או שותפות שהנני

 הכל, השיתופית האגודה השותפות/בתקנות ובתקנותיה/בהסכם החברה בתזכיר הקבועות והסמכויות
 הבאים: המסמכים את להצעתי בזאת לצרף מתכבד ואני התאגדותי לצורת בהתאם

 לצורת בהתאם כדין חתומים וכיוצ"ב( כמויות כתב, מפרטים, תוכניות, )חוזה ההצעה מסמכי .31.1
 להלן: למפורט ובכפוף התאגדותי

 וכתובתי שמי ציון תוך ידי על חתומה כשהיא ידי על מוגשת ההצעה – יחיד של במקרה .31.1.1
  חותמתי. בצירוף

 יותר או אחד ידי על חתומה כשהיא ידי על מוגשת ההצעה – שותפות שהנני במקרה .31.1.2
 בצירוף וכתובתו/ם שמו/ם ציון תוך, השותפות בשם לחתום המוסמכים מהשותפים

 השותפות. חותמת

 צעתיה מוגשת )להלן:"התאגיד"( שיתופית אגודה או רשומה חברה שהנני במקרה .31.1.3
 התאגיד. של החתימה מורשי ידי על חתומה כשהיא

 שיתופית(  אגודה או )חברה תאגיד שהנני במקרה, בנוסף בישראל. רישום/התאגדות תעודת .31.2
  הבאים: המסמכים את גם בזאת ומצרף מוסיף אני שותפות או

 אחד כל  של היחסי חלקם, השותפים לפרטי עו"ד או רו"ח אישור – שותפות של במקרה .31.2.1
 השותפות את לחייב החותם וסמכות בשותפות החתימה זכויות, בשותפות מהם

 בחתימתו/ם.

 החותם וסמכות בתאגיד החתימה זכויות לגבי עו"ד או רו"ח אישור - תאגיד של במקרה .31.2.2
 תדפיס ותמצית – הפרויקט לביצוע והן ההצעה למתן הן – התאגיד את בחתימתו לחייב
  בתאגיד. השותפים או המניות בעלי את המפרט החברות רשם מאת עדכני

 מאומת החוזה מסמכי על ולחתימה ההצעה הגשת לצורך עדכני חתימה זכויות מורשה אישור .31.3
 רו"ח. או עו"ד ידי על

 

 )מאה ש"ח 150,000 סך על מותנית בלתי, ביטוח מחברת ערבות או אוטונומית בנקאית ערבות .31.4
 במסמך למפורט בהתאם, הבניה תשומות למדד צמודה מע"מ( )כולל שקלים( אלף וחמישים

   המכרז.. לתנאי א' כנספח המצ"ב ובנוסח, '1א

 על חתומים והתדפיסים הדיסק, כאשר שלו. מהתדפיס עותקים שני בצירוף וישנו( )היה הדיסק .31.5
 המסומנים. במקומות חותמת( )חתימה+ המציע ידי

 ידי על והופצו היה – ההזמנה בכתב כאמור המכללה ותשובות קבלנים סיור מפגש סיכום .31.6
   ידי. על חתומים – המכללה

  

 הפרת או מילוי לאי בקשר ידכם על אחרת הודעה כל או רשמית הודעה במשלוח הצורך על מוותר אני .32
  בהצעתי. הכלולה כלשהי הוראה

 

 הכל, רבים ו/או יחידה ו/או יחיד בלשון היא המשמעות יחיד בלשון זה במסמך נכתב בו מקום בכל .33
  המציע. התאגדות לצורת בהתאם

  

 ו/או התנגדות ו/או טענה כל לי ואין במכרז המופיעות ולדרישות להנחיות בהתאם לפעול מתחייב אני .34
 .  נספחיו על זה מכרז בתנאי לאמור השגה
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 שאלות לכל תשובות שקיבלתי לאחר, ___________________________, מטה החתום אני .35

 על המכרז מסמכי את ובשקידה בעיון שקראתי ולאחר זו הצעתי הגשת לפני לי שהיו ככל, ההבהרה

 שהתאפשר ולאחר, לאו אם ובין המכרז למסמכי שצורפו בין, ותנאיו ההסכם את, המפרט את, נספחיו

 התמורה את ולקבל השירותים את לספק אצטרך לפיה השיטה את והבנתי המכללה באתרי לבקר לי

 השירותים את ולבצע לפועל להוציא בזה מתחייב והריני זו הצעתי מגיש הנני, הנ"ל לכל ובהתאם

 זו. בהצעתי מציע הנני אותם ובמחירים ההסכם בתנאי, במפרט המופיעים

 

 

 
 

 רב, בכבוד

 

 ________________תאריך:____________________________המציע:_ וחותמת חתימת, שם 

 _________________________ המציע: של  שותפות תאגיד/מספר ת.ז./מספר מס'

 ______________________________המציע:____________________ כתובת

 _________________ פקס: ____________________מס' : המציע של טלפון מס'

 כתובת דוא"ל: __________________________________________________

 איש קשר: _________________________________________

 . ____________________________ הקבלנים: בפנקס רישום מס'

 

 

 עו"ד/רו"ח אישור

 כי בזאת ומצהיר מאשר המציע של ______________________עו"ד/רו"ח___הח"מ אני

 זה מכרז מסמכי על חתם/מו_________________  .ז___________________________________ת

 לכל__________ את מחייבת השיתופית/השותפות החברה/האגודה חותמת בצירוף חתימתו/ם וכי בפני

  ועניין. דבר

 

 

     עו"ד/רו"ח חתימת                                                       _____________ תאריך:
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 ב'  מסמך

 

 העבודה לביצוע חוזה 

 בנקאית ערבות נוסח - א' נספח 

 השלמה תעודת – ב' נספח 

 ויתור כתב – ג' נספח 

 ביטוחה תנאי – ד' נספח 

 ביטוחים קיום על אישור – ה' נספח 
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  ב' מסמך

 עבודה לביצוע חוזה

 BW 04/17  מס'

 ביום____________ בצפת ונחתם שנערך

 ן י ב

 580362937 ע.ר. צפת האקדמית המכללה

 צפת ,11 ירושלים מרחוב

 "(המכללה" )להלן:

 לבין

 ח.פ._______________   _________________ הקבלן

 ______________ מהעיר ___________מס'___ מרחוב

 "(הקבלן" )להלן:

  "(;העבודות" )להלן:04WB/17   במכרז כמפורט עבודות לבצע מבקשת והמכללה  :הואיל

 ,בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק לפי רשום קבלן הוא כי מצהיר והקבלן   והואיל
 זה; חוזה נשוא העבודות לביצוע הדרוש בסיווג כדין רשום הינו וכי 1969 - תשכ"ט

 את לו ויש זה חוזה נשוא העבודות מסוג בעבודות ובקיא מנוסה הוא כי מצהיר והקבלן  והואיל
 והמיומנות הניהולית היכולת ,המקצועי הידע ,הרישיונות ,האדם כוח ,הציוד ,הכלים כל

 על זה בחוזה הקבוע במועד דין וכל זה חוזה להוראות בהתאם העבודות לביצוע הדרושים
 נספחיו;

 ,העבודות ביצוע את לו למסור מעוניין הקבלן של האמורות הצהרותיו סמך על והמזמין   והואיל 
  נספחיו; כל על שלהלן בחוזה כמפורט ,לתנאים ובהתאם בכפוף הכל

 זה חוזה לתנאי בהתאם העבודות ביצוע את עצמו על לקבל הסכים והקבלן והואיל
 נספחיו; כל על

 

 כדלקמן: הצדדים בין והוצהר הוסכם לזאת אי
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 החוזה. מגוף נפרד בלתי חלק הינו זה לחוזה המבוא .1

 ובמקצועיות במומחיות לבצען מתחייב והקבלן ,העבודות ביצוע את לקבלן בזאת מוסר המזמין .2

 במסמכים מפורטות שהן כפי ,בעניין להוראות ובכפוף להלן המפורטים החוזה לתנאי בהתאם מירבית

 להשיגם החובה מוטלת הקבלן ועל ,מצורפים שאינם ו/או לחוזה יצורפו אשר או/ו המצורפים ,הבאים

 ממנו: נפרד בלתי חלק והמהווים

 מחיר. הצעות להציע הזמנה כתב "1-"א' מסמך  2.1 

  הקבלן. הצעת "2-א'" מסמך 2.2 

 המהווים הבאים הנספחים את הכולל המצ"ב בנוסח החוזה תנאי "ב" מסמך         2.3

  מהחוזה: נפרד בלתי חלק

  בנקאית. ערבות נוסח דוגמת  - 'א נספח

  השלמה. תעודת נוסח  - ב' נספח

  ויתור. כתב נוסח  - ג' נספח

  הביטוח. תנאי  - ד' נספח

 הקבלן. ביטוחי עריכת אישור נוסח  -1ד' נספח

 

 כל על ,מצורף( )לא הכחול" "הספר – בנין לעבודות הכללי המפרט - "ג" מסמך         2.4

  ביותר. העדכנית בהוצאתו ,פרקיו

 מיוחדים. כלליים ותנאים המפרט  -"1-"ג' מסמך 2.5

   מיוחדים. מדידה ואופני המיוחד המפרט   - "2 -"ג' מסמך 2.6

 הכמויות. כתב/כתבי  - "ד" מסמך 2.7

 התרשימים. ו/או התוכניות ,כניותהת רשימת  - "ה" מסמך 2.8

  וישנם(. )היה מיוחדים תנאים           "ו" מסמך 2.9

 וישנו(. )היה  והביסוס הקרקע דו"ח -"ז" מסמך 2.10

  מפעם ,הצדדים בין שתיחתמנה כפי  לחוזה תוספת/תוספות -"ח" מסמך 2.11 

   נה(.ייהות )היה לפעם    

  ".החוזה" יחדיו: לעיל המפורטים המסמכים כל יכונו להלן

  



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  38 עמוד
 

  בעניין. בחוזה הקבוע המועד תוך  למזמין ולמסרן העבודות את ולהשלים לסיים מתחייב הקבלן .3

        בוצעו שהעבודות ובלבד ,בחוזה כמוסכם תמורה עבודותיו ביצוע בגין לקבלן ישלם המזמין .4

  המזמין. של המלאה רצונו ולשביעות החוזה להוראות בהתאם

  לחוזה. בכותרת כקבוע יהיו הצדדים כתובות זה חוזה לצורך .5

 אשר סכסוך ו/או תובענה בכל לדון ובלעדית ייחודית סמכות תהא בנצרת המוסמך המשפט לבית .6

 העניינית לסמכותו המסורים ספציפיים בנושאים למעט ,זה לחוזה הקשור בכל הצדדים בין יתגלעו

   זה. הסכם פי על המנהל של

 

 

 

 

 החתום: על הצדדים באו ולראיה

 

 

______________________    __________________ 

 הקבלן חותמת + חתימה         המזמין חותמת + חתימה 

 

 

 החותם:__________ שם .1    החותם:__________ שם .1

 

 תפקידו:_____________          תפקידו:_____________    

 

 

 החותם:__________ שם .2    החותם:__________ שם .2

 

 תפקידו:_____________          תפקידו:_____________    
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 החוזה תנאי

 כללי - א' פרק

  הגדרות

1.  

 ע.ר. צפת האקדמית המכללה  – "המזמין" .1.1

 ניהול ,אדריכלי( ייעוץ )למעט ייעוץ ,תכנון שירותי ליתן המזמין ידי על שמונה מי – "המנהל"
  לפרויקט. ופיקוח

 ו/או המבנה ביצוע על לפקח המנהל ידי על ,לזמן מזמן ,בכתב שנתמנה מי – "המפקח"
  חלקן. או כולן העבודות

 קבלן כל לרבות ,המוסמכים ומורשיו יורשיו ,שלוחיו ,נציגיו לרבות ,הראשי הקבלן – "הקבלן"
 כל ו/או העבודות ו/או המבנה בביצוע מטעמו ו/או עבורו ו/או בשמו הפועל ספק וכל משנה
 מהן. חלק

 להוראות בהתאם להקים או לבצע שיש עבודה כל ו/או מבנה כל– "העבודות"/"המבנה"
 בחוזה אלה מונחים ארעית. עבודה או ארעי מבנה כל לגרוע ומבלי לרבות ,לו והמבוא החוזה
 ומתייחסים ,מהם ,לאחד או יחד ,לעיל המתוארים והעבודות המבנים לכל מתייחסים שלהלן

  והעניין. הדברים הקשר לפי הכל ,יחד ולמבנה לעבודות

 בהתאם והכל – בשלבים או בחלקים או הכל– העבודות וביצוע המבנה הקמת – "הפרויקט"
 בכפוף ,הפרויקט לייעוד בהתאם מושלם הפעלה של למצב והבאתם ,בעניין המזמין להוראות
  דין. כל להוראות ובהתאם

 או לביצועו ארעי באורח שיידרשו עבודה כל או מבנה כל – "ארעית ארעי"/"עבודה מבנה"
 המבנה. של לביצועו בקשר

 ,והשלמתו המבנה ביצוע למטרת ,המבנה למקום הקבלן ידי על שסופקו חומרים – "חומרים"
 העתידים ומתקנים ציוד וכן – מוגמרים בלתי ובין מוגמרים בין – מוצרים ,אבזרים לרבות
 המבנה. מן חלק להיות

 ,המבנה יוקם ,מעליה או מתחתיה ,דרכה ,בה אשר 57 חלקה 13052 גוש – "המבנה מקום"
 החוזה. הוראות ביצוע לצורך הקבלן של לרשותו שיעמדו אחרים מקרקעין כל לרבות

 הפרויקט. אתר – האתר""

 המזמין. מטעם שמירה בו ויש מגודר שהוא המבנה מקום – "סגור אתר"

 המזמין. מטעם שמירה בו ואין מגודר שאינו המבנה מקום – "פתוח אתר"

  ולהלן. לעיל  זה מסמך הוראות לפי החוזה תנאי פירושם -"החוזה תנאי"

 הבינמשרדית הועדה בהוצאת בנייה לעבודות הכללי המיפרט – הכללי" "המיפרט
 וההנדסה התכנון מינהל / והשיכון הבינוי משרד ,בינוי אגף / הביטחון משרד בהשתתפות

 לרבות ,ההצעה במסמכי אחרת צוין אם אלא ,ביותר העדכנית ובהוצאתו בשלמותו ,ומע"צ
 אופני ,המוקדמות פרק כי בזאת מובהר ,ספק הסר ולמען האמור אף על המיוחד. במיפרט
 זה חוזה מתייחס אליו (00 )פרק בנייה לעבודות הכללי המפרט של מחירים ותכולת מדידה
 "פרק )להלן: 2009 דצמבר ,)מתוקנת( שמינית במהדורה פורסם אשר הפרק הינו

 מדף בחוזה כלשהו לסעיף מפנה המוקדמות פרק בו מקום בכל כי ,מובהר עוד המוקדמות"(.
 "2005 אפריל ,התשס"ה נוסח 3210 מדף קבלן ידי על מבנה לביצוע החוזה כ"תנאי הידוע 3210
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 אליו לסעיף בהתאמה שלהלן החוזה סעיפי להוראות נעשתה כאילו ההפניה את לראות יש
   .3210 מדף בחוזה המוקדמות פרק הפנה

 הדרישות ,הנדונה לעבודה המתייחסים המיוחדים התנאים מכלול – המיוחד" "המיפרט
  תנאים לרבות ,הכללי במיפרט לכתוב משלימות או מנוגדות ,שונות אלו אם בין ,הנוספות
 החוזה. ממסמכי אחד לכל ונוספים מיוחדים

 מהחוזה. נפרד בלתי חלק המהווים ,כאחד המיוחד והמיפרט הכללי המיפרט – "המיפרט"

  ,לחוזה במבוא מפורטות שהן כפי מהחוזה נפרד בלתי חלק המהוות התכניות – "תכניות"
 לעת מעת - אושרה אשר אחרת תכנית כל וכן בתכנית/בתוכניות שינוי כל ,לגרוע ומבלי לרבות

 במהלך עת בכל לקבלן תימסרנה ואשר זה חוזה לענין המפקח ידי על או המנהל ידי על בכתב -
 ועד בפועל( הפרויקט ביצוע החל טרם אם )אף החוזה חתימת ממועד החל החוזה קיום תקופת
 רצון ולשביעות מוחלט באופן ,בחוזה הכלולות העבודות של בפועל ביצוע תקופת לסיום

   המזמין.

 להתחיל לקבלן המורה ,המזמין ידי על חתומה לקבלן בכתב הוראה – עבודה" התחלת "צו
  בעניין; המזמין החלטת לפי ,חלקן או כולן ,הפרויקט או העבודות או המבנה בביצוע

 העבודות ביצוע עבור לקבלן כתמורה הצדדים בין בכתב שנקבע כפי הסכום – החוזה" "שכר
 ולהוציא ,החוזה להוראות בהתאם הנקוב לסכום שתיווסף תוספת כל לרבות ,בחוזה הכלולות

  החוזה. להוראות בהתאם הנקוב מהסכום שיופחת סכום כל

 במשרד הכללי החשב ידי על פעם מידי שיתפרסם בשיעור הריבית – הכללי" החשב "ריבית
 מזמן שיתפרסמו כפי הכללי החשב להנחיות בהתאם שייעשה הריבית חישוב לרבות ,האוצר
 לזמן.

 האוצר במשרד הכללי החשב ידי על פעם מידי שיתפרסם בשיעור הריבית – פיגורים" "ריבית
 כפי הכללי החשב להנחיות בהתאם שייעשה הפיגורים ריבית חישוב לרבות ,פיגורים כריבית

 לזמן. מזמן שיתפרסמו

 כחיקוק החוזה את רואים פרשנות לצורך החוזה. על יחול 1981 – התשמ"א ,הפרשנות חוק .1.2
  האמור. בחוק כמשמעותו

   יומן ניהול -  המפקח של וסמכויותיו תפקידיו

2.   

 טיב את לבדוק וכן ביצוען על ולהשגיח העבודות ואת המבנה את לבדוק רשאי המפקח .2.1
 רשאי כן הפרויקט. בביצוע הקבלן ידי על שנעשית העבודה וטיב בהם שמשתמשים החומרים

 ולרבות הוא והוראותיו המנהל הוראות לרבות ,החוזה הוראות ביצוע אופן את לבדוק הוא
 הקבלן. ידי על ,הבטיחות ונהלי החוקים ,התקנים כל קיום

 אמצעי אלא הפרויקט ביצוע על למפקח  ו/או למנהל שניתנה הפיקוח בזכות לראות אין .2.2
 את ישחרר לא האמור הפיקוח במלואו. שלביו בכל החוזה את יקיים הקבלן כי ,להבטיח
  זה. חוזה הוראות למילוי המזמין כלפי מהתחייבויותיו הקבלן

 הפרויקט והקמת ניהול לצורך המזמין של ונציגיו המקצועי כוחו באי הינם והמפקח המנהל   .2.3
 זאת ובכלל העבודות לביצוע בקשר והתוכניות ההוראות כל עליהן. ופיקוח העבודות וביצוע
 לפרויקט המזמין ידי על – וימונו היה – שימונו היועצים ו/או האדריכל הנחיות ו/או הוראות
 היה– הקבלן הסתייגויות ו/או הערות בלבד. המפקח ו/או המנהל באמצעות לקבלן יימסרו
 או המפקח באמצעות בכתב – העניין לפי – ליועצים ו/או לאדריכל יועברו ,אליהן -ותהיינה
 רשום בו שלהלן זה בחוזה מקום בכל כי ,בזאת מובהר ספק כל הסר למען  בלבד. המנהל
   למנהל. ו/או למפקח הכוונה המפקח
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 יום מידי יירשמו בו "(היומן" )להלן: עותקים בשלושה עבודה יומן ינוהל ,המבנה במקום   .2.4
 הרישומים כי ,המפקח קבע אם אלא ,המוסמך כוחו-בא או הקבלן ידי על הבאים הפרטים
 ידו: על ייעשו כאמור

 המבנה; בביצוע המועסקים לסוגיהם העובדים של מספרם )א(

 המבנה; בביצוע המועסק המכני הציוד )ב(

 המבנה; במקום השוררים האויר מזג תנאי (ג)

 היום; במשך שבוצעו העבודות (ד)

 הפרויקט. ביצוע במהלך העובדתי המצב את לשקף כדי בו יש הקבלן לדעת אשר דבר כל )ה(

 ,לקבלן שניתנו הוראות ביומן לרשום המפקח רשאי ,לעיל 2.4 בסעיף כאמור לפרטים בנוסף .2.5
 לשקף כדי בו יש שלדעתו אחר דבר כל וכן ,הפרויקט ביצוע מהלך בדבר והערות הסתייגויות

 כוחו-בא או הקבלן הרישום. תאריך בציון ,הפרויקט ביצוע במהלך העובדתי המצב את
 אולם ,רישומן תאריך בציון ,העבודות לביצוע בקשר הערותיו את ביומן לרשום רשאי המוסמך
 מפורשות בכתב הסכימו המפקח ו/או שהמנהל בתנאי רק המזמין את יחייבו אלה רישומים

 אורכה למתן דרישה ו/או כלשהו לתשלום דרישה אלה ברישום שאין בתנאי ורק להסתייגויות
 הזמנים. בלוח

 ולאחר ,המוסמך כוחו-בא או הקבלן ידי על ,בו הרישום בתום ,ייחתם העבודה יומן של דף כל  .2.6
 המפקח. ידי על מכן

 רשאי אשר המוסמך כוחו-לבא או לקבלן יימסר ביומן המפקח מרישומי חתום העתק  .2.7
 הודעה מסירת ידי על ,כאמור ההעתק ממסירת ימים 7 תוך ,בו הרשום פרט מכל להסתייג
 המוסמך כוחו בא או הקבלן הודיע לא ביומן. יירשם הקבלן של הסתייגותו דבר למפקח. בכתב
 ביומן. הרשומים הפרטים נכונות את הצדדים אישרו כאילו רואים ,כאמור הסתייגות על

 ,מהם הסתייג המפקח או המוסמך כוחו-בא או שהקבלן לאלה פרט ,ביומן הרישומים .2.8
  בהם. הכלולות העובדות על הצדדים בין כראיה ישמשו ,לעיל  2.5 סעיף של לסיפא ובכפוף

 בו נפרד עבודה יומן במפעלים ינוהל ,במפעלים מבוצעות החוזה פי-על מהעבודות חלק אם .2.9
 תאריך בציון ,העבודה התקדמות מצב את פעם מידי המוסמך כוחו-בא או הקבלן ירשום

 בשינויים ,יהיו במפעלים המבוצעת העבודה לגבי ביומן הרישומים שאר הרישום.
 היומן על גם יחולו לעיל 2.6-2.8 סעיפים והוראות ,לעיל 2.5 בסעיף כמפורט ,המחויבים

  זה. קטן בסעיף כאמור

 ייקרו ,פה בעל והן בכתב הן ,המפקח של המצטברות הוראות או שהוראה בדעה הקבלן היה .2.10
 ,כן אם אלא ההוראה את הקבלן יבצע לא ,החוזה מהיקף 3%-מ ביותר החוזה מחיר את
  כן. לעשות מהמזמין ובכתב מראש אישור לו ניתן

 משנה קבלני והעסקת החוזה הסבת

3.  

 או להעביר רשאי הוא אין וכן ,ממנו חלק כל או החוזה את לאחר להסב רשאי הקבלן אין .3.1
 מראש המזמין בהסכמת אלא ,החוזה לפי זכות כל לאחר לשעבד או למשכן או למסור
 ,חלקן או כולן ,זה לחוזה בהתאם והתחייבויותיו זכויותיו להעביר רשאי המזמין ובכתב.
 הקבלן. בהסכמת צורך ללא ,משפטי גוף או אדם לכל

 בהסכמת אלא ,מקצתו או כולו ,הפרויקט של ביצועו את לאחר למסור רשאי איננו הקבלן  .3.2
 את פוטרת האמורה ההסכמה אין ,כאמור הסכמתו את המזמין נתן ובכתב. מראש המזמין
 או מעשה לכל מלאה באחריות יישא והקבלן ,החוזה לפי והתחייבויותיו מאחריותו הקבלן
  ועובדיהם. כוחם-באי ,המבנה מבצעי של מחדל
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 אישר  המנהל אם רק ממנה חלק כל או העבודה ביצוע את משנה לקבלני למסור רשאי הקבלן .3.3
 המנהל אישור ובכתב. מראש המוצע המשנה קבלן זהות ואת כאמור העבודה מסירת את

 לפי הקבלן מאחריות להפחית ו/או לשחרר כדי בו אין כאמור משנה לקבלני העבודה למסירת
 במבנה/בפרויקט. ועבודתם המשנה קבלני לכל האחריות במלוא יישא והקבלן ,זה חוזה

 עליו שיהא ומבלי הבלעדי דעתו שיקול פי על המוצע המשנה קבלן לזהות לסרב רשאי המנהל
 לקבלת עד אחרים משנה קבלני ולהציע להוסיף הקבלן על ,כאמור במקרה ההחלטה. את לנמק

  המוצע. המשנה קבלן לזהות ,כאמור ,המנהל הסכמת

 שיהא ומבלי הבלעדי דעתו שיקול פי על משנה קבלן/קבלני החלפת לדרוש רשאי יהיה המנהל .3.4
 ולא הדרישה קבלת עם מיד המשנה קבלן/קבלני את יחליף הקבלן הדרישה. את לנמק עליו

 לזהות ובכתב מראש המנהל הסכמת את שקיבל ולאחר הדרישה ממועד שעות 72-מ יאוחר
 וזאת המוצע המחליף המשנה קבלן לזהות לסרב רשאי המנהל המוצע. החדש המשנה קבלן
 הקבלן על ,כאמור במקרה החלטתו. את לנמק עליו שיהא ומבלי הבלעדי דעתו שיקול פי על

 לזהות ,כאמור ,המנהל הסכמת לקבלת עד מחליפים אחרים משנה קבלני ולהציע להוסיף
 ,שיגרמו בנזקים ו/או בהוצאות ו/או בעלויות ישא בלבד הקבלן המוצע. המחליף המשנה קבלן
  המשנה. קבלן/קבלני מהחלפת כתוצאה ,ייגרמו אם

  החוזה היקף

 ,הציוד ,הכלים ,החומרים ,האדם כח המצאת לרבות ,הפרויקט ביצוע על חלות החוזה הוראות .4
  כך. לשם  הנחוץ ,ארעי ובין קבוע בין ,אחר מרכיב וכל המכונות

  מסמכים בין ועדיפות במסמכים סתירות

5.  

 במסמכים כלשהי הוראה לגבי משמעות דו ו/או התאמה אי ו/או סתירה של מקרה בכל .5.1
 או המיוחד במיפרט העדיפות סדר של אחרת קביעה ובהעדר ,החוזה את המהווים השונים

 שלהלן: ברשימה נקבע – הביצוע לעניין – העדיפות סדר החוזה ממסמכי אחר מסמך בכל

 לקבלן; בכתב שניתנו או העבודה ביומן הרשומות המפקח הוראות )א(

 תכניות; )ב(

 מיוחד; מיפרט )ג(

 כמויות; כתב )ד(

 מיוחדים; כלליים תנאים )ה(

 מדידה; ואופני כללי מיפרט )ו(

 החוזה; תנאי )ז(

 ישראליים. תקנים )ח(

 החוזה יושלם ,דלעיל מהמסמכים במי מוסדרת שאינה סוגיה או/ו לקונה של מקרה בכל )ט(
 מדף - ישראל מדינת של קבלן ידי על מבנה לביצוע חוזה של האחרון הנוסח הוראות פי על

3210. 

 אחריו. הבא שבמסמך ההוראה על עדיפה שלעיל ברשימה קודם במסמך הוראה כל

 משלימים ,החוזה מסמכי יתר ובכל במיפרט מובאים שהם כפי העבודות פרטי של התיאורים .5.2
 של מקרה בכל ביניהם. סתירה אין עוד כל ,הכמויות בכתב אשר התמציתיים התיאורים את

 במיפרט העבודות פרטי לבין הכמויות בכתב סעיף בין משמעות דו או התאמה אי או סתירה
 כל על ,לעבודה כמתייחס הכמויות שבכתב היחידה מחיר את יראו ,החוזה מסמכי יתר ובכל

 ובתכולת המדידה באופני לאמור ובכפוף ,הכמויות בכתב שמצוין כפי ,ביצועה ואופן פרטיה



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  43 עמוד
 

 אחר מסמך בכל או המיוחד במיפרט העדיפות סדר של אחרת קביעה בהעדר המחירים.
 נקבע – התשלום לעניין – העדיפות סדר ,מהמנהל בכתב שנמסרה בהוראה או החוזה ממסמכי
 שלהלן: ברשימה

 כמויות; כתב )א(

 מיוחדים; מדידה ואופני מיפרט )ב(

 מיוחד; מיפרט )ג(

 תכניות; )ד(

 מיוחדים; כלליים תנאים )ה(

 מדידה; ואופני כללי מיפרט )ו(

 החוזה; תנאי )ז(

  ישראליים. תקנים )ח(

 כתב מסעיפי בסעיף התמציתיים בתיאורים הכלול לפרט ביחס מסוימת דרישה קביעת
 זו קביעה בהם הסעיפים בשאר פרט אותו לגבי דרישה מאותה לגרוע כדי בו אין ,הכמויות
   ממנו. משתמעת או נובעת או החוזה ממסמכי באחד נקבעה כאמור שהדרישה בתנאי ,חסרה

 המיפרט של השונים בפרקים האמור בין משמעות דו או התאמה אי או סתירה של מקרה בכל  .5.3
 המיפרט בפרק האמור עדיף – התשלום לענין והן הביצוע לענין הן – עבודה אותה לגבי ,הכללי
 מסוימת. עבודה באותה הדן הכללי

 על חלות אינן ,לעיל כאמור התשלום ולענין הביצוע לענין מסמכים בין העדיפות הוראות .5.4
 הקבלן. ידי על נעשה שתכנונן עבודות ועל הכללי במיפרט כמוגדר פאושל מחיר לפי עבודות

 המופיעות ההוראות בין משמעות דו ו/או התאמה אי ו/או סתירה  שהוא שלב בכל הקבלן גילה .5.5
 לאמור בתוכניות האמור בין לגרוע ומבלי לרבות ,החוזה את המהווים השונים במסמכים
 או מהם חלק כל או מסמך ,הוראה של הנכון בפירושם מסופק הקבלן שהיה או במפרטים

 הקבלן אין שלדעתו לקבלן הודעה מסר שהמפקח או השמטה או טעות בהם נפלה כי שסבר
 ,בכתב הוראות יתן והמנהל בנושא למנהל ובכתב מייד הקבלן יפנה – החוזה את כהלכה מפרש
 יעכב ,המנהל הוראות לקבלת עד לפיו. לנהוג שיש הפירוש בדבר ,הצורך לפי תכניות לרבות
 ויפעל ימשיך הקבלן כאמור. למנהל לפנות היה צריך שבגינה עבודה אותה ביצוע את הקבלן
 עקב שייגרמו הנזקים ו/או ההוצאות בכל חשבונו על ישא הקבלן המנהל. להוראות בהתאם
 נוספת כספית תמורה או פיצוי לכל זכאי שיהיה מבלי וזאת ,כאמור העבודות בביצוע העיכוב
 כך. בגין

 תכניות אספקת

6.   

 נוסף עותק כל תשלום. ללא המנהל ידי על לקבלן יימסרו מהתכניות אחת מכל עותקים שלושה .6.1
 כל את למנהל הקבלן יחזיר ,הפרויקט השלמת עם הקבלן. חשבון על יוכן – לקבלן דרוש שיהיה

 שברשותו. התכניות

 ,המנהל המבנה. במקום הקבלן ידי על יוחזקו ,מהחוזה חלק המהווה מסמך מכל עותקים .6.2
 סבירה. עת בכל בהם ולהשתמש לבדוק רשאים יהיו בכתב ידם על שהורשה אדם וכל המפקח

 בכל ו/או בתוכניות יוצרים זכות ו/או רוחני קניין של ו/או קניינית זכות כל תהיה לא לקבלן  .6.3
   מהחוזה. חלק המהווה אחר מסמך
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 הפרויקט ביצוע

7.   

 ,המנהל של הוראותיהם כל אחרי זה לצורך וימלא לחוזה בהתאם הפרויקט את יבצע הקבלן .7.1
  והמזמין. המפקח

 ,הוראות ,המבנה ביצוע כדי תוך ,לזמן מזמן ,לקבלן להמציא רשאים והמזמין המפקח ,המנהל .7.2
 החוזה בהוראות ככלולות תיחשבנה אלו הוראות הפרויקט. לביצוע ,הצורך לפי תכניות לרבות

 אחרת או כספית תמורה לכל זכאי יהיה שהקבלן מבלי ועניין דבר לכל הקבלן את ותחייבנה
 זה. חוזה להוראות ובהתאם בכפוף הכל ,ביצוען בגין

  תשלומים ולביצוע החוזה לקיום ערבות

 ולביצוע עבודה התחלת צו להוצאת וכתנאי זה חוזה פי-על הקבלן של התחייבויותיו מילוי להבטחת .8
 ,אוטונומית בנקאית ערבות החוזה חתימת עם למזמין הקבלן ימציא ,המזמין ידי על כלשהו תשלום
 חלק והמהווה המצ"ב לחוזה א' בנספח שנקבע המחייב בנוסח – המזמין לפקודת ערוכה ,מותנית בלתי
 הביצוע ערבות "(.ביצוע ערבות" )להלן: מע"מ( )כולל החוזה מערך 5% של בגובה –הימנו נפרד בלתי
 לחישוב הקובע הבסיסי כשהמדד "המדד"( )להלן:  למגורים בבנייה תשומה מחירי למדד צמודה תהיה

 ,לפעם מפעם יוארך הביצוע ערבות של תוקפה הקבלן. הצעת הגשת ביום הידוע המדד יהיה ההצמדה
 ,למזמין הקבלן ידי על בדק( )ערבות טיב ערבות להמצאת עד בתוקף תישאר שהיא כך ,לצורך בהתאם
    בעניין. שלהלן לחוזה 60 סעיף להוראת בהתאם

  הודעות מסירת

 הכתובת לפי השני הצד של למשרדו רשום במכתב תישלח ,זה חוזה עם בקשר אחד צד של הודעה כל .9
 למשרדו בפקסימיליה תשוגר או השני הצד של במשרדו ביד תימסר או בחוזה המפורטת השני הצד של
  השני. הצד של

 בדואר. מסירתה ממועד שעות 72 כעבור ביד שנמסרה כהודעה תיחשב רשום בדואר שנשלחה הודעה 
 תיחשב בפקסימיליה ששוגרה הודעה מסירתה. במועד שנתקבלה כהודעה תיחשב ביד שנמסרה הודעה
  בפקסימיליה. השיגור אישור גבי על המצויין במועד שנתקבלה כהודעה
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 לביצוע הכנה – ב' פרק

 

  מוקדמות בדיקות

10.  

 המבנה מקום את ,הצעתו הגשת לפני ,ובפירוט יסודי באופן בדק כי ומצהיר מאשר הקבלן .10.1
 את ,הקרקע טיב את ,הפרויקט לביצוע הנדרשות התשתיות זמינות את ,וסביבותיו
 הגישה דרכי את ,הפרויקט לביצוע הדרושים והחומרים העבודות של וטיבם כמויותיהם

 המידע כל את שהשיג וכן ,לביצוען הנדרש הזמנים ולוח העבודות ביצוע תקופת את ,למקום
 בגין טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כל על בזאת מוותר והוא ,הצעתו על להשפיע העשוי האחר
   שהוא.  סוג מכל התאמה אי ובגין האמור

 אלה אולם - נעשו אם – העבודה לצורך מטעמו שנעשו וסקרים דוחות לקבלן ימציא המזמין .10.2
  לעיל. 10.1 בסעיף כנדרש ,בדיקות בעצמו לבצע עליו המוטלת מהחובה הקבלן את יפטרו לא

 העבודה ביצוע לצורך וסקרים דוחות לבצע המזמין על חובה להטיל כדי זה בסעיף באמור אין
 ונמסרו היה – והסקרים בדוחות השימוש הקבלן. לידי להמציאם חובה עליו להטיל כדי או
 על בעניין חובה כל להטיל כדי באמור ואין בלבד הקבלן באחריות  הינה - לקבלן מזמין ידי על

  המזמין.

 ורווחית הוגנת תמורה מהווה הצדדים בין שהוסכם החוזה שכר כי ומצהיר מאשר הקבלן .10.3
  דעתו. את ומניח החוזה פי ועל בהתאם להתחייבויותיו

 זמנים ולוח ביצוע דרכי

11.   

 פרק תוך או ,העבודה התחלת צו הוצאת מיום ימים 15 תוך ,המפקח לאישור ימציא הקבלן .11.1
 ולוח ביצוע דרכי בדבר בכתב הצעה ,המוקדם( )לפי המפקח ידי על יקבע אשר אחר זמן

 ימציא כן הפרויקט. את לבצע בדעתו יש לפיהם אשר והשיטות הסדרים לרבות ,הזמנים
 הביצוע לדרכי בקשר בכתב ועדכונים נוספים פרטים ,לזמן מזמן דרישתו לפי ,למפקח הקבלן
 הקבלן בדעת שיש העזר ומבני העבודה מתקני רשימת לרבות ,האמורים הזמנים ולוח

 אישר שהמפקח בין ,למפקח הקבלן ידי על האמורים המסמכים המצאת בהם. להשתמש
 המוטלת כלשהי מאחריות הקבלן את פוטרת אינה ,אותם אישר שלא ובין במפורש אותם
   עליו.

 בחוזה שנקבעה כפי הכוללת הביצוע בתקופת להתחשב הקבלן חייב הזמנים לוח בהצעת .11.2
 פורטו. אם ,החוזה במסמכי שפורטו כפי הזמנים שבלוח הדרך ובאבני העבודות כלל לביצוע

 ידי על יאושרו אלה ואם לעיל לאמור בקשר שינויים להציע רשאי הקבלן יהיה זאת עם
 שאושרו. לשינויים בהתאם הזמנים לוח ייערך ,המפקח

 המפקח ידי על זמנים לוח ייקבע ,לעיל 11.1 בסעיף כאמור זמנים לוח הקבלן המציא לא  .11.3
 הקבלן. את ויחייב

 ממסמכי באחד שנקבעה אחרת בתדירות או המפקח דרישת לפי הזמנים לוח את יעדכן הקבלן .11.4
 מפורט זמנים לוח הכולל המעודכן הזמנים לוח לחודש. אחת הפחות ולכל ,נקבעה ,אם החוזה
 החשבון עם יחד לאישור למפקח יימסרו הגשתו מועד שלאחר העוקב בחודש העבודות לביצוע
 אישר לא או הזמנים לוח את הקבלן עידכן לא שלהלן. 59 בסעיף לאמור בהתאם ,החודשי
 המפקח ידי על הזמנים לוח יעודכן ,הקבלן ידי על המוצע המעודכן הזמנים לוח את המפקח
 הזמנים בלוח שיבוצע עדכון כל כי ,בזאת מובהר ועניין. דבר לכל הקבלן את יחייב זה ועדכון
 מועד לשינוי עילה יהווה לא ,המפקח ידי על ואם המפקח באישור הקבלן ידי על אם ,כאמור
   להלן. 42 בסעיף לאמור בכפוף הכל ,בחוזה שנקבע כפי העבודות ביצוע סיום
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 בנסיבות ,המפקח ידי על בעדכונו ו/או המפקח ידי על הזמנים לוח בעריכת הכרוכות ההוצאות .11.5
 דרך בכל ממנו יגבו או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל וינוכו הקבלן על יחולו ,לעיל כמפורט
 תהיה וקביעתו המנהל ידי על ייקבע ההוצאות שיעור ערבויות. חילוט באמצעות לרבות ,אחרת
  סופית.

 גובה ונקודות סימון

12.    

12.1.  

 ,הגבהים של ולנכונותם המבנה של והמדויק הנכון לסימון אחראי יהיה הקבלן .12.1.1
 המנהל ידי על שנקבע הבניין קו עם בהתחשב המבנה חלקי כל של וההכוונה הממדים
   המנהל. ידי על שסומנו הקבע ונקודות

 ידיגורמים על כבר נעשו ואם ,הקבלן ידי על יבוצעו והסימון ההתוויות ,המדידות כל  .12.1.2
 לנסיבות. ובהתאם המקרה לפי הכל ,הקבלן ידי על יושלמו או ייבדקו – אחרים

 במשך המבנה וסימון הקבע נקודות סימון של ושלמותם קיומם על לשמור חייב הקבלן .12.1.3
 המבנה סימון או הקבע נקודות ואם ,השלמתו למועד עד הפרויקט ביצוע תקופת כל

 לחדשם. הקבלן חייב ,טושטשו או נעלמו

 ,לעיל 12.1.1-12.1.3 בסעיפים המפורטות העבודות בביצוע הכרוכות ההוצאות כל .12.1.4
 חלות ,למודדים הדרושים המדידה מכשירי ואספקת מוסמכים מודדים העסקת לרבות

   הקבלן. על

 אותן את הקבלן יבדוק ,הקיימים הקרקע פני על גובה נקודות המראות תכניות לקבלן נמסרו .12.2
 שנקבעו אופייניות נקודות לגבי ורק אך תיערך הבדיקה העבודה. התחלת לפני תכניות
 הקבלן ערך לא אלה. נקודות שבין מקומיות גומות או בליטות בחשבון להביא מבלי ,בתכניות

 מיום יום 14 תוך ,בתכניות הנראות הגובה נקודות על ערער לא אך אותה ערך או הבדיקה את
 בסיס תשמשנה והן ,ומדויקות כנכונות האמורות התכניות את יראו ,תכניות אותן מסירת
  בפועל. שבוצעו העבודה כמויות למדידת
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 וביטוח נזיקין ,השגחה – ג' פרק

  הקבלן מטעם השגחה

13.   

 לחוזה ב' כנספח המצ"ב בנוסח - השלמה תעודת למתן ועד עבודה התחלת צו מסירת מעת .13.1
 ,זה בחוזה כאמור העבודות לכל - ההשלמה"( "תעודת )להלן: ממנו נפרד בלתי חלק והמהווה

 כהגדרתם הבטיחות על והממונה העבודה מנהל דהיינו: - הקבלן של המוסמכים כוחו באי יהיו
 בהתאם או העבודה שעות בכל ביומו יום מדי המבנה ביצוע במקום נוכחים - להלן 13.2 בסעיף
 ביצוע על ברציפות ישגיחו הנ"ל הכוח באי מביניהם. המחמיר לפי ,דין כל פי על לנדרש

 ,ספק הסר למען באתר. הבטיחות והנחיות החוקים ,התקנות כל של בפועל קיום ועל העבודות
 עת בכל ובטיחותו האתר על אחראי הקבלן ,לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף כי ,מובהר
 כגון באתר עבודות בפועל מתבצעות לא שבהן ושעות בימים לרבות ,זה חוזה תקופת במהלך
 הקבלן כוח לבאי יימסרו אשר וכיוצ"ב מסמכים ,ביאור ,הסבר ,הוראה כל וכי וחגים שבתות
    עצמו. לקבלן נמסרו כאילו ייחשבו

 את שקיבל ובלבד הבאים העובדים את העבודות ביצוע על והשגחה ניהול לצורך ימנה הקבלן .13.2
  : שלהלן 32 בסעיף כאמור ובכתב מראש לזהותם המנהל אישור

 לפחות שנים 6 של קודם ניסיון בעל בנין מהנדס שהינו רשוי מהנדס  - מורשה מהנדס .13.2.1
 ,והאדריכלים המהנדסים בפנקס הרשום זה חוזה נשוא לעבודות דומות עבודות בביצוע
 הקבלן התחייבויות לביצוע הדרוש ובכל ביצוע בניהול ,בתיאום ,בביצוע ומנוסה הבקיא

 השלד" לביצוע האחראי "המהנדס-כ ישמש המורשה המהנדס החוזה. הוראות פי על
 הבלעדי האחראי יהיה והוא 1965 – תשכ"ה ,והבניה התכנון בחוק זה מונח כמשמעות
 לשם המוסמכות הרשויות ידי על הנדרש וכל התצהירים ,האישורים כל על לחתום
  הפרויקט. ביצוע

 ניסיון בעל עבודה כמנהל לשמש העבודה ממשרד כדין רישיון בעל אדם – עבודה מנהל .13.2.2
 והיקפה. העבודה לסוג הקשור בכל ,דומות עבודות בביצוע לפחות שנים 10 של קודם
 שיחל טרם המינוי לתוקף העבודה ממשרד בכתב אישור למנהל להמציא הקבלן על

 מנהל החלפת לדרוש םרשאי המכללה ו/או הפרויקט מנהל בעבודתו. העבודה מנהל
   דעתם. שיקול פי על דהוהעב

 הפיקוח ארגון לתקנות ובהתאם פי על הבטיחות על הממונה אדם– הבטיחות על ממונה .13.2.3
 .העבודה מנהל על בנוסף יהיה אשר 1996-התשנ"ו ,הבטיחות( על )ממונים העבודה על

 לרבות ,דין פי על הרלבנטיות לרשויות המינוי על לדווח הקבלן של הבלעדית באחריותו
  למנהל. הקבלן ידי על במקביל יועברו המינוי הודעת של עותקים העבודה. משרד

 לרבות ,באתר/בפרויקט המתבצעות העבודות לכל אחראי יהיה הבטיחות על הממונה
 ו/או שלהלן 30 בסעיף כהגדרתם ממונים קבלנים ו/או משנה קבלני ע"י המבוצעות אלו
 הבטיחות על הממונה באתר. המצוי או הנוכח אחר כלשהו גורם או קבלן כל ידי על

  .והתקנות החוק לפי וכנדרש קבועכ העבודה באתר ינכח

  עובדים והרחקת כניסה רישיונות

14.   

 ידו על המועסק אדם כל  הפרויקט ממקום להרחיק המנהל מטעם דרישה כל ימלא הקבלן .14.1
 תפקידיו למלא מוכשר אינו או הולם בלתי באופן אדם אותו התנהג ,המנהל לדעת אם במקום

 הקבלן יחזור לא – כאמור דרישה לפי שהורחק אדם תפקידיו. בביצוע ברשלנות נוהג שהוא או
  בפרויקט. ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להעסיקו

 או כולו ,המבנה למקום הכניסה בהגבלת הצורך על בכתב הוראה לקבלן לתת רשאי  המנהל .14.2
 רשימות את ,לזמן מזמן ,ויעדכן למפקח הקבלן ימציא כאמור הוראה משניתנה מקצתו.
 תצלומיהם את וכן הפרויקט לביצוע המבנה/בפרויקט במקום להם זקוק שיהיה העובדים
 למקום הכניסה עניני את יסדיר והמפקח – המפקח שידרוש כפי – אודותם אחרים ופרטים
   לנכון. שימצא כפי ,כניסה רישיונות לפי הפרויקט
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 למפקח להחזיר מתחייב והקבלן המזמין של רכושו יהיה לעיל 14.2 סעיף לפי כניסה רשיון כל  .14.3
 עובד אותו של עבודתו סיום עם מיד ,הרשיון ניתן שבשמו עובד כל של הכניסה רשיון את

 שהשימוש הקבלן מתחייב כן החזרתו. את ידרוש שהמפקח עת בכל וכן ,הפרויקט בביצוע
  ביצועו. לצורך המבנה למקום לכניסה ורק אך מוגבל יהיה הכניסה ברשיונות

 רשיון החזרת את דרש שהמפקח עובד או לעיל 14.2 סעיף לפי כניסה רשיון לו ניתן שלא אדם  .14.4
 המבנה. ממקום להרחקתו הקבלן אחראי – שלו הכניסה

  בוטל. .14.5

 ממשטרת אישור בידם שיש עובדים ורק אך המבנה הקמת לצורך להעסיק מתחייב הקבלן .14.6
 במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת החוק פי על להעסקתם מניעה אין כי ישראל

 על חל הנ"ל האישורים להשגת הבלעדית האחריות ותקנותיו.  2001 – תשס"א ,מסוימים
 הנקוב הזמנים בלוח עמידתו אי בדבר הקבלן מצד טענה כל תתקבל ולא תשמע לא הקבלן.
 סיבה מכל זה חוזה מתנאי יותר או אחד בתנאי עמידתו אי בדבר אחרת טענה כל או זה בחוזה
  בפרט. ולעובדיו הנ"ל האישורים השגת אי בשל זאת ובכלל שהיא

 המבנה במקום ומתקנים בטיחות אמצעי ,גידור ,שמירה

15.  

 כולו ולאתר לפרויקט בטיחות אמצעי ושאר גידור ,שמירה ,חשבונו על ,לספק מתחייב הקבלן .15.1
 המקומית הרשות ו/או המנהל ו/או המזמין  של מחייבת הוראה או נוהג ,דין כל פי-על כנדרש
  .בחוזה פורטו אלה אם ,מיוחדים בטיחות אמצעי לספק וכן זה בענין מוסמכת רשות של ו/או

 כפי המזמין דרישות לפי ,המבנה במקום ,חשבונו על ,ולהחזיק להתקין מתחייב הקבלן  .15.2
  החוזה: ממסמכי באחד ופורטו שנקבעו

 והמפקח. הקבלן עבור משרדי לשימוש מתקן או מבנה .15.2.1

  אחר. ציוד או אחר מיתקן כל .15.2.2

 ממקום ויסלקם יפרקם והוא הקבלן של רכושו יהיו לעיל כאמור ציוד או מיתקן ,מבנה כל .15.3
   בחוזה. אחרת נקבע אם אלא ,חשבונו על ,החוזה לפי העבודות ביצוע גמר עם המבנה

  למבנה נזיקין

16.   

 העבודה השלמת ליום ועד הקבלן של לרשותו ,מקצתו או כולו ,המבנה מקום העמדת מיום .16.1
 המותקן הציוד לרבות ,המבנה לשמירת אחראי הקבלן יהיה ,המבנה השלמת בתעודת כמצוין

 מוסכם לסיכון פרט – כלשהי מסיבה הנובע למבנה נזק של מקרה בכל עליהם. ולהשגחה בו
 האפשרי בהקדם ,חשבונו על ,הנזק את לתקן הקבלן על יהיה –שלהלן 16.4 לסעיף בהתאם
 החוזה. להוראות פרטיו בכל ומתאים תקין במצב המבנה יהיה השלמתו שעם לכך ולהביא
 וכלפי תורמים כלפי , רש"י קרן עמותת כלפי ,המזמין כלפי תהא כאמור  הקבלן אחריות
 הפרויקט. לביצוע המזמין של שותפים

 תיקון עבודות כדי תוך הקבלן ידי על שנגרם נזק כל על גם תחולנה לעיל 16.1 סעיף הוראות .16.2
 לסעיף בהתאם ,הפרויקט השלמת תעודת מתן לאחר אף הבדק בתקופת ידו על שבוצעו ובדק
 החוזה. בתנאי 55

 יהיה שלהלן 16.4 בסעיף כהגדרתו מוסכם מסיכון כתוצאה שנגרם למבנה נזק של מקרה בכל  .16.3
 והוצאות ,כן לעשות ממנו ידרוש המנהל אם ,האפשרי בהקדם ,הנזק את לתקן הקבלן על

 .המזמין על יחולו התיקון

 בלתי או סדירים כוחות ידי על המבוצעת איבה פעולת ,מלחמה פירושו: – "מוסכם סיכון"  .16.4
  לאו. ובין מלחמה שהוכרזה בין – וקרבות אויבת מדינה פעולת ,אויב פלישת ,סדירים
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 לרכוש או לגוף נזיקין

 הפרת בגין או רשלנותו עקב ,המבנה ביצוע כדי תוך שייגרמו ,אבדן או נזק לכל אחראי יהיה הקבלן .17
 לפרויקט התורמים כלפיו  רש"י קרן עמותת  כלפי ,המזמין כלפי תהא הקבלן אחריות זה. חוזה דרישות
  הפרויקט. לביצוע המזמין של שותפים וכלפי

 לעובדים נזיקין

 שיגרם נזק לכל אחראים יהיו לא מטעמם מי ו/או התורמים ו/או .רש"י קרן עמותת ו/או המזמין .18
 מטעם מי כל ו/או ממונים קבלנים ו/או המשנה קבלני ו/או שלוחיו ו/או הקבלן מעובדי למי ו/או לקבלן
 או במישרין הפרויקט ביצוע עקב ו/או כדי תוך שייגרמו נזק או מתאונה כתוצאה בשירותו ו/או הקבלן

  בעקיפין.

 הקבלן ידי על ביטוח

 יחולו אשר הביטוח הוראות ,דין פי על ו/או זה הסכם פי על הקבלן ואחריות מהתחייבות לגרוע מבלי .19
 בלתי חלק ומהווה ,ד' כנספח זה להסכם המצורף הביטוח נספח להוראות בהתאם הינן הצדדים על

  הימנו. נפרד

  להסכם ביטוחו אחריות

20.  

 למכללה ,לעובדיו ,לעצמו שייגרמו אובדן ולכל ,גוף או רכוש ,נזק לכל אחראי יהיה הקבלן .20.1
 ידו על העבודות מביצוע עקיפה ו/או ישירה כתוצאה שהוא שלישי צד כל ו/או מטעמה מי ו/או
 דרישה עם מיד ,כאמור עקיף ו/או ישיר נזק כל בגין המכללה את יפצה הקבלן  מטעמו. מי ו/או

 ו/או תביעה לכל בקשר בהן עמדה שהמכללה ההוצאות כל לרבות ,המכללה של ראשונה
  כזו. תביעה בפני להתגונן הצורך ובשל ,פלילית ו/או אזרחית ,כזו דרישה

 ולקיים לערוך הקבלן מתחייב דין כל פי על ו/או זה הסכם פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי .20.2
 אצל ,זה מהסכם נפרד בלתי כחלק המצורף ה' בנספח המפורטים ביטוחיםה את חשבונו על

 בביטוחים כמוטב ו/או כמבוטח המכללה את להוסיף ומתחייב ,כדין מורשית ביטוח חברת
 חלה עוד כל מקצועית ואחריות המוצר חבות ובביטוח העבודות ביצוע תקופת משך לכל ,אלו
 ישראל. מדינת חוקי עפ"י חבות הקבלן על

 על אישור המכללה לידי להמציא הקבלן מתחייב לכך מקדמי וכתנאי העבודות תחילת לפני .20.3
 ידי על חתום כשהוא ,זה להסכם 'ה לנספח בהתאם לעיל המפורטים הביטוחים עריכת
  .ומבטחי

 זה בהסכם האמור לבין  הביטוח עריכת באישור האמור בין התאמה אי של מקרה כלב .20.4
 הסכם להוראות להתאימו מנת על האישור לשינוי לגרום הקבלן מתחייב ,המכללה ולדרישת

 זה.

 הנ"ל לביטוחים כלשהם משלימים ו/או נוספים ביטוחים בעריכת צורך יש הקבלן ולדעת היה .20.5
 בדבר סעיף יכלול כאמור ביטוח בכל כאשר הנ"ל הביטוחים את ולקיים לערוך הקבלן מתחייב
 יורחב ו/או רכוש ביטוחי לעניין מטעמה הפועלים ו/או המכללה כלפי תחלוף זכות על ויתור
 לסעיף בכפוף ,חבויות ביטוחי ןילעני מטעמה הפועלים ו/או המכללה את סותלכ המבוטח שם

 המבוטח. מיחידי אחד כל עבור בנפרד הביטוח נערך כאילו צולבת אחריות

 וכי המכללה ידי על הנערך ביטוח לכל קודמים הינם לפיהם מפורש תנאי יכללו הקבלן ביטוחי .20.6
 בביטוחים יכלל כן כמו .המכללה ביטוחי לשיתוף תביעה ו/או דרישה כל על מוותר המבטח
 תימסר אם אלא ,יבוטלו ולא ,יצומצמו לא הקבלן ביטוחי כי המבטח מתחייב לפיו תנאי
 מראש. יום 30, המכללה לידי רשום בדואר כך על כתובה הודעה

 מטעמה מי או/ו המכללה כנגד תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל ול תהיה לא כי ,מצהיר הקבלן .20.7
 העצמית ההשתתפות אלמלא עבורו לשיפוי זכאי שהיה או ,עבורו לשיפוי זכאי אושה נזק בגין
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 פוטר אווה ,ההקמה עבודות בפוליסת ו/או זה הסכם פי על ויד על הנערכות בפוליסות הנקובה
 לעיל. כאמור נזק לכל מאחריות המכללה את בזאת

 דמי את ובמועדם במלואם ולשלם הביטוחים תנאי כל את בקפדנות לקיים מתחייב הקבלן .20.8
 הביטוח.

 אי של מקרה בכל לעיל. המפורטות הביטוח פוליסות של עותק הקבלן עבירי המכללה לבקשת .20.9
 לשינוי לגרום הקבלן מתחייב ,זה בהסכם האמור לבין הביטוח בפוליסות האמור בין התאמה

 זה. הסכם להוראות להתאימם מנת על הביטוחים

 בהמצאת ו/או הביטוח אישור בהמצאת ,הקבלן ביטוחי בעריכת אין כי בזאת ומוסכם מוצהר .20.10
 אישור להוות ו/או המכללה על כלשהי אחריות להטיל כדי הקבלן ידי על הפוליסות העתקי
 כל פי על ו/או ההסכם פי על ומאחריות הקבלן את לפטור כדי ו/או למוסכם התאמתם בדבר
 דין.

 תנאים הינם המכללה לידי האישור והמצאת הביטוחים עריכת כי הצדדים בין ומוסכם מותנה .20.11
 במועד הביטוח עריכת אישורי המצאת אי ו/או הביטוחים עריכת ואי זה בהסכם יסודיים
 .ההסכם של יסודית כהפרה יחשבו

 המשנה וקבלני ,ועובדי ,ומנהלי לידיעת יובאו זה סעיף הוראות כי לכך לגרום מתחייב הקבלן .20.12
 משנה וקבלני קבלנים עם ערוךיש ההתקשרות בחוזי כי לכך לדאוג הקבלן מתחייב כן .ושל

 BACK TO לעיל  האחריות ודרישות ביטוח דרישות יופיעו ,זה הסכם ביצוע עם בקשר
BACK זה. הסכם פי על הדרישות לכל  

 ו/או ההקמה עבודות ביטוח בפוליסת המכוסה נזק או אבדן של במקרה כי בזאת מוסכם .20.13
 העצמיות ההשתתפויות ,שלו המשנה מקבלני מי ו/או הקבלן שערך הביטוח בפוליסות
 בלבד. הקבלן על תחולנה אלה בפוליסות הנקובות

 

 הקבלן ידי על התחייבות קיום אי עקב המזמין פיצוי

 להקמת המזמין של לשותפים ו/או לתורמים ו/או רש"י קרן לעמותת ו/או למזמין ישיב הקבלן .21
 ביצוע כדי תוך שנגרמו מנזקים כתוצאה שלישי צד לכל מהם מי ידי על שישולם סכום כל הפרויקט
 הנלוות: הוצאותיהם בצירוף - במחדל או במעשה – מטעמו מי או הקבלן ידי על לכך ובקשר הפרויקט
 המזמין ידי על ששולם סכום כל "(.ההוצאות" )להלן: וכיוצ"ב עו"ד טרחת שכר ,משפטיות הוצאות

 יחשב ההוצאות לרבות לעיל כאמור ,המזמין שותפי ו/או התורמים ידי על ו/או "ירש קרן לעמותת ו/או
 ,ממנו לקבלן שיגיע סכום מכל לנכותו רשאי יהיה והמזמין זה חוזה פי על מהקבלן למזמין המגיע כחוב
   .אחרת דרך בכל לגבותו או שהוא זמן בכל
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 כלליות התחייבויות – ד' פרק

 המבנה למקום המפקח גישת 

 המבנה למקום סבירה עת בכל להיכנס ,מטעמו נציג לכל או למנהל ,למפקח ,למזמין יאפשר הקבלן .22
 חומרים מובאים שממנו מקום לכל וכן ,החוזה לביצוע כלשהי עבודה נעשית שבו אחר מקום ולכל

  החוזה. לביצוע כלשהם

 וכיו"ב עתיקות מציאת

23.   

 ,בתוקף שיהיה עתיקות בדבר חוק בכל או 1978-תשל"ח ,העתיקות בחוק כמשמעותן עתיקות .23.1
 במקום יתגלו אשר ארכיאולוגי או גיאולוגי ערך בעלי כלשהם אחרים חפצים וכן ,לזמן מזמן

 למניעת מתאימים זהירות באמצעי לנקוט מתחייב והקבלן ,הם המדינה נכסי – המבנה
 לצורך. שלא הזזתם או בהם הפגיעה

 על למפקח הקבלן יודיע ,ממקומם הזזתם ולפני לעיל כאמור חפץ או עתיקה גילוי לאחר מיד .23.2
 עתיקות. בדבר המדינה חוקי הוראות את לקיים הקבלן מתחייב כן הגילוי.

 וישולמו המזמין על יחולו ,זה סעיף לפי התחייבויותיו מילוי עקב לקבלן שנגרמו ההוצאות .23.3
  בעניין. המזמין ידי על שייקבעו לתנאים בהתאם

  וכיו"ב פטנטים זכויות

 היטל ,הוצאה ,נזק ,הליך ,דרישה ,מתביעה הנובע חיוב כל על אותו ויפצה מהמזמין נזק כל ימנע הקבלן .24
 בדבר דומות זכויות או מסחר סמלי ,מדגמים ,פטנטים בזכויות מפגיעה כתוצאה שייגרמו וכיו"ב

   הקבלן. ידי על שיסופקו בחומרים או במכונות ,המבנה במתקני ,המבנה ביצוע כדי תוך ,השימוש

 הנאה זכויות תמורת תשלום

 מחוץ המצויים במקרקעין כלשהו שימוש או הנאה זכות בקבלת צורך יהיה הפרויקט לביצוע אם .25
 דומה זכות כל או שימוש או מעבר זכות או ,חול או עפר נטילת או חציבה לצרכי כגון: המבנה למקום

 הבעלים בין שיוסכם כפי תמורתה ולתשלום מבעליה האמורה הזכות לקבלת אחראי הקבלן יהיה –
  הקבלן. לבין

   אנשים של ובזכויותיהם הציבור בנוחיות פגיעה

 ו/או הציבור בנוחיות ,הפרויקט ביצוע כדי תוך ,לצורך שלא להפריע ולא לפגוע לא מתחייב הקבלן .26
 ברכוש והחזקה השימוש בזכות או וכיו"ב שביל ,דרך ,בכביש אדם כל של והמעבר השימוש בזכות
 והכוונה אזהרה שלטי ויתקין זמניות דרכים ,חשבונו על ,הקבלן יבצע כך לצורך כלשהו. ציבורי

  הציבור. בנוחיות לפגוע שלא מנת על הדרושים האמצעים בכל וינקוט בפנסים מצוידים

 וכיו"ב אחרים למובילים ,לכביש נזקים תיקון

 ,קרקעיות-והעל קרקעיות-התת המערכות לרבות ,למתקנים או לדרך שיגרם נזק שכל אחראי הקבלן .27
 וצפוי הכרחי מעשה שהיו ובין באקראי נגרמו הקלקול או שהנזק בין – ידו על הפרויקט ביצוע כדי תוך

 כל ושל המנהל של רצונו ולשביעות ביותר היעיל באופן ,חשבונו על יתוקן – הפרויקט לביצוע מראש
 או לנזק אחראי יהיה הקבלן האמורים. ובמתקנים בדרך הטיפול על לפקח המוסמכים רשות או אדם

 רגילה הסתכלות תוך לגלותם אפשר ואי לעין נראים אינם אם אף האמורים למתקנים שנגרמו קלקול
 מסמך בכל או הכמויות בכתב ,במיפרטים ,בתכניות האמורים המתקנים סומנו  לא באם וגם בשטח
 הנדרשים החפירה אישורי כל את העבודות ביצוע טרם חשבונו על להשיג אחראי יהיה ,וכן בחוזה אחר
 סעיף (00 )פרק המוקדמות בפרק האמור על גובר זה בסעיף האמור לביצוען. המוסמכות הרשויות מכל

00.03.00.   
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 לתנועה הפרעות מניעת

 לתנועה הפרעה תגרום שלא בדרך ,תיעשה וממנו המבנה מקום אל מטענים שהובלת אחראי הקבלן .28
 להצטייד הקבלן על יהיה חורגים מטענים להובלת מיוחדים בהיתרים צורך יש ואם ,השוטפת
   מכך. הנובעת עלות בכל ישא והוא המוסמכות הרשויות מטעם הדרושים בהיתרים

 מיוחדים משאות להעברת הגנה אמצעי

29.   

 עלולה שההעברה במקום כלשהו חפץ להעביר צורך יהיה בחוזה הכלולות העבודות לביצוע אם .29.1
 ישתמשו לא אם ,וכיו"ב לכבל ,לצינור ,טלפון לרשת ,חשמל לרשת ,לגשר ,לכביש נזק לגרום

 שיש החפץ פרטי על ,ההעברה לפני ,למפקח בכתב הקבלן יודיע – מיוחדים הגנה באמצעי
   מתאימים. הגנה אמצעי להבטחת תכניתו ועל ,להעבירו

 ורק אך לתכניתו בהתאם ההגנה אמצעי את ,המזמין חשבון על ,לבצע רשאי יהיה הקבלן  .29.2
 רישיון בידו שיהיה ולאחר ,לכך ובכתב מראש והמנהל המזמין אישור את שיקבל לאחר

 ..המוסמכות מהרשויות מתאים

  אחרים קבלנים עם הקשר

30.   

 עבודות ביצוע על החוזה קיום תקופת כל במהלך להורות הזכות את לעצמו שומר המזמין .30.1
 אשר אחרים קבלנים באמצעות -לא אם ובין זה בחוזה הכלולות עבודות אם בין - באתר
   "(.ממונים ממונה/קבלנים קבלן" )להלן: המפקח או המזמין ידי על אושרה  זהותם 

 מהחלופות אחת פי על תבוצע עבודתם לביצוע הממונים הקבלנים עם החוזית ההתקשרות  .30.2
 המזמין: של הבלעדית והחלטתו דעתו לשיקול בהתאם הבאות

 העבודות. לביצוע הממונים הקבלנים עם ישיר בחוזה יתקשר המזמין .30.2.1

 יאשר שהמזמין ובלבד העבודות לביצוע ממונים קבלנים עם בחוזה יתקשר הקבלן .30.2.2
 התמורה סכום לרבות ,עמו ההתקשרות תנאי ואת הממונה הקבלן זהות את מראש
  הקבלן. ידי על לו תשולם אשר

 כאמור ממונה/ים קבלן/נים עם ישירות להתקשר יחליט והמזמין היה כי מתחייב  הקבלן .30.3
 חוזה לפי המזמין כלפי התחייבויותיו יתר מכל לגרוע ומבלי שבנוסף הרי ,לעיל 30.2.1 בסעיף

  כדלקמן: יפעל הוא זה

 המבנה במקום הן הממונים לקבלנים ,המפקח הוראות לפי ,נאותה פעולה אפשרות יתן .30.3.1
  אליו. בסמוך והן

 בכל אותם וידריך עליהם יפקח ,הממונים הקבלנים עם והדוק מלא באופן פעולה ישתף .30.3.2
 ,בדרכים ,בפיגומים שימוש להם ויאפשר ,לעבודתם הקשורות הבנין לעבודות הנוגע

 כל את להם יגיש ,וכן הוא לעבודתו המשמשים ,אחרים ובמתקנים עבודה במשטחי
 ,סימון לרבות ,זה בהקשר מקובלים המפקח של לדעתו אשר וההקלות הסיוע ,העזרה
 וכדומה. ניקוי ,פסולת סילוק ,שלו בציוד סביר שימוש

 ובכפוף בהתאם הכל ,הממונים הקבלנים עבודת את המפורט הזמנים בלוח ישלב .30.3.3
 לעיל. 11 בסעיף לאמור

 להלן לאמור בכפוף המפקח ידי על שייקבעו במועדים הממונים הקבלנים את ישלב .30.3.4
 לביצועו שנמסרו העבודות עם שלביהן( כל )על עבודתם של הביצוע תהליכי את ויתאם
  הזמנים. לוח מבחינת והן הכללי הארגון מבחינת הן ,זה חוזה במסגרת שלו
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 הקבלנים של פעילותם בעקבות הבנין לעבודות הדרושים התיקונים כל את יבצע .30.3.5
 הגמר. עבודות לגבי והן השלד עבודות לגבי הן וזאת ,הממונים

 לרבות ,ידו על שהותקנו ובמתקנים בשירותים השימוש את הממונים לקבלנים יאפשר .30.3.6
  והמיוחד. הכללי שבמפרט להוראות בהתאם הכל – אחר דבר כל ויבצע וחשמל מים

 לביצוע ממונה/ים קבלן/נים עם בחוזה להתקשר לו יורה והמזמין היה כי מתחייב הקבלן .30.4
 כלפי התחייבויותיו יתר מכל לגרוע ומבלי שבנוסף הרי ,לעיל 30.2.2 בסעיף כאמור עבודות
  כדלקמן: יפעל הוא זה חוזה לפי המזמין

 כל על ,הממונים הקבלנים עבודות בגין חשבונות ויגיש כמויות יחשב ,מדידות יערוך .30.4.1
 בכך. הכרוך

 יקבעו שאלו כפי עמם ההתקשרות לתנאי בהתאם חלקם את הממונים לקבלנים ישלם .30.4.2
 -המזמין ידי על המתאים החשבון פרעון ממועד ימים 7-מ יאוחר ולא המזמין ידי על
 הממונים. הקבלנים ידי על המתבצעות לעבודות המתייחס החשבון הוא

 על במלואן תחולנה זה סעיף  הוראות לעיל. 30.3 קטן בסעיפים לאמור בהתאם יפעל .30.4.3
   הקבלן.

 כדי הממונים הקבלנים לבין הקבלן בין בהתקשרות אין כי מובהר ,ספק הסר למען .30.4.4
 לקבלנים הקבלן בין ההסכם נשוא העבודות לגבי שהיא אחריות כל המזמין על להטיל

 הן ,העבודות לביצוע המזמין כלפי הקבלן של מאחריותו לגרוע כדי בה ואין ,הממונים
 תקין באופן ,הממונים לקבלנים שתימסרנה העבודות והן זה חוזה נשוא העבודות
 המזמין. של המלאה רצונו ולשביעות

 כדלקמן: תהיה הממונים קבלנים עם ההתקשרות בגין לקבלן המגיעה התמורה .30.5

 עמם יתקשר המזמין בהם במקרים ממונים קבלנים ידי על שבוצעו עבודות ביצוע בגין .30.5.1
 דעתו לשיקול בהתאם ,רשאי יהיה המזמין– לעיל 30.2.1 בסעיף כאמור ,ישירות
 הממונים מהקבלנים מי של העבודות ביצוע בגין תמורה הראשי לקבלן ליתן ,הבלעדי
  המזמין את לחייב כדי לעיל באמור אין עבודתם. מערך 6% על יעלה שלא בשיעור
 הקבלנים עבודת בגין לקבלן אחר סכום כל בתשלום או האמור השיעור בתשלום
 האמור התשלום אי עבודתם. עקב לו להיגרם שעלולה הנוחות אי בגין ו/או הממונים

 המותקנים. של התקין למצבם הקבלן של מאחריותו  יגרע לא

 הממונים לקבלנים הקבלן בין ישירה התקשרות בעקבות שבוצעו עבודות ביצוע בגין .30.5.2
 הקבלנים של עבודתם  ביצוע בגין לתמורה זכאי קבלן יהיה - לעיל 30.2.2 בסעיף כאמור

 הבדיקות דמי .הממונים הקבלנים עבודות מערך 12% על יעלה שלא בשיעור הממונים
 למזמין יוגש אשר הראשי הקבלן של מהחשבון ינוכה הממונים הקבלנים עבודת בגין
    המזמין. ידי על אחרת נקבע אם אלא

 לגרוע כדי לעיל כאמור ממונים קבלנים בהעסקת אין כי עליו ומוסכם לו ידוע כי מצהיר הקבלן .30.6
  מכך. המשתמע כל על הפרויקט של ראשי כקבלן מאחריותו

 ,שנקבעו הזמנים בלוחות ממונה קבלן כל עמידת מאי כתוצאה הפרויקט בביצוע עיכוב נגרם .30.7
 להשלמת לארכה זכאי הקבלן יהיה ,המזמין ידי על ישירות מועסק ממונה קבלן אותו כאשר

   .להלן 42 בסעיף לאמור ובכפוף בהתאם הפרויקט

 כל מכח הפועלים גופים ידי על באתר שתבוצענה עבודות בגין לתמורה זכאי יהיה לא הקבלן .30.8
 רשות וכל מקורות ,מקומית רשות ,בזק ,החשמל חברת כגון חבות ו/או זיכיון ו/או דין

   לעיל. המנויים מהגופים מי ידי על שתינתן להוראה בהתאם ו/או אחרת רלבנטית

 חלק והמהווים אליו המצורפים במסמכים או החוזה בהוראות אחר מקום בכל האמור אף על .30.9
 סעיף (00 )פרק המוקדמות בפרק האמור על גובר זה בסעיף שהאמור הרי ,ממנו נפרד בלתי
00.06.   
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  העבודה השלמת עם המבנה מקום וניקוי פסולת סילוק

31.  

 14 -ל מאחת יאוחר לא מקרה ובכל המנהל להוראת בהתאם ו/או לזמן מזמן ,יסלק הקבלן .31.1
 קבלנים ופעילות מפעילותו כתוצאה במקום שהצטברה הפסולת כל את המבנה ממקום ,ימים

 התקשרו אם ובין הקבלן עם ישירות התקשרו אם בין הפרויקט בביצוע המועסקים אחרים
 שקדמו וכו' גרוטאות הרחקת ,השטח ניקוי מפעולות כתוצאה הפסולת לרבות ,המזמין עם

 ,עצים של גדיעה או עקירה ,הריסה ,מפירוק כתוצאה הפסולת וכן ,העבודה ביצוע לתחילת
 במקום. להשאיר הורה שהמפקח לגזם פרט

 החומרים כל את ממנו ויסלק המבנה מקום את הקבלן ינקה ,העבודות ביצוע גמר עם מיד .31.2
 נקי כשהוא המבנה את וימסור ,שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים הפסולת ,המיותרים
 למטרתו. ומתאים

 ,המוסמכות הרשויות ידי על זו למטרה שאושר לאתר ורק אך הפסולת את יסלק הקבלן .31.3
 פסולת פינוי אגרת תשלום וכן ,הסילוק אתר אל הפסולת הובלת דרכי כולל ,לאתר והסילוק
 דעות חילוקי של במקרים חשבונו. ועל הקבלן של הבלעדית באחריותו הינם ,ותידרש במידה

 וחלקו אחריותו את המפקח יקבע ,לעיל 30 בסעיף כמשמעותם כלשהם ממונים קבלנים בין
 הפסולת את הקבלן ירכז מהאתר הפסולת פינוי מועדי בין הפסולת. לסילוק אחר קבלן כל של

 יעשה הנ"ל הריכוז בנקודות הפסולת ריכוז המנהל. עם מראש שסוכמו ריכוז בנקודות באתר
  בשבוע. פעמיים ולפחות ימים 3-ל אחת
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 עובדים – ה' פרק

 הקבלן ידי על עבודה ותנאי אדם כח אספקת

32.  

 על ההשגחה את ,הפרויקט לביצוע הדרוש האדם כח את ,חשבונו על ,לספק מתחייב הקבלן .32.1
 בכך. הכרוך אחר דבר וכל ,וממנו המבנה מקום אל עבורם התחבורה אמצעי את ,זה אדם כח

 ביצוע לשם הדרוש במספר ,ואחרים מקצועיים ,מיומנים עובדים להעסיק מתחייב הקבלן .32.2
 אשרה ,רשיון ,ברישום צורך יש שלביצועה ובעבודה ,בחוזה שנקבעה התקופה תוך הפרויקט

 לפי ,כאמור היתר או רשיון בעל או שרשום מי רק להעסיק הקבלן חייב ,דין כל לפי היתר או
 הפרויקט ביצוע במקום נוכח יהיה המוסמך כוחו-שבא לכך לדאוג הקבלן מתחייב כן הענין.
   העבודה. שעות כל במשך

 ,1959 – תשי"ט ,התעסוקה שירות חוק הוראות פי-על עובדים הקבלן יעסיק העבודות לביצוע .32.3
 תנאי את ויקיים עבודה שכר ישלם ,עובדים העסקת בדבר אחר חוק כל הוראות פי-על או

 הסר למען דין. כל פי-ועל עליהם החלים הקיבוציים בהסכמים לקבוע בהתאם הכול ,העבודה
 להעסיק הקבלן של הבלעדית באחריותו לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף כי מובהר ,ספק כל

 מניעה אין כי ישראל ממשטרת אישור בידם שיש עובדים ורק אך העבודות ביצוע לצורך
  2001 – תשס"א ,מסוימים במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת החוק פי על להעסקתם
  ותקנותיו.

 ביטוח לקרנות מסים הפרויקט בביצוע ידו על שהועסק עובד בעד לשלם מתחייב הקבלן .32.4
-ועל עליהם החלים הקיבוציים ההסכמים פי-על העובד אותו לגבי שייקבע בשיעור סוציאלי

 דין. כל פי

 המשנה קבלני ,עובדיו בריאות לשמירת ותנאים בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן .32.5
 ובאין ,דין כל פי-על בעבודה לבטיחות הנוגעות ההוראות אחר ולמלא ורווחתם ועובדיהם
 על הפיקוח ארגון בחוק כמשמעותם העבודה מפקחי ידי על שיידרש כפי – חוקית דרישה
  .1954-התשי"ד ,העבודה

 ,(967 )מס' ושומרון( )יהודה מסוימים במקומות עובדים העסקת בדבר הצו פי על חייב הקבלן .32.6
 אלא הישראלית ההתיישבות במסגרת הנכלל בישוב האזור תושב להעסיק לא 1982 -התשמ"ב
  המתאימים. האישורים וקבלת באיזור העבודה לשכת באמצעות

 בו במקרה ומעביד. עובד יחסי לעובדיו ו/או לבינו המזמין בין ואין עצמאי קבלן הינו הקבלן  .32.7
 הקבלנים ו/או המשנה קבלני ו/או שלוחי ו/או מעובדי מי כי ,לעיל האמור חרף ,ייקבע

 כלשהי בחבות חייב המזמין כי או ,המזמין של עובד הינם הקבלן ידי על שהועסקו הממונים
 "בהתשע העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק רק לא אך לרבות דין כל פי על העובד כלפי

 סכום את לנכות רשאי יהיה המזמין בעניין. הוצאתיו בכל המזמין את ישפה הקבלן ,2011 -
 שהוא זמן בכל ,ממנו לקבלן שיגיע סכום מכל משפטיות הוצאות לרבות ,האמורות הוצאותיו

   אחרת. דרך בכל לגבותו או

  פי על ,לעיל 13.2 בסעיף המפורטים אלו לרבות ,עובד כל החלפת לדרוש רשאי יהיה המנהל .32.8
 העובד את יחליף הקבלן לדרישה. הסיבה את לפרט עליו שיהא ומבלי הבלעדי דעתו שיקול

 אשר אחר בעובד הדרישה ממועד שעות 24-מ יאוחר ולא הדרישה קבלת עם מיד המבוקש
 ו/או בהוצאות ו/או בעלויות ישא בלבד הקבלן המנהל. ידי על ובכתב מראש אושרה זהותו
  כאמור. עובד כל מהחלפת כתוצאה ,ייגרמו אם ,שיגרמו בנזקים
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 ועבודה חומרים ,ציוד – ו' פרק

  וחומרים מתקנים ,ציוד אספקת

33.  

 הדברים וכל האבזרים ,החומרים ,יםהמתקנ ,הציוד כל את ,חשבונו על ,לספק מתחייב הקבלן .33.1
  הדרוש. בקצב הפרויקט של היעיל לביצועו הדרושים האחרים

 במועד יעברו ,והשלמתו הפרויקט ביצוע למטרת ,הפרויקט למקום שיסופקו החומרים .33.2
  המזמין. לבעלות ,כאמור אספקתם

 אין ,הפרויקטוהשלמתו ביצוע למטרת הפרויקט למקום הקבלן ידי על שסופקו וחומרים ציוד  .33.3
 בכתב. המפקח הסכמת ללא פתוח/סגור? המבנה/מהאתר ממקום להוציאם רשאי הקבלן
 ממקום להוציא הקבלן רשאי ,החוזה בתנאי 54 סעיף פי-על למבנה השלמה תעודת ניתנה
  החומרים. עודפי ואת לו השייכים הארעיים והמבנים הציוד את המבנה

 במקרה או שלהלן 33.6 בסעיף כאמור ,המפקח ידי על נפסלו וחומרים שציוד מקרה בכל .33.4
 אינם - חלקם או כולם– 33.1-33.3 סעיפים לפי והחומרים שהציוד ,בכתב הורה שהמפקח
 או פסילתם ועם ,הפרויקט מאתר להוציאם הקבלן רשאי ,הפרויקט ועלביצ עוד נחוצים

 
 להוצאת מועד בהוראה נקבע המזמין. בבעלות מלהיות החומרים חדלים ,כאמור הוראה מתן

 שנקבע מהמועד יאוחר ולא האפשרי בהקדם להוציאם הקבלן חייב ,החומרים או הציוד
 מקום לכל הפרויקט אתרמ להוציאם המזמין רשאי ,זו להוראה הקבלן לאציית כאמור.
   להם. שייגרמו אבדן או נזק לכל אחראי יהיה לא והמזמין ,הקבלן חשבון על ,בעיניו שיראה

 לצורך בהם להשתמש רשאי והוא ,והחומרים הציוד של הבטוחה לשמירתם אחראי הקבלן .33.5
 המזמין רשאי ,החוזה בתנאי 63 בסעיף המנויים מהמקרים אחד בכל אולם ,החוזה ביצוע

 זה קטן סעיף לפי הקבלן של השימוש וזכות ,סעיף אותו פי-על לו המוקנות בזכויות להשתמש
  כאמור. 63 סעיף פי-על המזמין לזכויות כפופה

 ,כלשהם וחומרים ציוד של לטיבם המפקח ידי על אישור מתן זה סעיף מהוראות להסיק אין .33.6
  עת. בכל לפסלם רשאי והמפקח

 בוטל. .34

 והעבודה החומרים טיב

35.  

 ,בתכניות ,במיפרטים לאמור בהתאם הפרויקט לביצוע המיועדים בחומרים ישתמש הקבלן .35.1
 לדרישות ויתאימו חדשים יהיו למיניהם החומרים כל החוזה. מסמכי ובשאר הכמויות בכתב

 החומרים יתאימו – חומרים של אחד מסוג יותר בתקן מצויים אם בחוזה. שנקבע כפי התקנים
 המתאים. התקן מתוך אחר סוג בחוזה נקבע אם פרט ,החומר של המובחר לסוג

35.2.   

 הישראלי התקנים מכון מטעם תקנים קיימים לגביהם אשר ,הארץ מתוצרת החומרים .35.2.1
 להוראות בהתאם לפעול מתחייב הקבלן הישראליים. לתקנים בתכונותיהם יתאימו–

  בחומרים. השימוש לאופן הנוגעות להוראות ,לרבות במלואו לחומרים הנוגע התקן

 התקנים מכון מטעם תקנים קיימים לא לגביהם אשר ,הארץ מתוצרת חומרים .35.2.2
 שפורטו לדרישות או בחוזה נקבעו אשר חוץ לתקני בתכונותיהם יתאימו – הישראלי
  בחוזה.

 לדרישות או בחוזה נקבעו אשר חוץ לתקני בתכונותיהם יתאימו מיובאים חומרים .35.2.3
 ישראלים תקנים יתאימולדרישות יבוא או הארץ תוצרת החומרים כל בחוזה. שפורטו
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 יתאימו ישראלים תקנים אין שלגביהן מיבוא או הארץ תוצרת חומרים קיימים. באם
 הישראלי. התקנים מכון ע"י המוכרים חוץ תקנים לדרישות

 הקבלן. על חלה ,לעיל 35.2.1-35.2.3 בסעיפים כאמור ההתאמה על ההוכחה חובת .35.2.4

35.3.  

 תקן. תו ישאו ,ישראליים תקנים קיימים לגביהם אשר חומרים .35.3.1

 בלבד אחד חומר רק קיים או תקן תו הנושא חומר קיים לא הנדרשים מהחומרים אם .35.3.2
 אולם ,תקן תו נושאים שאינם חומרים להציע רשאי הקבלן יהיה – תקן תו הנושא
  התקנים. לדרישות יתאימו המוצעים שהחומרים בתנאי

 הקבלן. על חלה ,לעיל  35.3.1-35.3.2 בסעיפים כאמור ההתאמה על ההוכחה חובת .35.3.3

 יש בהם החומרים למקורות ביחס הן ,המפקח של המוקדם אישורו את לקבל חייב הקבלן .35.4
 פנים בשום כי ,במפורש בזה מוסכם אולם חומרים. אותם לטיב ביחס והן להשתמש בדעתו
 לפסול רשאי המפקח מקור. מאותו המובאים החומרים לטיב אישור משמש המקור אישור אין

 מכל חומרים למיפרט. מתאימים החומרים אותם אין אם ,מאושר ממקור חומרים משלוחי
 המפקח. של מוקדם באישור אלא הקבלן ידי על יירכשו לא הסוגים

 ידי על אושרו שהחומרים לאחר רק הפרויקט לביצוע המיועדים בחומרים ישתמש הקבלן  .35.5
 הקבלן שיספק החומרים עבדה.מ אישור דרוש בהם במקרים ,המעבדה ידי ועל המפקח
 לוח לפי העבודה התקדמות לצורך הדרושה בכמות ויהיו שאושרו לאלה הבחינות מכל יתאימו
 יפסיק ,כאמור שאושרו למדגמים תואמים אינם שהחומרים המפקח מצא שנקבע. הזמנים
 אחרת. הורה המפקח אם אלא תואמים שאינם החומרים את ויסלק העבודה את הקבלן

 הפעולות יתר וכל האחסנה ,והפריקה ההעמסה ,ההובלה ,האריזה פעולות את יבצע הקבלן  .35.6
 הפחתת או זיהומם ,קלקולם את שימנע באופן ,המבנה למקום החומרים בהבאת הכרוכות
 כלי של חופשית לתנועה הפרעה תימנע אשר בצורה יאוחסנו החומרים אחרת. דרך בכל ערכם
  אחר. סוג מכל והפרעה רגל והולכי רכב

35.7.    

 פרטי ,מלאכות ,חומרים של דוגמאות לאישורו ויציג המפקח דרישת לפי ,יספק הקבלן .35.7.1
 בביצוע או בייצורם יחל בטרם או אותם יזמין בטרם ,גוונים לרבות ,ואבזרים ייצור

 המבנה. במקום או במפעל העבודות

 הביצוע גמר לאחר עד עליו שיוסכם במקום יישמרו המפקח ידי על שאושרו הדוגמאות .35.7.2
 רכוש תהיינה הדוגמאות כל המבוצעות. ולעבודות שסופקו לחומרים להשוואה וישמשו
  אחרת. בחוזה נקבע אם אלא המזמין

 הסעיף במסגרת הדוגמא תימדד ,כדוגמא תחילה הוזמן אבזר או שחומר מקרה בכל .35.7.3
 סופית שאושרה הדוגמא בעד רק לקבלן ישולם אולם ,הכמויות כתב של המתאים
 המתאים. האבזר או המוצר התקנת בגין הסכום יופחת הדוגמא ממחיר כאשר לביצוע

 חומרים של ,יבואנים או יצרנים ידי על מנופקות ,אחריות תעודות למסור הקבלן על .35.8
 של דין פי-על חובה קיימת שלגביהם החומרים אותם כל עבור ,המבנה למקום המסופקים

 לגביהם קיימת שלא למרות במיפרט כזו דרישה היתה אם או לצרכן אחריות תעודות מסירת
 דין. פי-על חובה

 הקבלן של מאחריותו לגרוע כדי זו בעובדה אין – המזמין ידי על מסוימים חומרים סופקו .35.9
  העבודה. לטיב
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35.10.   

 הכל ,אחרים ידי על המבנה במקום הבדיקות בביצוע המנהל בידי לסייע מתחייב הקבלן .35.10.1
  המפקח. שיורה כפי

 ,הבדיקות את שתבצע המעבדה את לקבוע הזכות את לעצמם שומרים והמזמין המנהל .35.10.2
 כנדרש והעבודות החומרים לטיב הקבלן של מאחריותו לגרוע כדי זו בעובדה ואין

 בחוזה.

 .הפרוייקט מנהל לדרישות ובהתאם לתקנות בהתאם הנדרשות הבדיקות כל את יבצע הקבלן .35.11
 )אחוז 1% של כולל לשיעור עד הבדיקה תעלות א כוללים המציע בהצעת הנקובים המחירים

 הזוכה. המציע של הסופית הצעתו מסך (אחד

 

    המבנה במקום חומרים

36.   

36.1.  

 הבקשה את המזמין ישקול ,תשלום עבורם וביקש המבנה למקום חומרים הקבלן סיפק .36.1.1
 למפקח הקבלן יגיש ,הקבלן בקשת את יאשר והמזמין היה לאשרה. מתחייב אינו אך

 59 סעיף הוראות יחולו זה חשבון ועל ,המבנה למקום שסופקו החומרים בגין חשבון
  המזמין. בבעלות הם כאמור שסופקו חומרים הלן.של

 בסעיף לאמור בהתאם יבוצע פתוח לאתר הקבלן ידי על שסופקו חומרים עבור התשלום .36.1.2
 שנקבע בנוסח – בנקאית ערבות למזמין ימציא שהקבלן לאחר רק ,וזאת לעיל 36.1

 צמודה תהיה האמורה הערבות התייקרות. ללא ,החומרים ערך של בגובה – א' בנספח
 הקובע הבסיסי כשהמדד "המדד"( )להלן: למגורים בבנייה תשומה מחירי למדד

 ידי על תומצא והיא ,הקבלן הצעת הגשת במועד הידוע המדד יהיה ההצמדה לחישוב
 עבור החשבון לתשלום שנקבע המועד לפני יום 15-מ יאוחר לא למזמין הקבלן

 החומרים.

 החשבון לתשלום שנקבע הזמן לפרק יתווסף ,לחומרים הערבות בהמצאת הקבלן איחר .36.1.3
 הקבלן איחר שבו זמן פרק אותו ,לחומרים המתייחס מהחשבון חלק לתשלום או

 ו/או הצמדה הפרשי ישא לא ,כאמור הנוסף הזמן בפרק והתשלום ,הערבות בהמצאת
  כלשהי. ריבית

 לאחר חלקה( או כולה מומשה ולא )היה לו תוחזר האמורה הערבות ,הקבלן לבקשת .36.1.4
 והתקנתם במבנה/בפרויקט הושקעו המבנה/לפרויקט למקום שסיפק שהחומרים

  המפקח. או המנהל ידי על אושרה

 חומרים כדין ,כאמור שסופקו חומרים דין – שלהלן החוזה תנאיב 62 סעיף לצורך .36.1.5
   אספקתם. בתאריך במבנה/בפרויקט שהושקעו

 ידי על שיסופקו בחומרים המבנה/בפרויקט בביצוע ישתמש שהקבלן להורות רשאי המנהל .36.2
 לקבלן. המגיעים מהסכומים תנוכה ושתמורתם המזמין

 כולם ,הפרויקט לביצוע החומרים את יספק שהמזמין קרי ,36.2 בסעיף כאמור הוראה ניתנה .36.3
  כדלהלן: ההוראות עליהם יחולו – לכך בהתאם סופקו והחומרים ,מקצתם או

 הפרויקט. לביצוע ורק אך האמורים בחומרים ישתמש הקבלן .36.3.1

 הקבלן יהיה לא – המבנה/לפרויקט למקום מהם חלק או האמורים החומרים הבאת עם .36.3.2
 רשות קיבל אם אלא ,המבנה/מהמקום ממקום ,מהם חלק כל או אותם להוציא רשאי

  המפקח. מאת בכתב מוקדמת
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 אלא ,אחרים בחומרים יוחלפו לא ,מהם חלק כל או האמורים שהחומרים מתחייב הקבלן .36.3.3
 המפקח. מאת בכתב מוקדמת רשות קיבל אם

 לא ושהקבלן המזמין ידי על שסופקו החומרים את למזמין להחזיר מתחייב הקבלן .36.3.4
  האמורים. מהחומרים ושארית עודף כל וכן ,הפרויקט לביצוע בהם השתמש

 מיד לשלם הקבלן חייב ,לעיל 36.3.4 סעיף לפי ,עודפם את או החומרים את הקבלן החזיר לא .36.4
 או התשלום ביום השוק למחירי בהתאם המנהל ידי על שייקבע סכום תמורתם למזמין
   הגבוה. לפי ,המזמין ידי על שולם אשר התמורה למחיר בהתאם

 מכוסים להיות שנועדו המבנה חלקי בדיקת

37.   

 מכוסה להיות שנועד מהמבנה כלשהו חלק של הסתרתו או כיסויו את למנוע מתחייב הקבלן .37.1
 המפקח. של הסכמתו ללא ,מוסתר  או

 שהחלק בכתב למפקח הקבלן יודיע ,מוסתר או מכוסה להיות שנועד מהמבנה חלק הושלם  .37.2
 האמור החלק את ולמדוד לבחון ,לבדוק למפקח ויעזור יאפשר והקבלן לבדיקה מוכן האמור
 הקבלן. הודעת מקבלת סביר זמן תוך תיערך המפקח בדיקת הסתרתו. או כיסויו לפי מהמבנה

 לצורך ,המפקח הוראת לפי ,מהמבנה חלק בכל חורים ויעשה קידוחים יקדח ,יחשוף הקבלן .37.3
 מילא לא המפקח. של רצונו לשביעות ,לתיקנו יחזירו מכן ולאחר ומדידתו בחינתו ,בדיקתו
 ולעשות קידוחים לקדוח ,לחשוף המנהל רשאי ,זה קטן סעיף לפי המפקח הוראות אחר הקבלן
 לתיקנו. להחזירו מכן ולאחר מהמבנה חלק בכל חורים

 קיים אם למעט ,הקבלן על תחולנה לעיל 37.3 בסעיף האמורה בעבודה הכרוכות ההוצאות .37.4
 בהתאם בוצעה שהעבודה הוכיחו והבדיקות לעיל 37.1 סעיף לפי התחייבותו את הקבלן

 החוזה. להוראות

 בכל לקבלן שיגיע סכום מכל לנכותן המזמין רשאי ,הקבלן על זה סעיף לפי שחלות הוצאות  .37.5
  ערבויות. חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן או עת

  פסולה ועבודה פסולים חומרים סילוק

38.   

  העבודה: מהלך כדי תוך ,עת בכל ,לקבלן להורות רשאי יהיה המפקח .38.1

 בכל ,בהוראה ייקבע אשר זמן פרק בתוך ,המבנה ממקום כלשהם חומרים סילוק על .38.1.1
 אחרים חומרים הבאת ועל ,החוזה לדרישות תואמים אינם שהחומרים מקרה

   החוזה. לדרישות התואמים

 שימוש ידי על שהוקם מהמבנה כלשהו חלק של מחדש והקמתו הריסתו ,סילוקו על .38.1.2
  החוזה. לדרישות בניגוד שבוצעה בעבודה או בחומרים

 ולעבודה לחומרים בקשר שבוצע ביניים תשלום וכל המפקח ידי על שנערכה בדיקה כל .38.2
  .לעיל 38.1 סעיף לפי המפקח של מכוחו גורעים אינם ,האמורים

 על לבצעה רשאי המזמין יהיה ,לעיל 38.1 סעיף לפי המפקח הוראת אחר הקבלן מילא לא .38.3
 רשאי יהיה והמזמין ההוראה בביצוע הכרוכות ההוצאות בכל ישא הקבלן הקבלן. חשבון
 ,אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל אלה הוצאות לנכות
 מילוי באי לראות המזמין מזכות לגרוע כדי באמור אין ערבויות. חילוט באמצעות לרבות

 לן.השל 63 בסעיף כמפורט מכך המשתמע כל על יסודית הפרה הקבלן ידי על ההוראה
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 המבנה ביצוע מהלך – ז' פרק

 הפרויקט ביצוע התחלת

 בקצב בביצוע וימשיך ,העבודה התחלת בצו לכך שייקבע בתאריך הפרויקט בביצוע יתחיל הקבלן .39
 11 בסעיף הנזכר הזמנים ללוח ובהתאם בחוזה שנקבעה התקופה תוך הפרויקט להשלמת הדרוש
  החוזה. בתנאי

 באתר הקבלן ומעמד הקבלן לרשות המבנה מקום העמדת

40.  

 המנהל יעמיד ,הוראה אותה מתן במועד או ,הפרויקט בביצוע להתחיל ההוראה מתן לפני .40.1
 של ביצועו להתחלת הדרוש ממנו חלק אותו את או הפרויקט מקום את הקבלן לרשות

 יעמיד מכן לאחר החוזה. בתנאי 11 בסעיף הנזכר הזמנים ללוח בהתאם והמשכו הפרויקט
 לביצוע שיידרש כפי הכל ,הפרויקט ממקום נוספים חלקים ,לזמן מזמן ,הקבלן לרשות המנהל

  האמור. הזמנים ללוח בהתאם הפרויקט

40.2.  

 פי על העבודות ביצוע לצורך מטעמו למי ו/או לקבלן נתונה ,באתר להימצאות הרשות .40.2.1
 זכות ,במשתמע ו/או במפורש ,מטעמו למי ו/או לקבלן להעניק כדי בה ואין בלבד החוזה
 זכות לגרוע ומבלי לרבות ,בו הנמצאים במבנים ו/או במתקנים ו/או באתר כלשהי
 קבלני ,הממונים הקבלנים ,שעובדיו ידאג כי ,בזאת מתחייב הקבלן  עיכבון. ו/או חזקה
 בהתאם ו/או העבודות ביצוע גמר עם מיד האתר את יפנו ועובדיהם מטעמו המשנה
  בעניין. המנהל או המזמין לדרישת

 מטעמו המשנה קבלני ו/או הממונים הקבלנים ו/או שעובדיו לכך לדאוג מתחייב הקבלן .40.2.2
 המנהל של המפורשת הסכמתו את קיבלו אם זולת ,באתר ילונו לא עובדיהם ו/או

  והדין. המקומית הרשות להוראות בכפוף ,לכך ובכתב מראש

 הפרויקט השלמת מועד

41.   

 מהתאריך יתחיל שמנינה ,בחוזה שנקבעה התקופה תוך הפרויקט את להשלים מתחייב הקבלן .41.1
   העבודה. התחלת בצו העבודות ביצוע לתחילת  שנקבע

 מסוים חלק כל של השלמתו לגבי בחוזה מפורש תנאי לכל בכפוף הינה לעיל 41.1 סעיף הוראת .41.2
 בחוזה. שנקבעה המסוימת התקופה תוך מהפרויקט

 לסעיף בהתאם ,הפרויקט להשלמת המועד קוצר או המבנה/הפרוקיט להשלמת ארכה ניתנה .41.3
  לכך. בהתאם הפרויקט להשלמת המועד ישתנה ,שלהלן 42

  הפרויקט להשלמת קיצור או ארכה

42.   

 עבודה של ביצועה את המחייבת  שינויים לביצוע המנהל או המזמין ידי על הוראה ניתנה .42.1
 את המחייבת או הפרויקט השלמת מועד קביעת לצורך בחשבון שהובאה לזו שונה או נוספת
 ביוזמתו ,המנהל רשאי ,ההחוז בתנאי 46 סעיף לפי ,הפסקתה או מהעבודה חלק של ביטולה

 הפרויקט. השלמת במועד השינוי את בה לקבוע ,הקבלן בקשת לפי או הוא

 לבקש הקבלן רשאי ,בלבד במזמין התלויות מנסיבות כתוצאה הפרויקט בביצוע עיכוב נגרם .42.2
 לתנאים בכפוף ,בכתב בהודעה הארכה שיעור את יקבע והמזמין ,הפרויקט להשלמת ארכה
 שלהלן.  42.4 בסעיף
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 המזמין שלדעת אחרות מנסיבות כתוצאה או עליון כח ידי על הפרויקט בביצוע עיכוב נגרם  .42.3
 לבקש הקבלן רשאי ,העיכוב את למנוע אפשרות לו היתה ולא עליהם שליטה לקבלן היתה לא

 לתנאים בכפוף ,בכתב בהודעה הארכה שיעור את יקבע והמזמין ,הפרויקט להשלמת ארכה
 הכרוכה אחרת בעיה כל ו/או השבתה ו/או שביתה ו/או בשטחים סגר שלהלן. 42.4 בסעיף

 נסיבות או עליון כח בגדר תחשבנה לא זרים פועלים ו/או השטחים מן פועלים בהעסקת
 הנסיבות של סגורה רשימה להוות כדי דלעיל בפירוט אין עליהן. שליטה היתה לא שלקבלן
 עליון. כח בגדר נופלות אינן אשר

  כדלהלן: ויהי הפרויקט להשלמת ארכה למתן יםהתנא .42.4

 ,העבודה יומן לרבות ,המזמין של רצונו לשביעות ,ראיות להביא חייב יהיה הקבלן .42.4.1
  הפרויקט. בביצוע לעיכוב גרמו אירעו אשר שהנסיבות

 הנסיבות אירוע מיום יום 30 בתוך כאמור לארכה בקשתו את להגיש חייב יהיה הקבלן .42.4.2
 את יראו ,במועד הבקשה את הקבלן הגיש לא הפרויקט. בביצוע לעיכוב ,,לדעתו שגרמו
 ,לעיל האמור אף על בעינה. תישאר החוזה ביצוע שתקופת לכך שהסכים כמי הקבלן
 שיעור את ולקבוע כאמור ארכה במתן לדון רשאי יהיה המזמין כי בזאת מוסכם
 יתן שהקבלן בתנאי ,האמורים הימים 30 תום לאחר הוגשה הבקשה אם גם הארכה
    בבקשתו. לאיחור הסיבות את וינמק סביר טעם

 ישלם ,לעיל 42.2 קטן בסעיף המפורטות מהנסיבות כתוצאה הפרויקט בביצוע עיכוב נגרם  .42.5
 במו"מ שייקבע בשיעור תקורה הוצאות –לעיל 42.4 בסעיף לתנאים בכפוף – לקבלן המזמין

 שלהלן: הנוסחה לפי החישוב על יעלו לא מקרה ובכל ,הקבלן לבין המזמין בין

  

  Q  = התקורה; הוצאות 

  P = עשרוני: כשבר המבוטא המוסכם ההוצאות אחוז   

 ;2% – סגור באתר    

 ;3% – פתוח באתר    

  0K = מע"מ; ללא ,החוזה סכום 

  1K = התייקרות; וללא מע"מ ללא ,בסיס במחירי הביצוע סכום 

  0T = החוזית; הביצוע תקופת  

T1          =           תקופת או לעיל 42.2 לסעיף בהתאם שניתנו ארכות כולל ,הביצוע תקופת 
 שתיהן. מבין הקצרה – בפועל הביצוע

 

 הפרויקט בביצוע זמנית הפסקה של התקופה בחשבון יובאו לא 1T הביצוע תקופת בחישוב .42.6
 לבין העבודה התחלת בצו שנקבע התאריך שבין התקופה וכן ,החוזה בתנאי 46 סעיף לפי

   הפרויקט. במקום בפועל העבודה התחלת תאריך

 להכללת כפוף הסופי החשבון שכר סילוק עם לקבלן ישולמו 42.5 סעיף לפי התקורה הוצאות 
 60 יףלסע בהתאם הקבלן ידי על יוגש אשר הסופי בחשבון התקורה הוצאות לתשלום הבקשה

 החוזה. נאיבת

 כל בגין מלא פיצוי מהווה ,לעיל 42.5 סעיף לפי הנוספות התקורה הוצאות עבור התשלום .42.7
 ומעבר ,הפרויקט למקום מחוץ והן המבנה במקום הן ,הביצוע התמשכות עקב הקבלן הוצאות
 ביצוע התמשכות עקב נוסף פיצוי או תוספת לכל זכאי הקבלן יהיה לא ,לעיל כאמור לפיצוי

T1

T0
x K0 - K1PQ = x
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 42.2 סעיף אשר בנסיבות ביצוע עיכוב נגרם בו מקרה בכל כי מובהר ספק הסר למען הפרויקט.
 ו/או טענה כל על מוותר והוא העיכוב בגין כלשהו לפיצוי הקבלן זכאי יהיה לא ,עליהן חל אינו

  אלו. בנסיבות דרישה ו/או תביעה

 חול בימי היום בשעות עבודה

43.   

 או הלילה בשעות הפרויקט בביצוע עבודה תיעשה לא ,אחרת במפורש בחוזה הותנה אם פרט .43.1
  דין. לכל בכפוף אלא ישראל ומועדי שבת בימי

 או הפסק ללא ,הדברים מטבע ,להיעשות שצריכה עבודה על חלות 43.1 סעיף הוראות אין .43.2
 לביטחון או רכוש או נפש להצלת נמנעת ובלתי הכרחית שהיא עבודה כל או ,רצופות במשמרות
 לכל בהתאם ויפעל למפקח מיד כך על להודיע הקבלן על כזו עבודה של במקרה ואולם ,המבנה

   לביצועה. כתנאי דין

  המבנה ביצוע קצב החשת

44.   

 יפנה ,תחילה שנקבע מכפי הפרויקט ביצוע קצב את להחיש ,עת בכל ,המנהל לדעת ,צורך היה .44.1
 בהתאם הפרויקט ביצוע להחשת לפעול מתחייב והקבלן לקבלן מתאימה בדרישה - המנהל
 ושיטות העבודה ימי ,העבודה לשעות הנוגעות המנהל הוראות כל אחרי ולמלא לדרישה
 תגבור ,במשמרות עבודה ,והלילה היום שעות בכל העבודה ביצוע לגרוע ומבלי לרבות ,העבודה

  המנהל והוראות לדרישת בהתאם יפעל הקבלן וכיוצ"ב. עבודה חומרי ,כלים ,ציוד ,האדם כח
 הדרושים ההיתרים כל את חשבונו ועל בעצמו להשיג הקבלן באחריות לדין. בכפוף ,כאמור
 היתרים זאת ובכלל האמורות לדרישות בהתאם העבודה לביצוע הרלבנטיות הרשויות מטעם
    הלילה. בשעות לעבודה

 כאמור הפרויקט ביצוע קצב החשת בגין פיצוי ו/או תמורה לקבלת זכאי יהיה לא הקבלן .44.2
 כאמור העבודה קצב את להחיש שיידרש האפשרות כי ,בזאת מצהיר הקבלן לעיל. 44.1 בסעיף
 כל לדרוש שלא מתחייב והוא החוזית התמורה סכום בקביעת בחשבון ידו על נלקחה ,לעיל
 ביצוע קצב החשת בגין הצדדים בין שנקבעה החוזית לתמורה מעבר נוספת תמורה ו/או פיצוי

   בכך. הכרוך ו/או המשתמע ו/או הנובע כל בגין ו/או העבודה

 איחורים על מראש וקבועים מוסכמים פיצויים

45.   

 ביצועו משלבי שלב או מהפרויקט מסוים חלק כל או הפרויקט ביצוע את הקבלן ישלים לא אם .45.1
 ,החוזה בתנאי 42 סעיף לפי בקיצורה או בהארכתה בהתחשב ,בחוזה שנקבעה התקופה תוך
  לעיל. 16 בסעיף ומוסכם מפורטכ מראש וקבועים מוסכמים  כפיצויים למזמין הקבלן ישלם

 שיגיע סכום מכל לעיל 45.1 בסעיף האמורים הפיצויים סכום את לנכות רשאי יהיה המזמין  .45.2
 ערבויות חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותו או מהמזמין עת בכל לקבלן

 שלהלן. 59 בסעיף כאמור לקבלן לתשלום המאושר הביניים מחשבון ניכויו באמצעות או
 את להשלים מהתחייבותו הקבלן את פוטרים אינם גבייתם או ניכויים ,הפיצויים תשלום

  החוזה. לפי אחרת התחייבות מכל ו/או זו בחוזה הנקוב במועד הפרויקט

 כלשהו חלק לגבי השלמה תעודת לקבלן המנהל נתן כולו הפרויקט השלמת לפני אם .45.3
 יופחת ,האמור בחלק השתמש או החזיק והמזמין ,חוזהה בתנאי 54 סעיף לפי ,מהפרויקט

 המוסכמים מהפיצויים יחסי חלק ,האמורה ההשלמה תעודת מתן לאחר יום כל לגבי
 האמור הפרויקט חלק שבין היחסי הערך לפי ,לעיל 45.1 בסעיף האמורים מראש והקבועים

  כולן. כולו/העבודות המבנה לבין
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 עבודה הפסקת

46.   

 הוראה לפי ,לצמיתות או מסוים לזמן ,מקצתו או כולו ,הפרויקט ביצוע את יפסיק הקבלן .46.1
 את יחדש ולא ,בהוראה שיצוינו ולתקופה לתנאים בהתאם ,המזמין או המנהל מאת בכתב
 על בכתב הוראה - העניין לפי– המזמין או המנהל ידי על לו ניתנה אם אלא הפרויקט ביצוע
  כך.

 להבטחת באמצעים הקבלן ינקוט ,46.1 סעיף לפי ,מקצתו או כולו ,הפרויקט ביצוע הופסק .46.2
  המפקח. ידי על שיאושרו כפי ,הצורך לפי ולהגנתו הפרויקט

 ,46.1 בסעיף כאמור הפרויקט ביצוע של זמנית מהפסקה כתוצאה לקבלן שנגרמו הוצאות  .46.3
  כזה. במקרה כלשהו פיצוי ו/או תשלום לקבלת זכאי יהיה לא והוא בלבד הקבלן על תחולנה

 סעיף פי על עבודה התחלת צו שניתן אחרי ,לצמיתות ,מקצתו או כולו ,הפרויקט ביצוע הופסק  .46.4
 מהמזמין לקבל זכאי הקבלן יהיה – בפועל הפרויקט בביצוע החל והקבלן ,החוזה בתנאי 39
 סופי לסילוק וזאת העבודה הפסקת למועד עד בפועל שביצע העבודה עבור התמורה את

 הוצאותיו לרבות ,הכלל מן יוצא ללא ,כאמור העבודה הפסקת בגין תביעותיו כל של ומוחלט
 מדידות תעשנה ,הקבלן ידי על בפועל שבוצעה העבודה ערך קביעת לצורך רווחים. והפסד
 העבודה ערך הענין. לפי הכל ,הופסקה שהקמתו ממנו חלק כל או הפרויקט לגבי סופיות
  העבודה. הפסקת מיום יום 45 תוך המנהל ידי על ייקבע ,הקבלן ידי על בפועל שבוצעה

 מתן ולאחר לעיל 46.4 בסעיף כאמור ,לצמיתות ,מקצתו או כולו ,הפרויקט ביצוע הופסק  .46.5
 כולו ,הפרויקט ביצוע את לחדש המזמין ידי על הוחלט ,כאמור הביצוע הפסקת על ההודעה

 עם להתקשר רשאי יהיה והמזמין העבודה בביצוע להמשיך זכות לקבלן תהיה לא ,מקצתו או
 כל לקבלת זכות תהיה שלקבלן מבלי - חלקו או כולו– הפרויקט ביצוע השלמת לשם קבלן כל

   המזמין. של זו החלטתו בגין אחרת כספית תמורה כל ו/או פיצוי

 הצדדים ידי על בזכויות שימוש אי או שימוש

47.  

 לא ,מסוים במקרה זה חוזה מהוראות לסטות מהם אחד או הצדדים הסכמת .47.1
 אחר. למקרה שווה גזירה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה

 במקרה זה חוזה לפי להם הניתנות בזכויות מהם אחד או הצדדים השתמשו לא .47.2
 ללמוד ואין אחר במקרה זכויות אותן על ויתור בכך לראות אין ,מסוים

 זה. חוזה לפי וחובות זכויות על כלשהו ויתור זו מהתנהגות
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 והפחתות תוספות ,שינויים – ח' פרק

   הפרויקט ביצוע בהיקף הגדלות ,הקטנות ,שינויים 

 שינויים

48.   

 או בעבודות או במבנה שינוי כל ביצוע על עת בכל בכתב להורות  רשאים המזמין או המנהל .48.1
  שמדובר ככל ההוראה. אחר למלא בזאת מתחייב והקבלן  - חלקן או כולן – בפרויקט
 של במקרה מע"מ( )ללא החוזה משכר 2% -מ למעלה היא הכספית שמשמעותה בהוראה
 חוזה של במקרה מע"מ( )ללא החוזה משכר 5%-ומ )בניה( קבלניות עבודות  לביצוע חוזה

 לבצע מתחייב הקבלן  בלבד. המזמין ידי על תינתן ההוראה  ותשתית פיתוח עבודות לביצוע
 המזמין או המנהל ידי על בכתב הודעה לו נמסרה טרם אם גם– המבוקש השינוי את לאלתר
   אדם. חיי או המבנה סיכון למנוע מנת על  שניתנה ובלבד - כנדרש

 מהיחידות מי של הגדלה משמעותה אשר ,לעיל 48.1 בסעיף כאמור שינוי לביצוע הוראה .48.2
 יחידה לאותה הנקובה מהכמות 50% על העולה בשיעור המצ"ב הכמויות בכתב הנקובות

 המצ"ב הכמויות בכתב מלכתחילה כלולה שאיננה עבודה ביצוע או הכמויות בכתב 
  חריגה"(. "עבודה )להלן: חריגה עבודה לביצוע כהוראה תוגדר

 הפרויקט ביצוע בהיקף הגדלת או הקטנת

 את לנמק חייב שיהיה ומבלי הבלעדי דעתו שיקול פי ,על בכתב לקבלן להורות רשאי המזמין .48.3
 ו/או הפרויקט ביצוע הקטנת על או העבודות ו/או הפרויקט ביצוע היקף הגדלת על ,החלטתו
 של כליל ביטול או הגדלת או הקטנת על זאת ובכלל מהעבודות חלק ביטול על ו/או העבודות
 - חלקן או כולן– העבודות ביצוע מועד דחיית על או הכמויות כתב מסעיפי אחד מכל כמויות

 על להוסיף בא האמור בהתאם. לפעול מתחייב והקבלן וכיוצ"ב בשלבים העבודה ביצוע על או
  ממנו. לגרוע ולא 48 סעיף הוראת

 אך לתמורה – לעיל 48.3 בסעיף המנויים מהמקרים אחד כל בהתקיים - זכאי יהיה הקבלן  .48.4
 היחידה למחירי בהתאם  לו תשולם הנ"ל התמורה בפועל. שביצע העבודה חלקי בגין ורק

 בפרט. שלהלן 52 וסעיף בכלל זה חוזה להוראות בכפוף הכמויות בכתב הנקובים הרלבנטיים
 מעבר פיצוי ו/או תמורה לקבלת דרישה ו/או תביעה כל לו תהיה לא כי בזאת מתחייב הקבלן
  ממנה. המשתמע ו/או הנובע כל בגין ו/או האמורה המזמין החלטת בגין לכך

 רשאי המזמין ,לעיל 48.2 בסעיף כהגדרתה חריגה עבודה בגדר יהיה הנדרש והשינוי במקרה .48.5
 בסעיף הקבוע למנגנון בהתאם תהיה לא בגינה התמורה כי לקבוע הבלעדי דעתו שיקול פי על

 פי על יקבעו חריגה עבודה לאותה הרלבנטיים היחידה היחידה/מחירי מחיר אלא לעיל 48.4
    שלהלן. 49 בסעיף הקבוע המנגנון

 שינויים הערכת

49.   

 ייקבע ,חריגה כעבודה מוגדר אינו אשר 48 בסעיף לאמור בהתאם שבוצע שינוי כל של ערכו .49.1
 בכתב נקבעו לא הכמויות. בכתב הנקובים הרלבנטיים היחידה/היחידות מחיר/מחירי לפי

 ייקבעו – השינוי של ערכו לקביעת הדרושים יחידה/יחידות מחיר/מחירי הכמויות
 הקבלן שלהלן. 49.2 בסעיף הקבוע למנגנון בהתאם החסרים היחידה/היחידות מחיר/מחירי

 השינוי. של ערכו קביעת אי מפאת השינוי של ביצועו את לעכב רשאי אינו

 עבודה עבור היחידה/יחידות מחיר או לעיל 49.1 בסעיף כאמור ,החסר היחידה/היחידות מחיר .49.2
  הבאות: החלופות שלוש מבין הנמוך המחיר בשווי יהיה ,לעיל 48.2 בסעיף כהגדרתה חריגה

 מחיר  קביעת לצורך עליו להתבסס שאפשר הכמויות בכתב הנקוב דומה יחידה מחיר .49.2.1
 סופית תהיה הפרויקט מנהל של קביעתו ,זה בעניין החסר היחידה
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 )לא "דקל" במחירון הכמויות כתב סעיפי בגוף הנקוב נטו מהמחיר 85%-ל השווה סכום .49.2.2
 המחיר המשולב". "המאגר-ב בעניין הנקוב מהתעריף 85%-ל השווה סכום או שיפוצים(
 המחיר יהיה המשולב"( "המאגר-ו )"דקל" השונים במחירונים להשוואה הרלבנטי
 הבקשה למועד נכון המחירונים של העדכנית במהדורה החסרה ליחידה המתאים
 ו/או התייקרות תוספת ו/או קטן בהיקף עבודות בגין תוספת ללא ,השינוי לביצוע
 ראשי. קבלן עבור תוספת ו/או אחרת תוספת כל ו/או  אזור תוספת

 הנדרש היחידה מחיר את לקבוע שניתן אף על כי להחליט רשאי המזמין ,האמור אף על .49.2.3
 הקבוע המנגנון פי על יקבע המחיר ,לעיל המפורטות מהחלופות יותר או אחת פי על

 .שלהלן 49.3 בסעיף

  

  השינוי לביצוע הנדרש היחידה מחיר לקביעת מתאימים סעיפים  המנהל לדעת ,נמצאו לא .49.3
 מחירי על בהסתמך  המנהל ידי על ערכם ייקבע ,לעיל 49.2 בסעיף הקבוע המנגנון באמצעות

 לאישור הקבלן ידי על שיוגש מפורט מחירים ניתוח על וכן בעניין המנהל לדעת מקובלים שוק
 לערך ,החומרים( נרכשו מהם מהספקים )חשבוניות ואסמכתאות פירוט ויכלול המנהל

 החומרים לעלויות בנוסף זכאי יהיה הקבלן השינוי. בביצוע שהושקעו והחומרים העבודות
 העבודה מערך 12% עד של בשיעור נוספת פעמית חד תמורה לתשלום ,כאמור והעבודה
 הקבלן של הכלליות הוצאותיו כל בעבור ומוחלטת שלמה ,סופית כתמורה ,וזאת והחומרים

 הוצאות ,עבודה ניהול בגין הוצאותיו לגרוע ומבלי  לרבות ,מטעמו המשנה קבלני כל ושל
 על תיקבע האמור בגין לקבלן המגיעה התמורה שיעור בשלמות. ורווח מימון ,תקורות ,אתר
   ומוחלטת. סופית תהיה בעניין המנהל החלטת הבלעדי. דעתו לשיקול בהתאם המנהל ידי

 יומית עבודה תשלומי

50.   

 יומית עבודה לפי שתיעשה עבודה של ביצוע על  בכתב – העניין לפי– המנהל או המזמין הורו .50.1
 ביצוע בעד לקבלן ישולם אשר הסכום יקבע במסגרתו אשר מו"מ המנהל לבין הקבלן בין יערך

 המבנה במקום החומרים וערך העבודה ערך על בהתבסס יערך המו"מ האמורה. העבודה
   הערך. על המעידים הקבלן ידי על יוגשו אשר למסמכים בהתאם

 יסוד על ,השאר בין ,המנהל ידי על ייקבעו זה סעיף לצורך החומרים וערך העבודה ערך  .50.2
 :הבאים הפרטים נרשמו בהן הקבלן שניהל רשימות

 בעבודה; שהושקעו החומרים כמויות .50.2.1
 העבודה; ושעות העבודה ימי וכן במקצוע סוגיהם ,מקצועותיהם ,העובדים שמות .50.2.2
 הובלה; הוצאות .50.2.3
 כבד; מכני ציוד הוצאות .50.2.4
  העבודה. לביצוע הקשורות אחרות הוצאות .50.2.5

 בסוף ,עותקים בשני למפקח תימסרנה 50.2.5 ,50.2.4 ,50.2.3 ,50.2.1 בסעיף כאמור הרשימות .50.3
 כל לאחר ,עותקים בשני למפקח תימסר 50.2.2 קטן בסעיף כאמור העובדים ורשימת ,שבוע כל
 לשם לקבלן יוחזר ,המפקח של ואישורו בדיקתו לאחר ,רשימה מכל העותקים אחד עבודה. יום

 לתשלום. הגשתו
 בוטל.   .51
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 מדידות – ט' פרק

 כמויות מדידת

52.   

 הפרויקט לביצוע הדרושות הכמויות של בלבד אומדן הן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות .52.1
 לפי התחייבויותיו מילוי לצורך בפועל לבצען הקבלן שעל הסופיות ככמויות לראותן ואין

  החוזה.

 המפקח ידי על שתעשנה מדידות סמך על תיקבענה החוזה לפי בפועל שבוצעו הכמויות  .52.2
 ידי על שיוגשו כמויות חישובי סמך על ו/או הכמויות בכתב המפורטת לשיטה בהתאם והקבלן
 או המדידות בספר תירשמנה המדידות כל הענין. לפי הכל ,המפקח ידי על ויאושרו הקבלן

 והקבלן. המפקח ידי על ותיחתמנה לכך מיוחדות ברשימות

 כוונתו על לקבלן מראש הודעה המפקח יתן ,מקצתו או כולו ,המבנה את למדוד בואו לפני  .52.3
 כוח-בא לשלוח או הנקוב במועד נוכח להיות מתחייב והקבלן ,לו הרצוי המועד ועל כן לעשות
 האדם כח את לספק וכן ,הדרושות המדידות את לבצע לנציגו או למפקח ולעזור זה לצורך
 הדרושים הפרטים את למפקח ולהמציא ,חשבונו על ,המדידות לביצוע הדרושים והציוד
 לכך. בקשר

 נציגו או המפקח רשאי – המדידות ביצוע לצורך הנקוב במועד כוחו-בא או הקבלן נכח לא  .52.4
 ,הכמויות של הנכונות כמדידות האלה המדידות את ויראו ,בהעדרם המדידות את לבצע

 כך על ומסר להעדרו סביר טעם נתן הקבלן אם אולם עליהן. לערער רשאי יהיה לא והקבלן
 למועד המדידות ביצוע יידחה ,כאמור המדידות לביצוע שנקבע המועד לפני למפקח הודעה
 לעיל. 52.3 בסעיף כאמור שיקבע יותר מאוחר

 כל על ,ימים 7 תוך ,בכתב לערער הוא רשאי – המדידות ביצוע במועד כוחו-בא או הקבלן נכח .52.5
 אחרי גם אם האמורה. הכמות של שניה מדידה לביצוע מועד יקבע והמפקח ,שנמדדה כמות

 הכמויות את המנהל יקבע ,המפקח לבין הקבלן בין דעות חילוקי יישארו השנייה המדידה
 סופית. תהיה וקביעתו

 לא – בהקדם תבוצענה שהמדידות ביקש והקבלן למדידה מוכן ,מקצתו או כולו ,המבנה היה  .52.6
 סבירות. מסיבות אלא המדידה ביצוע את המפקח ידחה

 יסוד מחירי

 רכישתו במקום נטו מחיר פירושו: ,מוצר או חומר לגבי ,יסוד" "מחיר בחוזה נקבע שבו מקום בכל .53
 ,קבלן רווח ,פחת ,הובלה ,פריקה ,העמסה הוצאות בחשבון להביא מבלי – מוצר או חומר שלאותו
 ממסמכי אחר מסמך בכל או הכמויות בכתב נקוב מחיר שאותו כפי וכיו"ב האחרות והוצאותיו מימון
  החוזה.

 על התוספת או ההנחה יחולו לא ,החוזה לשכר תוספת לקבלן ניתנה או הנחה הקבלן נתן .53.1
 החומר לטיב ,האספקה למקור בנוגע המפקח אישור את לקבל חייב הקבלן היסוד. מחירי
 למחירם. והמוצר

 חשבונית ,שובר,קבלה ,חשבון ,מחיר הצעת כל ,דרישתו לפי ,למפקח להמציא מתחייב הקבלן .53.2
 הסעיף שיחול במקרה החוזה שכר לקביעת הנוגעים וכיוצ"ב לספקיו תשלום תנאי לרבות מס

   הנ"ל.
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 ותיקונים בדק ,השלמה – י' פרק

  לפרויקט גמר ותעודת אכלוס אישור טופס וקבלת למבנה השלמה תעודת

54.   

 15 תוך ,המבנה בבדיקת יתחיל והמפקח בכתב למפקח הקבלן כך על יודיע – המבנה הושלם .54.1
 שהתחיל מהיום יום 30 תוך האפשר במידת הבדיקה את וישלים ,ההודעה קבלת מיום יום
 השלמה תעודת לקבלן המנהל יתן – החוזה לדרישות מתאים המבנה את המפקח מצא בה.
 ההשלמה עבודות ו/או התיקונים רשימת לקבלן המפקח ימסור – לא ואם הבדיקה; תום עם

   המפקח. ידי על לכך שתיקבע סבירה תקופה תוך לבצעם חייב והקבלן ,הדרושים

 אם גם בו ולהשתמש במבנה להחזיק המזמין של מזכותו גורע ,לעיל 54.1 בסעיף האמור אין  .54.2
 חייב והקבלן ,השלמה תעודת ניתנה ולא ההשלמה ו/או התיקונים עבודות במבנה בוצעו טרם
  המפקח. ידי על לכך שנקבעה התקופה תוך ההשלמה עבודות את ו/או התיקונים את לבצע

 ידי על שנקבעה התקופה תוך ההשלמה עבודות את או/ו התיקונים את הקבלן ביצע לא  .54.3
 בכל או בעצמו ההשלמה עבודות את או/ו התיקונים את לבצע רשאי המנהל יהיה ,המפקח

 חשבון על יהיו ההשלמה עבודות או/ו התיקונים ביצוע הוצאות .לנכון שימצא אחרת דרך
 מכל ,משרדיות להוצאות כתמורה מהן 12% של בתוספת ,אלה הוצאות ינכה והמזמין הקבלן
 חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל מהקבלן אותן יגבה או עת בכל לקבלן שיגיע סכום

 .האמורות ההוצאות פירוט את לעיונו לקבל זכאי יהיה הקבלן .ערבויות

 במועד מהמבנה/מהפרויקט מסוים חלק להשלים הקבלן על בחוזה מפורש תנאי לפי אם  .54.4
 כלשהו חלק שהושלם או כולו הפרויקט להשלמת שנקבע הסופי התאריך לפני מסוים

 הקבלן רשאי ,בו להשתמש או בו להחזיק עומד או בו השתמש ,בו החזיק והמזמין מהפרויקט
 יחולו שלעיל הקטנים הסעיפים והוראות ,האמור מהפרויקט חלק לגבי השלמה תעודת לדרוש

 כולו/הפרויקט. המבנה כלגבי מהמבנה חלק לגבי השלמה תעודת מתן על

 למלא הקבלן של הבלעדית באחריותו ,לעיל 54.1-54.4 בסעיפים מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף  .54.5
 לקבלת מהם מי מצד אישור למתן כתנאי והמנהל הרשויות ,הדין ודרישות התנאים כל אחר
 ,העניין לפי ,חלקו או המבנה כל עבור לפרויקט גמר תעודת או/ו (4 )טופס אכלוס אישור טופס
   לעיל. 54.4 בסעיף כאמור

 הקבלן ימציא ,הצדדים בין יוסכם אשר אחר מועד בכל או למבנה השלמה תעודת קבלת עם .54.6
 הבדק לתקופת המזמין לפקודת ערוכה מותנית בלתי ,אוטונומית בנקאית ערבות המזמין לידי

 בגין הסופי השכר מערך 5% של בשיעור – זה לחוזה א' כנספח המצ"ב בנוסח – טיב( )ערבות
 אושר  טרם האמור ובמועד היה שנתיים. של לתקופה מע"מ( )כולל העבודות ביצוע
 בנוסח – )טיב( בדק ערבות למזמין הקבלן ימציא ,העבודות ביצוע בגין הסופי שכרו לקבלן
 )כולל העבודות ביצוע בגין המזמין ידי על המשוער הסופי השכר מערך 5% של בשיעור - האמור
 ידאג ,להלן 60 בסעיף כאמור לחוזה סופי שכר קביעת עם שנתיים.  של לתקופה מע"מ(
    בהתאם.  הערבות סכום לתיקון הקבלן

 שיידרשו התיקונים לביצוע בכפוף ,הראשונה הבדק שנת בתום להורות המזמין בסמכות
 הבנקאית הערבות שיעור הפחתת על המזמין של המלאה רצונו לשביעות הקבלן ידי על במבנה
  מע"מ(. )כולל הסופי השכר מערך 2.5%-ל השנייה הבדק לשנת

 התיקונים כל ביצוע את השלים לא הקבלן כי יסתבר הבדק תקופת לסיום הסמוך ובמועד היה
 לפעם מפעם -  המזמין יאריך ,והמזמין המנהל רצון לשביעות ממנו נדרשו אשר הליקויים/

 לקבלן תוחזר הבדק ערבות נוספת. לתקופה הבדק ערבות תקופת את - הבלעדי שיקולו פי ועל
 לשביעות הקבלן ידי על תוקנו הליקויים/התיקונים כל כי המנהל אישור קבלת לאחר רק

 תוחזר חלקי מימוש של שבמקרה ,כך – חלקה או כולה– מומשה לא שהערבות ובתנאי רצונו
  שנותרה. המוקטנת הערבות רק

 איטום עבודות בגין בדק ערבות למכללה ימציא הקבלן– איטום עבודות  בגין  בדק ערבות .54.7
 יהיה הערבות גובה ,חודשים 36 של נוספת לתקופה ,המבנים עבור השנייה הבדק שנת בסיום
 בפרויקט האיטום פרק של הסופי השכר מערך  מע"מ( )כולל 10% של בשיעור
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 ותיקונים בדק

55.  

 שנקבעה אחרת תקופה כל או חודשים 24 של תקופה פירושה: הבדק תקופת ,החוזה  לצורך .55.1
 הבדק תקופת של מניינה יותר. הארוכה התקופה לפי ,בדין או החוזה של אחר מסמך בכל

 או לעיל 54 לסעיף בהתאם ,למבנה ההשלמה בתעודת כמצוין העבודה השלמת מיום יתחיל
 חלקים אותם של השלמתם מיום – המבנה של שונים חלקים לגבי השלמה תעודת של במקרה
   ההשלמה. בתעודות כמצוין

 שימוש או לקויה מעבודה כתוצאה נגרם אשר פגם או נזק ,הבדק תקופת תוך ,במבנה נתהווה .55.2
 ,כאמור פגם או נזק כל לתקן הקבלן חייב –לעיל (9)35 בסעיף לאמור בכפוף ,פגומים בחומרים

 תיקון בכל הבדק תקופת תוך שנתהווה פגם או נזק לגבי הדין הוא ,המפקח דרישת לפי הכל
 בחומרים שימוש או לקויה מעבודה כתוצאה נגרם ואשר החוזה בתנאי 27 סעיף לפי שבוצע
 פגומים.

  שלהלן. 56.2 בסעיף מהאמור לגרוע כדי לעיל 55.2 בסעיף באמור אין .55.3

 הקבלן. על יחולו לעיל 55.2 סעיף לפי הקבלן התחייבות במילוי הכרוכות ההוצאות  .55.4

 סיבותיהם וחקירת פגמים

56.   

 אחר שיחקור מהקבלן לדרוש המפקח רשאי ,ביצועו בזמן במבנה פגם ו/או התאמה אי נתגלו .56.1
 אי היתה המפקח. ידי על שתאושר שיטה לפי ושיתקנם הפגם ו/או ההתאמה אי סיבות

 החקירה הוצאות יחולו – החוזה לפי להם אחראי הקבלן שאין כאלה הפגם ו/או ההתאמה
 – החוזה לפי להם אחראי שהקבלן כאלה הפגם ו/או ההתאמה אי היתה המזמין. על והתיקון
 ההתאמה אי את ,חשבונו על ,לתקן חייב הקבלן יהיה וכן ,הקבלן על החקירה הוצאות יחולו
 הקבלן יהיה ,לתיקון ניתנים אינם הפגם ו/או ההתאמה אי אם בכך. הכרוך וכל הפגם ו/או
  למזמין. פיצויים בתשלום חייב

 תקופת גמר אחר שנים 5 תוך במבנה פגם ו/או התאמה אי נתגלו ,זה בחוזה האמור לכל בנוסף .56.2
 חייב הקבלן יהיה ,הדין או החוזה לדרישות בהתאם שלא המבנה מביצוע הנובעים ,הבדק
 הפגם ו/או ההתאמה אי ואם ,חשבונו על ,בכך הכרוך וכל הפגם ו/או ההתאמה אי את לתקן
  למזמין. פיצויים בתשלום חייב הקבלן יהיה ,לתיקון ניתנים אינם

 56-ו (2)55 ,(2)46 סעיפים לפי הקבלן התחייבויות מילוי אי

 לאחר וזאת ,החוזה בתנאי 56 או 55.2 ,46.2 סעיפים לפי התחייבויותיו אחרי הקבלן ימלא לא אם .57
 קבלן ידי על האמורות העבודות את לבצע המזמין רשאי ,יום 14 של בכתב מוקדמת הודעה לו שניתנה
 יהיה ,הקבלן על חלות כאמור התחייבויותיו במילוי הכרוכות ההוצאות ואם ,אחרת דרך בכל או אחר

 ,משרדיות להוצאות כתמורה מהן 12% של בתוספת ,האמורות ההוצאות את לנכות רשאי המזמין
 חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל

 ערבויות.
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 תשלומים - י"א פרק

  בוטל. .58
 

 ביניים תשלומי

59.  
 :הבאות ההוראות יחול מדידה באמצעות תיקבע עבורן התמורה כי בחוזה נקבע אשר לעבודות ביחס

 
  

 ,דפימעודכן זמנים לוח בצירוף ביניים חשבון למפקח הקבלן יגיש חודש לכל 7 עד לחודש אחת .59.1
 יכונו ]להלן חריגים( ויהיו )במידה לחריגים מחיר וניתוחי חריגים ,כמויות חישובי ,מדידה
 וניתוחי החריגים ,הכמויות וחישובי המדידה דפי ,המעודכן הזמנים לוח זה סעיף לצורך
 תנאי מהווה האסמכתאות צירוף "[.אסמכתאות" יחדיו: חריגים( ויהיו )היה לחריגים המחיר

     .ואישורו המנהל ידי על הביניים חשבון לבדיקת
  

 עד הפרויקט ביצוע התחלת מיום מצטבר חשבון המהווה הביניים חשבון את יבדוק המנהל .59.2
 יפחית זה מסכום לקבלן. לתשלום ידו על המאושר הסכום את ויקבע מתייחס הוא אליו למועד
 לפי לקבלן ששולם אחר סכום כל  ,לקבלן ששולמו קודמים ביניים חשבונות ,מקדמות המנהל
 עד ביניהם שנחתם אחר חוזה כל פי על או החוזה פי על מהקבלן למזמין המגיע או החוזה
 יעביר ההפחתות( פחות המאושר )הסכום החדש הסכום ואת וכיו"ב לעיל האמור למועד
 הבלעדי דעתו שיקול פי על רשאי המזמין למזמין. לקבלן לתשלום מומלץ כסכום המנהל
 ולבדוק הסכום קביעת לדרך והבהרות הסברים לבקש או המומלץ הסכום תשלום על להורות
 את לקבל שלא הזכות שמורה למזמין דהיינו: המבוקש. הסכום את חוזרת בדיקה בעצמו
 האסמכתאות על בהסתמך לקבלן המאושר התשלום סכום את בעצמו ולקבוע המנהל המלצת

 סמכות גם כוללת זו סמכות כי ,יובהר ידרוש. אם ,מהמנהל או מהקבלן שידרוש נוסף נתון וכל
 החלטת המנהל. ידי על שאושר מהסכום נמוך לתשלום מאושר סכום לקבלן לקבוע למזמין
 שיאושר הסכום ,מקרה בכל הצדדים. את ותחייב ומכרעת סופית תהיה זה במקרה המזמין
 הוגש בגינו הביצוע חודש של האחרון מהיום יום 75 של תשלום בתנאי ישולם לקבלן לתשלום
 לעיל 59.1 בסעיף הנקוב המועד תוך הוגש  "להנ שהחשבון ובלבד הרלבנטי הביניים חשבון
    האסמכתאות. כל אליו וצורפו
 

 59.1 בסעיף הנקוב למועד מעבר מהאסמכתאות מי בצירוף או הביניים חשבון בהגשת איחור .59.3
 75 חישוב תחילת שמועד ,כך ותשלומו אישורו הביניים חשבון בדיקת מועד את ידחה ,לעיל

 המנהל ע"י הקבלן של הביניים חשבון אושר בו החודש של האחרון מהיום יחל לתשלום הימים
 או כספית תמורה ו/או פיצוי לכל זכאי יהיה שהקבלן מבלי ,וזאת ,המאוחר לפי ,המזמין או

 האסמכתאות גבי על יכתוב שהמנהל לכך לדאוג הקבלן של הבלעדית באחריותו  בעניין. אחרת
  קבלתן. מועד את

 
 קבועים עבודה שלבי ביצוע כנגד התשלומים טבלת פי-על נקבע החשבונות תשלום בו וזהבח .59.4

 אלא ,בחלקם או בשלמותם ,החוזה בתנאי 59-ו ,52 ,36 סעיפים הוראות יחולו לא ,מראש
 .בחוזה שנקבעו לשינויים בכפוף

  
 הביטוח קיום אישור ונספח ,הביצוע שערבות בכך מותנה כאמור הביניים תשלומי ביצוע .59.5

 לא האמורים מהמסמכים ומי במקרה .המזמין ידי על המאושר ובנוסח בתוקף הם '(ה נספח)
 תשלום מועד ,לקבלן החשבון אישור במועד המזמין ידי עלי המאושר ובנוסח בתוקף יהיה

 75 חישוב תחילת שמועד ,כך .המזמין ידי על המאושר בנוסח להמצאתם עד יידחה החשבון
 המסמכים אחרון המזמין ידי על אושר בו החודש של האחרון מהיום יחל לתשלום הימים

 תמורה או/ו פיצוי לכל זכאי יהיה לא הקבלן .הקבלן ידי על לידיו המצאתם לאחר ,וזאת  "להנ
 .מכך המשתמע או/ו הנובע כל או/ו האמור התשלום מועד בגין אחרת או כספית

  
 אין ,אלה תשלומים של ביצועם וכן הביניים תשלומי אישור ו/או הביניים תשלומי בדיקת .59.6

 או בפרויקט שנעשתה העבודה לטיב המפקח ו/או המנהל ו/או המזמין הסכמת משום בהם
  הביניים. תשלומי מבוססים עליהם כלשהם מחירים של לנכונותם או חומרים של לאיכותם

 
 שאינן מסיבות בחוזה הנקובים למועדים מעבר לקבלן הביניים בתשלומי פיגור של במקרה .59.7
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 התשלום על הכללי החשב לריבית האמור הפיגור בגין כפיצוי זכאי הקבלן יהיה ,בקבלן תלויות 
 הנקוב המועד מתום החל לתקופה תהיה ,כאמור לקבלן המגיעה הריבית בפיגור. ששולם
 תמורה כל לקבלן תשולם לא בפועל.  הביניים תשלום למועד ועד הביניים לתשלום בחוזה
 כלשהי ריבית או/ו הצמדה הפרשי יישא לא התשלום כן כמו "ל.הנ לפיצוי מעבר נוספת כספית
 .מכך המשתמע או/ו הנובע כל בגין או/ו העניין בגין לעיל לנקוב מעבר

    
 בכינויו הידוע מבנה  הקמת )עבודות פאושלית עבורן התמורה כי בחוזה נקבע אשר לעבודות ביחס 

 יבוטלו ((למדידה שהוא מבנה אותו עבור )כלונסאות( וביסוס חפירות ,הפרקים )למעט סיעוד מבנה
  יבוא: ובמקומן ,לעיל 59.1-59.7 סעיפים הוראות

 
 סופי הינו פאושלית היא בגינן התמורה כי הוסכם אשר לעבודות נקבע אשר התמורה סכום .59.8

 הסכום שהוא. מדד לכל יוצמד ולא סיבה או גורם כל בשל בעתיד ישתנה לא והוא מראש וקבוע
 ומבלי לרבות ,ותוספותיו ההסכם במסמכי עבודות לאותן ביחס המפורט כל את כולל האמור
 הפאושלית לתמורה מעבר נוספת כספית תמורה כל תשולם לא והמפרטים. התכניות לגרוע

 ,עבודה ,מוצר ,חומר ,רכיב ,פריט ,סעיף אם גם וזאת ,עבודות אותן ביצוע עבור המוסכמת
 של מהתכניות בחלק רק ,זאת ובכלל החוזה ממסמכי באחד רק צוין "בוכיוצ התקנה ,הרכבה

     מהיועצים. מי ו/או האדריכל
  

 מסכים הוא כי ,הצעתו הגשת לפני ,בחשבון לעיל 59.8 בסעיף האמור את לקח כי מאשר הקבלן      .59.9
 לתמורה מעבר נוספת כספית תמורה לקבלת תביעה ו/או דרישה כל לו תהיה לא וכי לכך

 היא עבורן התמורה כי תוספותיו על בחוזה נקבע אשר עבודות אותן עבור הפאושלית
 שהתמורה ,הצעתו הגשת לפני ,בחשבון ולקח לו ידוע כי ומאשר מוסיף הקבלן .פאושלית
 .פאושלית היותה בגין מראש ומוסכם קבוע פיצוי רכיב הוכלל בחישובה וכי סופית הפאושלית

 
   התקדמות לקצב בהתאם ביניים תשלומי מספר באמצעות לקבלן תשולם הפאושלית התמורה .59.10

 להלן: המפורט התשלומים לוח פי על ,העבודה
 

 הביצוע "פע תשלומים נוהל
 

 מהתמורה התשלום % העבודה תיאור
 הפאושלית

 הערות

 , ,חפירהעוגנים , דיפון ביצוע
 ,ברזל כולל רפסודה ביסוס

 בתוך שוחות + ביוב תשתיות
 .המבנה

 לפי סעיפים מדידה ע"פ 
 הכמויות בכתב תמחור

 .הפאושלי במחיר אינו הנ"ל החלק
 

 חוץ וקירות  במלואו שלד
 ,גג איטום + חוץ +מדרגות
 ,קירות איטום רצפה איטום
 ,חשמל ,דלוחין ,לביוב הכנות
 ,אוויר למיזוג תעלות , מים

 ספרינקלרים

40%  
 

 תקרה בגמר 8% בשלבים: ישולם
 ההכנות כולל מפלס כל של

 מנהל  אישור  "פעו שבמפלס
 והמזמין הפרויקט

 ,טיח  הרטובות עבודות גמר
 ,אבן קירות ,חוץ טיח ריצוף
  .תקרות איטום

 מפלס לכל 4% :ביםלבש ישולם 20%
 המופרטות העבודות גמר בסיום
  אישור  "פעו  מפלס לכל זה בסעיף
 והמזמין הפרויקט מנהל

 מחיצות הכוללות גמר עבודות
 אקוסטיות תקרות ,גבס

 ,למזגנים צנרת מזגנים הרכבת
 ,צביעהמסך קירות ,אלומיניום

 מפלס לכל 4% בים:לבש ישולם 20%
 המופרטות העבודות גמר בסיום
  אישור  "פעו מפלס לכל זה בסעיף
 והמזמין הפרויקט מנהל

 כל להשלמת גמר עבודות
 למסירה והשלמתו המבנה

 הפרויקט מנהל  אישור  "פע 15%
 והמזמין

 הערות ללא ,סופית מסירה
  המבנה וקבלת כלל

 הפרויקט מנהל אישור ע"פ 5%
 טיב ערבות כנגדו והמזמין
 הבדק לתקופת
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 עד הפרויקט ביצוע התחלת מיום מצטבר חשבון המהווה הביניים חשבון את יבדוק המנהל .59.11
 יפחית זה מסכום לקבלן. לתשלום ידו על המאושר הסכום את ויקבע מתייחס הוא אליו למועד
 לפי לקבלן ששולם אחר סכום כל  ,לקבלן ששולמו קודמים ביניים חשבונות ,מקדמות המנהל
 עד ביניהם שנחתם אחר חוזה כל פי על או החוזה פי על מהקבלן למזמין המגיע או החוזה
 יעביר ההפחתות( פחות המאושר )הסכום החדש הסכום ואת וכיו"ב לעיל האמור למועד
 הבלעדי דעתו שיקול פי על רשאי המזמין למזמין. לקבלן לתשלום מומלץ כסכום המנהל
 ולבדוק הסכום קביעת לדרך והבהרות הסברים לבקש או המומלץ הסכום תשלום על להורות
 את לקבל שלא הזכות שמורה למזמין דהיינו: המבוקש. הסכום את חוזרת בדיקה בעצמו
 האסמכתאות על בהסתמך לקבלן המאושר התשלום סכום את בעצמו ולקבוע המנהל המלצת

 סמכות גם כוללת זו סמכות כי ,יובהר ידרוש. אם ,מהמנהל או מהקבלן שידרוש נוסף נתון וכל
 החלטת המנהל. ידי על שאושר מהסכום נמוך לתשלום מאושר סכום לקבלן לקבוע למזמין
 שיאושר הסכום ,מקרה בכל הצדדים. את ותחייב ומכרעת סופית תהיה זה במקרה המזמין
 הוגש בגינו הביצוע חודש של האחרון מהיום יום 75 של תשלום בתנאי ישולם לקבלן לתשלום
 לעיל 59.1 בסעיף הנקוב המועד תוך הוגש  "להנ שהחשבון ובלבד הרלבנטי הביניים חשבון
    האסמכתאות. כל אליו וצורפו
 

 59.11 בסעיף הנקוב למועד מעבר מהאסמכתאות מי בצירוף או הביניים חשבון בהגשת איחור .59.12
 75 חישוב תחילת שמועד ,כך ותשלומו אישורו הביניים חשבון בדיקת מועד את ידחה ,לעיל

 המנהל ע"י הקבלן של הביניים חשבון אושר בו החודש של האחרון מהיום יחל לתשלום הימים
 או כספית תמורה ו/או פיצוי לכל זכאי יהיה שהקבלן מבלי ,וזאת ,המאוחר לפי ,המזמין או

 האסמכתאות גבי על יכתוב שהמנהל לכך לדאוג הקבלן של הבלעדית באחריותו  בעניין. אחרת
  קבלתן. מועד את

 
 מבוטל .59.13

 
 הביטוח קיום אישור ונספח ,הביצוע שערבות בכך מותנה כאמור הביניים תשלומי ביצוע .59.14

 לא האמורים מהמסמכים ומי במקרה .המזמין ידי על המאושר ובנוסח בתוקף הם '(ה נספח)
 תשלום מועד ,לקבלן החשבון אישור במועד המזמין ידי עלי המאושר ובנוסח בתוקף יהיה

 75 חישוב תחילת שמועד ,כך .המזמין ידי על המאושר בנוסח להמצאתם עד יידחה החשבון
 המסמכים אחרון המזמין ידי על אושר בו החודש של האחרון מהיום יחל לתשלום הימים

 תמורה או/ו פיצוי לכל זכאי יהיה לא הקבלן .הקבלן ידי על לידיו המצאתם לאחר ,וזאת "להנ
 .מכך המשתמע או/ו הנובע כל או/ו האמור התשלום מועד בגין אחרת או כספית

  
 אין ,אלה תשלומים של ביצועם וכן הביניים תשלומי אישור ו/או הביניים תשלומי בדיקת .59.15

 או בפרויקט שנעשתה העבודה לטיב המפקח ו/או המנהל ו/או המזמין הסכמת משום בהם
  הביניים. תשלומי מבוססים עליהם כלשהם מחירים של לנכונותם או חומרים של לאיכותם

 
 שאינן מסיבות בחוזה הנקובים למועדים מעבר לקבלן הביניים בתשלומי פיגור של במקרה .59.16

 התשלום על הכללי החשב לריבית האמור הפיגור בגין כפיצוי זכאי הקבלן יהיה ,בקבלן תלויות 
 הנקוב המועד מתום החל לתקופה תהיה ,כאמור לקבלן המגיעה הריבית .בפיגור ששולם
 תמורה כל לקבלן תשולם לא .בפועל  הביניים תשלום למועד ועד הביניים לתשלום בחוזה
 כלשהי ריבית או/ו הצמדה הפרשי יישא לא התשלום כן כמו "ל.הנ לפיצוי מעבר נוספת כספית
 .מכך המשתמע או/ו הנובע כל בגין או/ו העניין בגין לעיל לנקוב מעבר
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 החוזה שכר סילוק

60.    

 להוראות בהתאם למבנה השלמה תעודת ניתנה בו מהחודש יום (60)  משישים יאוחר  לא .60.1
 בצירוף יוגש החשבון עבודתו. ביצוע בגין סופי חשבון למנהל הקבלן יגיש ,בעניין לעיל 54 סעיף
   הבאות: האסמכתאות כל

 כמויות; חישוב תדפיסי של עותקים שלושה .60.1.1

 הבדיקות; ממערך עותקים שני .60.1.2

 ע"י חתומים כשהם המדידות( )דפי באתר שבוצעו ומדידות מתרשימים עותקים שני .60.1.3
   מוסמך; מודד ע"י או והמפקח הקבלן

  חריגים(; ויהיו )במידה לחריגים מחיר וניתוחי חריגים .60.1.4

 יכין הקבלן המבנה. מתכנני ידי על ומאושרות חתומות ביצוע( )לאחר עדות תכניות .60.1.5
 באותה תנוחה תכניות מערכות 3–ו )דיסקט( מגנטית מדיה באמצעות העבודה בגמר

 לבנין עדות תכניות כי ,מובהר לביצוע. התכניות שהיו כפי מידה קנה ובאותו מתכונת
 הקבלן יגיש ,שינויים היו ולא במידה המקורי בתכנון שינויים היו אם רק יוכנו

  בחתימתו. המקוריות התוכניות

 (.האסמכתאות" :יחד לעיל המנויות האסמכתאות כל יכונו להלן)

 ביצוע התחלת מיום מצטבר חשבון המהווה הסופי החשבון את יבדוק המנהל .60.2
 המנהל ידי על -ויאושר היה – שיאושר הסופי מהחשבון להשלמתו. ועד הפרויקט/הפרויקט

 לפי לקבלן ששולם אחר סכום כל ,לקבלן ששולמו קודמים ביניים חשבונות ,מקדמות יופחתו
 הצדדים בין שנחתם אחר חוזה כל פי על או החוזה פי על מהקבלן למזמין המגיע או החוזה

 אישור מיום יום 75 של תשלום בתנאי לקבלן תשולם היתרה וכיו"ב. לעיל האמור למועד עד
 האסמכתאות כל אליו צורפו ,במועד הוגש שהחשבון ובתנאי המנהל ידי על החשבון

  שלהלן. 60.4 בסעיף לאמור בהתאם הנדרשות האסמכתאות וכל לעיל 60.1בסעיף המפורטות

 מעבר 60.4 -ו 60.1 בסעיפים הנקובות מהאסמכתאות מי או הסופי החשבון בהגשת איחור .60.3
 אישורו ,המנהל ידי על הסופי החשבון בדיקת מועד את ידחה לעיל  60.1 בסעיף הנקוב למועד

 הימים 75 חישוב תחילת שמועד כך ,לעיל 60.2 בסעיף הנקוב למועד מעבר בהתאמה ותשלומו
 לכך לדאוג הקבלן של הבלעדית באחריותו המנהל. ידי על החשבון אישור מיום יחל לתשלום
  בידיו. קבלתן תאריך אתת האסמכתאות גבי על יכתוב שהמנהל

 למפורט בהתאם שנקבע כפי התשלום למועד ועד היה הסופי החשבון תשלום את יעכב המזמין .60.4
 כל את - העניין לפי-  המנהל לידי או לידיו הקבלן ימציא לא לעיל 60.1-60.3 בסעיפים 

 יום  75 תוך  יבוצע הסופי החשבון תשלום ,כאמור במקרה מטה. המפורטות האסמכתאות
 העניין לפי– המזמין או המנהל לידי האמורות האסמכתאות אחרון את ימציא שהקבלן מהיום

 העיכוב בגין אחרת או כספית  תמורה ו/או פיצוי לכל זכאי יהיה לא הקבלן רצונם. לשביעות –
 הן: המבוקשות האסמכתאות  מכך. משתמע ו/או הנובע כל בגין ו/או הסופי החשבון בתשלום

 במבנה. שהותקנו ולציוד למתקנים ותחזוקה טיפול הוראות ,אחריות תעודות .60.4.1

  בוטל. .60.4.2

 העבודות ביצוע בגין הסופי השכר מערך 5% של בשיעור הבדק לתקופת בנקאית ערבות .60.4.3
  זה. בחוזה הקבועים ולתקופה בנוסח מע"מ( )כולל

 המזמין כנגד מצדו תביעות והעדר המזמין כנגד הקבלן תביעות כל חיסול על הצהרה .60.4.4
 הסכים לא ממנו. נפרד בלתי חלק ומהווה זה לחוזה ג' כנספח המצ"ב לנוסח בהתאם
 החשבון יועבר  ,ולהלן לעיל כאמור המנהל ידי על שנקבע כפי הסופי השכר לגובה הקבלן



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  73 עמוד
 

 ובתנאי ,המזמין של הכספים וסמנכ"ל המזמין מנכ"ל בהשתתפות מורחב לדיון
  תביעותיו. כל של סופית רשימה למנהל שהמציא

 הכמויות שבכתב המחירים של המכפלות יסוד על המנהל ידי על סופית ייקבע החוזה שכר .60.5
 שנתבקש שינוי כל של ערכו בהפחתת או בהוספת ,החוזה בתנאי 52 סעיף לפי שנמדדו בכמויות

 62-ו  53 בסעיפים באמור ובהתחשב ,החוזה בתנאי 49 -ו 48 בסעיפים כאמור  - נתבקש אם –
  החוזה. בתנאי

 ,המנהל רשאי ,לעיל 60.1 בסעיף הנקוב במועד הסופי החשבון את הגיש לא הקבלן בו במקרה .60.6
 משכר החוזה. שכר את ולקבוע הסופי החשבון את במקומו לערוך ,לקבלן בכתב הודעה לאחר
 מיתרת 12% של בתוספת ,המנהל ידי על החשבון עריכת הוצאות ינוכו ,כאמור שיקבע החוזה
 תשולם ,כאמור ,12% בניכוי היתרה משרדיות. להוצאות כתמורה ,לתשלום הסופי החשבון
 החוזה שכר המנהל. ידי על האמור החשבון עריכת  מיום ימים 75 של תשלום בתנאי לקבלן
 ומוחלט. סופי  יהיה זה קטן בסעיף כאמור המנהל ידי על שנקבע

 בתנאי 54 בסעיף כאמור ,מהמבנה/מהפרויקט חלק לגבי השלמה תעודת שניתנה מקרה בכל .60.7
 ניתנה שלגביו מהמבנה/מהפרויקט חלק לאותו סופי חשבון להגיש הקבלן רשאי ,החוזה
 זה. במקרה העניין ולפי בהתאמה יחולו 60.1-60.6 סעיפים הוראות ההשלמה. תעודת

 מסיבות בחוזה הנקובים למועדים מעבר לקבלן הסופי החשבון בתשלום פיגור של במקרה .60.8
 התשלום על הכללי החשב לריבית האמור בגין כפיצוי זכאי הקבלן יהיה ,בקבלן תלויות שאינן
 הנקוב המועד מתום החל לתקופה תהיה ,כאמור לקבלן המגיעה הריבית בפיגור. ששולם
 כספית תמורה כל לקבלן תשולם לא בפועל. תשלום למועד ועד הסופי החשבון לתשלום בחוזה
 לנקוב מעבר כלשהי ריבית ו/או הצמדה הפרשי ישא לא התשלום כן כמו לכך. מעבר נוספת
 מכך. המשתמע ו/או הנובע כל בגין ו/או העניין בגין לעיל

 מופרז רווח ומניעת יתר תשלומי

61.  

 ממועד יום 15 תוך ,למזמין יחזירם ,זה חוזה פי-על לו המגיע מעל תשלומים הקבלן קיבל אם .61.1
 האמור אין בפועל. לתשלום ועד החוב היווצרות מיום פיגורים ריבית בתוספת ,בכתב דרישתו
 סכום מכל ,כאמור הריבית בתוספת היתר תשלומי את לקזז המזמין של מזכותו גורע לעיל
 לכל או זה לחוזה המציא שהקבלן הערבויות חילוט באמצעות לגבותם או לקבלן ממנו המגיע
 החזרתם את תחילה שידרוש מבלי ,אחרת דרך בכל לגבותם או המזמין לבין שבינו אחר חוזה

 מהקבלן.

61.2.  

 מניח לקבלן משולם להיות שעומד או ששולם החוזה ששכר להניח יסוד למנהל היה .61.2.1
 מתחייב והקבלן חקירה עריכת על לצוות המנהל רשאי ,מופרז רווח לקבלן

 והמסמכים החשבונות ,הפנקסים כל את ולנציגיהם למזמין ,למפקח ,להמציאלמנהל
 וכן ,החוזה בביצוע הכרוכה כלשהיא פעולה של לביצוע או לחוזה הנוגעים האחרים

  החקירה. לביצוע שתידרשנה בכתב והן פה בעל הן ,אחרות ידיעות כל לתת

 רווח החוזה שכר מניח דעתו שיקול לפי כי כאמור מהחקירה כתוצאה המנהל קבע  .61.2.2
 כפי , בלבד הדעת על ומתקבל הוגן רווח לקבלן שיניח כך החוזה שכר יופחת -מופרז
 שכר מעל שקיבל סכום כל דרישה לפי להחזיר מתחייב והקבלן המנהל ידי על שייקבע
 או מהמזמין לקבל שיגיע סכום כל לנכות המזמין רשאי כן כאמור. המופחת החוזה
  אחרת. דרך בכל אותו לנכות

 הרווחים בחשבון יובאו ,זה סעיף לפי הדעת על ומתקבל הוגן רווח קביעת לצורך  .61.2.3
 ו/או דומים בתנאים המזמין מטעם מבנים שביצעו אחרים קבלנים אצל המקובלים

 מציעים אצל זו בעבודה יחידה מחירי ו/או אחרים קבלנים אצל דומות עבודות מחירי
  זה. חוזה נשוא העבודות לביצוע מחיר הצעת להציע להזמנה שותפים היו אשר אחרים
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 העבודה ובערך החומרים במחירי תנודות

62.    

 בעתיד ישתנו ולא מראש ומוסכמים קבועים הינם הכמויות בכתב הנקובים היחידה מחירי .62.1
 המחירים ובמדדי חוץ מטבעות של החליפין בשערי שינויים לרבות ,סיבה או גורם כל בשל

 ,מסים הטלת ,הריבית בשיעורי שינויים ,ושכר מלאכות ,חומרים במחירי שינויים ,השונים
  וכיו"ב. מכסים ,היטלים

 וישולם כלשהו באופן צמוד יהיה לא זה בחוזה כאמור הקבלן זכאי יהיה לו התמורה סכום .62.2
  זה. בחוזה הנקובים בסכומים נומינלית
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 ביצועו המשכת אי או החוזה סיום – י"ב פרק

 המבנה ממקום הקבלן יד סילוק 

63.  

 להשלים ,בו החזקה את לתפוס ,המבנה ממקום הקבלן של ידו את לסלק רשאי יהיה המזמין .63.1
 לידי זה הסכם ולהביא – אחרת דרך בכל או אחר קבלן באמצעות או בעצמו – המבנה את

 ,הקבלן ידי על ההסכם של יסודית הפרה המהווים ,להלן המנויים מהמקרים אחד בכל סיום
 דעתו שיקול פי ועל המזמין ידי על – חלקן או כולן –  אלו מפעולות מי שנקיטת מבלי וזאת

 המוקנים מהסעדים יגרע שהדבר ומבלי המזמין ידי על החוזה כביטול ייחשב הבלעדי
  דין: כל פי על ו/או ההסכם הוראות יתר פי על הקבלן ידי על ההסכם הפרת בשל למזמין

 עבודה התחלת בצו שנקבע במועד הפרויקט/העבודות בביצוע התחיל לא כשהקבלן .63.1.1
 על שייקבע אחר מועד כל תוך או שעות 48 תוך - ציית ולא ,ביצועו את שהפסיק או
 בביצוע להמשיך או להתחיל מהם ממי בכתב להוראה - בעניין המנהל או המזמין ידי

 אחרת. דרך בכל הפרויקט/העבודות מביצוע כשהסתלק או ,הפרויקט/העבודות

 ביצוע שקצב ,והסופי הבלעדי דעתם לשיקול ,בהתאם סוברים המנהל או כשהמזמין  .63.1.2
 או בחוזה הקבוע במועד השלמתו את להבטיח כדי מדי איטי הפרויקט/הפרויקט

 בכתב להוראה שעות 48 תוך ציית לא והקבלן ,להשלמתו קוצר או שהוארך במועד
 השלמת את להבטיח שמטרתה בהוראה הנזכרים באמצעים לנקוט מהם ממי

   במועד. הפרויקט/הפרויקט

 פרויקט/הפרויקט את מבצע אינו שהקבלן ,דעתו להנחת ,הוכחות המנהל בידי כשיש  .63.1.3
 לא לקבלן בכתב שהתראה ולאחר החוזה מסמכי וליתר לתכניות ,למפרטים בהתאם
  רצויות. תוצאות ,המזמין או המנהל ,לדעת נשאה

 המזמין הסכמת בלי – לאחר ,ממנו חלק כל או כולו ,החוזה את הסב כשהקבלן  .63.1.4
 ובכתב. מראש

 כמפורט לזהותו ובכתב מראש המנהל הסכמת ללא משנה קבלן העסיק כשהקבלן  .63.1.5
 הפרויקט. מביצוע לסלקו המנהל להוראת נענה ולא ,לעיל 3 בסעיף

 או עם סידור כשעשה או נכסים כינוס צו נגדו כשניתן או הרגל את פשט כשהקבלן .63.1.6
   מאוגד. גוף הינו הקבלן בו במקרה פירוק של במקרה או נושיו לטובת

 נתן הקבלן של בשמו אחר אדם או שהקבלן ,דעתו להנחת ,הוכחות המנהל בידי כשיש .63.1.7
 או לחוזה בקשר כלשהי הנאה טובת או דורון ,מענק ,שוחד כלשהו לאדם הציע או
 טענותיו להשמיע ,בכך רצונו אם ,לקבלן שניתן ובלבד החוזה בביצוע הכרוך דבר לכל
  המזמין. או המנהל בפני

 די בה שיש בעבירה בפלילים הורשע או הקבלנים בפנקס מרישום הושעה כשהקבלן .63.1.8
  החוזה. לפי התחייבויותיו בקיום לפגוע

 על או ,הקבלן של כספים על או ,מהם חלק או הקבלן נכסי על עיקול הוטל כאשר .63.1.9
 נכסיו או הקבלן נגד לפועל הוצאה פעולת שנעשתה או ,לקבלן המגיעים כספים

 עשיית מיום או העיקול הטלת מיום  עסקים ימי (3) שלושה בתוך בוטלה לא והפעולה
  לפועל. ההוצאה פעולת

 הפר הקבלן בו מקרה בכל ,לעיל-63.1.1-63.1.9 בסעיפים מהאמור לגרוע ומבלי נוסף .63.1.10
 מיום ימים 7 בתוך ההפרה את ןתיק ולא החוזה פי על מהתחייבויותיו התחייבות

 שיקבע אחר מועד כל תוך או בעניין המזמין או המנהל מאת בכתב התראה קבלת
  בעניין. כאמור שתינתן בהתראה ההפרה לתיקון
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 רשאי ,מהמזמין או מהמנהל בכתב הודעה באמצעות ,המבנה ממקום הקבלן של ידו סולקה .63.2
  כדלקמן: לנהוג המזמין

 במקום המצויים ,מהם חלק בכל או ,והמתקנים הציוד ,החומרים בכל להשתמש .63.2.1
 הפרויקט. השלמת לצורך ,המבנה/הפרויקט

 ממקום לסלק ,מהמזמין או מהמנהל בכתב הודעה באמצעות ,מהקבלן לדרוש .63.2.2
 הקבלן ציית לא מהם. חלק או והמתקנים הציוד ,החומרים כל את המבנה/מהפרויקט

 שיראה מקום לכל הפרויקט ממקום לסלקם המזמין רשאי ,יום 14 תוך ,זו לדרישה
  להם. שייגרמו אבדן או נזק לכל אחראי יהיה לא והמזמין ,הקבלן חשבון על ,בעיניו

 :שלהלן ההוראות יחולו ,המבנה במקום החזקה את המזמין תפס  .63.3

 וכן ידו סילוק למועד עד שבוצעו העבודות של מדידות לערוך הקבלן את יזמין המנהל .63.3.1
 המבנה במקום המצויים הקבלן של והמתקנים הציוד ,החומרים רשימת את לערוך
 ידי על לכך שנקבע במועד הקבלן הגיע לא בעניין. לעיל 63.2 סעיף להוראת בכפוף
 והרשומות המדידות בעצמו. רשומות המדידות את לערוך רשאי המנהל יהא המנהל
  הצדדים. את ותחייבנה ומוחלטות סופיות תהיינה המנהל ידי על שייערכו

 כמפורט הנדרשות האסמכתאות בצירוף סופי חשבון המזמין לידי ימציא הקבלן .63.3.2
  לעיל. 60 בסעיף

 אחר ידי על הפרויקט/העבודות השלמת הוצאות בעלות חשבונו על יישא הקבלן .63.3.3
 אשר נזקים על הפיצויים ובסכום משרדיות להוצאות כתמורה מהן 12% של בתוספת
 אחרים נזקים ומפאת הפרויקט/הפרויקט בהשלמת דחייה כל מפאת למזמין נגרמו
 הפרויקט"(. השלמת של כוללת "עלות )להלן:

 לאחר רק ישולם מהמזמין לקבלן המגיע אחר תשלום כל או הסופי החשבון תשלום .63.3.4
 החלופה פי על הפרויקט השלמת של הכוללת העלות של הסופי הסכום שיתברר

 הבאות: החלופות מבין המתאימה

 של הכוללת העלות סכום על המזמין אצל המעוכבים החשבונות סכום עלה .63.3.4.1
 הללו. הסכומים בין ההפרש את לקבלן המזמין ישלם הפרויקט השלמת

 הכספים סכום על הפרויקט השלמת של הכוללת העלות סכום עלה .63.3.4.2
 לא המזמין ,מעוכבים אם ,ממנו לקבלן המגיעים המזמין אצל המעוכבים

 את למזמין וישלם יוסיף המעוכבים.הקבלן הסכומים את לקבלן ישיב
 הסכומים לבין הפרויקט השלמת של הכוללת העלות סכום בין ההפרש
 ,ההפרש סכום את למזמין הקבלן שילם לא כאמור. ,המזמין בידי המצויים
 באמצעות לרבות נוהג או דין כל פי על מהקבלן לגבותו רשאי יהא המזמין
 בסעיף האמור ישנן. אם ,בידיו אשר הקבלן של הבנקאיות הערבויות חילוט

 אצל הקבלן של כספים כלל מעוכבים לא בו במקרה בהתאמה יחול זה
   המזמין.

 שלעיל זה חוזה סעיפי להוראות בהתאם המזמין זכויות על להוסיף באות 63 סעיף הוראות .63.4
  מהן. לגרוע ולא ,ולהלן

 קיזוז

 זה חוזה פי-על מהקבלן לו המגיע חוב כל ,זה חוזה פי-על ממנו המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאי המזמין .64
 למזמין. הקבלן מן המגיע אחר קצוב חוב כל וכן ,הקבלן לבין שבינו אחר חוזה כל פי-על או

 לרבות ,אחרת דרך בכל האמור החוב את לגבות המזמין של מזכותו גורעות אינן זה סעיף הוראות 
 המזמין. לבין שבינו אחר חוזה לכל או זה לחוזה המציא שהקבלן הערבויות חילוט באמצעות

  דין. כל פי-על למזמין הקיימת הקיזוז מזכות לגרוע כדי לעיל באמור אין  
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 המבנה ביצוע המשכת אפשרות אי

65.  

 מלחמה מפאת ,מקצתו או כולו ,הפרויקט בביצוע להמשיך אפשרות שאין עת בכל יתגלה אם .65.1
 ראישו לקבלן יתן והמזמין למזמין הקבלן יפנה ,עליה שליטה לקבלן שאין אחרת סיבה כל או

 אחר ימלא והקבלן ,מקצתו או כולו ,הפרויקט בביצוע להמשיך אפשרות אין אמנם כי ,בכתב
 כאמור. הפרויקט ביצוע המשכת לאי הנוגע בכל המזמין או המנהל הוראות

 65.1 סעיף לפי הפרויקט ביצוע המשכת אפשרות אי של במקרה לקבלן שישולם הסכום  .65.2
 והשיעורים למחירים בהתאם – האמור האישור מתן לתאריך עד שבוצעה העבודה ערך ,יהיה

  השינויים. ובפקודות הכמויות בכתב הנקובים

 תביעות כולל ,הקבלן תביעות כל של ומוחלט סופי לסילוק הוא כאמור הסכום תשלום .65.3
  כאמור. הפרויקט ביצוע המשכת אי בגין שנגרמו הוצאות עבור ותביעות פיצויים

 לא והקבלן אחרים ומתקנים ציוד ,חומרים הפרויקט ממקום לסלק לקבלן המנהל הורה .65.4
 ,65.1 סעיף לפי המזמין או המנהל להוראות בהתאם אחרת פעולה ביצע שלא או סילקם
 ,אחרת דרך בכל או בעצמו ,הקבלן חשבון על האמורות הפעולות את לבצע המזמין רשאי

  משרדיות. להוצאות כתמורה מהן 12% של בתוספת ,בכך הכרוכות בהוצאות ישא והקבלן

 החוזה ביול

 הקבלן. על יחולו  - וקיימות במידה – חוזה בולים/ביול מס הוצאות   .66

 מוסף ערך מס

67.  

  מוסף. ערך מס כוללים אינם זה בחוזה הכמויות כתב בסעיפי הנקובים המחירים .67.1

 חוזה פי-על החשבונות תשלום במועדי הקיים בשיעור המוסף הערך מס את ישלם המזמין .67.2
  זה.

 לעיל: 67.2 בסעיף האמור אף על .67.3

 ,הסופי החשבון את הקבלן הגיש לא או הסופי החשבון בהגשת הקבלן איחר אם .67.3.1

 השלמת מיום יום 195 מתום החל הזמן ובפרק ,החוזה בתנאי 60 בסעיף כאמור

 בשיעור המס סכום את המזמין ישלם – המוסף הערך מס של שיעורו הועלה ,הפרויקט

 הסופי החשבון הוגש אילו החוזה שכר יתרת לתשלום שנקבע במועד קיים שהיה

  .60 בסעיף שנקבע במועד

 בתנאי 42-ו 41 בסעיפים כאמור התקופה תוך הפרויקט ביצוע את הקבלן השלים לא .67.3.2

 את להשלים הקבלן היה חייב בו מהיום יום 195 מתום החל הזמן ובפרק ,החוזה

 בשיעור המס סכום את המזמין ישלם – המוסף הערך מס של שיעורו הועלה ,הפרויקט

 הפרויקט/ המבנה הושלם אילו החוזה שכר יתרת לתשלום שנקבע במועד קיים שהיה

 במועד. הוגש הסופי והחשבון במועד
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 א' נספח

 הצמדה ללא  אוטונומית בנקאית ערבות

 
        בע"מ _____________ בנק:

          סניף:_____________

 הסניף:____________ כתובת

 ____________ תאריך:

 

 לכבוד

   בע"מ צפת האקדמית המכללה

 ג.א.נ.,

 ___________________ מס': בנקאית ערבות הנדון:    

 

 ש"ח _________________ של כולל לסכום עד סכום כל לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו .1

 שתדרשו "(הערבות סכום" )להלן:  ( ש"ח ______________________  )במילים:

  "(.נערבה"            )להלן: _______________________________________________ מאת: 

 .04WB/17 מס' חוזה / מכרז עם בקשר

 

 ,לפעם מפעם ,מאתנו לדרוש או בשלמותו הערבות סכום תשלום מאתנו לדרוש זכאים תהיו אתם .2

 ביחס בתוקפה זו ערבות תשאר תשלום כל לאחר כזה ובמקרה הערבות סכום חשבון על סכומים

 הערבות. סכום על יעלה לא ,דרישותיכם של הכולל שהסכום ובלבד הערבות סכום ליתרת

 

 יאוחר ולא בכתב הראשונה דרישתכם לפי מייד ,לכם נשלם אנו אוטונומית. ערבות הנה זו ערבותנו .3

 סכום בגבולות ידכם על שיידרש סכום כל ,דרישתכם קבלת ממועד ימים )עשרה( 10 תוך מאשר

 דרישתכם את להוכיח או לבסס עליכם שיהיה ומבלי דרישתכם לנמק עליכם שיהיה מבלי הערבות

  כלפיכם. לחיוביו בקשר לנערב לעמוד שיכולה הגנה טענת כל כלפיכם לטעון ומבלי

 תשלומו את כלשהו אחר שלישי מצד או מהנערב תחילה לדרוש חייבים שתהיו כך על מוותרים אנו 

 מקצתו. או כולו ,הערבות סכום של

 

 בכתב לנו להימסר חייבת פיה על דרישה וכל בכלל ועד _______ ליום עד בתוקף תהיה זו ערבות .4

 ערבות תהיה זה תאריך לאחר תתקבל. לא במברק או בפקס דרישה זה. בתאריך מאשר יאוחר לא

 ומבוטלת. בטלה זו

 

 להסבה. או להעברה ניתנת אינה זו ערבות .5

 

 

 ___________________________   ___________________ תאריך:

 הבנק וחותמת חתימות                  
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 ב' נספח

 השלמה תעודת

 

 לכבוד:

 צפת האקדמית המכללה

 א.ג.נ.,

 

 

 השלמה תעודת : הנדון

 

 

 לבין ביניכם __________ ביום שנחתם חוזה של הכללים לתנאים 54 סעיף הוראות פי על

 כי בזה מאשר הריני ,החוזה לפי כמפקח סמכותי ובתוקף להקמת............... _________

 כל כי ,לחוזה בהתאם ונמסרו בוצעו ,בחוזה כהגדרתן העבודות ______________ בתאריך

 המתאימות ההדרכות כל וכי ,נמסרו הדרושים האחריות וכתבי הטכניים המסמכים

  בוצעו. מטעמו מי ו/או המזמין לאנשי והנדרשות

 

  ,רב בכבוד       

        

 

__________________ 

 הפרויקט מנהל               
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  ג' נספח

 ויתור כתב

                  תאריך         

 לכבוד

 צפת האקדמית המכללה

 

 כהגדרתן התחייבויותינו כל ביצוע בגין ,והסופי הכולל החשבון את להגיש בזאת מתכבדים הח"מ אנו

 "(.ההסכם" ...................)להלן: .להקמת לביניכם בינינו שנחתם בהסכם

 

 כדלקמן: בזאת ומאשרים מצהירים אנו זה ויתור כתב חתימת עם

 

 אושר אשר המצטבר הסכום קרי ,והסופי הכולל הסכום כי  עלינו ומוסכם לנו ידוע  .1
 פי על התחייבויותינו וכל עבודותינו כל ביצוע בגין ,ידכם – ועל המנהל ע"י לתשלום
 "(.הסופי השכר" )להלן: מע"מ( )כולל _______________₪ של  בסך הינו ההסכם

 של סך זה ויתור כתב חתימת למועד עד לנו שולם הסופי השכר חשבון על .2
 מע"מ(. )כולל ______________ש"ח

 ואשר הסופי השכר מתוך מכם לנו המגיעה היתרה קבלת עם כי ,בזאת מאשרים אנו .3
 הסופי השכר לנו ישולם ,מע"מ( )כולל _________ש"ח של סך כדי מסתכמת
 במלואו.

 

 אין ,לעיל 3 בסעיף הנקוב הסכום לקבלת לזכותנו פרט כי ,ומאשרים מוסיפים אנו .4
 כלפיכם - שהוא וסוג מין מכל - טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כל  תהיינה ולא לנו
 ,בו הכרוך ו/או ממנו הנובע לכל ו/או להסכם בקשר מטעמכם הבאים כלפי ו/או

  בעקיפין. ו/או במישרין

 חייבים אנו אשר ,התחייבויותינו יתר מביצוע אותנו לשחרר כדי לעיל באמור אין .5
 אלו לרבות ,ונוהג דין כל ,ההסכם להוראות בהתאם ,העבודות השלמת לאחר לבצען

 הבדק. לתקופת הקשורות

 

  ,רב בכבוד        

  

       __________________ 

  הקבלן חתימת                
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 ד'  נספח 

 ביטוח

 (מהחוזה נפרד בלתי חלק מהווה זה נספח)

 

 האקדמית שהמכללה ומבלי ,דין כל לפי ו/או זה חוזה לפי הקבלן מאחריות לגרוע מבלי    1

 כי צפת האקדמית המכללה מצהירה ,הקבלן כלפי  כלשהי אחריות עצמה על נוטלת צפת

 "ביטוח:)להלן בהמשך כמפורט בהקמה קבלניות עבודות ביטוח  פוליסות תערוך המכללה

 או נזק ,אבדן מפני המכוח הבאים על או / ו העצמ על להגן מנת על  קבלניות"( עבודות

 ,סייגים ,לתנאים בכפוף זה. חוזה נשוא העבודות מביצוע הנובעים או הקשורים אחריות

 ,ההקמה עבודות בביטוח הכלולים העצמית ההשתתפות  וסכומי המבטח אחריות גבולות

 להלן: המפורטים הביטוח פרקי את הקבלניות העבודות ביטוח יכלול

  רכוש נזק – (1) פרק     א.             

 הביטוח תקופת במשך לעבודות באתר שייגרמו צפויים ובלתי פיזיים נזק או אבדן  

  .באתר העבודות שווי במלוא

  ג' צד כלפי אחריות – (2) פרק    ב. 

 תקופת במשך שייגרמו לרכוש נזק או גופנית פגיעה בגין שלישי צד כלפי חבות  

 .ולתקופה למקרה ₪ 12,000,000.- של אחריות בגבול הביצוע

 מעבידים אחריות – (3) פרק     ג. 

 תוך ,הביצוע תקופת במשך באתר הנגרמת גופנית פגיעה בגין עובדים כלפי חבות  

 העבודות. ביצוע ועקב כדי

 המשנה וקבלני הקבלן את גם יכלול הקבלניות העבודות בביטוח המבוטח שם .2

  הביטוח. דמי בגין המכללה בהוצאות ישתתף הקבלןו

 השחמי) 0.5% ל השווה סכום של  ,החוזה משכר ניכוי ידי על תהיה הקבלן השתתפות 

 ,החוזה לחתימת המכרזים בועדת שאושרה הכוללת בהצעה הנקוב החוזה משווי פרומיל(

 למזמין. הקבלן שיגיש הראשון מהחשבון כולו יבוצע הניכוי מע"מ. בצירוף

 ,ביטוח מקרה בקרות כי מוסכם ,החוזה פי על הקבלן של התחייבויותיו כל למילוי בכפוף  .3

  מתחייב ,זה חוזר נשוא לעבודות הקבלניות העבודות ביטוח של (1) פרק פי על המבוטח

 תגמולים המבטח מאת בפועל יתקבלו אשר הביטוח תגמולי מתוך ,לקבלן להעביר המזמין

 האובדן קימום לשם הדרוש לסכום עד לקבלן שנגרם הנזק בגין יתקבלו( )אם יתקבלו אשר

 הקבלן. ידי לעבודות הנזק או

 מתחייב והקבלן ,הקבלניות העבודות ביטוח בפוליסת לעיין לקבלן תאפשר המכללה   .4

 לפני וזאת תנאיה בכל  בקי ולהיות הקבלניות העבודות ביטוח פוליסת תוכן את ללמוד

 העבודות. ביצוע תחילת

  קבלניות עבודות ביטוח לפוליסת בקשר הקבלן כלפי אחריות בכל תשא לא המכללה    .5

 ,הקבלן לצרכיי או לסיכון התאמתו , הביטוחי החיסוי של יותודל הנוגע בכל זה ובכלל

 או תביעה ,טענה המכללה כלפי מלהעלות מנוע יהיה הוא כי בזה ומאשר מצהיר הקבלן
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  יותוד ,הביטוחי החיסוי של ותנאיו היקפו ,לתוכנו באשר שהוא  סוג או מין מכל דרישה

 לצרכיו.  או  לסיכון והתאמתו

 לערוך או הקבלניות העבודות ביטוח היקף את להרחיב צורך קיים הקבלן שלדעת ככל 

 כאמור. הנוסף הביטוח את הוא חשבונו על וירכוש הקבלן יוסיף ,נוסף ביטוח

 על ויקיים ירכוש הקבלן ,דין כל פי על ו/או זה חוזה פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי  6.

 קבלן"(: "ביטוחי יקראו יחד )שכולם להלן המפורטים הביטוחים את חשבונו

 ,מנועי רכב בכלי השימוש עקב גופנית פגיעה בגין דין פי על כנדרש חובה ביטוח .א

 ו/או  מנועי רכב בכלי השימוש עקב שלישי צד של רכוש בגין אחריות  ביטוח וכן

  למקרה.  ₪ 750,000 של מסך יפחת שלא צמ"ה

 או אבדן מפני ,ממנו חלק מהווה ואינו הפרוייקט לעבודות המשמש לציוד ביטוח .ב

 מטעמו. המשנה קבלני או הקבלן ע"י יבוצע זה ביטוח נזק.

 4,000,000 מסך יפחת לא פיו על המבטח אחריות שגבול המוצר אחריות ביטוח .ג

 ממועד וזאת ,בעבודות כלשהו פגם עקב להגרם העלול נזק או פגיעה כל בגין , ₪

 זו אחריות קיימת שבה התקופה כל ולמשך למכללה חלקן או העבודות מסירת

 המכללה שם את גם לכלול יורחב המבוטח שם דין. כל לפי או החוזה לפי

 צולבת". "חבות סעיף גם במפורש יכלול הכיסוי צפת. האקדמית

 4,000,000 מסך יפחת לא פיו על המבטח אחריות שגבול מקצועית אחריות ביטוח .ד

 כל ולמשך ההתקשרות תקופת למשך וזאת ,מקצועי מחדל או מעשה כל בגין  ₪

 יורחב המבוטח שם דין. כל לפי או החוזה לפי זו אחריות קיימת בה נוספת תקןפה

 המזמין. את גם לכלול

 צולבת". "חבות סעיף גם במפורש יכלול הכיסוי  

 פיו על מפורש תנאי יכללו לעיל 6 בסעיף כאמור הקבלן שירכוש ביטוח וכל הקבלן ביטוחי  7.

 כן אם אלא ,לחדשם שלא או / ו היקפם את לצמצם או / ו לבטלם רשאי אינו המבטח

 מראש. יום 60 כן לעשות כוונתו על רשום בדואר הודעה למזמין המבטח מסר

 פיו על מפורש תנאי יכללו לעיל 6 בסעיף כאמור הקבלן שירכוש ביטוח וכל הקבלן ביטוחי  8.

 לטובתה. או המזמין ידי על שנערך אחר ביטח לכל ראשוניים ביטוחים הינם

 בדבר מפורש סעיף יכללו לעיל 6 בסעיף כאמור הקבלן שירכוש ביטוח וכל הקבלן ביטוחי  9.

 המבוטח מיחידי יחיד כל נגד (SUBROGATION) לתחלוף המבטח של זכותו על ויתור

 שלמבוטח גוף או אדם וכל ועובדיה המכללה תלמידי ,מטעמם והבאים ,המכללה לרבות

 לעבודה. הקשור או ,לשפותו בכתב התחייב שהמבוטח או איליו זיקה

 המונע מפורש סעיף יכללו ,לעיל 6 בסעיף כאמור הקבלן שירכוש ביטוח וכל הקבלן ביטוחי 10.

 הביטוח. לתגמולי זכויות זה ובכלל הביטוח פוליסת פי על זכויות המחאת

 העתקים ,דרישתה עם מיד צפת האקדמית המכללה לידי להמציא מתחייב הקבלן 11.

 האמור בין התאמה אי של מקרה בכל הקבלן. ביטוחי של  חתומות ביטוח מפוליסות

 על  הביטוח. תנאי לשינוי הקבלן יגרום ,זה בחוזה האמור לבין הקבלן ביטוחי בפוליסות

  הביטוחים בעריכת אין כי במפורש בזה מוסכם זה. חוזה להוראות להתאימם מנת

 וקיום התאמתם בדבר אישור להוות כדי בשינויים ו/או בהמצאתם ,האמורים



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  83 עמוד
 

 אחריותו את תצמצם ולא מאחריותו תגרע לא הקבלן לביטוחי בקשר הקבלן התחייבויות

 דין. כל פי על או זה הסכם פי על

 הנקובים העצמית השתתפות בסכומי  ישא הקבלן כי במפורש מודגש ,ספק הסר למען 12.

 יהיו אלו סכומים הקבלן. לביטוחי ובקשר קבלניות עבודות לביטוח הביטוח בפוליסת

 לקבלן. ממנה שיגיע סכום מכל המכללה ידי על לקיזוז נתונים

 פוליסות פי על המבטח אחריות תותנה בקיומם אשר התנאים כל את יקיים הקבלן  13.

 חובת כלשהי בפוליסה הוטלה הקבלן. ביטוחי של פוליסות פי ועל קבלניות עבודות לביטוח

 הכרוכה הוצאה בכל ישא והוא הקבלן על החובה תחול – שמירה להבטיח חובה או שמירה

 פי על זכויותיה על לשמירה הדרוש ככל המכללה עם פעולה ישתף הקבלן בקיומה.

 את לממש המכללה של ביכולתה במחדל ובין במעשה בין ,יפגע ולא הביטוח פוליסות

   פיהן. על זכויותיה

 ביטוח בפוליסת שינויים לבצע הזכות את לעצמה שומרת  צפת האקדמית המכללה 14.

 היקף את לצמצם כדי בו שיש שינוי כל אולם ,לעיל 1 בסעיף הנזכרת הקבלניות העבודות

 בכתב. לידיעתו יובא לקבלן הניתן הכיסוי

 כדי או דין פי על ו/או זה  חוזה לפי הקבלן מאחריות לגרוע כדי זה  סעיף בהוראות אין 15.

 זה סעיף פי על הקבלן התחייבויות של והמדויק המלא וקיומם ,אחריותו את לצמצם

 כאמור. מאחריות אותו פטורת לא  ,לעיל 6 סעיף פי על  כלשהי התחיבות

 החיובים מבין או זה שבסעיף התחייבויותיו מבין כלשהי התחייבות הקבלן קיים לא 16.

 ,במקומו הקבלן חיובי את לקיים  המכללה רשאית – ביטוח פוליסות מכוח עליו המוטלים

 בה נשאה כלשהי הוצאה כל בגין ,הראשונה דרישתה פי על ,המכללה את ישפה והקבלן

 ,זכות בכל לפגוע בלא והכל ,מכך כתוצאה לה שנגרם נזק כל בגין אותה ויפצה כך לשם

 זה. חוזה פי על או / ו דין פי על למכללה העומדים וסעד תרופה

 

 

 

 

 

 

__________________    __________________________ 

 המכללה חתימת           הקבלן חתימת       
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 ה' נספח

 ביטוחים קיום על אישור

 …………תאריך:
 לכבוד

 "(המכללה)להלן:" צפת האקדמית המכללה

 צפת ,11 ירושלים רח'

 

 "הקבלן"( : )להלן                  ע"ש........................................ ביטוחים קיום על אישור הנדון:

 

 ביצוע עם בקשר להלן המפורטים הביטוחים את  הקבלן שם על ערכנו כי בזאת מאשרים הננו

   במכללה: מערבי אגף ושימור בינוי עבודות

  רכב ביטוח .1

 בו. מחזיק הוא ו/או הקבלן שבבעלות לרכב מקיף ביטוח 1.1

 למקרה. ₪ 750,000.- של אחריות בגבולות הנ"ל לרכב שלישי צד ביטוח  1.2

 __________________. תאריך עד _________________ מתאריך הביטוח: תוקף

 __________________________  הרישוי: מספרי 

    __________________________ 

    __________________________ 

 

  מקצועית אחריות ביטוח    .2

 לכל להיגרם העלולים הפסד ו/או נזק ו/או אובדן בגין דין כל פי על הקבלן של אחריותו בגין

 כתוצאה ,עובדיה ו/או המכללה האמור( מכלליות לגרוע )ומבלי לרבות כלשהו גוף ו/או אדם

 ,מטעמו מי בגין השילוחית אחריותו ו/או עובדיו ו/או הקבלן של מקצועי מחדל ו/או ממעשה

 אינו הביטוח ההסכם. נשוא הפרויקט ו/או העבודות ביצוע עם בקשר השמטה ו/או טעות לרבות

 מסמכים שחזור ו/או אובדן ,ביטוח מקרה בעקבות עיכוב או שימוש אובדן בדבר הגבלה כל כולל

  עובדים. של יושר ואי

 העבודה ביצוע אם אף ,העבודה ביצוע תחילת מיום רטרואקטיבית תחולה בעל הינו הביטוח

 הרטרואקטיבי"( "התאריך )להלן:   ______ התאריך: לפני לא אך ,ההסכם נחתם בטרם החל

 חודשים. 6 של מורחבת גילוי תקופת כולל והוא

 פי על המבוטח הקבלן מאחריות הנובעת המכללה אחריות את לכסות מורחב הביטוח 

 אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח ייחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף ,הפוליסה

 המכללה של המקצועית אחריותה את מכסה אינה הפוליסה כי מובהר ,ואולם המבוטח. מיחידי

 הקבלן. כלפי

 הביטוח. לתקופת ובמצטבר למקרה ,לפחות  ₪ 4,000,000 :האחריות גבולות

 __________________ תאריך עד _________________ מתאריך הביטוח: תוקף 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  85 עמוד
 

 המוקדם לפי ,ממנה חלק או העבודה  של הראשונה המסירה לפני )יבוצע המוצר חבות ביטוח    .3

 מביניהם(

 

 נזק ו/או אובדן בגין דין פי על מטעמו מי בגין השילוחית אחריותו ו/או הקבלן של אחריותו בגין  

 ו/או המכללה האמור( מכלליות לגרוע )ומבלי לרבות כלשהו גוף ו/או אדם לכל להיגרם העלולים

 ההסכם. נשוא הפרוייקט ו/או העבודות ביצוע עם בקשר הקבלן של פגום ממוצר כתוצאה עובדיה

 המוצר. בהרכבת/הכנת לקויה עבודה גם משמעו-פגום מוצר

 

 החל העבודה ביצוע אם אף ,העבודה ביצוע תחילת מיום רטרואקטיבית תחולה בעל הינו הביטוח

 והוא הרטרואקטיבי"( "התאריך )להלן:   ______ התאריך: לפני לא אך ,ההסכם נחתם בטרם

 חודשים. 6 של מורחבת גילוי תקופת כולל

 

 ,צולבת אחריות סעיף כולל הביטוח בלבד. הנ"ל העבודות לצורך המבוטח בשם נכללת המכללה  

 שמו על הוצאה כאילו ,בנפרד המבוטח מיחידי אחד כל על יחול בפוליסה הביטוחי הכיסוי לפיו

 של בקיומם תלויה ובלתי נפרדת כשהיא ,וחריגיה הוראותיה ,תנאיה על זו פוליסה בלבד

 אחד. משפטי גוף כדין ,אנשים כמה הכוללת שותפות של דינה האחרים. המבוטחים

 

 הביטוח. לתקופת ובמצטבר למקרה ,לפחות  ₪ 4,000,000 :האחריות גבולות  

 

 _____________. ליום ועד _____________ מיום הביטוח: תוקף  

 

 

 

 הבאות: להוראות כפופים יהיו הקבלן ביטוחי .4

 

  הביטוח סכום את להגדיל ו/או הביטוח תקופת את להאריך אופציה תהיה למבוטח 4.1

   העבודות בביטוח

 נוספת  יחסית בפרמיה המבוטח יחוייב כאמור במקרה  העבודה. ביצוע משלבי שלב בכל הקבלניות 

  רטה. פרו בסיס על שתחושב

 

 טענה כל על  מוותרים אנו וכי  ידכם על נערך אשר  ביטוח לכל קודמים  הנ"ל  הביטוחים 4.2

 ביטוחיכם. שיתוף בדבר דרישה ו/או

 

 המבוטח של הזהירות לחובת בכפוף מבוטל בפוליסות שקיים ככל רבתי רשלנות חריג 4.3

 דין. עפ"י המבטח לזכויות ובכפוף

 

 אחריות את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע , כזה( יהיה )אם בפוליסות סעיף כל 4.4

 המכללה. כלפי יופעל לא ,אחר ביטוח קיים כאשר ,המבטח

 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  86 עמוד
 

 תובע היה לא סביר מבוטח אשר גוף או אדם כל כנגד לתחלוף זכותנו על מוותרים הננו 4.5

 המכללה ו/או שהמבוטח או אליו זיקה למזמין ו/או שלמבוטח גוף ו/או אדם כל וכן פיצוי ממנו

 אולם ,מכללא או מפורש עבודה בחוזה המבוטח עם הקשור אחר אדם כל ו/או לשפותו והתחייב

 זדון. כוונת בתוך לנזק גרם אשר אדם כלפי יחול לא כאמור ויתור

 

 לא ,בסכומים או במלל ,בהם לרעה שינוי ו/או הנ"ל הביטוחים ביטול כי מתחייבים הננו 4.6

 רשום בדואר ,בכתב לעירייה יום 30 של מראש בהודעה אלא ייעשה

 

 אם אלא ,למזמין ישירות ישולמו זו פוליסה פי על המבוטח הרכוש בגין ביטוח תגמולי 4.7

  לאחר. הביטוח תגמולי תשלום המאשר המכללה של בכתב אישור לידנו הומצא

 

 על חלה בנזקים העצמית והשתתפות הביטוח פרמיות לתשלום שהאחריות לנו ידוע 4.8

 בלבד. הקבלן

 

  ,למקרה  ₪ 100,000.- על עולה אינה הנ"ל הביטוחים מן אחד בכל העצמית ההשתתפות  4.9

 

 פי על מהזכויות לגרוע העלול המבוטח מיחידי יחיד של מחדל או מעשה כי ,מוסכם 4.10

  זו. פוליסה פי על המכללה מזכויות יגרע לא זו פוליסה

 

  .2013  ביט מתנאי יפחתו לא מקצועית( אחריות ביטוח )למעט הפוליסה תנאי 4.11

 

 לעיל. האמור ידי על במפורש שונו שלא כמה עד וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי כפוף זה אישור

                   

    

 

 רב, בכבוד  

 

 

 ביטוח חברת חתימת          

 

 

 ותפקידו החותם שם           
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 1ג'  מסמך

 

 מיוחדים כלליים תנאים
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 זה. חוזה/מכרז במסגרת הכלולה העבודה תאור      00.01

 במתחם ישנים מבנים ושימור ושיפוץ חדשים מבנים להקמת מתייחסות זה חוזה/ מחיר הצעות 

 .מכרזה במסמכי כמפורט צפת האקדמית במכללה בוסל בית

 המצורפים מפרטים כמויות בכתבי ההמצויינות עבודות יבוצעו זה מכרז/חוזה במסגרת               

  : מבנים חמישה ל החוזה מסמכי את המהוויםו

 .זיוטרפיהיפ מבנה (1

 סטודנט שרותי בית / חוליםה בית - לשימור מבנה (2

 "מסר"( )להלן: רפואיות לסימולציות מרכז מבנה (3

 (פאושלי) לסיעוד הספר בית (4

 כלול אינו אך -סיעודל "סביהל מבנה בחוברת כלול לשימור מבנה - המרפאות בית מבנה (5

 .בפאושלי

 

 וכתבי המפרטים ,התכניות "פע ועיגון דיפון עבודות לבצע נדרש המבנים הקמת עבודות במסגרת

 הינה  והעיגון הדיפון עבודת כי  בזאת בהרמו המבנים. הקמת  ביצוע תחילת בטרם הכמויות

 – העבודה לביצוע הרשויות ללכ בין תאום נדרש זה במיקום ,"יוהאר ירושלים  לרחובות בצמוד

  מכך. הנגזרות המשמעויות כל על הקבלן של הבלעדית באחריותו

 נזקי למנוע מנת על הנדרשים הבטיחות אמצעי כל נקיטת על יתרה הקפדה להקפיד נדרש הקבלן 

 הקבלן .האחרים השטחים לרבות בהם והמשתמשים תכולתם ,הקיימים למבנים ורכוש נפש

 כזו. פגיעה לכל מלאה באחריות ישא

 איזורי בין להפרדה נעילה עם ודלתות זמניות איסכורית פח מחיצות חשבונו על יבצע הקבלן                 

  המכללה בשימוש הנמצאים והשטחים המבנים שאר ובין ,הסמוכים רחובותה  לשאר העבודה

 הצורך במידת שיידרש. פעם בכל והדלתות המחיצות העתקת לרבות המפקח הוראות לפי

 וכו'.  ירוק גבס ,ניילון יריעות באמצעות הגנה ,אקוסטית הפרדה תכלול המחיצה

 הגדרות  .מפלס רמתב למבנה מבנה בין תחום בקו האדריכל בתכנית מסומנים המבנים גבולות               

  לסיעוד הספר בית של הפאושלי עבודות מחיר ,החוזה בסעיפי לאמור בנוסף -פאושלי מבנה

 של מרכביו כל על נמוך מתח ,תקשורת ,האינסטלציה ,המיזוג ,החשמל עבודות כל את יכללו

 של הפאושלי במחיר כלולים יהיו אלא בנפרד אלו סעיפים ישולמו  ולא המרפאות בית מבנה

 לסיעוד הספר בית מבנה

                    

  

 גישה דרכי - האתר גבולות - המקום 00.02

 הספרייה למתחם בסמוך הנמצא  בוסל בית מתחם של המערבי חלקב תתבצע העבודה   .1 

 ,רבה בתנועה רב קהל מגיע זה למתחם ,היום משך לכל שוטף באופן פעיל אזור הינו אשר

 באופן רגל והולכי רכב כלי של בטוח מעבר ולאפשר להמשיך הקבלן על ברגל. או ברכב

 ותכנית המאושרת התנועה הסדרי לתכנית ובהתאם ,הפסקה ללא ובטיחותי שוטף

 הקבלן. ידי על נהשתוכ הבטיחות

 למבצע הקבלן יהפוך .ה.ע"(צ" )להלן: עבודה התחלת צו קבלת עם כי ומודגש מובהר   .2 

 פיזית הפרדה יבצע הקבלן ובתקנות. בחוקים כהגדרתו באתר הבטיחות ואחראי הבניה
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 פעילים ולשטחים סמוכים עבודה לשטחי עבודתו שטחי בין ובתקנות בחוקים כאמור

   אחרים.

 המזמין ע"י עבודות מתבצעות ,זה חוזה נשוא עבודות ביצוע בזמן כי מודגש , לנ"ל בנוסף  

 האתר. בהיקף סמוכים בשטחים אחרים קבלנים באמצעות

 ע"י יתואמו נוספות גישות ,רכב לכלי הכניסה שער דרך תהיה העבודות לאתר הגישה  .3 

 ההתארגנות שטח בלבד. הקבלן "חוע באחריות – והמשטרה המקומית הרשות עם הקבלן

 ויציאה כניסה כאשר ותוהתקנ הרשויות לדרישות בהתאם נתון כשטח יגודר הקבלן של

 כניסה להסדיר הקבלן על  ,ויידרש במידה ,נוסף יעודי שער באמצעות תתאפשר זה לשטח

 .אחר גורם כל או/ו המקומית הרשות מול ,זו

 .היחידה במחירי כלול זה בסעיף הדרוש כל כי ומודגש מובהר  

  .מכללהה קב"ט / הביטחון מח' באישור מותנית מכללהה לשטח הכניסה   .4 

 כפי התארגנותה שטחיב למעט מכללהה שטחי בכל הקבלן רכב חניית תותר לא ככלל   .5 

 בתחום ו/או מכללהל הגישה בכבישי ,כלשהו אחסון יותר לא כןו ,המפקח ע"י שיוגדרו

 הבניה. אתר

 הרכב כלי ינועו בו מכללהה תחום בכל רגל להולכי והן רכב לכלי הן מלאה בטיחות תובטח .6 

 באי של שלומם להבטחת ושידרש ככל הגנה אמצעי נקיטת כולל ,הקבלן של מכני וציוד

 המיוחדת לבו תשומת מופנית ובפרט הבטיחות ותקנות חוקיםל בהתאם כאמור מכללהה

 ידרש להם ,המוגדרים העבודה אתר לתחומי מחוץ ,סכנה אזורי שישנם לכך הקבלן של

 ..ידו על המבוצעות העבודות מפני מלאה הגנה לספק הקבלן

 על ,הקבלן של מכני וציוד רכב כלי מעבר תחום בכל הניקיון על קפדנית שמירה תובטח .7 

 .מורשה פסולת לאתר שיישפך חומר כל של ומיידי מלא פינוי לרבות  ,הקבלן חשבון

 הוצאותיו את ולנכות בעצמו זאת לבצע המזמין זכאי – כאמור ינקה ו/או יתקן ולא במידה

 הקבלן. מחשבונות לכך בקשר

 

 מיידית הפסקה על ,הבלעדי דעתו לשיקול ובהתאם שהיא סיבה מכל להורות יכול מפקחה  .8 

 יהיה הקבלן ועל עת בכל ,הקבלן של מכני וציוד הרכב כלי מעבר של קבועה( או )זמנית

 לתביעה עילה בכך שתהיה ומבלי ,לדחותן או ,חלופי באופן עבודותיו לבצוע להתארגן

 .מהמזמין הקבלן של סוג מכל כלשהיא

 באופן  המזמין של הביטחון וקצין התחזוקה מחלקת מנהל עם  מתואם להיות הקבלן על  .9 

 העבודות ביצוע והליכי בשטח התארגנות את ולהתאים העבודות בצוע תחילת טרם מלא

 לדרישותיהם.

 וטעינה  ופריקה אחסנה ,התארגנות שטחי גם כלולים ,המגודר הבניה אתר בתחום  

 לתאם הקבלן על .שיהיו ככל והעתידיים הקיימים והספקים הקבלנים כל את המשמשים

 הקבלנים כל עם רגנותאההת בשטחי מתקן או ציוד הצבת וכל כליו ,תנועותיו את

 .האחרים

 תוספת כל לקבלן תשולם ולא היחידה במחירי כלול לעיל האמור כל כי ומובהר מודגש   .10 

 "ל.הנ בגין פיצוי או/ו
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 התקשרות וצורת עבודה היקף 00.03

 העבודה ממרכיבי חלק לבצע - לערעור ניתן והבלתי הבלעדי שיקולו עפ"י - רשאי יהיה המזמין 

 ,המבנה של ומושלם מלא לביצוע הנדרשות ונוספות אחרות עבודות או זה ממכרז חלק  שהינם

 .אחרים קבלנים באמצעות

 שינוי לכל תביא לא , אחרים קבלנים באמצעות העבודה מרכיבימ חלק לבצע המזמין בחירת 

 מחירי בנושא הן - המזמין של זו החלטה בגין ותביעה עילה כל לקבלן תהיה ולא ,היחידה במחירי

 למסמכי ב' במסמך 30 סעיף להוראות ובהתאם בכפוף הכול זמנים. לוחות בנושא והן יחידה

  המכרז.

 

 הביצוע תקופת 00.04

 צוב שיקבע מיום חודשים 30 תהיה ,הקבלן של העבודה כל ביצועל הכוללת הביצוע תקופת 

 .עבודה התחלת

 כולל ,האמצעים בכל לנקוט מתחייב והקבלן זה מכרז/חוזה של מעיקרו היא זמנים בלוח עמידה 

 כדי ,נוספת תמורה ללא המפקח הוראות לפי ,וציוד עובדים ותגבור נוספות במשמרות עבודה

 הזמנים. בלוח לעמוד

  

  זמנים ולוח ביצוע שלבי    00.05

 לפי הכל ,בעבודה זכייתו על לקבלן הודעה ממתן )או עבודה התחלת צו מתן מתאריך ימים 15 תוך

 בהסבר מלווים דרך אבני כולל גנט לוח ,הזמנים לוח של ראשונית טיוטא הקבלן ימסור ,המוקדם(

 להלן המפורט פי על וסופי מלא ,מפורט זמנים לוח יוכן ,מהמפקח הערות קבלת ממועד יום 7 ותוך

 :לעיל הקריטיים הביניים למועדי ובכפוף

 כשהוא לעיל האמור כל את הכולל הפעולול וסדר הזמנים לוח של המושלם החומר .א

 דיגיטלית ובמדיה עותקים במספר יוגש , MS-PROJECT בתכנת ,סופי באופן משורטט

 יהיה לא והחומר במידה .הערותיו את ויעיר החומר את יבדוק המפקח ,המפקח לאישור

 .מתוקנת או/ו חדשה הכנה ולדרוש חלקו את או/ו החומר את לפסול המפקח רשאי ,שלם

 לביקורת מחדש החומר את מחדש ויעביר תיקון הדרוש כל את ויתקן יעדכן הקבלן

 פרטיו. כל על החומר את יאשר בוהמפקח לשלב עד המפקח

 ויהווה העבודה תבוצע פיו על מוסכם זמנים לוח יהיה הסופי הפעילות וסדר זה זמנים לוח .ב

 .לחוזה כנספח

 .ממנו לחרוג ולא המוסכם הזמנים לוח פי על לפעול מתחייב הקבלן .ג

 לעדכן חייב הקבלן יהא ,שהיא סיבה מכל המאושר הזמנים מלוח סטיות ותהיינה במידה .ד

 סיום למועד בחזרה מתכנס הביצוע פיהן על מתקנות פעולות בו להציג ,הזמנים לוח את

 .החוזי העבודות

 ,הזמנים לוח את לעדכן חייב הקבלן יהיה ,המפקח שיורה אחר מועד בכל או חודש בכל .ה

 .בשטח העבודות מצב את המוסכם הזמנים לוח לתוך ולהכניס
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 ,המוסכם הזמנים מלוח לחרוג או/ו לפגר לקבלן להתיר כדי ,לעיל האמור בכל אין .ו

 תהווה הקבלן מצד שהפרתו ,זה בחוזה עיקרי תנאי היא הזמנים בלוח הקבלן ועמידות

 .החוזה של יסודית הפרה

 יוכן ,המפקח ע"י כנדרש מפורט זמנים לוח ,עבודה מיי 15 בתוך יגיש לא והקבלן במידה .ז

 הקבלן. את יחייב זה זמנים ולוח המפקח ע"י יקבע אשר זמנים לוחות יועץ ע"י זמנים לוח

 כפי הזמנים לוחות יועץ עלות הקבלן מחשבונות קוזזי הזמנים לוח יועץ לעבודות בתמורה

 .המכללה בהם שחויבה

 

 :העבודות השלמת 00.06

 בפרויקט תיקונים קבלת אישור רק כי בזאת מודגש המכרז מסמכי בשאר הכתוב לכל מעבר 

 תהווה המפקחמ  העבודות השלמת על המעידה ,הגורמים כל "יע חתומה  החוזה בתנאי כמופיע

 כי לקבלן מובהר הבדק. תקופת במניין להתחיל ניתן וכי הושלם העבודות ביצוע כי לכך עדות

 ותעודת 4 טופס הוצאת וכן ,בתחומם העבודות השלמת על המתכננים מכלל האישורים קבלת

 קבלת אישור ימסר לא וכי ,הקבלן של הבלעדית אחריותוב הינה ,מכך המשתמע כל על גמר

 על להעיד בכדי אלו באישורים אין ,זאת עם אלו. אישורים קבלת ללא הנ"ל בפרויקט תיקונים

 לא כי מובהר עוד השלמתן. על תעיד מפקחמה השלמה תעודת רק ,כאמור העבודות השלמת

 או הקבלן של והבלעדית המלאה מאחריותו לגרוע כדי קבלןל שניתנו תעודה או אישור בכל יהיה

 הפרויקט. הנהלת או המזמין על כלשהי אחריות להטיל כדי

 

 האתר וארגון ההתארגנות אתר 00.07

 של מיקומם ,אליו הגישה דרכי את היטב והכיר הבניה באתר סייר כי מצהיר הקבלן .א

 וביצוע ארגון לגבי מכך המשתמע וכל באתר העבודה תנאי את הכיר ,שכנים מתקנים

 ביצוע לצורך הנדרשים הגישה דרכי כולל קיים מצב של מדוקדקת בדיקה לרבות - עבודתו

 הקבלן של היחידה במחירי כלולות הנ"ל העבודות כל כי בזאת מובהר  והשלמתה העבודה

 .בנפרד עליהן ישולם ולא

 וכתבי התוכניות ,המפרטים ,התנאים את בוריים-על והבין הכיר ,למד כי מצהיר קבלןה .ב

  וכרוחן. כלשונן דרישותיהם עפ"י עבודתו את יבצע וכי ,המצורפים הכמויות

 תקנות או צווים ,בחוקים הכלולות להוראות בכפיפות העבודה את יבצע כי מצהיר הקבלן .ג

 בתחומי הוא  מהם חלק או עליהם הפיקוח אשר מוסמכת רשות כל מטעם תוקף-בני

  הרשמית. סמכותה

 לכ תוכרנה ולא הללו העבודה תנאי כל את בחשבון הביא בהצעתו כי בזה מצהיר הקבלן .ד

  הכרתם.-באי תנומקנה אשר תביעות

 לתחום אדם כל כניסת שימנע באופן האתר את הקבלן יסגור היומיות העבודה שעות בתום .ה

 השומר זהות ,הקבלן מטעם באתר השומר למעט באתר עובדים לינת תותר לא .האתר

 .המכללה "טקב אישור בקבלת מותנת

 האינפורמציה כל את בידו שיש יוודא הוא כי הקבלן בזה מצהיר ,לעיל האמור לכל בנוסף .ו

 בכל וינקוט ובקרבתו האתר בתחומי והעיליים קרקעיים-התת המתקנים מצב על

 אשר לנזק אחריות מכל המזמין את משחרר הוא ובכך עליהם להגנה הדרושים האמצעים

 על המיידי לתיקונם להביא ומתחייב בהם למשתמשים ו/או המתקנים לאותם יגרם
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 כל על המזמין את הקבלן ירצה כן .המפקח רצון לשביעות וזאת ,(ייפגעו )אם חשבונו

 "ל.הנ למתקנים נזק בגין נגדו שתוגש תביעה

 

 

 וגידור זהירות אמצעי 00.08

 כולל המכניים הכלים תנועת והכוונת לתיאום הדרושים האמצעים בכל לנקוט הקבלן על .א

 .הסמוכים בכבישים בתנועה והשתלבותם מהאתר ויציאה כניסה

 סטודנטים לרבות ,ושבים לעוברים בנוגע מירביים זהירות אמצעי הקבלן ינקוט כן .ב

 האתר. בסביבת המצויים

 ,חיזוקים ,תמיכות )לרבות העבודה בצוע בעת מתאימים בטיחות לסידורי לדאוג הקבלן על .ג

 יהיה הקבלן ורכוש. בנפש ונזקים תאונות מפני להבטיח מנת על וכו'( גישה דרכי ,גידור

 העבודות בצוע בגין שיגרמו לנפש או לגוף ובין לרכוש בין ונזק תאונה לכל בלעדי אחראי

 ועד העבודה בצוע תקופת במשך כך עקב שידרשו פיצוי ו/או עבודה ו/או תיקון בכל וישא

 המוצר וחבות המקצועית האחריות בביטוחי בחוזה. שסוכם כפי האחריות תקופת תוך

 זה. במסמך העבודה מזמין מאת בכתב באישור הפוליסה ביטול המתנה סעיף יהיה

 

 ואחריות השגחה 00.09

 ,שהוא נזק לכל אחראי יהא הקבלן ,לעיל מהמפורט לגרוע ומבלי לעיל למפורט ובעדכון בהשלמה 

 עובד לכל או שלישי צד לכל או למזמין שיגרם אחר נזק ולכל ,רכוש לנזק בין גוף לנזק בין

 או העבודות מביצוע ,בעקיפין ובין במישרין בין ,הנובע הקבלן מצד מחדל או ממעשה כתוצאה

 על שיגרם נזק לכל אחראי יהיה וכן ,מכן לאחר ובין העבודות ביצוע במהלך בין ,אליהן בקשר

 חפץ או אדם לכל – למרותו הנתון כל או שלוחיו או ספקים או משנה קבלני או עובדיו ידי

 לעיל: האמור מכלליות לגרוע ומבלי בנוסף ובסביבתו. העבודות ביצוע באתר המצויים

 ,לחוזה בהתאם המזמין כלפי הקבלן התחייבויות כל להשלמת ועד החוזה תחילת מיום .א 

 לרבות ,לרכוש או לאדם שייגרם לנזק ורשות אדם כל כלפי אחראי בלבד הקבלן יהא

 ,זה לחוזה בהתאם התחייבויותיו מביצוע כתוצאה ,קרקעיים תת וכבלים צנרת ,דרכים

 של מחדל או פעולה מכל וכתוצאה מהעבודות כתוצאה ,במקרקעין מהחזקתו כתוצאה

 (מטעמו וספקים משנה קבלני )לרבות שלישיים צדדים ושאר מוזמניו ,עובדיו ,הקבלן

 על מהתחייבויותיו אחרת התחייבות כל לביצוע בקשר או לעבודות או למקרקעין בקשר

 .זה חוזה פי

 יהא ,מזמין ידי על העבודה וקבלת העבודות כל השלמת ליום ועד החוזה תחילת מיום  

 .העבודות אתר לשמירת אחראי הקבלן

 מסיבה נובע ואשר ,המזמין "יע נתקבלו בטרם או/ו השלמתן בטרם לעבודות נזק נגרם  

 .האפשרי בהקדם הוא חשבונו על הנזק את לתקן הקבלן על יהא כלשהיא

 על שיבוצעו ובדק תיקון עבודות כדי תוך שנגרם נזק על גם תחולנה זה קטן סעיף הוראות  

 .המזמין ידי על וקבלתן העבודות השלמת לאחר אף ,מטעמו מי ו/או הקבלן ידי

 אדם לכל או ,לשלוחיו או לעובדיו שייגרם גוף נזק ו/או רכוש נזק לכל אחראי יהא הקבלן .ב 

 פגיעה או מתאונה כתוצאה ,בשירותו נמצא או העבודה באתר או/ו בשטח שנמצא אחר

 .העבודות ביצוע במהלך או עקב כדי תוך שיגרם אחר נזק כל או ,כלשהיא גופנית
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 בלתי פגיעה כל למניעת ,העבודות ביצוע כדי תוך ,האמצעים בכל לנקוט מתחייב הקבלן .ג 

 ציבוריות בדרכים השימוש בזכות הפרעה כל תהא שלא מנת על הציבור בנוחות סבירה

 .אחר ברכוש או

 ,כלשהוא ציבורי לרכוש שייגרמו קלקול או נזק לכל המזמין כלפי אחראי יהיה הקבלן  

 וכיוצא טלפון ,תקשורת ,חשמל ,תיעול ,ביוב ,מים רשת ,מדרכות ,סוג מכל דרכים לרבות

 רצונו לשביעות חשבונו על יתוקן כזה נזק וכל ,זה חוזה פי על חיוביו ביצוע כדי תוך ,באלה

 .שניזוק רכוש אותו על לפקח המוסמכים רשות או אדם כל של

 להבטחת הנדרשים והזהירות הבטיחות אמצעי בכל חשבונו על לנקוט מתחייב הקבלן .ד 

 שיהיה אחר מיגון אמצעי כל כגון: העבודות ביצוע בעת וסביבתו באתר אדם וחיי רכוש

 הנמצאים לבטחון ,העבודות באתר העובדים ונוחות לבטחון זהירות אמצעי ושאר ,דרוש

 ובכל זמן בכל ,בו המצוי הרכוש ולהבטחת ,והציבור והמזמינים המוזמנים לבטחון ,שם

 שהיא. מוסמכת רשות מצד הוראה פי על או ,בכך צורך שיהיה

 חשבונו על הקבלן יתקין ,מלא יום אור אין בהן בעונות או בשעות העבודות ותתבצענה היה  

 ויתקין ,בחשיכה לעבודה דין כל פי על הנדרשים או המתאימים וזהירות בטיחות אמצעי

 .העבודה אתר של מקפת תאורה

 או נזק כל בגין מכן ולאחר ביצוען בשלבי ,לעבודות שייגרם נזק לכל אחראי יהיה הקבלן .ה 

 ,1980-תש"מ פגומים למוצרים האחריות חוק לפי מטעמו מי או המזמין על שתוטל חבות

 מטעמו. מי או שלוחיו ,עובדיו ,הקבלן ידי על שנגרם נזק לרבות

 .האפשרי בהקדם חשבונו על לתקנו חייב הקבלן יהא ,כאמור לעבודות נזק של מקרה בכל  

 מחדל או מעשה כל בגין מטעמו מי או המזמין כנגד כלשהי תביעה שתוגש מקרה בכל .ו 

 :כאמור להם אחראי שהקבלן

 אובדנו או הפסדיו או הוצאותיו או נזיקין סכום במלוא הנתבע את הקבלן ישפה .1  

 לשאת הוא מתחייב זה ובכלל ,דיחוי כל ללא הימנה כנובע או תביעה אותה בשל

 .כאמור הנתבע שהוציא ההוצאות בכל

 באמצעות או ,חשבונו על ,להתגונן לו שיאפשר באופן לקבלן הודעה כך על תימסר .2  

 אותה מפני הקבלן של חבויותיו את ו/או הפרוייקט את המבטחת הביטוח חברת

 תביעה לאותה בקשר יתפשר לא נתבע וכל ,אחר נתבע כל ובשם בשמו ,תביעה

 יסרב לא שהקבלן ובלבד ,מראש בכתב לכך הקבלן הסכמת את שיקבל לפני

 וסבירים. עינינים מטעמים אלא ,כאמור לפשרה

 

 בתכניות מידות 00.10

 שתמצא מקרה ובכל ,לביצוע בתכניות הנתונות והמידות התכניות כל את לבקר הקבלן על .א 

 מיד כך על להודיע עליו הכמויות בכתב או במפרט ,בשרטוטים ,בתכניות סתירה או טעות

 סופית תהא זה בנדון המפקח החלטת .העבודה תבוצע מהן איזו לפי ,יחליט אשר למפקח

 .ומכרעת

 המבצע הקבלן על .הקיימות ולמערכות למבנים התכניות התאמת לבדוק הקבלן על .ב 

 לתכניות המערכות תכניות התאמת גם ולוודא לבדוק 'וכו חשמל ,אינסטלציה מערכות

 '.א סעיף לפי לנהוג יש התאמה אי של במקרה .העבודה של והקונסטרוקציה האדריכלות
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 בכל ישא הוא ,הנ"ל החלטתו אחר ימלא לא או/ו למפקח מיד יפנה לא הקבלן אם .ג 

 לאו. אם ובין מראש נראות אם בין ,האפשריות התוצאות

 

 

 

 המכללה נציגי עם תיאום 00.11

 המכללה נציגי עם מלא ותיאום פעולה שיתוף תוך העבודה את לבצע מתחייב הקבלן .א

  במקום. השוטפים החיים של התקין למהלך להפריע שלא מנת-על זאת הרלוונטיים.

 תקופת לאורך תמשך באזור שהפעילות לו ידוע כי הקבלן מצהיר זה מסמך על בחתימתו .ב

 זה. במצב הדרושות ובהגנות המיוחדים בתנאים במחיריו התחשב וכי הביצוע

 את בחשבון יקחו הקבלן ידי על שיוגשו המפורטות הביצוע ושלביות ההתארגנות תוכניות .ג

 .הללו התנאים

 או קיימים ולמתקנים למבנים נזק לגרום ולא הקיים בנוף לפגוע לא הקבלן מתחייב כן .ד

 הביצוע. בהוראות למצוין פרט - שיוקמו כאלה

 

 פסולת פינוי 00.12

 לשטח מחוץ לסלק עליו החומרים ועודפי פסולתה את כי ,בהצעתו בחשבון יקחי הקבלן .א

  חשבונו. על - שיידרש מרחק לכל - המכללה

 הגשת לפני - המתאימות הרשויות עם  מורשים פסולת שפיכת מקומות את יברר כן .ב

 הצעתו.

 ועודפי פסולת פינוי עבודות תחילת לפני מורשה פסולת מאתר הסכם למפקח יעביר הקבלן .ג

 הפינוי. במהלך וקבלות חומרים

 תשלום ,הובלה לרבות לעיל האמור את כוללים השונים 'היח מחירי כי ומודגש מובהר .ד

 מודגש .דין וכל הרשות לתקנות בהתאם לפינוי ואסמכתאות אישורים ומתן שפך אגרת

 "להנ בגין פיצוי או/ו תוספת כל לקבלן תשולם לא כי ומובהר

 

 עפר ועודפי חוזר לשימוש או למחזור הניתנת - בניין פסולת של הבנייה באתר ואחסון הפרדה 00.13

 ממחזר פסולת לאתר  100% של בהיקף למחזור הבניין פסולת את לפנות הקבלן על .א

 כלל הפניית ידי-על להעשות יכול הפסולת מחזור הסביבה. להגנת המשרד ע"י המאושר

 באתר הפסולת את להפריד לחילופין או ,מאושר ממחזר לאתר המעורבת הבניין פסולת

 ממחזרים חברות אתרים/ מול ישירות ולהתקשר בתקנות הנדרשים הסוגים פיל

 פסולת. סוג לכל המאושרים

 ו חדשה בנייה מ"ר 100 לכל פסולת טון 10 של מפתח פי על יהיה למחזור הפסולת חישוב

 הריסה. מ"ר 100 -ל טון 50

 באתר למחזור הבניה באתר להשתמש ניתן לא בהם העפר עודפי כל את לפנות הקבלן על .ב

 עפר. פסולת למחזור הסביבה להגנת המשרד ידי-על מורשה

 המפקח או/ו הירוקה הבניה יועץ לאישור להלן המסמכים את ולהגיש להכין הקבלן על .ג

 :באתר העבודות תחילת לפני
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 .מחזור ויעדי הרשויות עבור פינוי התחייבות הכוללת בניין פסולת ניהול תכנית  .1

 של המוגדר מיקומו הגדרת עם התארגנות שטחי הכוללת מסומנת אתר תכנית  .2

 פתרון קיבולת לרבות ,עפר ופסולת למחזור הניתנת הפסולת של האחסון שטח

 .ופרטיו האחסון

  

 

 הבניה אתר השפעות מזעור .ד

 הנושאים את שתכלול הבניה אתר של סביבתי לניהול ותכנית הצהרה להציג הקבלן על

 :שלהלן

 ושילוט שערים לרבות מ' 2 בגובה היקפית גדר ופירוט מיקום •

 ההתארגנות בתהליך באתר ומים חשמל צריכת להפחתת אמצעים תיעוד •

 הגורמים אבק חומרי של ההיווצרות להפחתת בשטח הביצוע לאנשי הנחיות תיעוד •

 האתר תחומי בתוך גישה בדרכי וכן ,באתר לגירוי

 לסביבה מהאתר וסנוור חריגים רעש מפגעי למניעת הביצוע לאנשי הנחיות תיעוד •

 מהאתר היוצאות המשאיות כל לכיסוי המבצע הצוות הנחית •

 לאתר מחוץ לסביבה מהאתר תשטיפים למניעת הנחיות •

 למחזור ואגרגטים עפר עודפי לאחסון מורשה מקום של האתר ניהול בתכנית הגדרה •

  הבניה בתקופת להיווצר העלולים הפרעות/מטרדים לגבי השכונה דייריי יידוע •

  

 :שלהלן מתקנים של מיקום המפרטת האתר של תכנית לערוך  המבצע הקבלן על

 .האתר משרדי •

 כימיים שימוש בתי/שימוש בתי •

 לאכילה מיועד מקום סימון •

 בניין פסולת לאחסון מכלים •

 אשפה פחי •

 לאתר גישה דרכי •

 גובלים ציבור ובנייני מגורים בנייני •

 גישה ודרכי התארגנות שטחי •

 .באתר גלם חומרי מיקום •

 למפקח ולהעבירם וההצהרות ההנחיות התכנית את ולהגיש להכין מתחייב הקבלן 

 .באתר העבודות תחילת לפני המזמין מטעם

 

 שוטף. וניקוי פסולת פינוי – האתרו הבניין קיוןינ 00.14

 הפסולת של יומיומי ופינוי ניקיון ובאחריותו חשבונו על הקבלן יבצע ,העבודה מהלך בכל 

 האחרים. הקבלנים ושל שלו – מהאתר העודפים והחומרים
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 קבלנים ושל עובדיו של וסביבתו בבנין חומרים ועודפי פסולת ייערמו לא – הקבלן לידיעת

 אחרים.

 .שוטף באופן ותסולק מתאימות במכולות תרוכז הפסולת

 ,מהשטח פסולתה כל ורחקת לחלוטין. ומסודר נקי העבודה סיום עם השטח כל את ימסור הקבלן 

 המפקח. רצון לשביעות נקי יהיה השטח

 .בנפרד עבורם ישולם ולא השונים הסעיפים במחירי כלולים קיוןיהנ עבודות כל מחירי

 .רציף באופן לבניין מחוץ והן הבניין בתוך הן ההתארגנות שטחי את לנקות חייב הקבלן 

  לשבוע. אחת ולפחות שונים במועדים השונות הקומות את לנקות חייב הקבלן 

-ויום קבוע ,שוטף באופף בלבד פסולת ופינוי נקיון בעבודות שיעסוק פועלים צוות יעסיק הקבלן 

 יומי.

 הגישה דרכי את ילכלכו שלא כך תלעבודו המשמשים הרכב כלי גלגלי את לנקות ידאג הקבלן 

 בדרכי מעבודתו הנובעים לכלוך או פסולת כל מכני מטאטא באמצעות במיידית וינקה למכללה

 והמדרכות. הגישה

 גלגלי לניקוי שוקת העבודה מאזורי והיציאה בכניסה הקבלן יתקין ,המפקח ידי על ידרש באם 

  ."הצמ

 ברמה בוצעו לא ו/או שוטף באופן נקיון עבודות בוצעו לא כי המפקח סבור בהם במקומות 

 של רצונו לשביעות הנקיון להשלמת עד עבודה הפסקת על להורות המפקח רשאי מספקת

 חברה באמצעות הנקיון ביצוע על להורות המפקח רשאי ,הנקיון עבודות בוצעו לא המפקח.

 הקבלן. של מחשבונו ינוכו הנקיון עבודות ביצוע ועלויות חיצונית

 טענות כל תתקבלנה ולא בנושא ומוחלטת סופית תהיה המפקח של קביעתו כי ומודגש מובהר 

 מכך. הנובעת אחרת טענה כל ו/או העבודות בייצוע עיכוב בדבר

 

 העבודות מסירת לפני יסודי ניקיון 00.15

 בנין למזמין למסור שמטרתו יסודי ניקיון הקבלן יבצע למזמין העבודה מסירת לפני 

 אכלוס. – ועובדים ציוד של מיידית לכניסה הראוי 

 המזמין רצון לשביעות מושלמת למסירה הדרוש וכל ,בנפרד ישולם לא היסודי הניקיון תמורת 

 .היחידה במחירי כלול

  .המכללה ע"י מראש שיאושר מוכר מקצועי ניקיון קבלן באמצעות יבוצע הניקיון 

 :הבאות העבודות את לפחות יכלול הניקיון 

 מעל ,הבניין בתוך והאנכיים האופקיים השטחים מכל וצבע בניה שאריות ,אבק סילוק .א 

 וכדו'. פירים ,וארונות גומחות בתוך ,תותבות תקרות

 ,פורמייקה ,מקבעים ,ריהוט ,הקירות משטחי לכל מתאימים ניקוי בחומרי יסודי ניקוי ב. 

 וכדו'. פתיל  חלונות ,דלתות

 ומעטפת המסתורים ,המסך קירות ,וחוץ פנים – הבנין חלונות של והברקה יסודי ניקוי ג. 

 הקבלן. ידי על בוצעו לא אם גם ,חוץ

 הפנלים ,בבנין הרצפות לכל מתאימים ניקוי וחומרי סובבת במכונה יסודי ניקוי ד. 

 ברצפות. המשולבים והאביזרים

 וטרצו. אפוקסיות רצפות PVC לרבות רצפות על להגנה "פוליש" בצוע ה. 
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 חשמל אספקת 00.16

 עם בתאום החשמל חברת ע"י לו תסופק אשר חיבור מנק' זמני לחיבור לדאוג הקבלן על .א

 עצמי. גנרטור ע"י חשמל לאספקת  או המכללה

 ,התקופה אורך לכל השוטפת החשמל צריכת לרבות ,אלו בפעולות הכרוכות ההוצאות כל .ב

 .היחידה במחירי וכלולים מלא באופן הקבלן ע"י ישולמו

 הביצוע. במהלך הזמנית החשמל מערכת את לתחזק הקבלן על .ג

 החשמל. לחוק ובהתאם מוסמך חשמלאי ידי על תבוצענה החשמל עבודות .ד

 באתר. החשמל למערכת מוסמך מבודק בדיקה תעודת המפקח לידי ימסור הקבלן .ה

  

 מים חיבור 00.17

 הגליל פלג תאגיד מול העירונית המים לרשת המבנה של זמני לחיבור לדאוג הקבלן על .א

 מים. מונה חיבור ביצוע כולל לכך אישורים בהשגת ולטפל  המכללה ע"י אושרשי במקום

 בסוף וניתוק מיםה צריכת ,מונה חיבור ,בירורים ,בהזמנה הכרוכות ההוצאות כל .ב

 היחידה במחירי וכלולות הקבלן על לותח ,העבודה

 הביצוע. במהלך הזמנית המים מערכת את לתחזק הקבלן על .ג

 

 המזמין בשטח תנועה 00.18

 רכבו כלי המזמין. ע"י לזמן מזמן יקבעו וממנו העבודה מקום אל האתר בשטח התנועה נתיבי 

 אלו. בנתיבים ורק אך ינועו מטעמו העובדים וכל הקבלן של

 לציית מתחייב והקבלן מטעמו והעובדים הקבלן על יחולו המזמין בשטח התנועה ונהלי חוקי 

 זה. בעניין המזמין הוראות לכל

 להם שיגרם נזק כל חשבונו על ויתקן לו שנקבעו התנועה נתיבי שלמות על לשמור מתחייב הקבלן 

 וכיו"ב. חומר פיזור ,בטון שפיכת ,גרירה ,זחלי מרכב נזק כגון הקבלן שימוש בגין

 והחזרת לביצוען הדרכים כולל הקבלן באחריות הינם החומרים ושינוע הביצוע  עבודות כל 

 לקדמותו. המצב

 קיימים ומתקנים למבנים אחריות 00.19

 אליו הגישה ובדרכי העבודה באתר קיימים ומתקנים מבנים לשלמות אחראי יהיה הקבלן .א

-תת מתקן גילוי עם העבודה. מביצוע כתוצאה להם שייגרם נזק כל חשבונו על ויתקן

 בו. הטיפול אופן על הוראותיו את ולקבל למפקח מיד להודיע הקבלן על קרקעי

 במבנים ,באנשים פגיעה או נזק למנוע כדי והבטיחות הזהירות אמצעי בכל ינקוט הקבלן .ב

 כאמור. פגיעה או נזק לכל מלאה באחריות וישא ותכולתם

 והמפעיל הכלי פרטי על למפקח להודיע יש ,מכני בכלי או בידיים החפירה ביצוע לפני .ג

 ולוודא צפת האקדמית המכללה של בינויה מאנשי בכתב אישור לקבל הקבלן ובאחריות

 : הבא לפירוט בהתאם החפירה בתוואי צנרות או כבלים אין כי

 חשמל. כבלי (1

 תקשורת. כבלי (2

 ביוב. קווי (3

 מים. קווי (4

 אחרת. צנרת או כבלים (5
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 .עבודותיהם על להודיע מבלי לנזק יגרמו אשר קבלנים נגד חמורים צעדים יינקטו .ד

 מבנים לאותם שיגרם לנזק מלאה אחריות עצמו על מקבל הוא כי בזאת מצהיר הקבלן .ה

 בכל ולשאת המפקח רצון לשביעות חשבונו על לתקנם ומתחייב לרבות ,קיימים ומתקנים

 הנ"ל. מהנזק כתוצאה שנגרמו והעקיפות הישירות ההוצאות

 

 

 

 אחרים קבלנים ע"י שיבוצע ומקבעים לריהוט  אחריות 00.20

 ביצוע כולל ,אחרים ע"י ויותקן שיסופק לריהוט פגיעה כל למניעת הבלעדי האחראי יהיה הקבלן 

 שיגרם נזק כל השוטף. ונקיונם מורשים שאינם לעובדים גישה מניעת ,הדרושות ההגנות כל

 ועלות הריהוט יצרן ע"י יוחלף ו/או יתוקן ,הקבלן מחדל או מעבודות כתוצאה ולמקבעים לריהוט

 בנושא והסופי הבלעדי הקובע כי ומודגש מובהר הקבלן. מחשבונות ינוכו ההחלפה ו/או התיקון

 סופית. תהיה והחלטתו המפקח יהיה

 

 אקלים ונזקי שלגים ,גשמים בפני הגנה 00.21

 שטחי להגנת הדרושים האמצעים בכל ,המפקח עם תיאום תוך ,חשבונו על ,ינקוט הקבלן 

 תהיה נקווים מים הוצאת והצפות. שלגים ,גשמים מפני הקיימים המבנים על הגנה כולל ,העבודה

 .היחידה במחירי וכלולות חשבונו ועל הקבלן ע"י

  

 )רג'י(  יומיות עבודות 00.22

 ושאינן מראש לצפותן ניתן לא אשר המיוחדות העבודות אותן רק יהיו ברג'י עבודות .א

 בהוראה מותנה אלו עבודות ביצוע הרגילים. הכמויות כתב סעיפי בתוך להגדרה ניתנות

 תיקבע העבודה שיטת עצמו. דעת על לבצען רשאי הקבלן ואין המפקח של בכתב מוקדמת

 הקבלן אחראי להם הדברים יתר וכל העבודה לניהול האחריות אולם ,המפקח ע"י

 אלו. עבודות לגבי גם בתוקף הם זה חוזה במסגרת

 הקבלן ואין ביומו יום מידי ,ביומן המפקח ע"י יעשה האלו העבודה שעות של הרישום .ב

 ונרשמו המפקח הוראת לפי בוצעו אם אלא ,זה סעיף לפי עבודה שעת ביצוע לתבוע רשאי

 העבודה. ביומן יום באותו

 הוצאות - בשטח כבר הנמצאים כלי או אדם של נטו עבודה שעת תמיד תהיה עבודה שעת .ג

 רואים - הסוציאליות ההוצאות וכל הקבלן רווח וכן והחזרתם כלים או אנשים הבאת בגין

 כולל המחיר הכמויות. בכתב שיפורט כפי הסוג לפי העבודה שעת במחיר כנכללות אותן

 של התקין לביצוע הדרוש וכל עבודה כלי ,בלאי ,שמנים ,דלק כגון: העזר חומרי כל את גם

 שהוקצה מפעיל או כלי או פועל כי למפקח נראה באם כלי. או פועל אותו ע"י העבודה

 יצטרך והקבלן ,אותם לפסול הוא רשאי ,לדעתו לנדרש בהתאם יעיל די אינו אלו לעבודות

 הקבלן. על תהיינה כזו מהחלפה הנובעות ההוצאות כל חשבונו. על אותם להחליף

 

  חריגים( )סעיפים נוספות עבודות   .00.23

 לא אבל ,בפרויקט בביצועה צורך יש המפקח לדעת אשר נוספת עבודה כל יבצע הקבלן א. 

 קבלת עם מיד זאת עבודה לבצע מתחייב הקבלן הכמויות.-כתב מסעיפי בסעיף הוגדרה
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 סיכום-אי מפאת לרבות ,שהיא סיבה מכל ביצועה את לעכב רשאי ואינו המפקח דרישת

 מחירה. של מראש

 ,המפקח של הבלעדית לדעתו ,מחירה את לקבוע ו/או למדדה שאפשר נוספת עבודה ב. 

 הקבלן בין בכתב סיכום ידי-על מחירה ייקבע ,הכמויות ברשימת דומה סעיף על בהסתמך

 .הפרויקט למנהל

 ייקבע ,לעיל ב' קטן סעיף לפי מחירה את לקבוע אפשר-אי המפקח שלדעת נוספת עבודה ג. 

 )הסכם(. ב' במסמך 49.3 -ו 49.2 בסעיפים הקבוע למנגנון בהתאם מחירה

 

 העבודה קצב תגבור 00.24

 ע"י ,יוכל הזמנים,הוא בלוח לעמוד כדי מספיק אינו הביצוע קצב כי יראה המפקח כאשר א.

 : ע"י העבודה ביצוע קצב להגביר לקבלן להורות ,בכתב הוראה

 המפקח. קביעת לפי וסוגי בכמות נוסף ציוד הבאת (1

 העובדים. צוות תגבור (2

 ארוכות. בשעות או ,מנוחה וימי בלילות עבודה (3

 המוקצבים מהזמנים חריגה למנוע כדי יחייבו שהתנאים דבר כל (4

 בלוח לעמוד כדי הדרוש כל את הצעתו הגשת בעת בחשבון שלקח כמי הקבלן את רואים  

 תגבור בגין: פיצויים או תוספת לכל זכאי יהיה לא הקבלן לעיל. האמור לרבות ,הזמנים

 וכיו"ב. מנוחה ובימי בלילות נוספות בשעות עבודה ,האדם כוח תגבור ,הציוד

 הקבלן על יהיה ,מנוחה ובימי לילה שעות ,נוספות שעות של בעבודה צורך של במקרה  

 כנ"ל מיוחדות בשעות לעבודה הדרושים ההיתרים להשגת חשבונו ועל בעצמו לדאוג

 .המכללה של והנחיות אישור לקבל ובמיוחד

 שנקבע כפי העבודה ביצוע קצב את להחיש ,שהוא זמן בכל ,המפקח לדעת ,צורך יהיה אם ב.

 כמיטב לעשות מתחייב והקבלן ,הקבלן אל בכתב המפקח יפנה ,הזמנים בלוח תחילה

 כל אחר למלא הקבלן מתחייב כן המפקח. ע"י כמבוקש העבודה ביצוע להחשת יכולתו

 העבודה. ושיטות העבודה ימי ,עבודה לשעות בנוגע ,זה לצורך המפקח הוראות

 

 הסביבה איכות דרישות 00.25

 )רעש  מפגעים למניעת בתקנות מלאה עמידה להבטיח המבצע הקבלן יתחייב רעש מניעת בנושא 

 לעבודות בלבד תקני בציוד הקבלן ישתמש כך לצורך .1979 התשל"ט בניה( מציוד סביר בלתי

 והיציקה. הקידוח ,חפירה ,ההריסה

 התשמ"ג רעש( )מניעת מפגעים למניעת בתקנות מלאה עמידה להבטיח גם יתחייב המבצע הקבלן 

1993.  

 סביר( בלתי )רעש מפגעים למניעת בתקנות מלאה עמידה להבטיח המבצע הקבלן יתחייב ,בנוסף 

 והלילה. היום בשעות בתקנות כמוגדר סביר" בלתי ל"רעש לגרום ולא 1990 התש"ן

 .00.14 בסעיף לעיל כמפורט ,פסולת והפרדת פינוי לנושא גם מופנית הקבלן של לבו תשומת 

 

 ביטחון 00.26

 כך לצורך ,מכללהה קב"ט בפרויקט,אצל מטעמו העובדים כל רשימת את מראש יאשר הקבלן

 ת.ז. של צילומים כולל עובדים רשימת מראש הקבלן יגיש
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 ינמק שהקב"ט מבלי וזאת עובד העסקת לאשר שלא ירשא המכללה של קב"ט כי בזאת מובהר

 בנושא. החלטתו את

 .המכללה תחםמב עובדים להלין אין 

 

 המזמין ע"י יזומות עבודות הפסקת 00.27

 רבי ואירועים בחינות מתקיימות הב מכללהב תתבצענה העבודות כי הקבלן לידיעת מובא 

 .משתתפים

 פעם. בכל - יומיים על תעלה שלא לתקופה הקבלן עבודת תופסק המזמין ע"י שידרשו במועדים 

 עבודה הפסקת תהווה לא - מראש ימים שלושה לפחות - מוקדמת הודעה לקבלן ותימסר במידה

 בהתאם. יערך והקבלן ,כספיות לתביעות עילה כל זו

 

 הקבלן צוות 00.28

 העובדים את לפחות יכלול אשר ניהולי צוות ,הבינוי שלבי כל במשך ,באתר יחזיק הקבלן 

 הבאים: 

 בתחומים לפחות שנים 10 של מוכח מקצועי וניסיון ידע בעל ורשוי מוסמך עבודה מנהל .א

 באתר נוכח ויהיה עבודה של כזה לסוג מתאים הבניין ומערכות כבישים ,פיתוח ,גמר ,שלד

 עבודות. ביצוע זמן בכל

 לביצוע כאחראי גם יחתום בנוסף אשר  ביצוע כמהנדס שיתפקד רשוי/רשום בניין מהנדס .ב

 פרויקטים וניהול בביצוע לפחות שנים 6 של מוכח ניסיון בעל ,הבניה רישוי במסמכי

 העתקי לצרף הקבלן )על לו"ז אחר ומעקב הכנה ,בקרה ,טיב פיקוח ,דומים

 המפקח דרישות לפי באתר נוכח להיות נדרש הביצוע מהנדס מהנדס(. דיפלומה/רישיון

   המפקח. מול ומתואם הפרויקט והתקדמות לאופי בהתאם

 ויפעל כחוק הכשר בעל ,באתר העבודה מנהל שאיננו אדם יהיה – הבטיחות על ממונה .ג

    כחוק. הרלוונטיות והתקנות החוק עפ"י

 מוסמך. מודד ידי על תבוצענה ,השונות לעבודות והמדידות הסימונים העבודות כל .ד

 כלול ,עדות ותכניות תשתיות ,מבנים ,מיסעות לרבות ,העבודות וסימון במדידה הכרוך כל

 היחידה. המחירי

 ופרויקטים עבודות פירוט עם ,הנ"ל הצוות אנשי את המפקח לאישור להגיש הקבלן באחריות 

 האחרונים. שנים 5 במשך שבוצעו

 הגשת בעת בחשבון זאת ייקח והקבלן באתר הנ"ל הצוות נוכחות על לעמוד המזמין כוונת 

 תיאום ללא הקבלן מצוות מי נעדר כי נמצא ו/או הנדרש הצוות את הקבלן העמיד לא הצעתו.

 בהתאם הקבלן מחשבונות התפקיד בעל של עלותו תנוכה ,מועד מבעוד המפקח אישור וקבלת

  דקל. מחירון לתחשיב

 של וכו' חופשה/ מילואים מחלה/ של במקרה מחליפים של הימצאותם להבטיח הקבלן על 

 דלעיל. המקצוע מבעלי אחד 

 ו/או הקבלן מטעם המהנדס מצוות אחד כל החלפת לדרוש דעתו שיקול לפי רשאי המזמין 

 שהיא. סיבה מכל לדעתו מתאימים בלתי נמצאו באם  ,העבודה מנהל 

  לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף 
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 באתר בטיחות 00.29

 אדם  ימנה הקבלן כנדרש. חוק כל והוראות הבטיחות כללי לקיום אחראי יהיה הקבלן .א

 מנהל את או ,הבטיחות בנושא מתאימה הסמכה שעבר ואישורים תעודות שברשותו

 באתר. הבטיחות על כאחראי/ממונה כנ"ל( ואישורים תעודות ברשותו )באם העבודה

 העבודה. משרד אישור קבלת ויוודא העבודה למשרד המינוי טופס את ישלח הקבלן .ב

 ,העבודה משרד ע"י מאושר ,הבטיחות על אחראי להיות ידו-על שמונה מי כי יוודא הקבלן .ג

 בהוראות לפעם מפעם מתעדכן והוא לנושא הנוגעים והחוקים הכללים כל את מכיר

 חדשות. והנחיות

 באופן ויוודא  בנושא והתקנות החוק להוראות בהתאם באתר ימצא לבטיחות האחראי .ד

 באתר הפועלים המשנה קבלני ,מהפועלים אחד כל ע"י הבטיחות כללי קיום שוטף

 החלטת ע"פ יפעלו באתר בנוסף ,המזמין מטעם עובדים אשר אחרים ממונים וקבלנים

 תקין לציוד לדאוג הבטיחות אחראי על ,שונות עבודות לבצע מונו אשר מכון עובדי המנהל

 באתר. והאורחים העובדים כל את ולהדריך

 ,לפיגומים או ,הננקטים לאמצעים המפקח של אישור או ,המפקח של הוראה או הנחיה .ה

 הבטיחות. לנושא הקבלן של הבלעדית מאחריותו להפחית כדי בה אין ,עבודה לשיטת או

 הפרדת לבצע בבקשה האזורי העבודה למפקח לפנות הזכות את לעצמה שומרת המכללה .ו

 הקבלן ידרש ,החצרים הפרדת תבוצע באם כי ומודגש מובהר העבודה. לאתר/י חצרים

 כלול הנ"ל העבודות. אתר על והבלעדי היחיד לאחראי ויהפוך ההליך מסמכי על לחתום

  בנפרד. ישולם ולא הכמויות שבכתב השונים היחידה במחירי

 

 ואישורים חוקים ,ועירוניות ממשלתיות עבודה תקנות 00.30

 שנקבעו והעירוניות הממשלתיות העבודה תקנות כל הוראות את בדייקנות ימלא הקבלן .א

 ולהוראות הפועלים לבטיחות והבניה התכנון לחוק ,העבודות לביצוע בקשר הרשויות ע"י

 דין. כל

 לא וכן הנ"ל התקנות את ידע שלא טענה סמך-על הקבלן של תביעות כל תאושרנה לא .ב

 ההוראות של מילוין-אי מפאת ידו-על שנגרם איחור עקב כלשהי זמן הארכת לו תינתן

 הנ"ל. והתקנות

 הרשות ,ישראל ממשלת של ותקנות לחוקים בהתאם דין כל ע"פ תבוצע העבודה .ג

 חברת ,בזק ,ישראל משטרת ,אש מכבי )כגון: אחרות מוסמכות ורשויות המקומית

 .ללההמכ הנהלת כן וכמו וכד'( התחבורה ,הבריאות משרד ,העורף פיקוד ,החשמל

 פינוי אישורי )כגון: לביצוע הקשורים האישורים כל לקבלת ,בעצמו לדאוג הקבלן על .ד

 וכד'(. ניקוז ,גישה דרכי ,שפיכה לאתר פסולת

 

 ותנועה התארגנות 00.31

 )לאישור למפקח להגיש הקבלן על העבודה התחלת צו קבלת מיום עבודה ימי 5 תוך .א

 :השאר שתכלולבין מפורטת התארגנות תכנית מוקדם(

 ותקשורת. מים ,חשמל הזנות (1

 מיקום ,בנין חומרים אחסנה שטח ,לעובדים הסניטרים השירותים של מיקום (2

 וכו'. לעובדים לאוכל מיקום ,פסולת לעגלות
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 והסדרי הביצוע שלביות תמתואר ,התנועה הסדרי תכניות במסגרת כי מודגש (3

 הביצוע ושלביות ההתארגנות תכנית .ההתארגנות שטח ומיקום יםיהזמנ התנועה

 באחריות כי מודגש .הביטחון מחלקת עם בתיאוםו הנ"ל לתוכניות בהתאם תוגש

 בכל השונות הבידוק לעמדות ותקשורת מים חשמל הזנות רציפות קלספ הקבלן

 .הביצוע שלבי

  לאתר: לספק הקבלן באחריות .ב

 תוך וכן העבודות של ומושלם מלא לביצוע הנדרשים והאמצעים המתקנים ,הציוד כל את

 .תקנות/חוקים/התקן דרישות לפי לעובדים ונוחות גיהות ,בטיחות תנאי על שמירה

 ככל העבודה באתר ההתארגנות שטח מיקום את לשנות הזכות למזמין שמורה כי מובהר

 סמוכים. ובאתרים באתר העבודות להתקדמות ובהתאם שיידרש

 מטעו מי ו/או המזמין עם יתואם אשר למקום התארגנותו שטח את להעתיק הקבלן על

 המפורטות ההנחיות כל מילוי תוך ,העבודה ביומן ההנחיה מתן מיום קלנדרי שבוע בתוך

 לעיל.

 כל וכי זה בסעיף לעיל האמור כל את במחיריו בחשבון לקח כאילו הקבלן את רואים

 כעילה הקבלן בידי תשמש לא מכך הנובעת ,אחרים גורמים או המזמין מצד דרישה

 נוספים. לתשלומים

 

 מכני ציוד 00.32

 יהיה ,העבודות ביצוע למטרת הקבלן ע"י יופעל אשר אחר ציוד וכל המכשירים ,המכונות .א

 של ואיכותה טיבו לגבי המפרט של הטכניות הדרישות קיום את להבטיח כדי בהם

 חלקי של הימצאותם את להבטיח יש וסדיר. תקין במצב ויתוחזק יסופק הציוד העבודה.

 טכניות. תקלות של למקרה רזרבי ציוד או חילוף

 חשמלאי. אישור דורש חשמלי ציוד כל  

 או ,המפרט דרישות עפ"י העבודה את להבטיח כדי בו אין המפקח של לדעתו אשר ציוד .ב

 יסלקו - תקין טכני במצב נמצא שאינו או ,שנקבע הזמנים ללוח בהתאם התקדמות קצב

 לדרישות. המתאים אחר ציוד במקומו ויביא האתר מן הקבלן

 כנדרש ורישוי תקינות אישור בעל יהיה ציוד כל  
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 ואחרים ממונים לקבלנים ראשי  קבלן שירותי ופרוט ראשי כקבלן הקבלן 00.33

 :ממונהה הקבלן .א

 לסיום  ועד עבודתו מהלך )בכל להלן המפורטים השירותים למתן אחראי הראשי הקבלן

  אחרים. ממונים לקבלנים (4 טופס וקבלת עבודתו

 הבאים: הסעיפים את יכללו השירותים

 מראש. מתואמת ופריקה גישה ,לאתר כניסה אפשרות מתן .ב

 ועל הביצוע שלבי על ,המבנה על הסברים ומתן )באתר( לעיון המבנה תכניות השאלת .ג

 מבצע. ראשי קבלן בבחינת ,באתר הפועלים השונים הגורמים ושילוב ,הביצוע תחזיות

 ,קומה בכל מקומות במספר ,במקומות כולל המבנה חלקי בכל וגובה מיקום נקודות הכנת .ד

 באם נקודות של מחדש הכנה כולל ,המפקח בקשת לפי הגינון ושטחי הציבוריים בשטחים

 הבניין. של סופית להשלמה עד וזאת תמחקנה

 בבחינת ,וסביבתו במבנה הקיימות והמערכות המבנים על לו הידוע על אינפורמציה מתן .ה

 מבצע. ראשי קבלן

 ,הדרכה  - ולרבות הותקנות החוק לפי ע הנדרש כל את תכולל באתר הבטיחות על אחריות .ו

 וכבישים מבנים של בטיחותם מבחינת הנדרשים הכללים על ידועה אינפורמציה מתן

 ,בו שמבוצע האתר בטיחות מבחינת הנדרשים העבודה לכללי בנוגע הדרכה ,סמוכים

 מבצע. ראשי קבלן בבחינת

 נעולים במתקנים או פתוחים בשטחים האתר בתחומי ואחסון התארגנות שטחי הקצאת .ז

 המפקח. שיקבע כפי

 לאתר. מסביב והשערים הקיים הגידור אחזקת .ח

 של יומי יום שוטף ניקוי כולל בבנין העובדים לכל הסניטרים בשירותים שימוש מתן .ט

 השירותים.

 הפרויקט של הסופי חיבורו למועד עד ,הצורך לפי חופשי באופן ובמים בחשמל שימוש מתן .י

 כל לביצוע מלא להספק קומה בכל בטיחותי חשמל לוח והכנת ומים חשמל לרשתות

 כאמור ויענה קצרים בפני יוגן הלוח זמנית. בו האחרים והקבלנים המשנה קבלני עבודות

 קומה. בכל מים נקודת תותקן כן-כמו זמנית. בו הקבלנים כל צרכי על

 בעבודות המבצעים השתלבות ,תאום ,העבודה בארגון טיפול כולל כללי עבודה ניהול .יא

 המתכנן. ובפני המפקח בפני משותפות בעיות וייצוג ,תיאום ישיבות הקבלן.

 ,אחרים קבלנים העבודות כל את שיקיף מפורט זמנים לוח עם עבודה פרוגרמות עריכת .יב

 הכללי הארגון מבחינת הן שלביה כל על אחרים קבלנים עבודת של הביצוע הליכי תאום

 עם באתר המתבצעות העבודות כל של מוחלט תיאום הבטחת ,הזמנים לוח מבחינת והן

 ,אחרים קבלנים לבין הראשי הקבלן בין מלא פעולה שיתוף תוך אחרים קבלנים עבודת

 העבודות. או המבנה בביצוע הפרעות שימנע באופן הכל

 לעבודות הנוגע בכל הדרכתם ,אחרים קבלנים עם והדוק מלא פעולה שיתוף הבטחת .יג

 במשטחי ,בדרכים ,בפיגומים שימוש אפשרות מתן ,לעבודותיהם הקשורות המבנה הקמת

 והקלות סיוע עזרה  כל הגשת העבודות לביצוע המשמשים אחרים ובמתקנים עבודה

  .לביצוע בציוד סביר שימוש ,סימון לרבות זה בהקשר

 וכו'. ניקוי ,פסולת לסילוק אחריות .יד

 האחר. הקבלן עבודת צרכי העבודות כל לביצוע וקיימים עומדים בפיגומים שימוש מתן .טו
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 מערכות שקבלני כך עבודות לביצוע ובסביבתו בבניין מספיקה תאורה לביצוע אחריות .טז

 על אור. של הגבלה ללא ובלילה ביום חופשי באופן לעבוד יוכלו אחרים וקבלנים מלאכות

 מתאימים. תאורה גופי של מספיק מספר באתר להכין הקבלן

 שיהיה כך האתר וארגון במסירה וסופי מוחלט וניקיון יומי יום ניקיון לביצוע אחריות .יז

 המפקח. משרד ואחזקת ניקוי לרבות ונקי מסודר

 ,לאתר שיובאו ולציוד לאלמנטים ,למשאיות ,הרמה למנופי גישה דרכי ותחזוקת הכנת .יח

 העבודות. ביצוע לצורך

 מתקניו. כל על באתר כללית שמירה .יט

 ,יותר או מכולות 2 לפחות באתר קבוע באופן ישאיר )הקבלן האתר מן פסולת פינוי .כ

 האחרים(. הקבלנים של פסולת עבור לצורך בהתאם

 או האחרים הקבלנים או הקבלן יוכלו השירותים מתן בעניין דעות חילוקי של מקרה בכל 

 סופית. תהיה והחלטתו עניין בכל המחליט יהיה והמפקח למפקח לפנות האחרים הגורמים

 תנאי שאר לפי מהתחייבויותיו גורעות אינן שירותים למתן הקבלן של וההתחייבויות העבודות

 החוזה. בתנאי לאמור תזכורת רק מהוות ובחלקן החוזה

 וייכלל האחרים והגורמים הקבלנים כל לידיעת יובא זה בסעיף האמור כל כי הקבלן על מוסכם 

 עמם. שייחתם חוזה בכל

  

 המזמין ידי על שירותים מתן 00.34

 התרשל או ,חלקן או כולן ,שירותים למתן בהתחייבויותיו המפקח לדעת הקבלן עמד לא  

 בכתב כך על להודיע רשאי המפקח יהיה ,האמורות התחייבויותיו בביצוע המפקח לדעת

 המפקח שיקבע הזמן פרק תוך כאמור התחייבויותיו אחר הקבלן ימלא לא אם לקבלן.

 אחרים בעזרת או ,בעצמו ליתן ,חייב לא אך ,רשאי המזמין יהא ,לקבלן האמורה בהודעתו

 אי בגין ולנכות האחרים לגורמים ו/או האחרים לקבלנים מהם חלק או השירותים את

 המפקח שיקבע סכום כל ,כאמור הקבלן ידי על לקויים שירותים מתן או השירותים מתן

 על השירותים מתן בגין מהוצאותיו פחות לא אך ,זה סעיף לפי לקבלן המגיעה מהתמורה

 שהייתה התמורה על עולה זה סכום אם גם ,15% ובתוספת כאמור אחרים בעזרת או ידיו

 ראשי. קבלן היותו בגין לקבלן מגיעה

 

 

  ותכולתם היחידה מחירי קביעת 00.35

 "תוכניות בגדר הן חלקן אשר ,זה למכרז המצורפות התוכניות על תבוסס הקבלן הצעת .א

 סמכא-כבר הקבלן את רואה המזמין יותר. מאוחרים בשלבים ותושלמנה למכרז"

 גם המפורטת הצעתו את להגיש ויכול ממנו הנדרש את יודע ,אלו כגון בעבודות ומתמצא

 הסופיים. פרטיהם עד הושלמו לא התוכניות אם

 דרכי את ,התנאים את בדק ,ובסביבתו העבודה במקום ביקר כאילו הקבלן את רואים

 הנדרשים והציוד החומרים רשימות את ,הקיימות והמערכות התשתיות ,הגישה

 הקיימים. לתנאים בהתאם הצעתו את וביסס יסודי באופן ,במועד אספקתם ואפשרויות

 כל או התוכניות כל בידיו היו לא כי על שהוא סוג מכל בטענות לבוא יוכל לא הקבלן .ב

 הפרטים.
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 ולקבל בפניו העומדות והבעיות השאלות כל את המכרז מילוי בעת להציג מוזמן הקבלן

 ההצעה. להכנת הנחוץ כל את המכרז משתתפי ולכל לו יבהיר אשר ,מהמפקח מענה

 במילוי הכרוכות ההוצאות כל את היחידה מחירי חישוב בעת בחשבון ייקח הקבלן .ג

 לעיל. התנאים

 משקפים היחידה ומחירי ,בהצעתו בחשבון הנ"ל כל את לקח כי בזאת מצהיר הקבלן .ד

 המפקח. עם שיתואמו ובמועדים בשעות העבודות ביצוע את במלואם

 

  משנה קבלני 00.36

 המזמין סמכות כי בזאת ומודגש ,המזמין אצל המשנה קבלני את מראש לאשר יידרש הקבלן

 לאישור שיוגשו ספק ו/או יצרן ו/או משנה קבלן כל ,לאשר לא ו/או לאשר ,ובלעדית מוחלטת הינה

 להארכת לדרישות ו/או כלשהן כספיות לדרישות עילה לקבלן תהיה לא מקרה בשום המזמין.

 משנה. קבלן/קבלני לגבי המזמין עמדת בשל אחרות או הביצוע תקופת

 

 באתר המפקח לשימוש מבנה 00.37

 חלונות 2, נעילה סידור עם דלת כולל , לפחות מ"ר 12 של בשטח טרומי מבנה לאתר יספק הקבלן

 אויר. ומיזוג שקעים ,תאורה ,סורגים עם

 כיור. עם שירותים וחדר  ארון,וחמים קרים למים מתקן כולל מטבחון במבנה כן כמו

 .מלאים ואינטרנט טלפון ותקשורת וחשמל מים למקור הקבלן ע"י יחובר המבנה

 לקדמותו. המבנה באזור המצב את יחזיר והקבלן העבודה בגמר מהאתר יפונה המבנה

 כסא ,כיסאות 10 ,ישיבות שולחן ויכיל ישיבות כחדר שישמש ממוזג מבנה בנוסף יותקן באתר

 מ"ר. 3-כ של בשטח הקיר על כתיבה לוח ,מסמכים לאיחסון מפח ארונות 2 ,למפקח

 

 ממוחשבים חשבונות 00.38

 ייעזר הקבלן מחשב. בעזרת הכמויות חישובי ואת החשבונות את להכין מתחייב הקבלן 

 לא המפקח לאישור יוגש העיבוד את שתכין החברה שם המפקח. של אישורו הטעונים במומחים

 בכתב. כך על הוראה הקבלן שקיבל מיום ימים שבועיים מאשר יאוחר

 ע"י שיאושרו לאחר להרצה יימסרו הקלט ונתוני המפקח עם בתיאום תיעשה לעיבוד ההכנה 

 שידרשו במועדים וההגהות הקלט נתוני כל את שיכלול מלא דו"ח למפקח יגיש הקבלן המפקח.

 המפקח. ע"י

 אם ,מומחים של ויעוץ הדרכה לרבות ,במחשב הכמויות חישובי בהכנת הכרוכות ההוצאות כל 

 הקבלן. על יחולו - וכו' במחשב עיבוד בעד תשלומים ,ידרשו

 ממוחשבת. בתוכנה יוגשו חשבונות 

 המצטברת. הכמות וכן החשבון לחודש השוטפת הכמות ,שבחוזה הכמות תופיע החשבון בדפי 

 המפקח ע"י החשבון אישור עם )דיסק(. מגנטית במדיה וגם ,וחתום מודפס למפקח יוגש החשבון

 המאושר. החשבון של מגנטית מדיה לקבלן תימסר

 לפי ,מעודכנים זמניים לוחות בהגשת ביניים חשבון כל של אישורו את להתנות רשאי המפקח           

 החוזה. תנאי
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 וסופיים חלקיים חשבונות אישור 00.39

 דפי ,כלליים כמויות ריכוז דפי ,מדידה דפי בהגשת מותנה ביניים חשבון כל של אישורו .א

 מדויקים ,וכיו"ב כמויות חישובי ,מסומנות תכניות ,סקיצות ,חלקיים כמויות ריכוז

 המפקח קביעת עפ"י ניתן עבורו ואשר ,התשלום נדרש עבורו המבוצע החלק עבור וסופיים

 החלקי. החשבון הגשת עם יועבר הנ"ל החומר כנ"ל. חישוב להגיש

 לא כאילו אותו ויראו המפקח ע"י ייבדק לא – לעיל המפורטת בצורה שלא שיוגש חשבון  

 .הוגש

 הכמויות בכתב שהופרדו כפי הפרויקט מחלקי אחד לכל בנפרד יוגשו החשבונות .1

 הפרויקט. מחלקי אחד לכל נפרדות ומדידות כמויות חישובי לרבות וזאת והמחירים

 זמנים לוחות בהגשת ביניים חשבון כל של אישורו את להתנות רשאי המפקח .2

 מעודכנים.

 יהיה ,וחשבונות מחיר ניתוחי לאישור בנוגע דעות חילוקי של מקרה בכל כי מובהר מודגש .ב

 וענין. דבר לכל והאחרון הקובע הפוסק המכללה נציג

 ,לבדיקה הכרחי תנאי הנם הבאים המסמכים הגשת ,לעיל לאמור בנוסף כי ומובהר מודגש .ג

 סופי: ו/או חלקי חשבון   ותשלום אישור

 הקבלן. ע"י וחתומים מלאים כשהם החשבון חודש של עבודה יומני    .1             

 המפרט. בדרישות כנדרש מפורט זמנים לוח עדכון    .2             

 בטיחות. ממונה דו"ח    .3             

 ביצוע. ערבות תקפות    .4             

 ב'. למסמך 59-60 סעיפים להוראות בהתאם הנדרשים המסמכים כל    .5

 

 

 

 תביעות 00.40

 ולכל ככלל לעבודה ו/או למכלול ובין סעיף ו/או לפריט בין תשלום תביעת כל כי מצהיר הקבלן 

 ,תכנית עדכון תכנית ,שינוי )הוראת סיבתה מתאריך המאוחר לכל יום 30 תוך תוגש ,בה הכרוך

 העבודות במחירי ככלולה אותה רואים הנ"ל התקופה לאחר שתוגש תביעה כל וכו'(. חוץ תנאי

 כלל. אליה להתייחס מבלי אף לדחותה רשאי והמזמין הקבלן של

 כל לבצע מהקבלן לדרוש המפקח רשאי ,ההצעות הגשת מסמכי בכל המצוין בכל לפגוע מבלי 

 לעיכוב עילה תהיה לא ולקבלן ,מדידתה ואופן התמורה עליה סוכמה לא אם גם ,שינוי הוראת

 התייחסות אי או ,מדידתה ואופן התמורה על סיכום השלמת אי עקב שהוא כל שינוי בצוע

 בגינה. שהיא כל לתביעה המפקח

 

 המזמין רכוש - באתר וחומרים ציוד 00.41

 רואים ,עזר עבודות ו/או העבודה לביצוע חומר וכל העבודה לביצוע ו/או לבניה ועקיף ישיר ציוד 

 שלא בהם להשתמש ו/או להוציאם רשאי הקבלן ואין ,המזמין כרכוש לאתר הבאתם מרגע בהם

 המפקח. של ובכתב מראש באישור אלא זה חוזה נשואת העבודה למטרת
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 תכניות 00.42

 מתוקנת. או חדשה תכנית מכל העתקים 3 תשלום ללא לו יימסרו כי הקבלן לידיעת מובא 

 ,דעתו שיקול עפ"י הנ"ל לכמות מעבר נוספים העתקים בהוצאות הקבלן את לחייב רשאי המזמין 

 הקבלן. של חשבון מכל עבורן שיגיעו הסכומים את ולנכות

 מערכת העבודה במקום לשמור הקבלן על המזמין. של רכושו מקרה בכל נשארות התכניות 

 מבוטלות. תכניות כל מיד ולסלק ,עת בכל ,ומושלמת מעודכנת לפחות אחת תכניות

 

 הביצוע במהלך איכות בקרת 00.43

 המכללה נוהלי עפ"י הביצוע שלבי לכל אישור ידרש הביצוע שבמהלך הקבלן לידיעת מובא 

 לדיווח המפקח ע"י שימסרו הטפסים על ולחתום למלא הקבלן יידרש כך לשם איכות. לבקרת

 ביצוע. שלבי כל לגבי

 

 ותיקונים בדק – אחריות 00.44

 להלן. כמפורט תהיה עבודותיו לגבי הקבלן של )בדק( האחריות תקופת 

 תקופת תוך לעיל. הנזכרת הסופית הקבלה בדו"ח הנקוב מהתאריך תחל האחריות תקופת 

 בפרוטוקול ונרשמו שנתגלו פגמים תיקוני לביצוע הקבלן אחראי ,התקופה לגמר ועד האחריות

 האחריות. תקופת כדי תוך שנתגלו פגמים לתיקון ו/או הסופית הקבלה

 המפקח. או המזמין ידי על תיעשה הבדק תקופת כדי תוך תיקונים לצורך הקבלן הפעלת 

 להלן: כמפורט ותיקונים( )בדק האחריות תקופת תהיה זה בחוזה 

 – החוזה מסמכי וביתר להלן עבורן אחרת נאמר לא אשר אחרות ועבודות הבניה לעבודות .א

 הסופי. הקבלה מתאריך שנתיים

 שנתיים. – אויר ומיזוג תברואה מתקני .ב

 שנתיים. – ותקשורת חשמל עבודות .ג

 שנתיים. – ותברואה צנרת .ד

 של בשיעור איטום לעבודות מיוחדת  ותבער להשאיר הקבלן על .שנים 5– האיטום עבודות .ה

   .מע"מ כולל לא האיטום עבודת מערך 10%

 הנזכרת מבנה/מערכת( כל )של הסופית הקבלה בדו"ח הנקוב מהתאריך תחל האחריות תקופת 

 וליקויים פגמים תיקוני לביצוע הקבלן אחראי התקופה לגמר ועד האחריות תקופת תוך לעיל.

 תוך שנתגלו וליקויים תקלות ,פגמים לתיקון ו/או הוספית הקבלה בפרוטוקול ונרשמו שנתגלו

 ידי על תעשה האחריות תקופת כדי תוך תיקונים לצורך הקבלן הפעלת האחריות. תקופת כדי

 המפקח. או המזמין

 פיגר והקבלן מיידי תיקון הטעונים ופגמים ליקויים ,תקלות יתגלו האחריות תקופת תוך אם 

 כפי ,כלשהו גורם באמצעות אלה תיקונים לבצע המזמין רשאי – בכתב התראה למרות בתיקונם

 הקבלן. חשבון ועל ,לו שייראה

 הפרעה ותוך ,המרבי בהקדם האחריות תקופות במהלך הקבלן ע"י התיקונים יבוצעו מקרה בכל 

 למזמין. מינימליים נוחות ואי
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 הבדק כל ובתום הראשונה הבדק שנת בתום קבלה 00.45

 שנתיים בתום ,העבודות כל מגמר אחת שנה בתום : הבדק שנות משתי אחת כל בתום א. 

 כמפורט מיוחדים נושאים של הבדק תקופות בגמר הצורך לפי ואח"כ העבודות כל מגמר

 הבדק שתקופת אלה גם ,העבודות לכלל תיערך זו קבלה חוזרת. קבלה תיערך ,בחוזה

 נושא כל של הבדק תקופת בגמר נוספת קבלה תיערך אלה עבור נסתיימה. טרם עבורן

 ונושא.

 נציג ,המפקח – השנה בתום ישתתפו המפקח או המזמין ביוזמת שתיערך זו בקבלה ב. 

 הארוכות( הבדק תקופות )בתום הבאות בקבלות ויועציו. המתכנן וגם ,והקבלן  ,המזמין

 המזמין. באחריות אלו של זימונם ,והקבלן האחזקה נציג ,המזמין נציג רק ישתתפו

 הטעונים פגמים ויתגלו במידה הרי ,בקודמות וכמו כאמור שתתואמנה אלו בקבלות ג. 

 תיערך הקבלן ידי על התיקונים השלמת לאחר התיקונים. רשימת עם דו"ח יוצא ,תיקון

 ולא במידה והקבלן. המזמין ו/או המפקח בהשתתפות סופית קבלה לשם נוספת בדיקה

 לאחר רק למבנה/מערכת. הקבלן אחריות לתום גמר" "תעודת תוצא ,נוספות הערות יהיו

 בחוזה. כמפורט האחריות לתקופת ערבותו לקבלן תשוחרר כנ"ל התעודה הוצאת

 הקבלן ע"י שיבוצעו והפעולות התיקונים כל כי בזאת ומודגש מובהר ספק הסר למען ד. 

 עבורן. תמורה לכל זכאי יהא שהקבלן מבלי הקבלן ע"י ייעשו ,הבדק בתקופות

 

 מחירים ,הכמויות מדידת .6400

 ,הכללי ובמפרט המיוחד במפרט ,הכמויות בכתב לכתוב בהתאם הסדר( )עפ"י ימדדו הכמויות 

 תשולם העבודה בלבד. מקורבות הן הכמויות במקצוע. כמקובל או 43 ת"י עפ"י – הגדרה ובהעדר

 ידי על שיוגשו הכמויות לחישובי ובהתאם בפועל שנעשו העבודות של הסופיות המדידות לפי

 היחידות במחירי שינויים לדרוש זכות לקבלן תהיה לא המפקח. ידי על ויאושרו וייבדקו הקבלן

 במשך עליהם יוחלט באם הן ,הנ"ל בכמויות השינויים סמך על חדשים מחירים קביעת ו/או

 העבודה. בגמר הסופי הכמויות בחשבון יתבררו אם והן העבודה

 בשיעור וכיו"ב אלמנט ,מוצר ,פריט כל של רוחב או אורך ,בעובי שינוי כי מודגש ספק למניעת 

 ישמש לא – היחידה או הפריט בשטח 10% או המידות בכל 5% או אחת ממידה 10% עד של

 בזכות ,המפקח של הבלעדית דעתו שיקול עפ"י חריגים במקרים אלא היחידה מחיר לשינוי עילה

 בלעדית. לו הנתונה

 מתאים ביטוי בהעדר ,המפקח רשאי – זה לחוזה בהתאם למזמין העומדת זכות בכל לפגוע מבלי 

 במבנה ובוצעה שנדרשה לעבודה מסוים למבנה המתייחס והמחירים הכמויות כתב של בחלק

 הכמויות כתב של אחר בחלק הקיימים זאת לעבודה מקבילים סעיפים במחירי להשתמש ,זה

 אחר. למבנה והמתייחס והמחירים

 ומקבילה( זהה לעבודה )המתייחסים מקבילים סעיפים ויתגלו במידה כי מובהר מקרה בכל 

 לפי מקרה בכל לקבלן ישולם – זהים אינם הקבלן מחירי בהם הכמויות כתב של שונים בחלקים

 הנמוך. המחיר
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 העבודות בקורת .7400

 והמכשירים הכלים ,הפועלים את המפקח לרשות חשבונו על להעמיד חייב הקבלן א. 

 העבודה למקום או לאתר להיכנס רשות תמיד תהיה למפקח העבודות. לבחינת הדרושים

 הבנין. בשביל עבודה נעשית בהם אחרים עבודה למקומות או הקבלן של

 שיקול עפ"י וסבירים מקובלים גישה אמצעי המפקח לרשות להעמיד חייב הקבלן כי יודגש  

 ביצוע. של ושלב שלב בכל העבודה של חלק לכל המפקח של הבלעדי דעתו

 לעבודה מתאימים כבלתי לו הנראים עבודה כלי או חומר כל לפסול רשאי יהיה המפקח ב. 

 בחוזה לדרישות להתאמה חומר כל של ובחינה בדיקה לדרוש רשאי יהיה וכמו"כ באתר

 הקבלן. חשבון על זה וכל

 בהתאם בוצעה לא אשר עבודה של הריסה או שינוי ,תיקון מהקבלן לדרוש רשאי המפקח ג. 

 שתקבע תקופה תוך המפקח הוראות את לבצע חייב יהיה הקבלן להוראותיו. או לתכניות

 המפקח. ע"י

 העבודה אין דעתו לפי אם ,ממנה חלק או ,בכללה העבודה את להפסיק רשאי יהיה המפקח ד. 

 המפקח. הוראות או הטכני המפרט ,לתוכניות בהתאם נעשית

 משך של הארכה לבקשת עילה תשמש לא זה סעיף לפי עבודה להפסקת המפקח של דרישה  

 הביצוע.

 ולאופן והעבודה החומרים לטיב ביחס שתתעורר שאלה בכל היחיד הקובע יהיה המפקח ה. 

 ביצועה.

 

 ערך שווה מוצר .4800

 המוצג המחיר מתייחס ,המוצר או החומר של המסחרי שמו או היצרן שם המצוין מקום בכל 

 ערך כשווה המפקח ע"י שאושר ,אחר מוצר או חומר זה. מסוים למוצר רק הכמויות בכתב

 הקבלן ביוזמת ערך בשווה הוחלף המוצר או החומר בין אם וזאת ,בהתאם יקבע מחירו ,לראשון

 מוקדם אישור טעון ,החוזה במסמכי המצוין לזה ערך שווה במוצר השימוש המפקח. ביוזמת או

 המפקח. של

 לאתר. אספקתו לפני יקבע מאושר אך ערך שווה חומר או מוצר של מחירו 

 לקבוע  המפקח רשאי יהיה ,מחירו קביעת לפני לאתר מאושר ערך שווה מוצר הקבלן וסיפק היה 

 לא אשר מוצר או חומר כל מקרה בכל הקבלן. בהצעת התחשבות ללא שרירותית מחירו את

 ההצעה הגשת בשלב הספק מתכונן בו מקרה בכל חשבונו. ועל הספק ע"י מהאתר יסולק אושר

 פוטוגרמטריות עקומות או קטלוגיים דפים ההצעה עם לספק עליו ,ערך שווה מוצר על להתבסס

 ההצעה. הגשת עם לאשרו ולדאוג המוצג הציוד של

 מפקח. לאישור ש"ע מוצר ואת המוגדר המוצר את הקבלן יציג ונדרש במידה 

 העבודה תחילת עם מיד להציגו הקבלן על ערך שווה מוצר להציג מעוניין הקבלן בו מקרה בכל 

 ע..ה.צ קבלת לאחר מחודש יאוחר לא למוצר אישור ולקבל זה בחוזה המפורט הזמנים בלוחו

 שהוגדר המוצר את יספק והקבלן תבחן ולא תידון לא זה מועד לאחר ש"ע מוצר לאישור דרישה

 לעיל מהאמור כתוצאה נוספות עלויות או עיכובים בדבר טענות כל תתקבלה לא החוזה. במסמכי

 אחרת. או כספית תוספת כל תשולם ולא

 

 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  110 עמוד
 

 יסוד מחיר .4900

 לשלם יתחייב הקבלן  המכרז. למסמכי ב' למסמך 53 בסעיף כקבוע פירושו- היסוד מחיר   א.

 לא יסוד מחיר המפעל. עם יסכם שהמזמין התשלום תנאי לפי החומר מחיר את למפעל

 הספק. של מחירון" "מחיר מקרה בשום יהיה

 למסמכי ב' במסמך המפורט ואת אחסון ,הובלה ,העמסה הוצאות כולל אינו היסוד מחיר 

 תעשה החוזה שכר התאמת היחידה. במחיר בחשבון לקחת הקבלן על אלו כל ואת המכרז

 תוך תעשה החוזה שכר התאמת היחידה. במחיר המוצר של היסוד מחיר החלפת תוך

 עם המזמין שיסכם החומר של המוסכם היסוד במחיר המוצר של היסוד מחיר החלפת

 ו/או בתוספת ההפרש יקוזז או ישולם היסוד ממחיר נמוך או גבוה יהיה המפעל/ספק

  בלבד. פחת עבור 3% של ,ומוחלטת סופית ,בהפחתה

 באחריות היחידה. במחיר בחשבון יילקחו ,לא אם ובין הוזכרו אם בין ההוצאות יתר כל  

 זה. חוזה למפרט המוצר התאמת לבדוק הקבלן

 עם התייעצות לאחר אלא ציוד או ,מוצרים ו/או חומרים שום יירכשו לא מקרה בכל   ב.

 ומפרטי הדוגמאות אליו שיובאו לאחר וזאת התוצר ואת הסוג את בכתב שיקבע המפקח

 פירוק על להורות ו/או לפסול רשאי והוא ,סופית תהיה בנדון המפקח של דעתו היצרנים.

 הנ"ל. להוראה בניגוד יירכש אשר מוצר כל

 יתקין והקבלן בעצמו והאביזרים הציודים את לרכוש דעתו שיקול פי על רשאי המזמין  ג.

 הכמויות. שבכתב ההתקנה מחירי פי על אותם

 

  ואישורם דוגמאות הגשת ,חומרים בדיקת .0500

 יש בהם החומרים למקורות ביחס הן ומראש בכתב מהמפקח אישור לקבל חייב בלןהק .א

 מוסכם אולם שלהם. למראה ביחס והן חומרים אותם לטיב ביחס הן ,להשתמש בדעתו

 אותם לטיב אישור משמש החומרים מקור אישור אין ואופן פנים בשום כי ,במפורש

 מקור. מאותו המובאים החומרים

 לצורכי מתאימים החומרים אותם אין אם ,חומרים משלוחי לפסול המפקח בידי הרשות

 העבודה.

 בדיקה לצורכי חומרים מאותם דגימות להגיש הקבלן על ,הנ"ל החומרים אישור רלאח .ב

 זה. חוזה בביצוע לשימוש התאמתם מידת את יקבעו הבדיקה תוצאות מאושרת. במעבדה

 המיידי ולסילוקו העבודה להפסקת לגרום ,המאושרת הדגימה מן החומר בטיב סטייה כל

 הקבלן. חשבון על מהמקום הפסול החומר של

 על המתקבלת ובכמות מאושר מטיב חומרים למקום יביא שהקבלן עד תמשך לא העבודה .ג

 על יחולו הבדיקות הוצאות ,הצדדים שני את תחייבנה הנ"ל הבדיקות המפקח. דעת

 הבדיקות. לדמי מעבר וזאת ,בלבד הקבלן

 המפורטים הפריטים רכישת לפני ,המפקח לאישור ,חשבונו על לבצע ו/או לספק הקבלן על .ד

  מושלמים:  ואלמנטים דגמים דוגמאות להלן היתר בין

 המפקח. שיקבע ובמקום בצורה בגודל  יהיו הדוגמאות

 המפקח. לאישור והאביזרים המוצרים מכל דוגמאות ,חשבונו על ,הקבלן יספק כן .ה

 חומר בכל וילוו האדריכל. דרישות ע"פ שונות באלטרנטיבות לאישור יובאו הדוגמאות .ו

 המפקח. לדעת הנדרש כתוב ו/או משורטט
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 ניסיוניות עבודות המפקח,גם דרישות הקבלן,עפ"י יכין בנפרד( מדידה )ללא הנ"ל במסגרת .ז

 מרכיביהן. כל על שונות ודוגמאות

 המפקח. רצון שביעות עד פעמים מספר תבוצענה אלו עבודות

 ע"י הדוגמאות כל אישור לאחר רק אלא הסופי בביצוע יתחיל ו/או יזמין לא הקבלן .ח

 המפקח.

 להשוואה וישמשו הביצוע השלמת לאחר עד האתר במשרד ישמרו המאושרות הדוגמאות .ט

 המבוצעים. ציוד או מוצרים ,לחומרים

 פרטי כל את ,התכניות כל את להביא הקבלן שעל ,ספק כל הסר למען ,בזאת מודגש

 לאישור וכד' למיניהם הגימורים ,הציפוי ,הצבע דוגמאות ,הפרזולים ,האביזרים ,הביצוע

 וכד' האביזרים ,החומרים הזמנת העבודה. התחלת צו מקבלת ימים 30 תוך המפקח

 שתבטיח בצורה יתוזמנו וההזמנה לאישור ההגשה האישור. ממועד יומיים תוך תעשה

 העבודה. לביצוע הזמנים בלוח מלאה עמידה

 הקבלן. של ,מאחריות,כלשהי להפחית כדי הדוגמאות באישור אין .י

 לכל הקבלן יגיש ,2-ג המיוחד במפרט וכמפורט לעיל כמפורט הדוגמאות לכל בנוסף .יא

  המפקח: לאישור הבאות הדוגמאות את הפחות

 השונים והחיפוי הריצוף סוגי כל (1

 התותב תקרות סוגי כל (2

 לדלתות. השונים הפרזול פריטי (3

 והאלומיניום הנגרות ,המסגרות פריטי (4

 חשוף,חיפוי בטון חיצוני קיר ,שונים מסוגים פריקסטים ,HPL חזיתות חיפויי (5

 פרטי את במחיר כוללת והיא מ"ר 10-כ דוגמא כל שטח וכד'. אלומיניום

 אחרים(. חיפוי ,סוגי דלתות ,חלונות )כגון אחרים לאלמנטים והשילוב החיבור

 וברזים קבועות סוגי (6

 תאורה גופי סוגי (7

 מתועשות מחיצות (8

  השונים. בפרקים המיוחדים במפרטים למפורט בהתאם נוספים פריטים (9

 

 מתקן  ותיקי (MADE AS) עדות תוכנית .1500

 התכניות (.as made) בצוע לאחר מעודכנות תכניות ולמפקח למזמין הקבלן יגיש העבודה בסיום 

 במהלך בבניין שבוצעו העדכונים כל את )הכוללות בפרויקט העבודות כל של מדויק תאור יכללו

 תוואי ,צנרת קרקעית רומי ,כולל חוץ ובתשתיות ,אלקטרומכניות במערכות עדכונים הביצוע(

 + עותקים 4-ב הקבלן חשבון על יוכנו אלו תכניות וכו'.  אויר מיזוג ,חשמל ,אינסטלציה ,צנרת

 .מהמנהל שקיבל העבודה לתכניות דומה שרטוט ברמת לפחות 2016  באוטוקאד מגנטית מדיה

 הביצוע ע"פ ולהתאמתו התכנון על המופקדים ליועצים תשלום יכלול  AS MADEה מחיר

 ליועצים. הקבלן בין יסוכם והמחיר

 מוסמך מודד ע"י ויאושרו ימדדו השרטוטים גבי על המופיעים האחרים והעצמים המערכות כל 

 ידו. על יחתמו והתכניות הקבלן מטעם

 הכוללים: מתקן תיקי של העתקים 3 ולמזמין מנהלל הקבלן יגיש כן כמו 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  112 עמוד
 

 אחריות תעודות כולל ,המכונות/מכשירים/מתקנים לכל ואחזקה טיפול ,תפעול הנחיות 

 ,מונעת אחזקה  של פעולות  זימון לוח  עם  חוברת/דפים ,לטיפול קשר אנשי רשימת ,מהספקים

 מספר יצוינו בהן ,השונים לרכיבים מפורטים וסקיצות וסכמות מפורטת מונעת אחזקה והוראות

   וכו'.  ,הציוד פרטי  ,)בעתיד( בתוכניות המסומן פי על  ,הציוד

 ,היצרן של וכו' אלמנטים רכיבים/ציוד/אביזרים/יחידות של - צילומים/מקור לצרף הקבלן על 

 שלו. הטלפון ומספר כתובתו ,וכו' יבואן ,הספק שם תוך הספק/יצרן של קטלוגיים מספרים עם

  השילוט  ומפסקים. ח"ק הכוללים האביזרים ,הציוד ,הלוחות לכל מפורט שילוט יכין הקבלן 

 למקומם יחוברו  השלטים  פוטומיטל. בשיטת שלט או גרבופל צדדי דו סנדוויץ  עשוי יהא

 המפקח. ידי על יקבעו וכו' צבעו ,עוביו ,השלט גודל  פח. ברגי באמצעות

 4 במשך הרצה שעברה לאחר למסירה אותה ויכין המערכת את ויכייל יווסת ,יפעיל הקבלן 

 המערכת. של  המדפסות ע"י דו"חות הדפסת כולל כתקנה עובדת והיא לפחות שבועות

 להדריך עליו כי בחשבון לקחת הקבלן על המתקן. בתפעול האחזקה אנשי את ידריך הקבלן 

 הדרושות. הפעולות כל את לבצע שיוכלו כך האנשים

 מספיק( לא )אולם הכרחי תנאי הם והמסירה ההפעלה ,ההדרכה ,התיעוד הליך כי מןבהר 

 סופי. חשבון לתשלום

     

 האחריות בתקופת ושרות אחריות .2500

 השונות( המערכות של המיוחדים במפרטים זה בנושא השלמה לראות )יש 

 עבודות וביצוע תקלות תיקון שיכלול אחזקה שירות גם  הבדק תקופת במהלך ייתן הקבלן 

 במשך ולמתקנים המפקח ע"י ויאושרו שיוצגו זימון ללוחות ,בהתאם למערכות מונעת אחזקה

 לביצוע הדרושים והחומרים החלקים ,העבודה כל את יכלול האחזקה שירות הבדק.  תקופת כל

 הזמן תקופות תוך יתבצע תקלות תיקון וכדומה. איטום חומרי ,גז ,שימון חומרי לרבות העבודות

 להלן. המפורטות

 חודשים 6 במשך תקלות וללא בשלמות מערכת פעלה לא עוד כל תסתיים לא הבדק תקופת 

  המפקח. באישור מותנה הבדק תקופת סיום לפחות.

 תקופת תום עם המערכות לכל חלפים כולל ואחריות לשרות בהצעתו מחיר לתת נדרש הקבלן 

 לעיל. כאמור הבדק

 מעבר נוספות לתקופות ,לעיל כאמור ,ולמתקנים למערכות שירות וייתן אחראי יהיה הקבלן 

  .ובכתב. מראש המזמין ע"י יתבקש באם הבדק לתקופת

 למחירי בהתאם מזמיןה עם במו"מ שתיקבע ובעלות בלבד המזמין ע"י תקבע הזמן תקופת 

  ."שוק"

 תאפשר ,והרצופה התקינה פעולתם את יבטיח ידו על המתקנים התקנת אופן כי יוודא הקבלן 

 השבתת שתמנע באופן חלקית הפעלה יאפשרו המתקנים וכי גבוהה בנגישות אחזקה שירותי מתן

 השירותים. הענקת והפסקת המתקנים

 .ובכתב המזמיןמ אישור וקבלת מראש תיאום ללא אחזקה פעילות כל לבצע אין 

 צריכת אין שבהן ובשעות בימים יתבצעו מתקנים הדממת המצריכות האחזקה פעולות כל 

 בלבד. מהמתקנים חלק להשבית וניתן נמוכה השירותים שצריכת או שירותים

 ,היזם מזמיןול לבנין חיוניות מערכות של להשבתה הגורמת ,אחזקה לצורך מתקנים השבתת 

 לחלוטין להשבית רשאי הקבלן יהיה לא חיוניים במתקנים .מזמיןה עם ובכתב מראש תתואם
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 כדי תוך מתקן להפסיק יהיה שניתן כך העבודה את לתכנן עליו יהיה ולפיכך האספקות את

  תתאפשר. זו חלופית שפעולה כך המתקנים את להתקין אחראי יהיה הקבלן חלופי. מתקן הפעלת

 ,ותחזוקתם המתקנים הפעלת לאופן הקשור בכל המשתמשים את להדריך אחראי יהיה הקבלן 

 ע"י המתקנים של נכונה לא הפעלה כנגד לטעון יוכל לא הקבלן .המזמין זאת שידרוש ככל

  .המזמין

 וקבלני הקבלן עובדי ע"י הנדרשת העבודה כל את יכלול הקבלן( )מטלות העבודות סוגי כל ביצוע 

 אין המפקח קביעת שע"פ לציוד חליפי וציוד עזר חומרי ,החומרים ,החלקים כל ,מטעמו משנה

 ,חיצוניים מלאכה בבתי עבודות ,הובלה ,הנדרשים העבודה כלי כל ,לשפצו כלכלית כדאיות

 הרמה ואמצעי מכניים חפירה כלי העמדת לרבות מופות או כבלים והחלפת לגילוי חפירות

 וכדומה.

 צנרת ,ופיקוד חשמל לוחות ,הייעודי הציוד ,המערכות היתר בין נכללים המתקנים בהגדרת 

 משני או עיקרי חלק המהווה אחר אביזר וכל החיווט ,הכבלים כל ,ותעלות חפירות ,הולכה

 המערכת. במכלול

 ביקור המתקן. לבדיקת תקופתיות ביקורות שלוש לבצע  קבלןה מתחייב השרות תקופת במשך 

 המתקן. לבדיקת תקופתית כביקורת יחשב לא תקלה עקב באתר

 השרות תקופת במשך במערכות שתוקנה תקלה כל על  למזמין  בכתב להודיע מתחייב הקבלן 

 העמודות ובה תקלות לרישום מחברת למנהל הקבלן ימסור השרות תקופת בתחילת לכך בנוסף

 תאריך ,הטכנאי חתימת ,הטכנאי שם ,התיקון פרוט ,התקלה מהות ,ההודעה תאריך הבאות:

 ע"י המחברת תבוקר לפעם מפעם וחתימתו.  המזמין מטעם האחראי של מלא שם ,התיקון

 .המזמין

 

 הבאים: השירותים את יכללו הקבלן מטלות 

 מונעת אחזקה - המערכות שימור א. 

 האחזקה עבודות כל את הקבלן יבצע ,התקינה ופעולתם המתקנים ערך על לשמור מנת על  

 למערכות ההוראות פי ועל הבודדים למתקנים היצרנים בהוראות הנדרש פי על המונעת

 ע"י יבוצעו אלו עבודות .המנהל ע"י שיאושר המתקן בספר ביטוי לידי שבא כפי ,כוללות

 הבדק. תקופת לסיום עד התקופה כל במשך ,מטעמו מי ו/או הקבלן

 הבדיקה ידו.-על ותאושר המזמין ו/או המנהל ידי-על תיעשה המונע הטיפול בדיקת  

 אחזקה ביצוע גמר לעת. מעת המנהל ו/או המזמין ע"י שיקבע כפי לתקופה אחת תתבצע

 בחתימת ,הנדרשים הפרטים כל בו כשרשומים ,העבודה טופס במסירת רק יחשב מונעת

 הקבלן. מטעם האחזקה אחראי

 תקלות תיקוני  ב. 

 כללי (1

 תהיינה תקלות תיקון עבודות התקלות. תיקוני כל את יבצעו הקבלן עובדי   

 ביכולת הפוגע אירוע כל יחשב כתקלה הקבלן. משימות שאר פני-על בעדיפות

 או המתקן קבלת בעת ואושר שנמדד כפי ,מהם המתוכנן את לספק המתקנים

 לסביבה. נוחות נזק לגרום העלול
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 על  תלונות שיקבל הבדק תקופת למשך קבוע שרות מוקד להעמיד הקבלן על   

 ,איוש ,)טלפון שרות מוקד פרטי בהמשך. )ג( בסעיף כמפורט בהן ויטפל תקלות

 הסופיים. הקבלה ממסמכי כחלק מזמיןל יימסרו וכו'( מיקום

 תקלה לתיקון מוקצב זמן     (2

 עובדי והמונעות. השוטפות המשימות פני-על בעדיפות יהיה תקלות תיקון    

 התקלה. לתיקון עד ברציפות גילויו עם מייד בתיקון יטפלו הקבועים הקבלן

 יתבצע ,כגיבוי המשמשים משנה קבלני או הקבלן מומחי הגעת המצריך תיקון

 להלן: המפורט הזמנים לוח פי-על

 התקלה על ההודעה מרגע שעות 24 תוך יתבצע דחופה שאינה תקלה תיקון         א(

 לתיקונה. ברציפות יפעל והקבלן

 ,לשתיה מים מערכת כגון חיוניות במערכות  דחופה תקלה לתיקון ב(

 או ,אזור השבתת או מערכת השבתת ,חשמל מערכת ,אש כיבוי מערכת

 ההודעה מרגע שעות 4 תוך למקום הגיבוי צוות יגיע ,בטיחותית תקלה

 תיקון .המזמין ידי-על תיעשה התקלות דחיפות הגדרת התקלה. על

 לסיומה. עד ברציפות יתבצע התקלה

 הצורך. במידת ציוד החלפת כולל התיקון           

 באם ,לבנין מחוץ אל תיקונו לצורך חלק הוצאת המחייבת תקלה תיקון ג(

 כמפורט זמנים לוח עפ"י יתבצע ,לבצעו האחזקה קבלן יצטרך או יתבקש

 להלן:

 התקלה. מאיתור ימים 4 תוך יתבצע מנוע/משאבה תיקון  (1)

 

 ימים 5 תוך - ממנה חלק או אחרת ציוד יחידת כל תיקון  (2)

 התקלה. מאיתור

 מטעמו מי ו/או הקבלן של מחדלים עקב ולרכוש לאדם שיגרם נזק כל

  ידו. על ויבוטח אחריותו על יהיה

 נציגי ונקיים. מטופלים יהיו ידו על המתופעלים והמתקנים הציוד חדרי כי יוודא הקבלן ג.

 הקבלן. באחריות הנמצאים ומתקנים ציוד בחדרי ניקיון פעולות יבצעו לא המזמין

 חודשים. לשלושה אחת יסודי ובאופן לחודש אחת לפחות ינוקו והמתקנים הציוד חדרי  

 צנרת ,מציוד אבק ניקוי העבודה. סיום עם מייד ינוקה ,עבודה ביצוע עקב שנוצר לכלוך

 במקביל לפחות לשנה אחת יתבצע ,כבלים ,כבלים הולכת תעלות ,מלוחות ,ואביזריה

 הביצוע. תקופת לכל הקבלן חשבון-על זאת כל האחזקה. פעולות לביצוע

 עבודה נוהלי ד.

 להלן: המפורטים העבודה נוהלי פי על הקבלן יפעל לעיל לאמור בנוסף  

 ניהוליות והוראות תקנות ,הנחיות .1

 ההנחיות מזמין.מה שיקבל והוראות תקנות ,הנחיות מערכת פי-על יפעל הקבלן   

 פה.-בעל ובין בכתב בין ,במהלכה ו/או ,העבודה בתחילת יינתנו וההוראות

 הפרעות מניעת .2
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 ,מזמיןה בצרכי מקסימלית התחשבות תוך עבודתו את לבצע מתחייב הקבלן   

 לעבוד הצורך זה ובכלל , סוג מכל והפרעות תקלות למנוע יכולתו כמיטב ויעשה

 הרגילות. הפעילות לשעות מחוץ

 בטיחות מפגעי .3

 עד וברציפות מיידי באופן הקבלן בו יטפל ,בטיחותי מפגע נוצר בו מקרה בכל   

 משרד להנחיות המתאימים אמצעים התקנת של בדרך לרבות ,המלא לפתרון

 המפגע. בתחום להסתובב העלולים  אנשים מפני המפגע אזור להגנת העבודה

 ידרש הקבלן – הבדק תקופת לגבי למזמין. המסירה ליום עד ישים זה סעיף

 העבודות בביצוע ממחדל כתוצאה נוצר המפגע בהם במקרים המפגע את להסיר

 זו. בתקופה הקבלן  ע"י

 פסולת סילוק .4

 שתיווצר הפסולת כל את ,העבודה סיום עם מיד ,העבודה מאתר יסלק הקבלן   

 העבודה בצוע במהלך בשלמות. המקום את וינקה ,עבודתם במהלך עובדיו ידי-על

 ואסתטי. בטיחותי מפגע ייווצר שלא כך לעת מעת הפסולת את הקבלן יאסוף

 סוג מאותו פסולת לפנוי הנוגע דין כל פי על הפסולת לפנוי אחראי יהיה הקבלן

 פסולת. אותה לפנוי המתאים פנוי אתר ואל

 גורמים עם תיאום .5

 לתשומת יביא הקבלן המנהל. עם מלא בתיאום עבודה כל לבצע מתחייב הקבלן   

 עבודות. ביצוע עקב  צפויות הפרעות לרבות ,צפויה בעיה כל המנהל לב

 נזק או אבדן .6

 כל של והתיקון ההתקנה ,ההרכבה ,האספקה את כוללת אינה הקבלן אחריות   

 שאינו באופן ,אחרים ע"י ,ניזוק או חסר ,פורק ,שנגנב חומר או אביזר ,חלק

 הנדרשים. הפרטים כל וימסור ולמזמין מנהלל ידווח הקבלן סביר. בלאי מהווה

 רק נוסף תשלום יקבל הקבלן הנזק. את לתקן הקבלן על ,ההודעה מסירת לאחר

 נוספים תשלומים שליחיו. או הקבלן עובד ע"י נגרמו שלא נזקים תיקון עבור

 עבודה. שעות עפ"י ישולמו זה בס"ק כאמור

 למתחם מחוץ ציוד הוצאת .7

 .המנהל אישור ללא הבניין למתחם מחוץ אל ציוד להוציא יורשה לא הקבלן   

 תיקון לצורך להוציאו מבקש הקבלן ואשר למבנה השייך ציוד לגבי הן האמור

 שהיא. סיבה מכל להוציאו ברצונו ואשר לקבלן השייך ציוד לגבי והן

 הבדק/השירות תקופת בגמר מהקבלן המתקנים קבלת ה.

 קבלה סיור יתקיים ,זה בחוזה הבדק/השרות תקופת מועד תום לפני יום שלושים        .1 

 המזמין ,המנהל ישתתפו בסיור הקבלן. ידי-על המתוחזקים המתקנים בכל

 והקבלן.

 עבודה ימי  14 במשך המתקנים כל את לסקור מזמיןל לסייע היוצא הקבלן חובת 

 פתיחת ,עבודה יומני הצגת ,פעולתם הצגת ,מתקנים הפעלת ידי-על ,וזאת מלאים

 וכדומה. דלתות

 הסתייגויותיו את בכתב ויגיש ,והמתקנים המבנה בחינת לאחר ,והמנהל המזמין   .2

 ובמערכות במבנה כשל כל לכלול יוכלו ההסתייגויות לקבלן. המתקנים ממצב
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 לבצע יידרש הקבלן הבנייה. ממטלות כחלק הקבלן ע"י להתבצע היה אמור ואשר

 שידרשו. האמצעים כל הפעלת ע"י וזאת החוזה תקופת לסיום עד המפורט כל את

 רשאי ,לעיל כאמור הביקורת דו"ח הוראות אחרי ימלא לא והקבלן במידה .3

 קבלן ידי-על או עובדיו באמצעות האמורה העבודה את לבצע להורות מזמיןה

  אחרת. דרך בכל או אחר

 את לנכות או לגבות רשאי יהיה והיזם ,הקבלן על יחולו האמורות ההוצאות 

 שיגיע סכום מכל ניהול( כהוצאות )שייחשבו 12% בתוספת האמורות ההוצאות

 לגבותן רשאי המזמין יהיה וכן הערבות חילוט לרבות שהוא זמן בכל לקבלן

 אחרת. דרך בכל מהקבלן

 על יהיה בהם במקרים גם ,בדו"ח הנאמר וביצוע הקבלה בסיורי ההשתתפות   .4

 לדרוש לקבלן עילה לשמש יוכלו לא ,החוזה לתקופת מעבר לפעול להמשיך הקבלן

 כלשהי. כספית תוספת

 ו/או במבנה המזמין לתפקוד המפריעים ליקויים במתקנים יתגלו בהם במקרים   .5

 הקבלן ימשיך ,הנ"ל ההסתייגויות את הקבלן סילק לא עוד שכל הרי ,במתקן

 היזם נוסף. תשלום ללא ,חשבונו על ,בחוזה כנדרש המתקן את בעצמו לשרת

 סופית. מסירה לאחר רק אלו במתקנים הטיפול את עצמו על יקבל

 לגבי בכתב המזמין של סופי אישור המצאת הינו הבדק ערבות לשחרור תנאי 

 הסתייגויות. ללא המתקן קבלת

 מושלם מתקן תיק של במסירה מותנית תהיה המערכת של סופית מסירה   .6

 לאחזקת הקשור בכל מזמיןה עובדי של ובהדרכה המסירה לעת ומעודכן

 .המזמין של רצונו לשביעות ועד ימים מספר במשך המערכת

 

 שונות הוראות .3500

 הבינמשרדי הכללי במפרט המפורטות וההנחיות להוראות בהתאם תבוצע זו עבודה        .1             

 צוין אם אלא ,ביותר המעודכנת במהדורה השונים בפרקים הביטחון משרד שבהוצאת

 המיוחדים. במפרטים אחרת

 בנפרד ישולם ולא היחידה במחיר כלול יהיה להלן המיוחד במפרט והמפורט האמור כל   .2

 הקבלן" "ע"ח ו/או כולל..." "המחיר כגון משפטים אזכורי אחרת. במפורש צוין אם אלא

 מחיר..." תוספת כל תשולם "לא ו/או היחידה" במחירי כלולים יהיו העבודות "כל ו/או

  לעיל. מהאמור לגרוע בהם ואין כהדגשה באים ,וכיו"ב

 זאת כל ,הקיים למצב התכניות והתאמת קיים מצב למדוד חשבונו ועל הקבלן באחריות    .3

 שהוא. סוג מכל התאמות אי בגין תביעה כל ללא

 קטנים בשטחים ומעוגל משופע ,קשתי בתוואי ביצוע במחיר כוללות העבודות כל   .4

 בתכניות. למתואר בהתאם הכל ,שונות ובזויות מעוגל ,קשתי בתוואי חיתוכים ,וברצועות

  וחסרים נלווים פרטים השלמת כדי תוך ביותר הגבוהה ברמה  יבוצעו העבודות כל        .5 

 במחירי כלול הכל ,מושלם מוצר לקבלת עד חשבונו ועל הקבלן ע"י השונות לעבודות

 השונים. היחידה

 ,האדריכל רצון לשביעות ייעשה הכמויות ובכתב בתוכניות המתוארות העבודות כל ביצוע  .6 

 בהתאם שונים שונים,אביזרים האדריכל,פריטים לאישור גמר חומרי הצגת לרבות
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 בטרם האדריכל לדרישות בהתאם עבודה של סוג לכל דוגמאות וביצוע  האדריכל לדרישת

 בנפרד. ישולם ולא השונים היחידה במחירי כלול הכל ,שהיא כל עבודה ביצוע

 המוצר של והן החומר של הן הדוגמא אישור לפני שונות עבודות לבצע הקבלן יוכל לא   .7 

  .בלבד בכתב ינתן האישור ,הנלווים המרכיבים כל על כדוגמא שיוצר

 של מושלם ביצוע לצורך הדרוש כל את כוללים הכמויות שבכתב השונים היחידה מחירי .8

 בחשבון זאת לקחת הקבלן ועל האדריכל ע"י נדרש במפורש,אך צוין לא אם גם העבודה

 לא אם גם בתכניות האמור כל את הכמויות שבכתב המחירים כוללים כן כמו ,במחיריו

 כלשהו. בסעיף במפורש צוין

 אינם אם גם השונים חלקיו כל על ישראלי תקן הנחיית ועפ"י בהתאם יבוצעו העבודות כל 

 בחוק. רשומים

 

 4 טופס .4500

 4 טופס בפועל ולהביא והתעודות האשורים כל ולהביא ברשויות לפעול האחריות הקבלן על

 המוסמכת. הרשות ע"י כחוק חתום אכלוס גמר/אישור ותעודת

 במחירים. כלולה זו עבודה

 הרשות של מאושר אכלוס טופס קבלת ללא סופי חשבון ישולם ולא יאושר לא כי ומודגש מובהר

 .המקומית

 

 מיוחדים מדידה אופני .5500

 אלא ,בנפרד ישולם ולא הכמויות שבכתב השונים היחידה במחירי כלול 1ג' במסמך האמור כל 

 .פאושלי מבנה לגבי  נפרדת התייחסות ראה בנוסף ,בכ"כ במפורש צוין כן אם

  

 מסמכים בין עדיפות .6500

 לחוזה. 5 בסעיף פרוט ראה 

 

 

 שלט     .5700

 בסמוך או הבנייה באתר ,לפחות מטר 2X4 בגודל פח שלט ,חשבונו על ,יתקין  ,יכין הקבלן .א
 ,השלט תוכן .נוספים ופרטים הקבלן שם ,המתכננים שמות ,העבודה שם את יכיל השלט .לו

 בלעדית יקבעו - בשלט הקשור אחר עניין וכל ,ההתקנה ומיקום צורת ,האותיות גודל ,צורתו
  .המפקח י"ע

 ההדמיה ."(פרוצס)" גבוהה ברמה צבעונית ממוחשבת הדמיה בו תוכנס מהשלט כחלק .ב
 בהצעות המופיעות הממוחשבות לתוכניות בהתאם לקבלן ותימסר האדריכל י"ע תבוצע
 יימסר ,ההדמיה עם השלט תכנון של ממוחשב קובץ .האדריכל י"ע לקבלן שיסופקו ,מחיר

 .ייצורו טרם המפקח אישור את לקבל הקבלן ועל ,תכנונו בסוף למפקח

 פרט .באתר התקנתו ואופן השלט קונסטרוקצית על ממהנדס אישור למפקח יגיש הקבלן .ג
 חוקי פ"ע נדרש או/ו המפקח כך על הורה עם אלא אחר שילוט כל יורשה לא זה לשלט

 .הבטיחות
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 ,השלט של מיקומו את לשנות יידרש הפרויקט שבמהלך יתכן כי ,בחשבון להביא הקבלן על .ד
 או המפקח של דרישות עקב או העבודות התקדמות של מאילוצים כתוצאה ,תמורה ללא
 .אחרת סיבה מכל

 וסילוקו אחזקתו ,במיקומו שינויים ,התקנתו ,ייצורו ,ההדמיה לרבות השלט תכנון עבור .ה
 היחידה במחירי ככלולה תיחשב אלו לכל והתמורה בנפרד לקבלן ישולם לא העבודה בגמר

 .הכמויות שבכתב השונים

 חוקי פ"ע נדרש או/ו המפקח כך על הורה עם אלא אחר שילוט כל יורשה לא זה לשלט פרט .ו
 .השלט תכנון את לאישור יגיש הקבלן .הבטיחות

 

 עבודה יומן    00.58

 :יום כל ירשום ובו ,הקבלן י"ע מסודר באופן העבודה במקום ינוהל עבודה יומן 

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

 .שנתקבלו והסחורות החומרים כל .ב

 .בבניין מקומן בציון שנעשו העבודות של מפורטת רשימה .ג

 .האוויר מזג .ד

 למפקח או למזמין המיועדות הקבלן ותביעות בקשות ,הערות :בולט ובאופן מיוחד במדור .ה

 .מיוחד מכתב שליחת במקום זו בדרך בחר הוא אם

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

 .מיוחד מכתב שליחת

 יומיות עבודות בעד חשבונות .המפקח י"ע ובכתב מראש שאושרה היומית העבודה פרטי .ז

 .ביומן הרשום לפי רק ייעשו

 .המזמין מטעם המפקח י"וע מטעמו העבודה מנהל או הקבלן י"ע יום כל ייחתם העבודה יומן 

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

 ואם ,רשום מכילים לעיל הנזכרים 'ו או 'ה מדור אם למחרתו למפקח הקבלן י"ע יימסר המפקח

 .השבוע כל בסוף - לא

 למזמין הכרוך היומן יימסר העבודה בגמר .הגיוני זמן בכל כוחו בא או המזמין לרשות יועמד היומן

 העבודה מגמר שנה במשך הגיוני זמן בכל הקבלן לרשות עיון לשם ויעמוד ,לשמירה

 

 למזמין רזרבות    .5900

 שידרוש אחר רכיב מכל או/ו והחיפויים הריצופים מכל 5% הפחות לכל למזמין ימסור הקבלן 

 .השונים היחידה במחירי עלותם את לכלול ועליו בנפרד לקבלן ישולם לא ל"הנ עבור .המפקח
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 בגובה עבודה    .0600

 ואמצעי פיגומים לרבות שיידרש גובה בכל העבודות ביצוע כוללים היחידה שמחירי בזאת מודגש

 .שיידרש גובה ובכל סוג מכל הרמה

 
 

 אש התפשטות מפני הגנה   .1600

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

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

 
  תשלום לחישוב פאושלית עבודה – לסיעוד הספר בית מבנה הגדרות   00.62

 
 צפון בצד מסר ובית דרום בצד  המרפאות לבית הצמוד המבנה הינו לסיעוד הספר בית .א

 הפאושלי. התשלום חישובי לצורך כגבולותיו

 ציונוב -ויתקון האדריכלים משרד  בתכניות מסומנים המבנה גבולות .ב

 לתשלום הכולל השכר לחישוב הבסיס תהיה לסיעוד הספר בית – ובכותרתה 4 מס' חוברת .ג

 פאושליות עבודות במסגרת אינם הדיפון עבודות ,החפירה עבודות ,הביסוס עבודות כל כאשר

 למדידה. אלא

 תכניות ע"פ הנדרשות עבודות כל את  כוללים לסיעוד הספר בית של  הפאושלי מחיר כן כמו .ד

 לשימור )המבנה המרפאות בבית וגם לסיעוד הספר בית במבנה 07,08,15,34,35 לפרקים

 כלולים והינם ותשלום למדידה ואינם  תכניות( ראה למבנה הצמודה חדשה בניה בתוספת

 הפאושלי. במחיר

  הפאושלי במחיר כלולים  האיטום העבודות יתר כל למדידה הינם בדיפון האיטום עבודות .ה

 מופרדים ,המרפאות בית – נוסף כמבנה ,לסיעוד הספר בית בחוברת המצויינים העבודות יתר .ו

 .פאושלי( )לא למדידה הינםו לסיעוד הספר בית ממבנה

 מבנה לסיעוד הספר בית של הפאושלי במחיר  כלולים ואינם בחוברת הכלולים נוספות עבודות .ז

 למדידה. היא הראשי הקבלן ע"י תתבצע היא באם הנ"ל העבודה כל – 4,5,6,7,8 מס'
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 2ג'  מסמך

 

 מיוחדים מפרטים
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 עפר עבודות - 01 פרק

 

 ביסוס 01.0

 

 מבוא .1

דו"ח זה מתייחס לתוספת הבניה המתוכננת במתחם מ.ה.ר בצד המערבי של המתחם,  .1.1

 , ב"בית בוסל", צפת.246670;764100סביב נ.צ. צפונית ודרומית למבנה קיים, 

מ' יחסי,  -12.0מצפון למבנה הקיים, הרצפה של המבנה החדש מתוכננת במפלס  .1.2

 + מ' אבסולוטי.764.9

 –מ' יחסי, כלומר מתוכנן דיפון להפרש גובה של כ  -3.8רצפת המבנה הקיים במפלס  .1.3

 מ'.8.0

קומות  4 –למבנה הקיים ו  קומות בחלקן תת קרקעיות מתחת 2כללית מתוכננות  .1.4

 מעליהן, כשגם חלקן תת קרקעיות.

+ מ' אבסולוטי בצד הצפוני של 773 –פני השטח הקיימים משתנים בטווח מפלסים כ  .1.5

 + מ' אבסולוטי בצד הדרומי של השטח.783 –השטח ועד כ 

מ' גם בצד הדרומי וגם בצד הצפוני של  10 –מתוכננות עבודות חפירה לעומק עד כ  .1.6

 השטח.

 

 הקרקע .2

 

על פי הכרות של השטח מהעבר, וקידוחי נסיון שבוצעו לאחרונה, מתחת למילוי  .2.1

 חוואר, ואף סלעים קשים יותר. –ולחרסית, שכבות של קרטון 

האתר נמצא מעל מדרון תלול מאוד, ובאזור סייסמי רגיש ביותר, מה שמחייב תכנון  .2.2

 בהתאם )ר' בהמשך(.
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  – המלצות לתכנון ולביצוע .3

 

 ביסוס: .3.1

 שיטת הביסוס המומלצת: כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר.

 אורך הכלונסאות ייקבע סופית במהלך הביצוע.

 להלן טבלת עזר לחישוב הכלונסאות:

 

קוטר כלונס 

 )ס"מ(

תסבולת אנכית מקס'  אורך כלונס )מ'(

 מותרת )טון(

 % זיון מינ'

60 12 120 0.7 
 

13 135 0.7 

 14 150 0.7 

 15 165 0.7 

 
   

70 15 195 0.6 

 16 217 0.6 

 17 239 0.6 

 18 261 0.6 

    

80 18 300 0.5 

    

90 18 340 0.5 

    

100 18 380 0.5 

 הערות:

מ"מ מצולע(,  8מ'. החישוק הלוליני ) 0.1-0.4אורך הזיון כאורך הכלונס פחות  .א

 ס"מ לכל אורך הזיון. 10יצופף לפסיעה של 

אחוזי הזיון שצוינו כמינימום, יכולים לגדול עקב דרישות בתקנים שונים, או לפי  .ב

 חישוב הכלונסאות לכוחות אופקיים ומומנטים. 

ניתן להניח קשר לינארי בין העומס האנכי בפועל לבין השקיעה, עבור עומסים  .ג

הקטנים מהמקסימום המותר. השקיעה המצויינת בטבלה הינה השקיעה 

ממנה הינה שקיעה מיידית, והיתרה "זחילה" הנמשכת לאורך  80% –הכוללת.  כ 

 שנים, אם כי בדעיכה.

כלונסאות המועמסים בעומס גדול מהמופיע בטבלה, יהפכו ל"זוגות" במרווח  .ד

 פעמים הקוטר. 3 –צירי שלא יפחת מ 

 בנספח מצורף דף עזר לחישוב הכלונסאות לכוחות אופקיים ומומנטים. .ה
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לביצוע הכלונסאות. בעבודה זו יש לקחת בחשבון ביצוע ע"י בנספח מצורף מפרט  .ו

 –או דומה, מצויידת במקדחי וידייה, וגם כך  M-250מכונת קידוח "חזקה", 

צפויים קשיי קדיחה ניכרים, ניתן להעזר בציוד מיקרופיילים לפתיחת הבורות, 

 בקוטר המתוכנן, או קטן יותר.

 ח סגור.יש להקפיד על ניקוי התחתית ע"י מקדח שטו

 (, במקרה של סתירה, יובא הענין להחלטת הח"מ.23קיים גם מפרט כללי )

 מ' עליונים של הכלונסאות. 2 -יותקן ב PVCשרוול קרטון או  .ז

החלק הדרומי )הקרוב לרח' ירושלים(, יכול להיות מבוסס ע"ג רפסודה, מחושבת  הערה:

 .Kg/cm 3 =30;K2m/T 50  =σmax 3   לפי:

 בין חלקי מבנה שונים בהם הביסוס אינו באותה השיטה.תפר מתאים נדרש 

 רצפות, קירות וקורות .3.2

ס"מ )הרצפות  25כל האלמנטים הנ"ל יופרדו מהקרקע ע"י מרווח מינימאלי של 

יתוכננו כ"תלויות"(. את המרווח מומלץ ליצור ע"י ארגזי כוורת קרטון עטופים בניילון. 

מהצדדים ע"י לוחות קשיחים מתאימים. בתחתית קירות וקורות יש בנוסף לכך להגן 

בעת השימוש בארגזים יש לשים לב לחזקם הנמוך ורגישותם להרטבה. אין להעמיס 

את הרצפות עד להתקשות מספקת של הבטון, עפ"י הנחיות מתכנן הקונסטרוקציה לפי 

 סוג הבטון, גודל המפתחים וכו'.

ל יסוד לשני הכוונים. יש שים לב לצורך במערכת קורות קשר או קירות שתקשור כ

ניתן, לפי שיקול מתכנן הקונסטרוקציה, להחליף חלק מהאלמנטים הנ"ל בקשירה ע"י 

 הרצפה ה"תלויה" בלבד.

את קורות הקשר יש לתכנן כך שלא יפגעו עקב לחצי תפיחה העלולים לעבור באמצעות 

 הארגזים, או כתוצאה מעליה גדולה במפלס הקרקע כתוצאה מתפיחה.

 " מוצע שהזיון העליון בקורות הקשר יהיה זהה לתחתון.כ"כלל אצבע

 נקוז וביוב .3.3

 פני הקרקע בתחום המבנה יוגבהו מהסביבה ע"מ למנוע הקוות מים בהם.

 מחוץ למבנה יעובדו שפועי קרקע כלפי חוץ.

 מ' מקווי המבנה. 4מי מרזבים יורחקו לפחות 

 שוחות, קווי מים וקווי ביוב יורחקו למרחק כנ"ל.

מתוכנן מילוי חוזר מאחורי הקירות יש לבצעו מחומר מקומי מורטב ומהודק באם 

 .3.4בשכבות, עפ"י ההנחיות בסעיף 

הס"מ הקרובים לקיר ימולאו בחומר גרנולרי מנקז אשר בתחתיתו יונח צנור  50

 מ' מקווי הבנין. 4שרשורי מחורר מופנה כלפי מוצא מסודר מרוחק לפחות 

הס"מ שמאחורי הקירות( ימולאו  50וי )כולל בתחום הס"מ העליונים של המיל 30

 מחומר מקומי מורטב ומהודק למטרת איטום.

 הקירות יחושבו לפי מקדם לחץ עפר במנוחה.
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 פיתוח שטח וקירות תומכים .3.4

לחישוב קירות תומכים הן קירות מבנה והן קירות חוץ, מסלעות, שיפועי 

פון וכן מערכות כבישים ומשטחי חפירה/חציבה ומילוי, בדיקת יציבות מדרונות, די

 חניה מוצע לייחס לנפח הקרקע/סלע ערכים כלהלן:

 

 

קרטוני כשגודל אבן מקס': –גירי  –מילוי חדש יבוצע מחומרים ממקור דולומיטי  *

ס"מ )נטו,  20, כשעובי שכבות מהודקות, עד 25%עד  200#ואחוז עובר נפה  3"

לפחות מהמקסימום, הכל לפי  98%לאחר הידוק(, ונדרשת קבלת צפיפות של 

 .1556/7מס'  ASTMתקני 

 

במקרה שהחומרים הממולאים אינם "ברי בדיקה", תישקל אלטרנטיבה של בקרה 

 בדיקה אופציונאלית של תכולת הרטיבות. ויזואלית +

 לצורך בקרה כזה, נדרש מפקח מנוסה.

 

במסגרת פיתוח השטח, מוצע לסלק מילויים ישנים הנראים/נבדקים כבלתי 

מהודקים/מתאימים לפי הדרישות שלמעלה ולחפור עד קבלת משטחים אופקיים של 

וקר בשכבות, עפ"י סלע נקי או מילוי מתאים, וממפלס זה לבצע מילוי מהודק ומב

 הדרישות שלמעלה.

   

 עבודות החפירה/חציבה הכללית יעשו תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות כמתבקש.

 

 :הערה

ביצוע העבודות כרוך בהעברת ויברציות. מדובר בעבודות חיצוב, ביצוע 

 מיקרופיילים, והידוק במכבשים. יש להקפיד ולהמנע מויברציות מסוכנות.

מוניטורינג של זעזועים ע"י גורם מתאים, שיכלול אופציית  לצורך ענין זה מוצע

 דווח בזמן "אמת" על כל חריגה מהתקנים המקובלים )בד"כ התקן הגרמני(.

סלע בלויסלע קשה
חרסית/טין

 או חוואר

מילוי מהודק 
ומבוקר 
בשכבות

מילוי אחר

משקל מרחבי כולל

)טון/מ"ק(:
2.52.322.32.2

00000קוהזיה:

זוית חיכוך פנימית 

)מעלות(:
5542263528

:)%( CBR1283103

מאמץ מגע מקס' 

מותר )טון/מ"ר(:
70502030)--(
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 יציבות המדרון .3.5

מומלצת הכנה של "תכנית מגירה" לייצוב המדרון. הפעלתה תקבע סופית במהלך 

 סאות עצמם.הביצוע, על פי הממצאים שיתבררו עד אז, לרבות קידוחי הכלונ

 תכנית המגירה תכלול:

מ' כל  25מ' אורך  1.0כלונסאות בחזית המבנה המתוכנן, לכוון המדרון, בקוטר   .א

 .40 –משטח החתך, בטון ב  1.3%מ'. זיון:  1.2

 קורה מאספת, לפי תכנון מהנדס הקונסטרוקציה. .ב

מתחת לאופק, מתוכננים  25◦מ' מפני הקורה המאספת,  2.0שורת עוגנים בעומק  .ג

מ'. נדרשת הזרקה  14מ'. אורך אחוז, לפי המבצע, מינ'  8טון. אורך חופשי:  54 –ל 

 אטמ' לפחות )ב"שורש"(. 25כפולה, כדי לייצר לחץ דייס של 

 הביצוע לפי תקן/מפרטים רלוונטיים.

 מ'. 2.4מרווח בין עוגן לעוגן 

 נים.מ' עמוק יותר, באותם הנתו 2.5שורה נוספת,  .ד

 בכל שורת עוגנים: קורת בטון מזויין. .ה

 בשטח יבוצע מילוי בשכבות של חומרים מקומיים, עד למפלסי המטרה. .ו

  כללי: .4

 תוכניות רלוונטיות יועברו לעיוננו.

 –כמו כן נוזמן לביקורת בתחילת הביצוע. הבקורת נחוצה הן למטרתה המקובלת 

דהיינו בדיקה באם העבודות מבוצעות נכון ובמקצועיות, והן למטרה נוספת הנובעת 

 מאופי מסת הקרקע אשר בד"כ אינה הומוגנית.

הבקורת הנוספת בזמן הביצוע תפקידה לכן הינו גם להשלים את סקר הקרקע ולוודא 

 התאמת הממצאים בשטח לחזוי בדו"ח. ברור שבמקרה הצורך יערכו שנויים בהנחיות

 כמתבקש מהממצאים בשטח.
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 כללי  01.01

 הקבלן: על יהיה העבודה התחלת צו קבלת עם מיד

 עתקיםה 2 למפקח ולספק ,קיים מצב של מדידה לבצע ,הקרקע תנאי את ולבדוק באתר  לבקר .א

 בלבד(. מוסמך מודד )ע"י המדידה של

 אחרים. ידי על שבוצעו והחפירות המצעים תחומי את לבדוק .ב

 חוזר מילוי לצורכי וכמותו כשרותו ולבדוק החפור החומר תערמו של המיקום את לבדוק .ג

 הקרקע. יועץ להנחיות בהתאם ,למרצפים מתחת מבוקר ומילוי

 

 כללית חפירה  01.02

    נזכרת לא אם אף בסלע לחציבה גם מקרה בכל מתייחס זה במכרז/חוזה הנזכר חפירה המונח .א

 עלול שהוא הקרקע שכבות על ולעמוד לקרוא הקבלן ועל יועץ דו"ח קיים ,במפורש החציבה

 .בהן להיתקל

 .סלעים ו/או לאבנים גם מתייחסים עפר" או "אדמה המונחים .ב

 מקרה בכל שידרוש כפי בוץ אדמת ו/או יבשה באדמה לעבודה סיםחייהמת עפר עבודות מחירי .ג

 .הקבלן של בחירתו לפי ,ידיים עבודות לרבות חציבה ו/או חפירה צורת וכן

 דרכי וביצוע מפולות למנוע מנת על האחרים ידי על שבוצעו המצעים במפלסי לטפל הקבלן על .ד

 .נוסף תשלום ללא זה כל ,נמוכים למפלסים גישה

 כמפורט חוזר מילוי כוללים שונות והנמכות ליסודות ותעלות בורות של החפירה מחירי .ה

 .אדמה עודפי וסילוק

 למקומות מילוי לצורך מתאימם שאינם אחרים של החפירה עודפי מאתר לסלק הקבלן על .ו

 נוסף. תשלום ללא זה כל ,מותר שפך למקום המבנה לשטח מחוץ

 

 כלונסאות וראשי עוברים יסודות עבור  ובורות לתעלות חפירה 01.03

 עד והתעלות השוחות לשלמות אחראי יהיה הקבלן תעלות וצידי בורות שוחות עיצוב כוללת העבודה

 תמיכות סידור )כולל מפולת למניעת ,האמצעים בכל ,חשבונו על ,וינקוט בתוכן הבטון יציקת גמר

 המפקח(. רצון לשביעות

 מדידת נוסף. תשלום בלי מחדש ויחפור שיגרם נזק כל חשבונו על ,הקבלן יתקן מפולת של במקרה

 עבודה. מרחק ללא הבטון של חוץ מידות תהיה חפירה

 

  הנדרש לעומק מתחת חפירה 01.04

 עד ,חשבונו על ,הקבלן ימלא חלל ,מהנדרש גדול לעומק הקבלן ע"י הרצפה בשטח החפירה בוצעה

 או מתחת ,יתר חפירת עקב שנוצר חלל המפקח. להוראות בהתאם רזה בבטון הנכונים למפלסים

 בהתאם היסודות יציקת בעת בטון ימולא וכו' מרצפים ,הבודדים ויסודות העוברים ליסודות מסביב

 .המפקח להוראות

 

 

 ויסודות לקירות מסביב חוזר מילוי 01.05

 01.07 סעיף עם ביחד לקרוא יש  01.05.01
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 ע"י ו/או הקרקע יועץ ידי על שיאושר מקומי מעפר יבוצע ויסודות לקורות מסביב החוזר המילוי  01.05.02

 ויברציונית פלטה ע"י ברוטו ס"מ 20 של בעובי בשכבות ויהודק משופר דרוג לקבלת ערבובו

 לפחות. שלמים מעברים 5 ובמשך

 ובכל יד. במהדק להדק יש ס"מ 20 את המבנה. מקירות ס"מ 20 של למרחק עד יעשה מכני הידוק

 אבן. בגושי ו/או ,חרסית בחומר חוזר מילוי יאושר שלא בחשבון לקחת הקבלן על מקרה

 

 לקירות ומסביב למרצפים מתחת ביצועו ולשיטות מילוי חומר לסוגי הנחיות  01.06

 אופקיים. למשטחים לישר יש ,כלשהו מילוי ביצוע לפני .א

 לדרישות יענו אשר ,קרטונים גיריים - גיריים חפירה/חציבה מעודפי יהיה המילוי חומר .ב

 :הבאות

• ²3 : מקס' אבן גודל 

•  % 25%  מרבי: דקים 

 ,המילוי חומר של 'מהמקס  לפחות 97% של לצפיפות יגיע הנפח שכל  כך ,בשכבות ההידוק .ג

 ASTM 1556/7 תקני לפי הכל

 

 מצעים  01.07

 הכללי. במפרט 40062 סעיף לפי הכל , א' סוג מצע יהיה בטון למירצפי מצע

 

 למילוי ראוי שאינו עפר סילוק  01.08

 וחומר חוזר למילוי ראוי אחר חומר ,כורכר כגון המפקח הוראות לפי מיונה לאחר החפירה אדמת

 מחוץ המפקח הוראות לפי למקומות הקבלן ידי על יורחקו ו/או יוערמו חוזר למילוי ראוי שאינו

 .מותרים שפך למקומות לאתר

  

 מיוחדים מדידה אופני   01.09

 המופיעות הדרישות כל כוללים המחירים מיוחדים ובמפרטים כללי במפרט ודרוש למתואר בנוסף

 קרקע. יועץ של בדו"ח

 

 גבהים  01.10

 הגבהים על ערעור וכל בתכנית המסומנים הקיימים הגבהים את באתר לבדוק הקבלן על .א

 שתובאנה טענות העבודה. התחלת צו הוצאת מיום ימים -7מ יאוחר לא יעשה המסומנים

 תתקבלנה. לא מכן לאחר

 המהנדס. ע"י המדידות אשור לפני העפר בעבודות להתחיל אין .ב

 חשבונו. ועל הקבלן ע"י ייעשו העבודה בצוע ואחרי לפני והמדידה הבדיקות .ג

 

 

 

 ומילוי כללית חפירה 01.11
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 של תחתית למפלסי הקרקע פני יישור לשם הדרוש לעומק עד תבוצע החציבה ו/או החפירה .א

 ,הקרקעית יישור המהנדס. ע"י שייקבע כפי אחרים למפלסים ו/או לרצפות שמתחת המצעים

 והסעיפים המפרט ,לתכניות בהתאם יבוצעו הדרושים לשיפועים ו/או למפלסים עיבודה

 הכמויות. כתב של המתאימים

 חציבה(. ו/או )חפירה שהוא סוג מכל בקרקע חפירה תמיד כולל החציבה ו/או החפירה מחיר .ב

 את כוללים רה/חציבהלחפי היחידה מחירי ,עפר לעבודות הכללי במפרט האמור למרות .ג

 קירות מאחורי למילוי הכונה א.שו.א. מודיפייד 98% עד בשכבות והידוקו החוזר המילוי

 רצפה. קורות בין ומילוי ,בטון
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 באתר יצוק בטון עבודות - 02 פרק

 
 יכלל 02.1

 
 וקירות עמודים ,רצפות ,קורותרפסודה, ,יסודות ,כלונסאות לאשר חייב המתכנן המהנדס .א

 היציקה. ולפני הברזל סידור לאחר בטון

 קידוח בתחילת הקרקע יועץ את לזמן יש הקרקע. יועץ של אישור גם חייב הכלונסאות ביצוע  .ב

 אישורו. את ולקבל הכלונסאות

 מראש. שעות 48 לפחות המתכנן למהנדס תינתן היציקות מועדי על הודעה .ג

 כוחו. בא ו/או המתכנן המהנדס ובאישור בדיקה ללא ביציקה להתחיל אין  .ד

 חשמל תקנות )קובץ החשמל בתקנות וכמפורט לתוכניות בהתאם תבוצע יסודות הארקת  .ה

3854 ) 

 אלא ,זה בנושא הדנים התקנים יתר וכל 102 ישראלי לתקן בהתאם יבוצעו הבטון עבודות  .ו

 הכמויות. ובכתבי ,במפרטים ,בתוכניות אחרת צויין אם

 מטעם הצוות ראש של הנוצק( )רכיב צמודה בנוכחות ייעשו הרכיבים בכל הבטון יציקות  .ז

 לפני יציקה כל העבודה ביומן יאשר הצוות ראש היציקה. שלבי בכל הביצוע( )מהנדס הקבלן

 ביצועה.

 
 בטון וסוגי בקרה תנאי 02.2
 

 הפרטים כל את למפקח הקבלן יעביר באתר היציקות התחלת לפני ההתארגנות תקופת במשך .א

 ספקים של במקרה למינהם. הערבים כולל זה חוזה במסגרת שיוצקו הבטון של התערובות על

 בנפרד. ספק מכל הנתונים יועברו שונים

 התוכניות. עפ"י חשיפה ובדרגת טובים בקרה תנאי יהיו הבטונים של רהקהב תנאי .ב

 בהיעדר הכמויות. בכתב או1ו הקונסטרוקציה בתוכניות כמפורט יהיה וחוזקו הבטון סוג .ג

 )מגפ"ס( 30 -ב יהיה הבטון , פירוט

 
 לבטונים טפסנות 02.3
 

 הכללי במפרט כמוגדר ,לטפסנות היא הכוונה ,זה במפרט טפסים כתוב בו מקום בכל הערה:
 הבינמשרדי.

 
 מלבידים עשויות התבניות כל .904 מס' הישראלי התקן לדרישות בהתאם יבוצעו הטפסים .א

 וסגירת הכללי במפרט כמפורט ייעשה התבניות עיצוב ,הפינות את לקטום יש ונקיים. חלקים

 הכללי. במפרט 02067 בסעיף כמפורט פלדה ברגי ע"י תבוצע לקירות התבניות

 ובממדים בצורה הבטון קבלת לשם הדרושים הטפסים מערכת לתכנון אחראי יהיה הקבלן .ב

 התכנון אישור אין אך ,והמפקח מה"ע של המוקדם אישורו טעון זה תכנון בתוכניות. הנתונים

 הבטון לחץ בפני לעמוד הטפסים מערכת לחוזק הבלעדית מאחריותו הקבלן את משחרר

 שונים. מאמצים ובפני הריטוט ,הנוזל

 פריטים עם לקשר או שונות למערכות השייכים המבוטנים האלמנטים כל הבטון יציקת לפני .ג

 לא בנדון המפקח של אישורו המפקח. של אישורו את ויקבלו לתבניות מחוזקים יהיו ,אחרים
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 או טעות עקב החלפה או שינוי או תיקון וכל העבודה ביצוע על מאחריותו הקבלן את פותר

 הקבלן. של חשבונו על יהיה נכונים לא בחומרים שימוש או היציקה פעולת בגלל קלקול

 הנ"ל לשיפועים מעובדות תהיינה רוחבי ו/או אורכי בשיפוע וקורות עמודים לתקרות תבניות .ד

 לתוכניות. בהתאם

 המהנדס. אישור פיל במקומות רק תעשיינה ,המתכנן ע"י תורשינה באם ,יציקה הפסקות .ה

 הפרטים לגבי מפורט תכנון עם יציקה להפסקות דרישה מראש שבועות 3 יגיש הקבלן

 המתכנן. לאישור ,המוצעים

 הבטון. במחיר כלול התבניות מחיר .ו

 
 וכו' מבוטנים אלמנטים ,חריצים ,חורים 02.4

 
 ,מים אפי של המדוייק מיקומם את ולוודא לברר הקבלן על יהיה הבטונים יציקת לפני .א

 אינס' ,לחשמל המעברים שכל מודגש מראש. לבצעם שיוכל כדי והשרוולים חריצים ,אביזרים

 הבטון. יציקת לאחר חציבה תורשה ולא ,מראש יוכנו אויר ומיזוג

 ייצור – וכד' משקופים ,שונים בגדלים פלטות ,עיגון ברגי בבטון: מתכתיים חלקים התקנת .ב

 תוך ומקצועית מעולה בצורה תיעשה והתקנתם הקבלן( בטיפול )אשר הנ"ל האלמנטים

 ,וקשיחים יציבים ובפיגומים בתמיכות שימוש ,והמפלסים הרווחים ,המידות דיוק על הקפדה

 במאזנת. ושלב שלב בכל ובדיקתם ופלס חוט ,זוויות– מדי לפי האלמנטים הכוונת

 רק ההדבקה ומלאה. מושלמת בצורה שנוצקו לחלקים דבוקים יהיו אשר קלקר לוחות ביצוע  .ג

 היציקות. לאחר

 כדלקמן: יהיו ברזל סוגי – לבטון זיון ברזל  .ד

 739 לת"י יתאימו לזיון מצולעים פלדה מוטות 

 893 לת"י יתאימו לזיון עגולים פלדה מוטות 

 580 לת"י יתאימו לזיון מרותכות פלדה רשתות 

 
 בהתאם הברזל. הזמנת לפני הקונסטרוקטור של הפלדה רשימות בדיקת על אחראי הקבלן

 לתוכניות מלאה בהתאמה הזיון את ויסמן יערגל ,יכופף ,יחתוך הקבלן אלה לרשימות

 העבודה.

 הזיון התקנת על המהנדס אישור שיקבל עד התבניות את לסגור רשאי יהיה לא הקבלן

 תהיה הזיון שביקורת כזה מצב ייצור או התבניות את יסגור והקבלן במקרה רצונו. לשביעות

 בהתאם יפעל והקבלן המותקן הברזל גילוי או התבניות פירוק את המהנדס ידרוש ,נוחה בלתי

 הקבלן. חשבון על תחולנה בכך הקשורים והעיכובים ההוצאות כל זאת. לדרישה

 וקבלני המתכננים כל עם ולברר המערכות תוכניות את לבדוק הקבלן על יהיה הברורים לצורך .ה

 תוכניות התאמת את לבדוק גם היתר ובין להם הנדרשות ההכנות כל את למערכות משנה

 ההכרח מן שאין בזאת מודגש וכד'. החשמל ,הביוב ,השרברבות מערכות לתוכניות הבניין

 את גם לבדוק ויש האדריכלות או הקונסטרוקציה בתוכניות יופיעו וההכנות הסידורים שכל

 והקבלנים. המתכננים של המערכות תוכניות
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 הבטון: פני עיבוד 02.5
 

 בטפסים יעובדו והקורות הקירות של החיצוניים המשטחים – לאיטום חלקים בטון פני .א

 נאותים. איטום משטחי לקבל מנת על ,חורים וללא ונקי חלק לגמר מלבידים

 הבטון לתנאי המתאימה האשפרה את לבצע הקבלן על הכללי במפרט לאמור בנוסף -אשפרה .ב

 החוסם חומר הבטון התייבשות לאחר מיד יותז הבטון פני על להלן: כמפורט והאקלים

 שו"ע או "כרמית" תוצרת  CURIND COMPOUND הנקרא ,הבטון מתוך המים התאדות

 הבטון. במחיר נכלל האשפרה מחיר למ"ר. ליטר 0.25 בכמות

 
 :הבטונים כל עבור הסיבולת דרגת 02.6

 .789 בת"י כמוגדר 7 דרגה תהייה 
 

 הקודמים: ובסעיפים ובנספחיו בחוזה לאמור בנוסף -והתשלום מדידה אופני  02.7
 

 תוספת שום ללא הבאות הנוספות העבודות את גם כוללים שהוא סוג מכל הבטונים מחירי .א

 היחידה: למחיר

 לפני עד וסתימתם קטנים והן גדולים הן שהיא צורה בכל וחורים פתחים סידורי (1

  .XPM רשת רצועות כולל האלמנט

 וכד' אלקטרומכניות תשתיות למעברי והכנות צנרת עבור ,חריצים ,שקעים סידור  (2

  .XPM רשת רצועות כולל האלמנט לפני עד וסתימתם

 קוטר. ומכל סוג מכל צנרת ביטון  (3

 הפרופילים ,הפלטקות )עבור קוטר ומכל סוג מכל ברגים ,פרופילים ,פלטקות ,בטון  (4

 בנפרד(. ישולם והברגים

 בנפרד(. ישולם הברזל )עבור מטרה לכל מברזל קוצים הוצאת (5

 מקום. ובכל שהוא סוג מכל בבטונים תחתונים ו/או עליונים שיפועים סידור  (6

 וכו'. צנרת סביב ,קומות( )בין פתחים לאיטום יציקה השלמות  (7

 בטון. לרצפות מתחת הבאות פוליאטילן יריעות  (8

 מ"ר. 0.20 מ גדול ששטחם הפתחים בהפחתת נטו תהיה בטון אלמנט כל של המדידה .ב

 מדידה לצורך יכלל המכרז של נפרד בסעיף נכלל ואינו בתוכניות המופיעים ובליטה זיז סוג כל .ג

 הזיז. בולט או יוצא ממנו האלמנט את המתאר בסעיף ותשלום

 הקידוח. עומק לפי ולא היצוק הכלונס אורך לפי תהייה הכלונסאות סעיפי כל מדידת  .ד
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 טרומיים אלמנטים – 03 פרק

 
 באתר. ומורכבות ,במפעל שיוצרו דרוכות בטון פלטות על חל זה מפרט

 ע"י בדיקתם שיאפשר בזמן לאתר יובאו והם פגמים וללא חדשים יהיו הדרוכות( )הפלטות האלמנטים כל

 ההרכבה. התחלת לפני יסולקו הם הובלה( או שינוע )מיצור פסולים אלמנטים לאתר יובאו אם המפקח.

 ומושלם במבנה הסופי במקומו מורכב אלמנט כשכל לסוגיהם מיון תוך ,מספרם לפי ימדדו אלמנטים

 הבחינות. מכל

 ,השינוע ,ההובלה את וכן הגימור לרבות ליצורם והמלאכה החומרים כל את יכללו האלמנטים מחירי

 והחיבורים. במבנה ההרכבה

 כנדרש האלמנט( בעובי וקורות )טופינג מבטון היציקה השלמות כל את האלמנטים מחירי יכללו כן כמו

 הקונסטרוקציה. בתוכניות

 להעברת הדרושים למיניהם ואמצעים הסולמות ,החיזוקים ,הפיגומים כל כלולים האלמנט במחיר

 וגימורו. לחיזוקו במבנה למקומו האלמנט

     במחיר לשינוי עילה כל יהוו לא הרכבה או הרמה שינוע ואמצעי ציוד , בכלים שינוי

 
 וחלולות דרוכות פלטות

 
 העבודה תבוצע 03-ו 13 פרקים ,דרוך בטון לעבודות משרדי-הבין הכללי במפרט לאמור בנוסף 03.1

 זה. מיוחד במפרט לאמור בהתאם

 .50 -ב הבטון סוג 03.2

 קדם. דריכת שיטת לפי המפקח ע"י מאושר במפעל יוכנו הפלטות 03.3

 סטטי חשבון מלווה הפלטות של מפורט תכנון המתכנן לאישור יגיש הקבלן ,החרושתי הביצוע לפני 03.4

 עם 1:100 בק.מ. הרכבה תכנית וכן ובמפרט בתכנית כנדרש העומסים בחשבון שנלקחו המוכיח

 השונות. הפלטות סימוני

 הראשיות. והקורות הפלטות בין מוסמכים השענה פרטי  המהנדס עם יתאם הקבלן 03.5

 עבור הנקוב המחיר על ישפיע שהנ"ל מבלי – להשתנות עשויות ההשענה פרטי שמידות בזה מודגש

 ראשיות. קורות

 תפרים וחלק. אחיד פינות קטום עם יפים ,חלקים ,נקיים פלטות של בטון לפני הנה הדרישה 03.6

 גלוי. לבטון תוספת מושלמת לא הנ"ל עבור ,אחידים

 הפלטות של העליוניים הפנים על ,"טופינג" נוצק ובתקרות ברצפות הדרוכות הפלטות ועל מאחר 03.7

 הנ"ל. השכבה של טובה אחיזה להבטיח מנת על מחוספסים להיות

 האדריכל. פרטי לפי חיצוני גמר לצבע מוכן חלק פנימי גמר כפולה דריכה תהיה הקירות בפלטות

 התפרים מילוי ולאחר ,הטופינג יציקת לפני תעשה הצנרת עבור החורים קדיחת 03.8

 כפי עמיסה סכמות בשתי לעמוד חייבים התקרות שאלמנטי ,לעובדה מופנית הקבלן לב תשומת 03.9

 הקונסטרוקציה. בתכ' שמתואר

 וכו'. קורות ,לקירות ו/או לעמודים התאמתם לצורך שונים חתכים יבוצעו מסוימות בפלטות 03.10

 הכל מלבני אינו שכיוונם לקורות להתאמתם בקצותיהם אלכסוני חיתוך עם יבוצעו מהפלטות חלק

 הקונסטרוקציה. לתכנית בהתאם
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 את לסתום אין לפיכך בבטון הפלטות בקצות החורים יתמלאו הטופינג יציקת שבזמן לוודא יש 03.11

 היציקה. לפני החורים

 פילוס ,הפלטות מונחות עליהן הקורות של התושבות את צמנט לדייס יש הפלטות הרכבת לפני 03.12

 הקורות. מפני הדייס שיירי ינוקו הפלטות פילוס גמר לאחר הרטוב הדיס בתוך יעשה הפלטות

  הבטיחות יועץ דרישת לפי שלוש ו/או לפחות שעתיים  למשך לאש עמידות יהיו הפלטות 03.13

 :מאושרים יצרנים 03.14

 חיפה. – בונה סולל ובטון טרומיים למבנים המפעל   *

 ישראל. ספנקריט   *

 בטון. כלל   *

 והמהנדס. המפקח ע"י מראש ,שיאושר בתנאי אחר יצרן   *

 מחדש התכנון ,אחרת מידה על יחליט קבלןוה במידה ס"מ 120 ברוחב פלטות משורטטת בתכנית

 המקורי. התכנון לפי בדייוק תשולמנה ,שפה יציקת או הקשחה ויציקת ,עליו יחול

 טרומיות פלטות לייצור דרישות 03.15

 כנדרש. 50 -ב הבטון לגבי המוגדר מהחוזק יפחת לא הבטון חוזק   *

 התקנים  בדרישות מתאים ישראלי תקן בהעדר או הישראלי התקן בדרישות יעמוד הזיון  *

 להלן: המפורטים

 יעמוד   חיפה – בונה סולל דרוך ובטון טרומיים למבנים מהמפעל הטרומיות הפלטות זיון   *

 .BSS 3617 -ו BSS 2691 התקנים בדרישת

 .ASTM+A      416/68 התקן בדרישות יעמוד ספנקריט מתוצרת הטרומיות הפלטות זיון   *

 3617 -ו BSS     2691 התקנים בדרישות יעמוד בע"מ בטון כלל מתוצרת הטרומיות הפלטות זיון   *

BSS. 

 יצור סבולת 03.16

 .5 חלק 466 ת"י לפי 

 מ"מ. 2 על תעלה לא הפלטות בתחתית הסטייה 

 מ"מ. 2 על תעלה לא הפלטות רוחב ממידות הסטייה 

 ס"מ. 1 על תעלה לא הפלטות אורך ממידות הסטייה 

 

 ההרכבה סבולת

 מ"מ. 2 על תעלה לא הפלטות של המתוכנן מהמקום הסטייה 

 מ"מ. 2 על תעלה לא הפלטות( )התרוממות האנכית הסטייה 

 ורצופים. ישרים בקווים יהיו שהמישקים כך תעשה הפלטות הרכבת 

 היצרנים. להוראות בהתאם באתר יאוחסנו הטרומיות הפלטות צורך יהיה אם 

 המפקח. אישור טעונים ומיקומו האחסנה אתר 

 

 טרומיות פלטות בדיקת 03.17

 במידות פלטות 3 של דגימה להכין הקבלן על הטרומיות הפלטות של השוטף הייצור התחלת לפני

 התקרות. לבצוע שיאושר מהיצרן המבנה לפלטות הזהות

 החיצוני. ומראם הסבולת בתנאי עמידתם לגבי יבדקו שבדגימה הפלטות
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 המפקח. ע"י ומאושרת מוסמכת למעבדה בהרס חוזק לבדיקת ישלחו הפלטות

 בכך הכרוכות הכספיות ההוצאות כל ,העדכני 252 ת"י הישראלי לתקן בכפיפות תעשה הבדיקה

 הקבלן. חשבון על יחולו

 בהתאם שוטף יצוק כדי תוך פלטות של בהרס חוזק בדיקות הקבלן יבצע ,לעיל לאמור בנוסף

 המפקח. להנחיות

 שיוצרו הפלטות כל ,252 ת"י תקן בתנאי תעמוד לא מהדגימות אחת שאם ,במפורש בזאת מודגש

 חשבון על יחולו בכך הכרוכות הכספיות ההוצאות וכל בשימוש יורשו ולא יפסלו הבדיקה למועד עד

 הקבלן. ע"ח הבדיקות עלויות הקבלן

 הרכבה דרישות 03.18

 הרכבה. תכניות המפקח לאישור ולהגיש להכין הקבלן על

 על ,והרכבה הרמה ציוד ופירוט ההרכבה התקדמות פירוט ויכילו 1:100 בקנ"מ תהיינה התכניות

 מועד מבחינת הן ,המבנה שלד של ההקמה ובפרוגרמת הזמנים בלוח להשתלב ההרכבה תכניות

 והרכבה. הרמה בציוד השימוש מבחינת והן ההרכבה

 שיסכנו פיתול מאמצי יוצרו שלא בצורה הקורות על יורכבו הטרומיות שהפלטות במיוחד מודגש

 מיותרת. דפורמציה לה שיגרמו או הקונסטרוקציה את

 תורשה. לא מורכבים לוחות על לוחות הערמת

 את החוזה. חתימת מיום ימים חודש תוך המפקח לאישור יועברו ההרכבה תכניות של העתקים

 הדבר אין ,זאת עם יחד ,כללי תכנון על כאישור לקבל יש ההרכבה תכניות על המפקח חתימת

 בידי הרשות מכן. לאחר ליקוי יתגלה אם עבודה לתהליכי ו/או תכניות מתיקון הקבלן את משחרר

 המוצע. ההרכבה תהליך את לשנות המפקח

 דרוכות חלולות לפלטות 5 חלק בת"י המופיעות ביצוע להוראות במיוחד הקבלן לב תשומת מופנית 03.19

 החגורות לבין הפלטות בין הזיון וחיבורי בבטון הדרוכות הפלטות קצה למילוי והמתייחסות

 וכד'. סיבולות ,ההיקפיות

 מישקים מילוי 03.20

 הפלטות. הרכבת לאחר מיד יבוצע מישקים מילוי

 על יתלה הברזל העבודה. בתוכניות סימון לפי זיון מוטות לבטן יש לפלטה פלטה בין המישק בתוך

 הפלטות. ע"ג שיונחו ברזלים גבי

 בנפרד יבוצע המישקים מילוי המילוי לפני ויורטבו זר חומר מכל חופשיים נקיים יהיו המשקים

 במחיר נכלל המשקים מילוי בלבד( )שומשום דק אגרגט עם 30 -ב בטון הוא המילוי חומר מהטופינג

 בנפרד. ישולם ולא הפלטות

 הפלטות בחללי מים הצטברות 03.21

 ולתיקון האלו המים לשחרור אחראי יהיה הקבלן ,הפלטות בחללי מצטברים שמים מקרים ישנם

 ניקובו. לאחר הבטון פני

 התקרות על העומסים 03.22

 בתכניות. ו/או הכמויות בכתב כמפורט התקרות על העומסים             

 מדידה אופני 03.23

 כמפורט: האלמנטים ימדדו זה ובמפרט הכללי במפרט לאמור בנוסף

 כללי    א.
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 לצורות )ניסור( חיתוך ,פחת עבור תוספת ללא בתכניות ,נטו ,למידות בהתאם ימדדו תקרות 

 שמוגדר וכפי התכניות לפי שיידרש מקום ובכל בפינות מגרעות חריצים יצירת כולל השונות

 הכמויות. כתב בסעיפי

 המחירים תכולת ב.

 ואשפרתם אחיד בגוון גמר קטומות פינות עם נקיים חלקים טרומיים אלמנטים ייצור .1

 הגלוי. לבטון תוספת ללא

 ומאושרת. נאותה בצורה ואחסנתם לאתר הטרומיים האלמנטים הובלת .2

 במקום. והרכבתם הדרושים למפלסים האלמנטים הרמת .3

 בין החיבור במקומות הפלטות לתוך מים חדירת למניעת הדרושים האמצעים כלל .4

 באתר. יצוקים בטון לחלקי הפלטות

 מים. הוצאת .5

 בקירות מרותכות ,מגולבנות ורשתות "רך" זיון ,ודריכתם ,בפלטות דריכה וחוטי כבלי .6

 הטרומיים.

 חלד. אל ו/או מגולבנת ממתכת והרכבה הרמה חיבור אלמנטי .7

 אבודות. תבניות כולל ,באתר הבטון יציקות לביצוע הדרושות התבניות .8

 עד ,המהנדס דרישות עקב ותיקונן ההרכבה תכניות בהכנת הכרוכות ההוצאות כלל .9

 סופי. אישור לקבלת

 האלמנטים להובלת ומיוחדות רגילות משא מכוניות ,עגורנים ,בציוד השימוש .10

 שיידרש. מקום לכל הטרומיים

 במפרט. למצויין בהתאם ,דגימות בהכנת הכרוכות ההוצאות כלל .11

 במשמרות. – רגילות בלתי בשעות עבודה .12

 והאדריכל. המהנדס לאישורי ,תכניות והכנת הטרומיים האלמנטים של מפורט תכנון .13

 טרומיים: אלמנטים להרכבת הנחיות

 להרכבה: חשובות הנחיות מס' לציין ברצונינו הפלטות הרכבת לאופן היצרן להוראות בנוסף

 מישקים: מילוי .א

 מילויים. לפני ורטובים זר חומר מכל חופשיים  ,נקיים יהיו שהמישקים להבטיח יש

 היציקה לפני מקרה ובכל ,ההרכבה למועד האפשר ככל קרוב לבצע רצוי המילוי את

 המשלימה.

 חול. 3 ,צמנט 1 תערובת ביחסי צמנט טיט הינו המילוי חומר

 בתוכנית. סומן בהם למיקרים פרט המישקים בזיון צורך אין

 הפלטות: להרכבת הנחיות .ב

  .ההרכבה למועד האפשר ככל סמוך להתבצע חייב הפלטות בין המישקים מילוי .1

 -מ קטן הגרגרים )גודל חול 3צמנט, 1 תערובת ביחסי צמנט טיט הינו המילוי חומר

 המילוי. איזור של ממושכת הרטבה לאחר רק ייעשה המילוי מ"מ(. 4

 בין המישקים מילוי לאחר רק תבוצע הפלטות פני מעל )טופינג( משלימה יציקה  .2

 הבטון תערובת זר. חומר מל שנוקו ולאחר הממושכת הטבתם ולאחר הפלטות

 .30 -ב הבטון סוג מ"מ. 6 עד אגרגטים ובעלת אחידה תהיה

 ההשענה. בתחומי הפלטות חללי לתוך יחדור הבטון הטופינג יציקת בעת  .3
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 בניה עבודות  -  04 פרק

 

 כללי

 בהוראות בהתחשב אחר רלוונטי חלק כל או 04 פרק הכללי המפרט הוראות לפי תבוצע כולה העבודה

 דלהלן: הנוספות

 הכללי במפרט למצויין בהתאם מבטון לאלמנטים או עצמם לבין ביניהם הקירות חיבורי כל .א

 וכיו"ב(. קשר משינני גמר ,קוצים הוצאת ,בטון יציקות )לרבות במחירים. ככלולים ייחשבו –

 השטח בגודל התחשבות ללא במבנה הקומות ולכל המקומות לכל אחיד יהיה לבניה המחיר  .ב

 ,ההובלה ,הציוד ,הפיגומים ,העבודה ,החומרים כל את כולל הבניה עבודות מחיר הנבנה.

 הבניה מחיצות כל הכללי. במפרט כמפורט הבניה עבודות כל להשלמת הנדרשים והשירותים

 .5 בת"י ההגדרות לפי א' מסוג בטון מבלוקי ייבנו

 ובלוקי חלולים בטון בלוקי לרבות ,ישראלי תקן תו בעל מפעל מתוצרת יהיו הבלוקים כל

 איטונג.

 שיתאימו קוצים של היציקה בזמן הוצאה ע"י מבטון לאלמנטים הקירות חיבורי להבטיח יש .ג

 הבניה. לפוגות

 בניה ע"י בנויות ומחיצות קורות ובין עצמם ובין בינם הקירות של חיבור להבטיח יש  .ד

 בשטרבות.
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 איטום  -  05 פרק

 מבוא 05.1

 של במקרה המבנה. את המרכיבות המערכות במכלול רגישותה המערכות אחת היא האיטום מערכת

 ייעודו. את המבנה ימלא לא ,האיטום מערכת כשל

 מים חדירת מפני המבנה מכלול על להגן יש והשלד. הבניה חומרי על תתבסס לא האיטום מערכת

 הגנה רציפה. איטום מערכת באמצעות קפילרית מיניקה לרבות ,העליון משטחה אל רטיבות ומפני

 המבנה. של הפנימי מצידו והן החיצוני מצידו הן תעשה זו

 שמירה במערכת. חוליה אלא אינם תוהמתוכננ האיטום תומערכ בתוך המובנים הביטחון מקדמי

 איכות ,לאיטום תשתיתה הכנת  ,בטונים יציקת ונוהלי תערובות על מתפשרת ובלתי קפדנית

 ויש מערכת באותה נוספות חוליות הם הביצוע שלבי כל על קפדני ופיקוח האיטום מערכות יישום

 כי ההנחה על התכנון מתבסס ,כן כמו .המיוחד המפרט לדרישות תואם יהיה הביצוע כי להקפיד

 כמוגדר הסף בתנאי העומד ומנוסה מקצועי קבלן יהיה העבודה לביצוע שיבחר האיטום קבלן

  .בהמשך

 חלקיוב המוצגות  התיכנוניות הדרישות בין או שונים מתכננים דרישות בין סתירה של במקרה

 המחמירים התכנון פרטי את וליישם  לאמץ יש ,ספק של במקרה או המיוחד המפרט של השונים

 יותר.

-העבודה ביצוע הביצוע. לתחילת קודם מוסמך גורם בפני להעלות יש ,לתכנון והסתייגויות הערות

 התייחסות כל תהיה לא ושלם. מלא ,נכון כפתרון וקבלתו לתכנון הסכמה משמע ,התכנון ע"פ

 בדיעבד. וטענות להסתייגויות

 התקנים מכון מפרטי ,הרלוונטיים התקנים כל מדרישות פחותה שאינה באיכות יעשו העבודות כל

 לדרישות. הכחול( )הספר משרדי הבין הכללי והמפרט והבניה התכנון חוקי ,הרלוונטיים

 .2752 הישראלי התקן ובהם בתקנים הנדרש מן פחותה שאינה בקיימות תהיה העבודה איכות

 כללי  05.2

 מוכתב בו מקרה בכל מים. מעבר בפני לאטום יש אותם המבנה חלקי לכל מתייחס זה מסמך

 ביישום כשלב )פריימר( קישור שכבת יישום מציין האיטום מערכת ויצרן איטום מוצר/מערכת

 לא םא םג היחידה במחיר כלול והוא זה במפרט גם הקישור שכבת נדרשה כאילו יראה המערכת

 במפורש. הדבר צוין

 שטחים ,היינו השונים. למרכיביה המערכת הפרדת תוך ,בדר"כ ,ימדדו המטופלים השטחים כל

 חפיות בנפרד. כ"א וכו'. פרטים עיבוד ,אלומיניום פרופיל ,איטום רולקות ,אנכיים שטחים ,אופקיים

 .לביקורת ההצפות גם וכך הנקוב היחידה במחיר כלולים והם ימדדו לא השונים בחומרים ופחת

 ובכתב הגרפיים בפרטים ,מיוחדה במפרט הכתוב ע"פ האיטום מערכת תקבע ושטח שטח בכל

 ביניהם. להפריד ואין אחת שלמות ומהווים זה את זה משלימים המסמכים (3) כל הכמויות.

 הנדסי פתרון לתת הבאים עבודה ושיטות חומרים המכתיבים תכנון מפרטי הם שלהלן המפרטים

 סביר ניסיון וצבר המוכתבים החומרים את מכיר האיטום קבלן כי ,היא ההנחה נתונה. לבעיה

 והוראות יישום הנחיות החומרים מיצרן ולקבל לדרוש קבלןה באחריות ,מקרה בכל ביישומם.

 כנדרש. וליישמם סביבה( ,בריאות ,מים ,)אש בטיחות
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 האיטום לעבודות תשתית הכנות 05.3

 וכחלק לצורך אחרות ותשתיות הבטונים יציקות לעניין מחייבות להלן המפורטות ההנחיות

  האיטום. מעבודות

 כללי -בטון בודותע 05.03.01

 על הבטון תערובות כי להקפיד יש ,האיטום במערכת חשוב מרכיב הוא והבטון מאחר

 בדרישות התחשבות תוך ,זאת לעניין. מומחים ע"י יקבעו היציקה ונוהלי מרכיביהן

 כמפורט. האיטום

 ההתכווצות סדקי למזעור שיביאו כך מתוכננות תהיינה מרכיביהן כל על הבטון תערובות

 ובלתי דק קרום נוצר ממנה שכתוצאה Bleeding -ה תופעת למזעור וכן אחרים ופגמים

 האפשר. ככל קטן צמנט מים: יחס על לשמור מומלץ הבטון. משטח פני על יציב

 -לוודא: יש ,אחר תוסף או פלסטיסייזר( )סופר "על בתוסף" שימוש יעשה באם

 תהיה הבטון על השפעתו אשר ומאושר בדוק מסחרי מוצר הוא הנבחר התוסף .1

 רצויות. בלתי לוואי תופעות ללאו כמתוכנן

 )תחנה ההוספה מתבצעת בו ולמקום למקרה מותאם להיות חייב "ההשהיה" זמן .2

 אתר(. או

 והיה ,כי ולוודא לבדוק יש בתערובת אחד מתוסף ביותר שימוש על יוחלט באם .3

 התגובה תוצר יפגע לא ,עצמם לבין התוספים בין כימיות תגובות ותתרחשנה

 הבטון. באיכות

 השונים התוספים על הבטון מספק או מהקבלן אישור ויקבל המפקח ידרוש מקרה בכל

 .ומינונן לתערובת שהוספו

 תבניות 05.03.02

 מערכת לקבלת מישוריים חלקים בטון שטח פני לייצר בכדי ,קרקעיים תת קירות ביציקת

 דיקט. לוחות או מתכת בתבניות להשתמש מומלץ ,האיטום

 לקיר האיטום מערכת של בהדבקה לבעיות לגרום עלול תבניות" "בשמן השימוש (1

 הבטון קיר על ליישום איטום מערכת מתוכננת בהם מקרים באותם ,לכך אי הבטון.

 לסוגיו. תבניות" ב"שמן להשתמש אין

 פושרים במים הקירות שטיפת לבצע יש תבניות בשמן שימוש ונעשה במקרה

 לפחות. בר 120 של בלחץ יותזו המים כלים(. לשטיפת סבון דוגמת בדטרגנט המהולים

 ללא יעשהי ,מים בריכות ו/או קרקעיים תת קירות ליציקת התבניות חיזוק כי מומלץ (2

  השני. לצידה  היציקה של אחד מצד העוברים קשירה בחוטי שימוש

 עדיף. זו למטרה ייעודיים מתכתיים במוצרים השימוש

  כדי המתוכננים הקשירה ואבזרי המרחק שומרי סוג על המתכנן את לידע הקבלן על

 מערכת תיושם טרם השטח פני להכנת מענה תיתן המתוכננת האיטום שמערכת

 האיטום.
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 לדאוג יש ,קיימת איטום מערכת כנגד קיר לצקת מתוכנן בהם המקרים באותם (3

 לחורר/לפגוע מבלי אחד" צד "תבניות של בטכנולוגיה שימוש ייעשה כי ולוודא

 האיטום. במערכת

 יציקה 05.03.03

 -על: ולהקפיד לשמור יש בפרט קרקעיים-תת וקירות בכלל בטונים יציקת בעת

 הבטון ליצרן להחזיר יש סביר. במאמץ לעבוד הניתן  לכיד בטון להיות חייב הבטון (1

 ורציף.  חלק בטון אלמנט  להשיג מאפשרות אינן  שתכונתיו בטון משלוח כל

  1923 תקן פי ועל  02 חוברת משרדי הבין במפרט הנדרשים היציקה נוהלי ע"פ יציקה (2

 .מבוקר ריטוט הכוללים

 הבטון יציקת כי ולוודא להבטיח יש ,הבטון את חודר אחר גוף או שצינור במקרה (3

 דופן עם מלא למגע מגיע הבטון וכי מלאה החודר הגוף של התחתון מצידו

 החודר. הצינור/הגוף

 כתוצאה להווצר העלול מתוכנן בלתי יציקה הפסקת תפר כל איטום להבטיח יש (4

 ע"י יבוצע האיטום המרתף. קירות של היציקה בתהליך עיכובים ו/או מתקלה

 זה. במפרט הרלוונטיים בפרקים כמוכתב ,דביקים ו/או תופחים מים עצרי רצועות

 אשפרה 05.03.04

 הנחיות ע"פ האשפרה האיטום. שכבות ליישום קודם ,הבטונים את ולאשפר להקפיד יש

 מקובלים. נהלים ע"פ ו/או הקונסטרוקציה מהנדס

 לקבל המיועדים שטחים באותם ,CURING COMPOUND -ב שימוש נעשה באם

 על אינו הנבחר החומר כי לוודא יש ,לבטון דבוקות להיות המתוכננות איטום שכבות

 .הבטון לתשתית האיטום מערכת של ההדבקה ברמת לפגוע העלול אחר או שעווה בסיס

 שייאסר אפשרות יש כי הנחה מתוך ולצאת האיטום יועץ לאישור להביא יש ,מקרה בכל

 כלל. יאושר ולא CURING COMPOUND -ה סוגי בכל השימוש

 והכנות תיקונים 05.03.05

 -ביסודיות: הבטון משטח ייבדק איטום שכבות יישום לפני

 בהם ולטפל איטוםה ויועץ קונסטרקטורה עם להתייעץ יש סדקים שיאותרו במקרה (1

 שיוחלט. כפי

 במידה מישוריים להיות חייבים איטום שכבות לקבל המיועדים אופקיים משטחים (2

 החומר. יצרן מפרטי ע"פ כנדרש האיטום מערכת "קבלת" את שתבטיח כזו

 מכל או תבניות בין בחלל חומר בריחת עקב שנוצרו בבטון בליטות להסיר יש 2.1

 כלי בכל או מוזאיקה" "בדסקת להשתמש מומלץ ,זו למטרה אחרת. סיבה

 הצורך. ע"פ אחר

 יםיעודיי צמנטיים מליטה בחומרי למלא יש הבטון במשטח שקעים 2.2

 גורם ידי על או האיטום יועץ ע"י אושרוש ,חרושתי בשימוש מיוצריםה

  אחר. מוסמך
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 ביום כבר תחל האשפרה התיקונים. של נאותה אשפרה לוודא יש

 .כנדרש ותמשך מים תרסיס ע"י היציקה/התיקון

 יש ,איטום יריעות ליישם יש עליהם ,ואנכיים אופקיים מישורים בין המפגשים בכל (3

 צמנטית. מתערובת "רולקה" יציקת ע"י הפינה את תחילה "לשבור"

 שהורטבה תשתית על רולקה ליצירת הצמנטי המליטה חומר יישום •

 ה"רולקה". ליצירת בסמוך

 בפולימרים מושבחת הצמנטית התערובת תהיה ההדבקה לשיפור •

 ואופן בתערובת הפולימר מינון ,מקרה בכל .SBR בסיס על או אקריליים

 לשימוש. שנבחר הפולימר יצרן הנחיות ע"י יקבעו היישום

 אך ,המקרה ע"פ נקבעות שמידותיו משולש בחתך תהיה ה"רולקה" •

 ס"מ. 5 - מ גדול יהיה לא הצלע אורך

 אמורה האיטום שמערכת )מעקה( בטון באלמנט "חיובית" פינה כל קיטום לוודא יש (4

 בעת בתבנית משולש פרופיל קיבוע ע"י להתבצע יכול הקיטום אותו. "לעטוף"

 על תיושם לא האיטום שמערכת ובלבד מכניים באמצעים מכן לאחר או ,היציקה

 "ישרה". פינה

 וכל הקבלן באחריות היא איטום מערכות ליישום קבילה  שטח פני באיכות בטונים מתן

 סעיף מופיע כן אם אלא ,נוסף תשלום עבורם ישולם ולא באחריותו הם ההכנה עבודות

 הכמויות. בכתב זו עבודה לביצוע ומפורש נפרד

 המיועדים אחרים שטחים יציקת מיום יום 21 -ו עליונים גגות מיציקת יום 30 עבור באם

 ניתן ,אז ורק ,אז בכתב. המפקח ע"י ואושר כאן עד המפורט כל בוצע באם .לאיטום

 האיטום. עבודות בביצוע להתחיל

 סיכום 05.03.06

 הבאים: התנאים כל התקיימו ,כן אם אלא ,איטום עבודות כל יבוצעו לא

 ללא ,יציב ,חלק יהיה כלשהוא מסוג איטום חומר מיושם עליו משטח כל כעקרון (1

 ללא ,בקורוזיה הנתקפים חומרים ללא ,בליטות ללא ,מתפוררים חומרים שכבת

 את המכשילה מצב תבנית כל או סגרגציה ללא ,מרחק כשומרי המשמשות עץ פיסות

 האיטום. חומר הידבקות

 נדרש. באם ,כנדרש טופלו בבטון אחרים ופגמים סדקים (2

 כנדרש. בוצעו ההכנות שאר כל (3

 ע"פ כנדרש זמן עבר האיטום עבודות ביצוע לתחילת ועד הבטונים אשפרת גמר מיום (4

 האיטום. מערכת לקבלת דיו יבש הבטון כי להבטיח במטרה זאת המקרה.

 שטח לכל יידרש כזה אישור האיטום. עבודות לתחילת ,המפקח ע"י בכתב אישור ניתן (5

   בנפרד. ושטח

 התיכנוניות הדרישות בין או שונים מתכננים דרישות בין סתירה של במקרה (6

 לאמץ יש ,ספק של במקרה או המיוחד המפרט של השונים בחלקיו המוצגות

 יותר. המחמירים התכנון פרטי את וליישם
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 איטום חומרי 05.4

 כללי 05.4.1

 מייצגים מוצרים אלא אינם ,המסחרי בשמם זה במסמך המופיעים והמוצרים החומרים כל

 יועץ ע"י כש.ע. חומר אישור מקרה בכל לידם. )ש.ע.( ערך" "שווה נכתב כאילו לראות ויש

 ובמחיר. בתפקוד ערך שווה ,משמע ש.ע. בלבד. האיטום

 ש.ע הינו אכן כי בכתב אישור נתקבל אם ורק אך לשימוש יורשה חלופי מסחרי מוצר כל

 כמקובל. מסודרים בהליכים הכל ,שכזה אישור להוציא מוסמך ,בלבד ,האיטום יועץ

 לדחות או לאשר מוסמכים הם ורק הם האיטום ויועץ היזם של מוסמך נציג כל או המפקח

 הקבלן ע"י היזומים שינויים ,המתוכננות האיטום במערכות שינויים ו/או לביטול הצעה כל

 אחר. גורם כל או

 והמוצרים החומרים אספקת 05.4.2

 ו/או בתכניות ו/או הכמויות בכתב ו/או במפרט המופיעים והמוצרים החומרים כי לוודא יש

 או סגורים כליםיבמו היצרן של מקוריות באריזות לשטח יסופקו אחר נלווה מסמך בכל

 את הכולל ברור סימן שאי מוצר או חומר כל .המקרה לפי הכל ,אחר באופן ארוזים כשהם

 זהירות כללי ,ישומו דרך החיוניים מרכיביו ,החומר ותאור סימונו את ו/או היצרן שם

 החומר. של התפוגה תאריך גם יצוין מוגבלים המדף" "חיי באם ייצור. ותאריך

  אינם החומר לטיב האחריות תפוגת או ותאריך המדף חיי שאורך ולתעד להוכיח הקבלן על

 בחומר חלקי שימוש נעשה החומר. של )בוודאות( המתוכנן היישום מועד לפני מסתיימים

 – יותר מאוחר במועד  באריזה שנותר בחומר השימוש את להשלים כוונה ויש אריזה מתוך

 המתכנן. מן מוקדם אישור  המבצע הקבלן לכך יקבל

 המוצרים לטיב אחריות 05.4.3

 ו/או הכמויות בכתב ,במפרט המסחריים ושמותיהם מוצרים ו/או החומרים ציון .א

 יגרע לא ,המפקח ע"י מקורם ו/או ומוצרים החומרים אישור או בתכניות

 בחומרים שימוש תוך המבוצעות העבודות לטיב ו/או לטיבם הקבלן מאחריות

 .אלה

 התקנים בדרישות יעמדו ישראליים תקנים קיימים שלגביהם חומרים .ב

 .הרלוונטיים

 מפמ"כ או אחר מוכר לתקן החומרים תכונות יתאימו – ישראלי תקן ואין במידה

 האיטום. יועץ ידי על שיפורטו כפי דרישות רשימתל או

 דגימות ,חשבונו על ,לספק הקבלן מתחייב המפקח ו/או האיטום יועץ לדרישת .ג

 הדרושים האמצעים יתר וכל אדם חוכ ,כלים וכן שנעשתה והמלאכה מהחומרים

 לוהכ – במעבדה לבדיקה החומרים של להעברתם או במקום הבדיקות לביצוע

 .המפקח ו/או האיטום יועץ שיורה כפי
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 לביצוע מקדמיות דרישות 05.5

 סף תנאי – איטום עבודות לביצוע משנה קבלני 05.5.1

 של מוקדם באישור חייב יהיה זה בפרוייקט איטום עבודות לביצוע ייבחר אשר קבלן כל

 האיטום. יועץ

 או  מוכר מקצועי גוף של ש"ע או התקנים מכון מטעם מוסמך" איטום "קבלן תעודת הצגת

 איטום עבודות המבצע כקבלן הקבלן לאישור סף תנאי היא מורשה" "אוטם תעודת לפחות

  .מספיק תנאי זה תנאי אין אולם בפרוייקט.

 מוכרים הנדסיים מגורמים המלצה מכתבי להציג המועמד הקבלן על ,האישור לקבלת קודם

 התקנת לרבות ,זה מפרט נשוא העבודה עם ,מקצועית בצורה ,להתמודד יכולתו על המעידים

 להציג המועמד האיטום קבלן על ,כן כמו שלביהן. כל על המוכתבות האיטום מערכות

 אותן ,דומה כספי בהיקף עבודות לרבות ,בהצלחה בעבר שביצע דומות עבודות של רשימה

  ולבקר. לבדוק ניתן

 מטעם אחר מוסמך נציג ו/או האיטום יועץ ע"י יוצא בפרוייקט מבצע כקבלן הקבלן אישור

 היזם.

 המקצועית ברמה עומד אינו קבלןה כי סתברמ בפועל אך ,אישורה ניתן אם גם ,מקרה בכל

 תחתיו. אחר קבלן ולדרוש מהשטח לסלקו רשאי האיטום יועץ יהיה הנדרשת

 בהצעתו. בחשבון זאת לקחת הקבלן ועל סופית תהיה האיטום יועץ של פסיקתו ,זה בנושא

 שיחשב מה  מתוך או כוונה מתוך  המתכנן מהוראות לחמוק מטעמו עובד או קבלן של נסיון

 לצמיתות. המבצע הקבלן עבודת להפסקת עילה תהווה טכנית כמוגבלות המתכנן ע"י

  ישיר באופן האיטום עבודות טיב על לאיים בה שיש סוג מכל מקצועית בורות המתכנן  זיהה

 בפרויקט. לצמיתות עבודתו להפסיק הוא רשאי משתמע באופן או

 בטיחות 05.5.2

 והגהות הבטיחות אמצעי בכל נקט כן אם אלא עבודה כל האיטום קבלן יבצע לא

 -כולל: חייביםתהמ

 בעניין והיגיון. דין לכל בהתאם העבודה בביצוע וגהות בטיחות כללי על להקפיד יש .א

 מהפריימירים נדיפים לחומרים הקשור בכל אישית לרגישות להתייחס יש הגיהות

  למיניהם.

 והסכנות להשתמש עומד הוא בהם הלוואי וחומרי החומרים של ומלאה יסודית הכרה .ב

 ולסביבה. לאדם מהם חדא לבכ הקשורות

 ע"י כמוכתב הזהירות אמצעי בכל לנקוט יש ,גלויה באש איטום עבודת ביצוע בעת .ג

 ונגישות שמישים שא כיבוי מטפי הצבת על הקפדה תוך ולגהות לבטיחות המוסד

 שטיפה. ו/או אש לכיבוי זמין מים למקור

 שדרכו אחר מקום כול או אוויר טיהור יחידות כמו המקומות כל ומיפוי מוקדם סיור .ד

 חס או נוחות לאי לגרום בהם שיש גזים/ריחות חיים ובעלי אנשים אל להגיע יכולים

 מזה. לגרוע ושלום
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 ,העובדים שלמות ועל בריאות על מלאה הגנה להבטחת ואביזרים באמצעים שימוש .ה

 והסביבה. הסובבים

 ומקרה. מקרה כל ע"פ כנדרש אחרים אמצעים .ו

 האיטום שכבות רציפות 05.5.3

 לידי בא לא שהדבר מקרה בכל האיטום. שכבות רציפות על לשמירה ידאג האיטום קבלן

 ,מועד בעוד ,הדבר יובא ,בשטח ו/או הכמויות בכתב ו/או במפרט ו/או בתכניות ביטוי

 לנהוג. כיצד יקבע אשר ,המפקח לידיעת

  שתוצאתן פעולות מבצוע להמנע עליו מים לחדירת לגרם העלול סוג מכל כשל הקבלן זיהה

 זאת בדרך הקבלן נקט לא  .רטיבות בעיות של מוחלטת :מניעה שהיא המטרה בהשגת כשל

 עליו. המצב בתיקון הכרוכות  הנוספות ההוצאות יחולו

 הסברים קבלת 05.5.4

 ,המפקחהמתכנן/ עם קשר ליצור קבלןה באחריות ,האיטום עבודות ביצוע התחלת לפני

 על השפעה לו שיש גורם וכל הבניין פרטי המפרט הבנת ולוודא והסברים הנחיות לבקש

 הביצוע.

 ביצוע הביצוע. לתחילת קודם מוסמך גורם בפני להעלות יש ,והסתייגויות לתכנון הערות

 תהיה לא ושלם. מלא ,נכון כפתרון וקבלתו לתכנון הסכמה משמע ,התכנון ע"פ - העבודה

 בדיעבד. וטענות להסתייגויות התייחסות כל

 האיטום לעבודות אחריות 05.5.5

  בתקן המוכתב הזמן משך על תעמוד באתר האיטום עבודות למכלול ,הקבלן אחריות

 .2752 הישראלי

 והמרזב הגשם מי קולטי ותקינות המטרה הצפה בדיקות 05.5.6

 הצפה בדיקת יעברו איטום מערכת יושמה עליהם וגגות מרפסות ,מטבח ,רטובים חדרים

 ישראלי ותקן 05 פרק הכחול הספר הנחיות וע"פ מוסמך גוף ע"י תבוצע הבדיקה תקנית.

 ע"פ רק עשה המים ריקון התקן. ע"פ כנדרש הניקוז מערכת בדיקת לרבות ,1476 מספר

 בבדיקת עמדה האיטום מערכת כי לכך עדות יהווה זה אישור בכתב. ,המפקח הוראות

 .כנדרש ההצפה

 אפשרות כגון: ,ההצפה בעת הנדרשים הזהירות אמצעי כל ננקטו כי לוודא הקבלן באחריות

 המים עם במגע תבוא לא החשמל מערכת כי לוודא ,הצורך במידת מים של מהיר לריקון

 היחידה. במחירי כלולה ההצפות עלות וכו'.

 ותשלום מדידה אופני 05.5.7

 כל ואושרה. נמדדה ,בפועל שבוצעה בכמות היחידה מחיר של כפולה ע"פ יחושב התשלום

 ,היינו השונים. למרכיביה המערכת הפרדת תוך ,כלל בדרך ,ימדדו המטופלים השטחים

 ,היריעות לקיבוע אלומיניום פרופיל ,איטום רולקות ,אנכיים שטחים ,אופקיים שטחים

  וכו'. קולטנים סביב פרטים עיבוד
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 היחידה במחיר כלולים והם ימדדו לא חומרים ופחת ביריעות חפיות ,ספק הסר למען

 לביקורת. ההצפות גם כך הנקוב.

 גם ,וכך במידה תואמת. קישור לשכבת מעל מותקנות ביטומניות איטום מערכות ,ככלל

 במקרים הנקוב. היחידה במחיר כלול הקישור שכבת מחיר ,במפורש צויין לא אם

 במפורש. במסמכים יצויין והדבר הקישור בשכבת צורך אין מסויימים

 המפרט. הנחיות ע"פ והתקנתו החומר/המוצר אספקת את כוללים המחירים כל

 יריעת עובי הפחתת )כגון מופחתת באיכות העבודה את ביצע  שהקבלן שונות בדרכים הוכח

  SBS  יריעת במקום APP  יריעת למשל ) עלות מופחתת  ביריעת איטום ביצוע או האיטום

  רשאי  מופחת( עובי ,שורשים נגד יריעה במקום רגילה יריעה , M יריעת במקום R יריעת ,

 האיטום מערכת והבאת  תיקון/שדרוג מעלויות בערכו  גדול ניכוי/קנס על להמליץ המתכנן

 שתוכנן. למצב

 

 

  תכנון דרישות 05.6

 איטום פרטי ,איטום לעבודות מיוחד מפרט הכוללים מפורטים מסמכים יגיש יועץ-המתכנן .1

 .13 חלק 1547 ישראלי לתקן כפופים יהיו המסמכים כל כמויות. וכתבי

 ,חלקיו על 2752 ת"י לרבות ,רלוונטיים ותקנים לאיטום התקנים דרישות בכל יעמוד האיטום .2

 דרישות ע"פ ,כן כמו ואחרים. חלקיו על 1476 ת"י ,חלקיו על 1430 ת"י ,חלקיו על 1752 ת"י

 ואחרים. 451 מפמ"כ ,05 פרק הכחול הספר

 מינימום. דרישות מהווה הנ"ל בתקנים האמור כל

 דו"ח ,טכניות מערכות ,פיתוח ,קונסטרוקציה ,דריכלותא תכניות עם בתאום יבוצע התכנון .3

 בפרוייקט. האיטום מערכות תכנון להמשך הנחוץ מידע וכל קרקע יועץ

 ל: התייחסות תוך תתוכנן האיטום מערכת .4

 במקום(. יצוקים או טרומיים )אלמנטים הקונסטרוקציה מבנה .4.1

  תהום מי של מירבי למפלס התייחסות תוך ,הקרקע סוג .4.2

 ופגיעה. שחיקה בפני ועמידות לפונקציונאליות התאמה .4.3

 קרינה. בפני ועמידות באזור האקלים למצב התאמה .4.4

 למבנה. מבסיס השטח ניקוז .4.5

 האיטום. מערכת כיסוי לפני אפשריים כשלים מניעת .4.6

 לאיטום. העבודות ביצוע של ושלב שלב בכל הגנה מערכת .4.7

 קולטנים. ויציאת מים לאיסוף מערכת .4.8

 שונות. מערכות בין חיבור .4.9

 ציון תוך ,חומרים יצרני של ביצוע למפרטי מלאה בהתאמה ויבוצעו יתוכננו האיטום מערכות .5

  העבודה. של מושלם לביצוע הדרוש דבר וכל העבודה ביצוע שלבי ,עזר חומרי בשימוש
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 יועץ את ,בכתב ,לידע אחר מוסמך גורם כל או הפרוייקט מנהל ו/או המפקח באחריות .6

 מטעמו מוסמך נציג או המתכנן את ולזמן בשטח המבוצעות האיטום לעבודות באשר האיטום

 הצורך. ע"פ עליון לפיקוח באתר לביקור

 -הבאים: בשלבים עליון לפיקוח ביקור לתאם יש מקרה בכל

  רצפה איטום .6.1

 מים בריכת איטום .6.2

 רטובים חדרים איטום .6.3

 גגות איטום .6.4

 

  קרקעיים תת מבנה חלקי מעטפת איטום 05.6.1

 לבטון מכני בחיבור מעוגנת DUALPROOF יריעת ע"י

 עשויה תהיה ,מעליות פירי ,כלונס ראשי לרבות ,קרקעיים תת מבנה חלקי לאיטום המערכת

 -ה יריעת גרמניה. , BPA חברת מתוצרת ,DUALPROOF מסוג ייעודית יריעות

DUALPROOF מיריעת עשויה PVC מים דוחה )פליז( לבד יריעת  מעוגנת לתוכה גמישה 

 יריעת שטחה. בכל ,מכני בחיבור מתחבר היריעה מעל היצוק הבטון פוליפרופילן. סיבי עשוי

 -ו  DIN EN 13968, DIN V 20000-202 גרמניים בתקנים עומדת DUALPROOF -ה

DIN 18195 T6.  

 מזוהמים.  קרקע לאזורי ומתאימה מתאן גז וכן הראדון גז כנגד כחסום טובה המערכת

 הנחיות ע"פ הכל ,קצה פרטי ועיבוד  ביריעות החפיות לאיטום ייעודיות רצועות התקנת

 היצרן.

 מקדמי טיפול – מכלונסאות דיפון קיר .א

 .3.75-4 פרט ראה

 השטח פני על למרוח יש - הדיפון קיר אל העתידית הרצפה של ההשענה באזור •

 CEMDICHT 3 IN מסוג רולקה ביצוע לרבות ,קריסטלי צמנטי איטום חומר

1 (BPA) ׂ   ק"ג/מ"ר. 4 – הכמות בע"מ. א.ב ג'נסיס ,גרמניה ׂ 

 מכלונסאות. הדיפון קיר לבין העתידית הרצפה בין מים עצרי רצועות 2 קיבוע •

 ,בנטונייט בסיס על תופחים הידרופילים מים עצרי יהיו המים עצרי רצועות

  .CONSEAL 235 או  HYPERSTOP DB או QUELLMAX כדוגמת

 וקורות כלונס ראשי של ראשוני איטום .ב

 3.42-1-2 ,3.42-1 פרט ראה

 ולפני האופקי הרום על קורה / לכלונס צמוד ,האנכיים צידיו על קורה / הכלונס סביב

 מסוג צמנטי איטום חומר של נדיבה כמות להתקין יש ,האיטום יריעת התקנת

CEMDICHT 3 IN 1 (BPA) ׂ   בע"מ. א.ב ג'נסיס ,גרמניה ׂ 
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 העליון מהקצה המדוד הקורה / הכלונס ראש של האנכי הפן על האיטום מערכת גובה

 ס"מ. 50 -מ יקטן לא - מטה פי על הקורה של

 מעלית פיר איטום .ג

 .3.42-7 פרט ראה

 כנדרש. מוחלק יהיה הרזה הבטון הפיר. לרצפת מתחת הרזה הבטון יציקת •

 מהודקים. מצעים גבי על היריעה את ליישם ניתן ,לחילופין

 לאיטום ,BPA מתוצרת ,DUALPROOF יריעות העשויה איטום מערכת התקנת •

 האיטום יריעות תעלנה הרצפה בהיקף – היצרן הנחיות ע"פ הכל הרצפה.

 ההיקפית. לתבנית ותוצמדנה

 האיטום. למערכת מעל ישירות נוצק הרצפה בטון •

 ייעודיים. הזרקה וצינורות מים עצרי רצועות ע"י ייאטם היציקה הפסקת תפר •

 .6.45-2 פרט פ"ע ההזרקה וצינורות המים עצרי וסוג כמות

 ולקבע BPA מתוצרת ,DUALPROOF יריעות העשויה איטום מערכת פרישת •

 הקיר. ליציקת התבנית  של החיצוני לצידה ולהצמידן אותן

 לכן קודם שיושמו האיטום יריעות עם מהקיר היורדות האיטום יריעות חיבור •

 לפחות. ,ס"מ 10 החפיה ,המעלית פיר תרצפ לאיטום

 קודם שהותקן הצינור תוך אל ,להזריק יש ,החלטה פי על או נזילה של במקרה •

 כתוצאה התמצקותו לאחר ,השרף (.A+B) רכיבי דו אוריטני שרף ,(4) לכן

 מסוג השרף במים. בטבילה תפיחה כושר בעל הוא ,הכימית מההתרכבות

SPETEC 71  ייעודי. )מכונה( ציוד ע"י גבוה בלחץ ההזרקה ש.ע. או 

 הקיר. יציקת •

 וצינורות מים יעצר למקם יש ,המרתף רצפת יציקת לפני ,הפיר קירות רוםב •

 .6.45-18 פרט פ"ע כנדרש ,יעודיים הזרקה

 הרצפה איטום .ד

 .3.75-4 ,3.42-12 ,3.42-4 פרטים ראה

 לאיטום ,BPA מתוצרת ,DUALPROOF יריעות העשויה איטום מערכת התקנת •

 ההיקפית. לתבנית ותוצמדנה האיטום יריעות תעלנה הרצפה בהיקף הרצפה.

 היריעה שובל את העתידית. הרצפה מפלס לרום מעל ס"מ 50 -כ של לגובה העליה

 לחפיה היריע ניקיון על לשמירה באזיקון ולקשור לגלגל יש ,הרצפה לתבנית מעבר

 זמנית ותליה הפנימי. הקיר ליציקת התבנית על תעלה אשר היריעה עם עתידית

 גלילי. מוט על היריעה של

-3.42 פרט ראה ס"מ. 3-5 -כ הקשר קורות / כלונס ראש על תעלה היריעות התקנת •

1-2. 

 האיטום. למערכת מעל ישירות נוצק הרצפה בטון  •
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 מים עצר רצועת העתידי. הקיר לבין שנוצקה הרצפה בין מים רצועות 2 התקנת •

 או QUELLMAX כדוגמת ,תופח הידרופילי בסיס על תהיה אחת

HYPERSTOP DB  או CONSEAL 235. בסיס על תהיה שניה מים עצר רצועת 

 או CONSEAL 102 או SYNKOFLEX כדוגמת ,דביק פולימרי

HYDROFLEX. 

 גמיש קריסטלי צמנטי איטום חומר ע"י ייעשה ניקוז שאיבה/תעלת בור איטום •

ׂ CEMDICHT 3 IN 1 (BPA) מסוג  3 - הכמות בע"מ. א.ב ג'נסיס ,גרמניה ׂ 

 .3.42-14 פרט ראה ק"ג/מ"ר.

 קירות איטום .ה

 .3.42-6 פרט ראה

 גרמניה BPA מתוצרת ,DUALPROOF יריעות העשויה איטום מערכת פרישת  •

 הקיר. ליציקת התבנית של החיצוני לצידה והצמדתן קיבוען

 הקיר. יציקת •

 מכלונסאות דיפון קיר איטום .ו

 .3.75-5 פרטים ראה

 ,הפנימי הקיר יציקת ולפני מכלונסאות הדיפון קיר כנגד מיישר קיר התזת לאחר  •

 היריעה יישום גרמניה. ,SILVERSEAL  , BPA מסוג איטום יריעת לפרוש יש

 CEM ע"י החפיות והדבקת סיכות אקדח ע"י היריעה קיבוע ס"מ. 10 של בחפיה

805. 

 לקוצים. מסביב היריעה ותיקון הקיר לזיון קוצים קידוח •

 הפנימי. הקיר יציקת •

   

 רכיבי. דו ביטומני איטום חומר התזת לבצע ניתן ,לחילופין

 -הביצוע: שלבי

 קיר מתוך "היוצא" המיתד הברזל על להגן יש ,האיטום חומר להתזת קודם  .1

 המותז. האיטום בחומר "ציפוי" מפני העתידי הפנימי הקיר תוך אל הדיפון

 דרך כל או הברזל מיתדי על פולימרי מחומר צינורות של "הלבשה" ע"י ההגנה

 המפקח. ע"י שתאושר אחרת

 פולימרים ע"י המושבחת רכיבית דו ביטומנית מערכת ע"י הקירות איטום .2

 "רפידפלקס" או "ביטום" מתוצרת "פלקסיגום" כדוגמת בהתזה והמיושמת

 או בע"מ" שיווק "א.צ. ע"י המשווק NAFUFLEX 2K-SP או "פזקר" מתוצרת

 לקבלת עד ההתזב היישום .החומר יצרן ע"פ כנדרש מקשרת שכבה לרבות ש.ע.

 )יבש(. מ"מ 5 של מצטבר עובי
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 צינורות הסרת בזמן (.1) המיתד הברזל על להגנה שהותקנו הצינורות הסרת .3

 אותה ומנתקים האיטום מערכת את "מושכים" לא כי ולוודא להקפיד יש ,המגן

 "שורש" על המותז האיטום חומר את חדה בסכין לחתוך יש היינו ,מהתשתית

 הקיר. על שהותקנה האיטום ממערכת הצינור את ולנתק הצינור

 וההתזה איטוםה שכבת של עיבוי יינתן הקיר דרך החודרים צינורות סביב .4

 רלוונטי. פרט ראה – לקיר הקרוב הצינור קטע על גם תתבצע

 האיטום. מערכת של ליבוש המתנה  .5

 מבלי אחד צד תבניות – הקיר ליציקת התפסנות – הפנימיים הקירות יציקת .6

  האיטום. במערכת לפגוע

 בבטונים תפרים איטום 05.6.2

 ססמי תפר איטום .א

 .6.80-42 ,6.80-34 ,6.80-24 ,6.80-11 ,6.80-6 ,6.80-3 ,6.80-1 פרטים ראה

 1 סעיף ע"פ ,בסיסי איטום ,לאטום יש יותר או ס"מ 5 של ברוחב סיסמיים מישקים

 ואילך: 2 בסעיף המוצגות והחלופות המקרה תנאי ע"פ האיטום על והגנה תגבור להלן.

 חב' ע"י המשווק זה כדוגמת ,מוצלבLDPE  EVA עשוי יעודי ספוג רצועות .1

 .6.80-1 פרט ראה .054-5437355 בע"מ א.ב גנ'סיס

 דבק ע"י הבטון לדפנות ומודבקת המישק תוך אל בלחיצה מוחדרת הרצועה

 -שעיקרן: ,המערכת יצרן הנחיות ע"פ הכל תואם.

 דפנות עם במגע שיבואו הנבחרת האיטום רצועת ודפנות המישק שפתי א.

 תואם. בדבק וימרחו היטב ינוקו הבטון

 אל בלחץ תוחדר ,המישק ממידות גדולות שמידותיה האיטום רצועת ב.

 היצרן. הוראות ע"פ הכל – המישק חלל תוך

 היצרן. הוראות ע"פ הדבקה ע"י יעשה איטום רצועות שתי כל חיבור ג.

 בפרט כמתואר ,ייעודית אלומיניום רצועת ע"י ברצפה המישק איטום על הגנה  .2

 מוסמך. גורם החלטת ע"פ בפרט כמתואר בבטון השקע .6.80-3

 יריעה רצועת ריתוך כולל ,הגבהות בין הגג על סיסמי מישק איטום תגבור .3

 ברוחב שיריון וללא SBS -ב עשירה NEODYL מסוג ייעודית רצועה ,ביטומנית

 6.80-6 פרטים ע"פ הכל ,אדריכלי תכנון ע"פ מכופף פח חיפוי והתקנת ס"מ 33 –

 .6.80-24 פרט ע"פ מגונן גג .6.80-42 ,6.80-11 או

 .6.80-34 או 6.80-43 פרטים ע"פ בקירות אנכי ססמי תפר איטום .4

 התפשטות תפר איטום .ב

 התפשטות מישק של בסיסי איטום .1

 ס"מ. 2-3 התפר רוחב 

 6.01-1 פרט ראה 

 של צד מכל ס"מ 30 -כ של ברוחב ברצועה המישק לאורך השטח ניקיון 1.1

 התפר.

 לפחות. ס"מ 12 של לעומק המישק מתוך הפוליסטירן הוצאת 1.2
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 השפתיים שיקום ונשברו. שנפגעו מישק שפתי לשקם יש ,הצורך במידת 1.3

 ,SIKA REP כדוגמת ,ייעודיים צמנטיים מליטה חומרי ע"י ייעשה

 ע"י המשווק ARDEX CEMENT GROUT או SIKA מתוצרת

 ש.ע או שיווק א.צ. חברת ע"י המשווק 630 ספיר או מיסטרפיקס

 ,המפקח ובאישור המליטה חומר של מלא וייבוש אשפרה מאושר.לאחר

  האיטום. חומר את ליישם ניתן

 אבק. שאיבת כולל ,ניקיון 1.4

 המישק. תוך אל ,בלחץ ,ייעודי גיבוי גליל החדרת 1.5

 קוטר עגול. בחתך מוקצף-מוצלב-מפוליאטילן עשוי יהיה הגיבוי גליל

 כזה לעומק יוחדר הגליל התפר. מרוחב לפחות ס"מ 1 -ב גדול יהיה הגליל

-70 -ל בערך השווה במידה השטח לפני מתחת שקוע יהיה העליון שחלקו

 המישק. מרוחב 75%

 זאת. ממליץ האיטום חומר יצרן באם )פריימר( קישור שכבת יישום 1.6

 המישק. לאיטום פוליאוריטני מסטיק יישום 1.7

 פילוס המאפשר יחסית נוזלי חומר ליישם מומלץ אופקיים למישקים •

 POLYPLASTIC II כדוגמת ,רכיבי-דו להיות יכול החומר עצמי.

 2C/SL  או ארה"ב ,POLYMER PLASTICSע"י המיוצר

SIKAFLEX ע"י המיוצר SIKA, 900 מסוג חומר או  THC  המיוצר 

 מאושר. ש.ע או ביטום חברת ע"י ומשווק TREMCO חברת ע"י

 כזה רכיבי חד ,טיקסוטרופי חומר ,יהיה החומר ,אנכיים למישקים •

 ארוז גרמניה ,PCI מתוצרת ,"אלריטן" או ,SIKA ע"י המיוצר

 כנ"ל. "בנקניקים"

 השטח. פני למפלס מתחת מ"מ 2 -כ כדי עד החומר מילוי 1.8

 מעוגל כלי או אצבע ע"י להחליק יש ,אנכיים במישקים המיושם החומר את 1.9

  דומה. חומר או סבון במי הטבול

 

  קירות בין אנכי התפשטות מישק איטום תגבור .2

 .6.01-43 פרט ראה

 הרלוונטי. הפרק ע"פ התפר תגבור ולפני האבן חיפוי לפני החוץ קירות איטום

 של האחד מצידו הפח רצועת קיבוע ע"י אנכיים התפשטות תפר איטום תגבור

 סיום מיתדים. ע"י הבניין קיר אל הרצועה תקובע האחר מצידה .המישק

 פוליאוריטני. במסטיק הפרופיל

 האדריכל. תכנון ע"פ - הבניין קיר על המיושמות הגמר שכבות
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 הבטון את החודרים צינורות סביב איטום 05.6.3

 קרקעי תת קיר / קרקעית תת רצפה דרך החודר צינור סביב איטום .א

  .9.60-34 ,9.60-33 יםפרט ראה

 הקיר. לאיטום DUALPROOF האיטום מערכת יישום .1

 -כ של ברוחב היריעה הצינור. סביב כ"שושנה" DUALPROOF היריעה יישום  .2

 ס"מ 20 -ו החודר הצינור סביב ילופפו מרוחבה ס"מ 20 -שכ כך תמוקם ס"מ 40

 לכן קודם שיושמה האיטום ליריעת ויודבקו כ"שושנה" ויפרסו יחתכו הנותרים

 .CEM 805 דבק בעזרת הצינור סביב היריעה הדבקת הקיר. תבנית על

 ,RX-101   מסוג תופח מים עצר לקבע יש ,הקיר במרכז ,הצינור סביב .3

QUELLMAX או CONSEAL 235 או HYPERSTOP DB. שני בין החיבור 

 או באזיקון להשתמש ניתן לקצה. קצה הצמדת ע"י ייעשה המים עצר קצוות

 יתר להדקו לא להקפיד יש אך ,במקומו המים עצר את לתפוס כדי קשירה בחוט

 הקשירה. חוט עודפי את לחתוך וכן המידה על

 
 

 מילוי לוודא כדי זאת כל ריטוט. תוך ,ברצועות ,בהדרגה תעשה הבטון יציקת .4

 לייבוש המתנה היקפו. בכל לצינור הבטון בין מלא ומגע בבטון החלל של מלא

 הבטון. של מלא

 

 ב'( )חלופה ביציקה הקיר את הצינור חדירת .ב

  .5.41-5 פרט ראה

 ,RX-101  מסוג תופח מים עצר לקבע יש ,הקיר במרכז ,הצינור סביב .1

QUELLMAX או CONSEAL 235 או HYPERSTOP DB. שני בין החיבור 

 או באזיקון להשתמש ניתן לקצה. קצה הצמדת ע"י ייעשה המים עצר קצוות

 יתר להדקו לא להקפיד יש אך ,במקומו המים עצר את לתפוס כדי קשירה בחוט

 הקשירה. חוט עודפי את לחתוך וכן המידה על
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 מילוי לוודא כדי זאת כל ריטוט. תוך ,ברצועות ,בהדרגה תעשה הבטון יציקת   .2

 לייבוש המתנה היקפו. בכל לצינור הבטון בין מלא ומגע בבטון החלל של מלא

 הבטון. של מלא

  ראשונה. כשכבה הקיר לאיטום שנבחרה האיטום מערכת של התזה  .3

 ארג/לבד שובל כולל האביזר .KERDI מסוג יעודי חרושתי אביזר של התקנה .4

  .MBM חברת ע"י ומשווק

 הטריה. האיטום מערכת בתוך הארג שובל שיקוע ולוודא לדאוג יש 

 הנדרש. היבש העובי לקבלת עד הקיר לאיטום המערכת של נוספת שכבה התזת  .5

 האיטום. על להגנה מ"מ 1.5 של בעובי שטוחות HDPE יריעות התקנת .6

 חוזר. מילוי .7

 

 קרקעי תת קיר דרך שרוולים/כבלים מקבץ סביב איטום .ג

 .5.50-7 פרט ראה         

 מים עצר לקבע יש ,ה"כוורת" סביב ,העתידי הקיר במרכז ,הקיר ליציקת קודם .1

 .HYDROTITE או HYPERSTOP DPH כדוגמת ,הידרופילי מגומי )תופח(

 חפיה. ללא לקצה קצה הצמדת ע"י יעשה המים עצר קצוות שני בין החיבור

 הרלוונטי. הפרט ע"פ כבלים/צנרת בין החלל איטום .2

 תוך הכל ,הצינורות חודרים דרכו הקיר על הנבחרת האיטום מערכת יישום .3

 הצינורות. שבין הקיר שטח על האיטום מערכת יישום על הקפדה

 25 -מ פחות לא של ובמרחק לקיר במקביל אחר מחומר או מעץ תבנית התקנת  .4

 ,ס"מ 40 -מ פחות לא ,ותעלה לפחות ס"מ 40 תרד העץ תבנית מהקיר. ס"מ

 ה"כוורת". למסגרת ומעל מתחת

 SAND מסוג הידרופובי חול לשפוך יש לתבנית הבטון קיר שבין החלל תוך אל .5

SEAL .09-7485577 טל' ,בע"מ נאוסיל חברת ע"י משווק החומר ולהדקו. 

 החפירה. למילוי האדמה החזרת .6

 

 קיר החודר שרוול דרך כבלים/צנרת מעבר איטום .ד

 .5.60-22 ,5.60-10 פרטים ראה

 קיר או ,קרקעי-תת קיר החודר שרוול דרך העוברים כבלים/צנרת שבין החלל איטום

 כדוגמת זו למטרה במיוחד פותח אשר ייעודי חומר ידי על יעשה ,מים האחד שמצידו

STOPAQ FN-2001 ש.ע. או 

 -הבאות: ולהנחיות היצרן להוראות בהתאם יעשה החומר יישום

 וכו'. פסולת ,לכלוך מכל נקי לאיטום המיועד החלל כי לוודא יש תחילה .1

 או החודר הכבל/הצינור סביב גיבוי פרופיל ידי על פנימית "תבנית" יצירת .2

 מיקום השרוול. בעומק פוליסטירן לוח או ,מוקצף פוליאוריטן יישום לחילופין

 של ס"מ 10-12 -מ פחות לא של מילוי שיבטיח כך יעשה הפנימית "התבנית"

 השרוול(. לאורך )המדידה איטום חומר
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 לוודא יש השרוול את החודרים אחד מכבל/צינור שיותר המקרים באותם .3

 כבלים/צינורות 2 כל של הדפנות בין המרחק והצינורות. הכבלים בין הפרדה

 מ"מ. 3 -מ יקטן לא סמוכים

 השרוול לבין הכבל/צינור שבין החלל את למלא יש מתאים "אקדח" בסיוע .4

 איטום. בחומר

 ,היינו השטח. פני על כמחסום חיצונית "תבנית" להתקין מומלץ האפשר במידת .5

 ,לחילופין זה. לצורך שהותקנו "התבניות" 2 ידי על תחום יהיה האיטום חומר

 הקיר. פני במישור האיטום חומר את ,מרית בעזרת ,ולהחליק ליישר

 

 השירותים חדר רצפת של ביציקה החודר צינור סביב איטום .ה

 .5.90-6 פרט ראה

 להתקין יש ,הרצפה ליציקת קודם ,ביציקה הרצפה את החודר צינור של במקרה

 10X20 המים עצר מידות החודר. הצינור סביב  ,הידרופילי מגומי מים עצר רצועת

 ולאחר הרצפה יציקת לאחר העתידית. הרצפה חתך במרכז ,הרצועה מיקום מ"מ.

 ההגבהה גובה הצינור. סביב בטון הגבהת לצקת יש ,הרצפה לאיטום המערכת התקנת

 לאיטום שהותקנה כזו איטום מערכת להתקין יש ההגבהה רום על ס"מ. 4-7 -כ

 ס"מ. 20 -מ פחות לא האיטום מערכות שתי בין החפיה הרצפה.

 

 יצוק בטון גג החודר צינור סביב איטום .ו

  .5.70-28 פרטים ראה

 הצינור. סביב )תופח( הידרופילי מים עצר רצועת ליפוף  .1

 מילוי לוודא כדי זאת כל ריטוט. תוך ,ברצועות ,בהדרגה תעשה הבטון יציקת  .2

 לייבוש המתנה היקפו. בכל לצינור הבטון בין מלא ומגע בבטון החלל של מלא

 הבטון. של מלא

 היועץ. החלטת ע"פ ,טרמי לבידוד לוחות התקנת  .3

 לשיפועים. מדה יציקת  .4

 הגג. לאיטום המפרט ע"פ איטום מערכת יישום .5

 הפעולות את לבצע יש הרצפה לאיטום הראשונה היריעות שכבת יישום לאחר

 הבאות:

 צווארון כולל האביזר .DALLMER מסוג יעודי חרושתי אביזר של התקנה .1

  .MBM חברת ע"י ומשווק "דלביט" כדוגמת גומי וחבק ביטומני

 ותרותך האביזר של השטוח החלק על בחפייה תעלה השנייה היריעות שכבת .2

  אליו.

 האביזר. של גומי האטם על להגן יש ,הביטומני הצווארון אל ההלחמה בזמן
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 יצוק בטון גג החודר צינור סביב איטום .ז

 .5.72-17 פרט ראה

 כמפורט. בשלבים יעשה ספנקריט לוחות הבנוי מבנה גג החודר צינור איטום

 הספנקריט. בלוח פתח חציבת  .1

 ע"י המילוי החציבה. ע"י שנחשפו הספנקריט בלוח הפתחים קצה מילוי .2

 דומה. חומר או מוקצף פוליאוריטן

 ומרכוזו. החצוב בפתח הצינור מיקום  .3

 לוח בין המרווח למילוי התקשות מהיר צמנטי מחומר "תבנית" יציקת  .4

  .EPASIT מסוג החודר לצינור הספנקריט

 השרוול לבין הכבל/צינור שבין החלל את למלא יש מתאים "אקדח" בסיוע .5

 .STOPAQ FN-2100 מסוג איטום בחומר

 )ללא מוצקים 100% אפוקסי שרף יציקת ע"י הצינור בהיקף ה"שקע" מילוי .6

 ממיסים(.

 הפעולות את לבצע יש הרצפה לאיטום הראשונה היריעות שכבת יישום לאחר

 הבאות:

 יריעה שובל כולל האביזר .דלביט מסוג יעודי חרושתי אביזר של התקנה .1

  .MBM חברת ע"י ומשווק ביטומנית

 ותרותך האביזר של השטוח החלק על בחפייה תעלה השנייה היריעות שכבת .2

  אליו.

 האביזר. של גומי האטם על להגן יש ,הביטומני הצווארון אל ההלחמה בזמן

 הגגות. לאיטום האיטום ופרטי הפרק ע"פ האיטום יריעות אפיון

 שירותים חדרי רצפת איטום 05.6.4

 -לב: שים

 הרטוב. מהחדר היציאה פתח לרוחב סמוי סף / קורה לצקת להקפיד יש •

 יש ,הקירות על שיושמה איטום מערכת אל ישירות בהדבקה אריחים בהתקנת •

 התקן לדרישות העונה האיטום מערכת את התואם בדבק שימוש ולוודא לבדוק

 הנדרשת. ברמה 4004 הישראלי

 לתחום מומחה יועץ עם הנושא את לבדוק ממליץ ,עיבוי של בעיות למנוע בכדי •

 הרלוונטי.

 החדר את היטב ולאוורר להקפיד יש ,ממיסים המכילים חומרים עם בעבודה •

 .עישון כולל ,גלויה אש של מקרבה ולהימנע

 

 בפרק הרלוונטי הפרט ע"פ ייעשה ,קיים באם ,הרצפה את החודר צינור סביב איטום

 הרלוונטי.
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  שרותים חדר רצפת איטום

 .4.80-2  פרט ראה

 מסוג גמישה  קריסטלית צמנטית מערכת ע"י ייעשה השרותים חדר רצפת איטום

CEMDICHT 3 IN 1 (BPA) ׂ   בע"מ. א.ב ג'נסיס ,גרמניה ׂ 

  ק"ג/מ"ר. 4 – הכמות 

 גר'/מ"ר. 400 גיאוטכני בד יריעת פרישת ע"י האיטום על הגנה

 מים עצר רצועת להתקין יש ,ליציקה קודם ,ביציקה הרצפה את החודר צינור של במקרה

 המערכת התקנת ולאחר היציקה לאחר .5.90-6 פרט ראה הצינור. סביב הידרופילי

 רום על ס"מ. 4-7 -כ ההגבהה גובה הצינור. סביב בטון הגבהת לצקת יש ,הרצפה לאיטום

 שתי בין החפיה הרצפה. לאיטום שהותקנה כזו איטום מערכת להתקין יש ההגבהה

 ס"מ. 20 -מ פחות לא האיטום מערכות

 אוכל חדר / קפיטריה איטום 05.6.5

 בואמ  .1

 כן כמו מים. של משמעותיות לכמויות הנחשף רטוב" כ"חדר מוגדרים מרכזיים מטבחים

 תעלות הכוללת ניקוז ומערכת מתקנים של גבוה ריכוז ע"י בד"כ מאופיינים המטבחים

 והלם טבילה בתנאי לעמוד הנבחר החומר על ,כן על יתר הרצפה. את החודרים וצינורות

 חומצות ,דטרגנטים ,שמנים ,ביניהם כימיים לחומרים חשיפה בתנאי ולתפקד טרמי

 ותפקוד. חשיפה תנאי של במיוחד קשה שילוב ,היינו ואחרים. חלב חומצות ,לימון

 מענה לתת האיטום מערכת מתוכננת ,לכך אי אפשריים. אינם כשל תיקוני ,מזאת יתרה

 זמן. ולאורך המתוארים לתנאים

 

 סף דרישות .2

 -הבאים: התנאים כל התקיימו ,כן אם אלא ,איטום עבודות כל יבוצעו אל

 האיטום. מערכת לקבלת מספקת במידה חלקים הבטון שטח פני 2.1

 נדרש. באם ,כנדרש טופלו בבטון אחרים ופגמים סדקים 2.2

 כנדרש. בוצעו ההכנות שאר כל 2.3

 כנדרש זמן עבר האיטום עבודות ביצוע לתחילת ועד הבטונים אשפרת גמר מיום 2.4

 האיטום. מערכת לקבלת דיו יבש הבטון כי להבטיח במטרה זאת המקרה. ע"פ

 לכל יידרש כזה אישור האיטום. עבודות לתחילת ,המפקח ע"י ,בכתב ,אישור ניתן 2.5

   בנפרד. ושטח שטח

 

 הכנה עבודות .3

 -ביסודיות: הבטון תשתית יבדקת איטום מערכת יישום לפני

 ולטפל איטוםה ויועץ קטורוקונסטרה עם להתייעץ יש סדקים שיאותרו במקרה 3.1

 שיוחלט. כפי בהם
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 ,איטום יריעות ליישם יש עליהם ,ואנכיים אופקיים מישורים בין המפגשים בכל 3.2

 ,לחילופין צמנטית. מתערובת "רולקה" יציקת ע"י הפינה את תחילה "לשבור" יש

 ביטומנית. למתערובת חרושתית רולקה

 יצוקה. בטון קורת ע"י תחום יהיה יבש שטח שרות רטוב/שטח מאזור המעבר 3.3

 הקורה. רום על יתבצע השונות המערכות בין החיבור

 יש ,הקירות על שיושמה איטום מערכת אל ישירות בהדבקה אריחים בהתקנת 3.4

 התקן לדרישות ועונה האיטום מערכת את התואם בדבק שימוש ולוודא לבדוק

 הנדרשת. ברמה 4004 הישראלי

 החדר את היטב ולאוורר להקפיד יש ,ממיסים המכילים חומרים עם בעבודה 3.5

 עישון. כולל ,גלויה אש של מקרבה ולהימנע

 לתחום מומחה יועץ עם הנושא את לבדוק ממליץ ,עיבוי של בעיות למנוע בכדי 3.6

 הרלוונטי.

 אקראית שפיכה מי / יבשים שרות שטחי רצפת איטום

 4.80-2 פרט ראה

 קריסטלית  צמנטית מערכת ע"י ייעשה יבשים שרות ושטחי האוכל חדר רצפת איטום 

ׂ CEMDICHT 3 IN 1 (BPA) מסוג גמישה  4 – הכמות בע"מ.  א.ב ג'נסיס ,גרמניה ׂ 

  ק"ג/מ"ר.

 גר'/מ"ר. 400 גיאוטכני בד יריעת פרישת ע"י האיטום על הגנה 

 

 מים עתיר שטיפה איזור .4

 .4.30-3 פרט ראה

 ונקיה. יבשה הבטון תשתית כאשר  

 מתוצרת ,"101 "פריימר כדוגמת ,תקנית ביטומנית )פריימר( קישור שכבת יישום 4.1

 הכמות מאושר. ש.ע. או "פזקר" חברת מתוצרת ,"GS-474" או "ביטום" חברת

 לייבוש. המתנה גר'/מ"ר. 300 -כ

 ,"פוליגום" כדוגמת ,SBS מסוג פולימרים ע"י המושבח ביטומן שכבת יישום 4.2

 הכמות "פזקר". חברת מתוצרת ,"795 "אלסטוגום או "ביטום" חברת מתוצרת

 והתכתו הביטומן חימום והתכה. חימום לאחר כנוזל יותקן החומר ק"ג/מ"ר. 2

 מעל המותך החומר של הטמפרטורה תעלה לא מקרה בשום איטי. בקצב ייעשו

c° 190. שבין טמפרטורה בתחום הביטומן יישום c° 190 - c° 170.  

 ללא SBS/5/R מסוג היריעות ביטומניות. יריעות של ראשונה שכבה יישום 4.3

  אגרגט.

 הרולקות. לאורך חיזוק כרצועת ביטומנית יריעה של רצועה ריתוך 4.4

 הפרטים ע"פ כנדרש ניקוז תעלות ו/או צינורות סביב איטום פרטי עיבוד 4.5

 הרלוונטיים.
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 היריעות פרישת .SBS/5/R מסוג ביטומניות יריעות של שניה שכבה יישום 4.6

 הזזת על הקפדה תוך זאת הראשונה בשכבה ליריעות זהה בכיוון השניה בשכבה

 הראשונה. בשכבה לחפיות יחסית השניה בשכבה החפיות

 סמוכים לאזורים הרטוב האזור בין הפרדה לקורת בגישה האיטום מערכת גמר 4.7

 מתכתי. מחומר זווית לרבות ,4.30-13 פרט ע"פ ייעשה

 הרולקה. לאורך חיפוי כרצועות ביטומניות יריעות של רצועות ריתוך 4.8

 מגן שכבת יישום ע"י האיטום מערכת את לתגבר יש ,הבישול שטח באזור 4.9

-COAL-TAR) עטרן-פוליאוריטן או (PB) ביטומן-פוליאוריטן

POLYURETHANE) עטרן-אפוקסי או (COAL-TAR-EPOXY.) 2 – הכמות 

 .4.30-1 פרט ראה ק"ג/מ"ר.

 ,מימדיות תלת HDPE יריעות פרישת ,האיטום על להגנה ,המערכת ייבוש לאחר 4.10

 דריין. פז או דריין פונדוליין כדוגמת

 בטון. מדה יציקת 4.11

 מסוג גמישה קריסטלית צמנטית איטום מערכת יישום 4.12 

  CEMDICHT 3 IN 1 (BPA) ׂ   בע"מ. א.ב ג'נסיס ,גרמניה ׂ 

 .4.30-1 פרט ק"ג/מ"ר. 3 -מ פחות לא - הכמות המדה. שכבת על היישום  

 הקרמיקה. אריחי הדבקת 4.13

 

  מטבח רצפת החודרים צינורות סביב איטום .5

  רצפה את החודר צינור א.

 .5.91-20 ,5.91-19 פרט ראה

 הידרופילי מגומי מים עצר החודר הצינר סביב ללפף יש ,הרצפה בטון יציקת טרם

HYPERSEAL DP  או HYTROTITE.  

 יש ,המטבח רצפת לאיטום ביטומניות יריעות של הראשונה השכבה יישום לאחר

 צווארון כולל האביזר  .DALLMER ע"י המיוצר יעודי חרושתי אביזר להתקין

 האביזר .MBM חברת ע"י ומשווק טרמופלסטי גומי חבק עם ביטומני "דלביט"

 הצינור את חובק האביזר כי לוודא יש מטה. כלפי ויילחץ הצינור על "יולבש"

 לכן. קודם שיושם האיטום היריעות לשכבת ירותך היריעה שובל בלחץ.

  צינור. כל סביב ,השנייה היריעות שכבת יישום ,מכן לאחר

  ניקוז תעלת סביב איטום ב.

 .5.94-24 ,5.94-23 פרט ראה

 הידרופילי  מים עצר החודר הצינר סביב ללפף יש ,הרצפה בטון יציקת טרם .1

HYPERSEAL DP  או HYTROTITE.  

 ביטומניות יריעות התואם חרושתי אביזר להחדיר יש הניקוז צינור תוך אל .2

 צווארון כולל האביזר .MBM ע"י המשווק  DALLMER נקז "רינו" כדוגמת

 הביטומניות. היריעות לשכבות המרותך ביטומני
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 ופילוסה התעלה מיקום האיטום יריעות של השניה השכבה התקנת לאחר .3

 כמסגרת אלומיניום זווית תותקן ממנה ס"מ 5 -כ של במרחק התעלה בהיקף

  ס"מ. 4 -כ האלומיניום זווית של האנך גובה  התעלה. סביב

 של ריתוך/הדבקה ע"י האיטום יריעות אל הזווית של האופקי החלק קיבוע

 ביטומנית. יריעה של רצועה

 לתעלת ומתחת הניקוז תעלת לבין האלומיניום זווית שבין החלל תוך אל .4

 ממיסים וללא מוצקים 100% ,מתכווץ בלתי אפוקסי שרף לצקת יש הניקוז

 מאושר. ש.ע. או "אפולק" חברת ע"י המשווק זה כמו

 ולאחר כמתוכנן האיטום פרטי ביצוע ולאחר הניקוז תעלות מיקום לאחר .5

 חודרים צינורות וסביב התעלות בהיקף המישק את לאטום יש הריצוף

 חברת ע"י המיוצר כזה ,מתאים סיליקוני מסטיק ע"י האיטום מים. וקולטני

OTTO 04-6230000 טל' גטאור-אוראנטק חברת ע"י והמשווק גרמניה.  

  הרלוונטי. הפרט ע"פ האיטום מערכת המשך .6

 

 הקירות איטום .6

 .4.30-19 ,4.30-17 פרטים ראה

 הרבצה/טיח שכבת התקנת ולאחר הרצפה לאיטום המערכת של מלא ייבוש לאחר

 לתשתית תואמת המותקנת ההרבצה/הטיח שכבת כי לוודא יש הקירות. על  מיישר

 הקיר.

 בתמיסה אליפטי פוליאוריטן בסיס על איטום מערכת יישום ע"י ייעשה ,הקירות איטום

 ש.ע או פזקר חברת מתצרת ,פטריות קוטל תוסף הכולל WR אינופז כדוגמת ,מימית

 ק"ג/מ"ר. 2 -מ פחות לא - הכמות היצרן. הוראות ע"פ ,היישום מאושר.

 והעומד האיטום למערכת התואם דבק ע"י החיפוי אריחי הדבקת לב: שים

  .1 חלק ,4004 ישראלי תקן בדרישות

 

  קרור חדרי רצפת איטום .7

 4.90-1 פרט ראה

 שימוש נעשה בהם והחומרים cº 4 היא קירור בחדרי הטמפרטורה כלל בדרך .1

  הנתונה. בטמפרטורה כנדרש לתפקד חייבים הקירור חדר רצפת לאיטום

 ביטומניות. יריעות של שכבות שתי עשויה האיטום מערכת תהיה ,זה במקרה .2

 .SBS/5/R מסוג היריעות

 ,SBS מסוג פולימרים ע"י המושבח מופח ביטומן שכבת על היריעות יישום .3

 "פזקר". מתוצרת ,"795 "אלסטוגום או "ביטום" מתוצרת ,"פוליגום" כדוגמת

 ויבשה. תואמת תקנית קישור שכבת על היישום ק"ג/מ"ר. 2 – הכמות

 או טפונד או פונדוליין כדוגמת מרחביות HDPE יריעות ע"י האיטום על הגנה .4

  מאושר. ש.ע
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 אחר. מתכנן ע"י תוגדר טרמי לבידוד המערכת לב: שים

 

 יריעות ,(-) cº 20)-(-cº 18 של טמפרטורה בתחום עמוק לקירור חדר של במקרה .5

 חשיפה בתנאי לתפקוד ומותאמות SBS/5/M מסוג תהיינה האיטום

 .4.90-5 פרט ראה (.-) cº 30  עד של לטמפרטורה

  אשפה חדר איטום .8

 .4.80-5 פרט ראה

 בסיס על רכיבית דו משחתית איטום מערכת ע"י ייעשה האשפה חדר רצפת איטום

 מאושר. ש.ע או ,פולידן חברת ע"י המשווק PB היפרדסמו כדוגמת ,ביטומן-פוליאוריטן

 מ"מ. 3 -מ יקטן לא המערכת של היבש העובי

 

 אנגלית חצר איטום 05.6.6

 .7.35-5 פרט

 ,קרקעיים  תת מבנה חלקי איטום פרק ע"פ ,האנגלית החצר וקירות רצפה איטום לאחר

  מסוג ,גמישה קריסטלית צמנטית איטום מערכת ע"י האנגלית החצר פנים את לאטום יש

CEMDICHT 3 IN 1 (BPA) ׂ  4 -מ פחות לא – הכמות בע"מ. א.ב ג'נסיס גרמניה ,ׂ 

 ק"ג/מ"ר.

 יישום לפני הפיר קירות איטום חומר מאותו צמנטית רולקה ליישם יש ,החצר היקף בכל

 האיטום. חומר

 

  מרוצפת רחבה איטום 05.6.7

 .8.60-7 ,8.67-26 ,8.61-21 ,8.68-4 פרטים ראה

 ע"י המושבחות ביטומניות יריעות של שכבות שתי ע"י יעשה בפיתוח מרוצף גג איטום

 ביטומן. לשכבת מעל מותקנות SBS/5/R מסוג היריעות פולימרים.

 כללי

 לא השיפוע מידת הניקוז. תעלות ו/או קולטני אל בשיפוע לצקת יש הרחבה את  .1

 בטקל או מדה שכבת יציקת ע"י שיפועים ליצור ניתן ,לחילופין .1.5% -מ פחות

 מהנדס ע"י הזיון וברזל הבטון תערובת תכנון ,וכך במידה לבטון. מעל

 הקונסטרוקציה.

 כלפי הרחבה את חודרים צינורות קבוצת ו/או פולימרי מחומר צינור בו במקרה .2

  .רלוונטיים פרטים ע"פ לאטום יש ,מעלה

 לאפשר בכדי ,אחרת מנקזת שכבה על או ,חול על מרוצפות רחבות של במקרה .3

 ניקוז קולטני להתקין יש ,האיטום ממפלס וגם הריצוף ממפלס מים ניקוז

 ,חרושתי בייצור ,אליהם מחובר איטום יריעת ששובל מפלסיים דו ,חרושתיים

 אלה כדוגמת ,לאביזר האיטום מערכת של ואמין מבוקר חיבור ומאפשרת

 ש.ע. או HARMER או DALLMER ע"י המיוצרות
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 אלא האיטום מערכת על ישירות המרצפות יונחו לא העבודה בעת כי לוודא יש .4

 אחרת הגנה מערכת או ס"מ 4 -מ פחות לא של בעובי צמנטי הגנה קרום על

 לחלקיו. במפרט כמפורט

 יבטנו לא וכי ,באיטום יפגעו או רולקות יחתכו לא הרצפים כי ולוודא לבדוק יש .5

 בקולטן. הניקוז פתחי את ויסתמו

 

 השטח הכנת

 כך ,יתוכנן המים אף מים. אף עם לצקת יש ,הבטון הגבהות ו/או קירות ,מעקות  .1

 במקום )נמדד ברחבה הסופיים הבטון פני מעל לפחות ס"מ 15 של גובה שיישאר

 ביותר(. הגבוהה השיפועים שכבת בו

 להגבהות. הרחבה בין המפגש קווי כל לאורך צמנטיות "רולקות" ביצוע .2

 ס"מ. 5X5 -כ – הרולקה מידות בפולימרים. מושבחת תהיה הצמנטית התערובת

 הפינות. כל את לקטום  .3

 ,אבק ,חול ,פסולת מכל המשטח את לנקות יש ,איטום עבודות ביצוע תחילת לפני .4

 כנדרש. יבש הבטון כי ולוודא וכו' בטון שיירי

  

 האיטום עבודות ביצוע שלבי

 היריעה פולימרים. מושבחת ביטומנית יריעה של שכבות 2 עשויה תהיה האיטום מערכת

 .1430/3 מס' הישראלי התקן דרישות על תעניינה היריעות אגרגט. ללא SBS/5/R מסוג

 היריעה רוחב כחצי יוזזו זו בשכבה החפיות כי ,להקפיד יש ,השנייה השכבה יישום בעת

 הראשונה. שבשכבה לחפיות יחסית

 כפי ובעובי מסוג ,פוליסטירן לוחות ,טרמי לבידוד מערכת נדרשה באם .1

 יריעות חם. ביטומן אל יודבקו ,הטרמי הבידוד יועץ ע"י שיוכתב

 .8.60-7 פרט ראה הפוליסטירן. ללוחות מעל יפרשו פוליאטילן

 לא השכבה עובי .1.5% -מ פחות לא השיפוע שיפועים. שכבת יציקת .2

 מהנדס תכנון ע"פ הזיון וברזל הבטון תערובת ס"מ. 4 -מ יקטן

 כנדרש. אשפרה הקונסטרוקציה.

 כולל השטח כל על "GS-474" או "101 "פריימר כדוגמת ,ביטומני פריימר מריחת .3

 אחיד. שחור יהיה היבשה הקישור שכבת גוון גר'/מ"ר. 250 -כ הכמות הרולקות.

 לייבוש. המתנה

 וכו'. מים מוצאי ,צנרת חדירות סביב פרטים עיבוד  .4

 כדוגמת ,פולימרים ע"י המושבח ביטומן העשויה ראשונית איטום שכבת יישום .5

 לא הכמות - "ביטום" מתוצרת "פוליגום" או "פזקר" מתוצרת "795 "אלסטוגום

 מקרה בשום איטי. בקצב ייעשו והתכתו הביטומן חימום ק"ג/מ"ר. 2 -מ פחות

 בתחום הביטומן יישום .c° 190 מעל המותך החומר של הטמפרטורה תעלה לא

 .c° 190 - c° 170 שבין טמפרטורה
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 שטחן במלוא ירותכו היריעות הרחבה. שטח כלל על ראשונה איטום שכבת יישום .6

 רוחב ,האורכי בכיוון לפחות אחד מטר של בדרוג ירותכו יריעות הבטון. לתשתית

 יריעות יישום היריעה. ב"ראש" ס"מ 15 -ו היריעה לאורך ס"מ 10 החפיות

 גגות. איטום – בפרק כמפורט וההנחיות הכללים כל על הקפדה תוך האיטום

 לאנכיים אופקיים  מישורים בין המפגש קווי כל לאורך חיזוק רצועות יישום .7

 על יעלו החיזוק רצועות .SBS/5/R מיריעות עשויות תהיינה הרצועות )רולקות(.

 אחרים. אנכיים ומישורים המעקות

 הראשונה. שבשכבה לאלה זהות יריעות העשויה שנייה איטום שכבת יישום .8

 הראשונה. שבשכבה אלה כמו הכיוון לאותו יפרשו השנייה בשכבה היריעות

 הראשונה. שבשכבה לחפיות ביחס ס"מ 30-50 יוזזו השנייה בשכבה החפיות

 ההגבהות לבין הרחבה מישור בין המפגש קווי כל לאורך חיפוי רצועות יישום  .9

 )רולקות(.

 בין ההלחמות כל על למרוח יש ,השונים הפרטים ובעיבוד בפינות ,המרזב באזור  .10

 אלסטומרי. ביטומני מסטיק במוכות יריעות

 הקיבוע מיתדי בין המרחק תקני. אלומיניום פרופיל ע"י להגבהות היריעות קיבוע  .11

 ס"מ. -30  על יעלה לא

 האלומיניום. פרופיל קצה על תואם מסטיק יישום .12

 מערכת על להגנה ,תקינותה על המפקח ואישור האיטום מערכת יישום גמר עם .13

 בד - מנקזת יריעה הכוללות מימדיות תלת HDPE יריעות ליישם יש ,האיטום

 ש.ע או "פזדריין" או דריין" "פונדוליין כדוגמת ,פולימרי מחומר או גיאוטכני

  מאושר.

 וריצוף. חול פיזור .14

 

        גגות איטום 05.6.8

 הישראלים התקנים הנחיות ע"פ יתבצעו גגות לאיטום והמלאכות העבודות כל

 -ביניהם: הרלוונטיים

 1752/1 ישראלי תקן ע"פ לאיטום התשתית הכנת •

 1752/2 ישראלי תקן ע"פ ביטומניות יריעות העשויה איטום מערכת יישום •

 1430/3 ישראלי תקן בדרישות יעמדו האיטום יריעות •

 1045 ישראלי תקן ע"פ תרמי בידוד •

  1 חלק ,1476 ישראלי תקן ע"פ בהצפה גגות בדיקת •

 1513 ישראלי תקן ע"פ מבטקל שיפועים יציקת •

 

 05 פרק  -הכחול( )הספר משרדי הבין הכללי המפרט של (2004) מעודכנת מהדורה פי ועל

 איטום". "עבודות
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 המוסד ע"י כמוכתב הזהירות אמצעי בכל לנקוט יש ,גלויה באש איטום עבודת ביצוע בעת

 ולגהות. לבטיחות

  

 כללי א.

 הניקוז. תעלות ו/או הקולטנים אל 1.5% ,לפחות ,של בשיפוע יצוקים הגגות כל .1

 ,הניקוז קולטן סביב השיפועים שכבת עובי מבטקל. שיפועים יציקת ,לחילופין

 ס"מ. 5 -מ יקטן לא

 הצינורות קבועים בו לאזור הנגדי בצד ימוקם לגשמה המים לאיסוף הקולטן .2

 של הגבוה בצד החודרים הצינורות יהיו מקרה שבכל כך ,הגג את החודרים

 הגג. שיפועי

 מיום שבועות 5 -מ פחות לא עברו אם אלא ,האיטום מערכת ביישום יוחל לא .3

 מבטקל. השיפועים שכבת יציקת גמר

 הכל אחרות. והגבהות למתקנים הבסיסים על גם תעלה הגג שעל האיטום מערכת .4

 .רלוונטייםה הפרטים ע"פ

 בלבד. אינדקטיביות הינן בפרטים מוצגות ו/או במפרט הנזכרות ,תרמי לבידוד ,המערכות

 לנושא. מומחים אחרים יועצים ע"י יעשה ומחייב מפורט תכנון

 

 הכנה עבודות ב.

 המים" "אף עומק ".מים אף" עם לצקת יש בגג הגובלים והקירות המעקות את .1

 בין המדודים לפחות ס"מ 28 של גובה שיישאר כך ,יתוכנן "המים אף" ס"מ. 4

  הגג. על היצוקה השיפועים שכבת של ביותר הגבוהה הנקודה לבין המים" "אף

 או קיסנר ע"י מיוצרים אלה כדוגמת ,ולניקוזם המים לקליטת אביזרים התקנת .2

DALLMER או HARMER חרושתי בייצור מיוצרים אלה קולטנים ש.ע. או 

 יריעות עם ואמין מבוקר חיבור מאפשר השובל .ביטומנית יריעה שובל יםכוללו

  .הגג לאיטום המשמשות הביטומניות האיטום

 ליישם יש ,הגג את חודרת צינורות קבוצת ו/או פולימרי מחומר צינור בו במקרה .3

 הרלוונטי. בפרק הרלוונטי הפרט ע"פ איטום מערכת

 עבודות ביצוע התחלת לפני ואבק חול ,פסולת מכל והמעקות גגה את לנקות חובה .4

 האיטום.

 .0.03-1 ,0.01-2 פרטים ע"פ ייעשה בפינות איטום פרטי עיבוד .5
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     חשופים גגות איטום א.

 היריעות ביטומניות. יריעות של שכבות שתי העשויה מערכת ע"י ייאטמו הגגות ,ככלל

  .SBS/4/R מסוג

 פרט ע"פ כנדרש בטון לקורת מעל יבנו בלוקים העשויים ומרפסות גגות סביב ,מעקות

8.00-19. 

 בטון מדה על ביטומניות יריעות יישום - א' חלופה  

 .8.04-1 ,8.20-2 ,8.01-2 ,8.00-4 פרטים ראה  

 מתוצרת "101 "פריימר כגון ,)פריימר( ביטומנית קישור שכבת למרוח .3

 ,הפריימר כמות השטח. כל על "פזקר" מתוצרת GS-474 או "ביטום"

 ,הרולקות מעל הפריימר יישום על להקפיד יש גר'/מ"ר. 250 -מ פחות לא

 ייבוש. המים. אף לגובה עד

 כל על ק"ג/מ"ר 2.0 של בכמות 105/25 מופח ביטומן שכבת יישום .4

 שכבת למפלס מעל ס"מ 25 -כ של לגובה ההגבהות כולל השטח

 העתידים. השיפועים

 כפי ובעובי מסוג ,פוליסטירן לוחות ,טרמי לבידוד מערכת נדרשה באם .5

 יריעות (.2) החם הביטומן אל יודבקו ,הטרמי הבידוד יועץ ע"י שיוכתב

  ,8.00-30 פרטים ראה הפוליסטירן. ללוחות מעל יפרשו פוליאטילן

8.20-2, 8.04-1. 

 עובי .1.5% -מ פחות לא השיפוע לשיפועים. מבטון מדה שכבת יציקת .6

 תכנון ע"פ הזיון וברזל הבטון תערובת ס"מ. 4 -מ יקטן לא השכבה

 כנדרש. אשפרה הקונסטרוקציה. מהנדס

 ההגבהות. לבין הגג מישור בין המפגש תפר לאורך רולקות ביצוע .7

 הרולקה מידות פולימרי. בתוסף מושבחת צמנטית מתערובת הרולקה

4x4 .מתערובת המיוצרת חרושתית רולקה ליישם ניתן ,לחילופין ס"מ 

 ,BORNER חב' ע"י המיוצרת BORNER TEK מסוג ביטומנית

 דבטק. ע"י המשווק ,דומה או גרמניה

 שכבת למרוח יש ,והרולקות השיפועים שכבת של מלא ייבוש לאחר .8

 או "ביטום" מתוצרת "101 "פריימר כגון ,ביטומנית )פריימר( קישור

GS-474 גר'/מ"ר. 250 -מ פחות לא ,הפריימר כמות "פזקר". מתוצרת 

 אף לגובה עד ההגבהות על ועליה הרולקות כולל ,השטח כל על היישום

  ייבוש. המים.

 ,פולימרים ע"י המושבח ביטומן או 105/25 מסוג מופח ביטומן יישום .9

 המים ואף הגג שטח כלל על פוליגום או 795 אלסטוגום כדוגמת

  .ק"ג/מ"ר 2 הכמות בהגבהות.
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 מסוג היריעה ביטומניות. יריעות של הראשונה השכבה ריתוך .10

SBS/4/R. בין לפחות ס"מ 10 של חפיפה על להקפיד יש ,היישום בעת 

 לתשתית. היריעות של מלאה הלחמה ועל סמוכות יריעות שתי כל

      הרצועה רוחב הרולקות. לאורך כנ"ל מיריעות חיזוק רצועות ריתוך .11

 ס"מ. 20 -כ

 .SBS/4/R מסוג היריעה ביטומניות. יריעות של השניה השכבה הלחמת .12

 על תעלה זו יריעה העליונים. היריעה בפני טבוע בהיר מינרלי אגרגט

 השכבה יישום בעת הראשונה. שכבהה רום למע ס"מ 10 -כ ההגבהות

 היריעה רוחב כחצי יוזזו זו בשכבה החפיות כי ,להקפיד יש השניה

 הראשונה. שבשכבה לחפיות יחסית

 .8.00-30 פרט ראה הרולקות. לאורך אגרגט עם חיפוי רצועות ריתוך .13

 ומסטיק מיתדים ,תקני אלומיניום פרופיל ע"י להגבהות היריעות קיבוע .14

  תואם.

 ,מאושר ש.ע או "18 "פזקרול או "244 "מסטיק מסוג מסטיק מריחת .15

 ובעיבוד בפינות ,המרזב באזור סמוכות יריעות בין החפיות כל על

 השונים. הפרטים

 פרטים ראה מכופף. מגולוון מפח עליון חיפוי להתקין יש ,המקרה ע"פ .16

8.00-62, 8.00-63 

  .המפקח ואישור לביקורת הצפה .17

 כגון הכספה חומר ע"י הביטומני והמסטיק החפיות אזורי הכספת .18

 "פזקר". מתוצרת "סילברפז" או "ביטום" מתוצרת "ביטומסילבר"

 ימים 10 במשך המסטיק ייבוש לאחר רק תתבצע המסטיק הכספת

 לפחות.

 

 בטקל על ביטומניות יריעות יישום - ב' חלופה

 2.5 פרק ,2 חלק 1752 ישראלי תקן ראה 

  .8.04-2 ,8.20-2 ,8.01-2 ,8.00-22 ,8.00-9 פרטים ראה 

 "ביטום" מתוצרת "101 "פריימר כגון ,)פריימר( ביטומנית קישור שכבת למרוח .1

 300 -מ פחות לא ,הפריימר כמות השטח. כל על "פזקר" מתוצרת GS-474 או

 המים. אף לגובה עד ,הרולקות מעל הפריימר יישום על להקפיד יש גר'/מ"ר.

 ייבוש.

 כולל השטח כל על ק"ג/מ"ר 2.0 של בכמות 105/25 מופח ביטומן שכבת יישום .2

 העתידית. השיפועים שכבת למפלס מעל ס"מ 25 -כ של לגובה ההגבהות

 שיוכתב כפי ובעובי מסוג ,פוליסטירן לוחות ,טרמי לבידוד מערכת נדרשה באם .3

 יפרשו פוליאטילן יריעות (.2) החם הביטומן אל יודבקו ,הטרמי הבידוד יועץ ע"י

  .8.00-23 ,8.04-2 ,8.20-2  ,8.00-31 פרטים ראה הפוליסטירן. ללוחות מעל
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 תקן ע"פ מרחבי במשקל הבטקל יהיה מבטקל השיפועים יציקת של במקרה .4

 השכבה עובי מגפ"ס. 2 -מ קטן שאינו לחיצה וחוזק הטכני והמפרט לבטקל 1513

 כנדרש. אשפרה ס"מ. 5 -מ יקטן לא המזערי

 ההגבהות. לבין הגג של האופקי המישור בין המישק לאורך רולקות יישום .5

 פולימרי. תוסף המכילה צמנטית מתערובת ס"מ 4x4 -כ של במידות הרולקה

 מסוג ביטומנית מתערובת המיוצרת חרושתית רולקה ליישם ניתן ,לחילופין

BORNER TEK חברת ע"י המיוצרת BORNER, המשווק דומה או גרמניה 

 דבטק. ע"י

 שכבת למרוח יש ,הצמנטיות והרולקות הבטקל שכבת של מלא ייבוש לאחר .6

-GS או "ביטום" מתוצרת "101 "פריימר כגון ,תקנית ביטומנית )פריימר( קישור

 כל על היישום גר'/מ"ר. 300 -מ פחות לא ,הפריימר כמות "פזקר". מתוצרת 474

 ייבוש. המים. אף לגובה עד ההגבהות על ועליה הרולקות כולל ,השטח

 יח' 1 -מ פחות לא – האורים כמות .8.00-22 פרט ע"פ והתקנתם אוורים מיקום .7

 גג. כל על אורים 2 -מ פחות לא יותקנו ,מקרה בכל גג. שטח מ"ר 40 לכל

 ,POLYVENT כדוגמת ,)מחוררת( אדים מאזנת יריעה של חופשית הנחה .8

 ש.ע או בע"מ פזקר חב' מתוצרת דומה יריעה או POLYGLASS מתוצרת

 רצועת הגג. שטח כלל על היריעה את לפרוש יש מ"מ. 1 -כ היריעה עובי מאושר.

 יריעה ללא ,חשופה תישאר וההגבהות המעקות לאורך ,ס"מ 50 -כ של ברוחב ,גג

 הביטומן שכבת אל מלא ריתוך האיטום יריעות ירותכו זו ברצועה אדים. מאזנת

 (.9 )סעיף אדים המאזנת היריעה על המיושמת

 המחוררת. היריעה שטח כלל על 105/25 מסוג חם ביטומן של נדיבה שכבה יישום  .9

 תוך אל החם הביטומן של טובה חדירה לוודא יש ק"ג/מ"ר. 2.0 -כ הכמות

 שביריעה. החורים

 .SBS/4/R מסוג היריעה ביטומניות. יריעות של הראשונה השכבה הלחמת .10

 10 -כ עד תגיע היריעה ישנם. באם ,למתקנים הבסיסים פני על תעלה היריעה

 לפחות ס"מ 10 של חפיפה על להקפיד יש ,היישום בעת המים. מאף נמוך ס"מ

  לתשתית. היריעות של מלאה הלחמה ועל סמוכות יריעות שתי כל בין

 ס"מ. 20 -כ הרצועה רוחב הרולקות. לאורך כנ"ל מיריעות חיזוק רצועות ריתוך  .11

 אגרגט .SBS/4/R מסוג היריעה ביטומניות. יריעות של השנייה השכבה הלחמת .12

 10 -כ ההגבהות על תעלה זו יריעה העליונים. היריעה בפני טבוע בהיר מינרלי

 החפיות כי להקפיד יש השנייה השכבה יישום בעת הראשונה. לשכבה מעבר ס"מ

 הראשונה. שבשכבה לחפיות יחסית היריעה רוחב כחצי יוזזו זו בשכבה

  .8.00-31 פרט ראה הרולקות. לאורך אגרגט עם חיפוי רצועות ריתוך .13

 תואם. ומסטיק מיתדים ,אלומיניום פרופיל ע"י להגבהות היריעות קיבוע  .14

 לביקורת. הצפה  .15
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 כגון הכספה חומר ע"י הביטומני והמסטיק החפיות אזורי הכספת .16

 הכספת "פזקר". מתוצרת "סילברפז" או "ביטום" מתוצרת "ביטומסילבר"

 לפחות. ימים 10 במשך המסטיק ייבוש לאחר רק תתבצע המסטיק

 

 )מרפסות( מרוצפים גגות איטום ב.

 ביטומניות יריעות של שכבות שתי ע"י יעשה מרפסת( ,)רחבה מרוצף גג איטום ,ככלל

 לתשתית מלאה בהדבקה יודבקו SBS/5/R מסוג היריעות פולימרים. ע"י המושבחות

 לזו. וזו הבטון

 כללי א.

 יש ,כן כמו .המערכת השבחת ולוודא בזהירות להתייחס יש ,מרוצפים לגגות .1

  הבטון. לתשתית מלאה הדבקה מודבקת תהיה האיטום מערכת כי לדאוג

 אל 1.5% -מ פחות לא של בשיפוע ותיצוק המרפסות כל כי ולוודא לדאוג יש .2

 ,הבטון סוג קביעת מבטקל. או ממדה שיפועים יציקת ,לחילופין .הקולטנים

 הקונסטרוקציה. מהנדס תכנון ע"פ הזיון וברזל התערובת

 או קיסנר ע"י מיוצרים אלה כדוגמת ,ולניקוזם המים לקליטת אביזרים התקנת .3

DALLMER או HARMER חרושתי בייצור מיוצרים אלה קולטנים ש.ע. או 

 יריעות עם ואמין מבוקר חיבור מאפשר השובל .ביטומנית יריעה שובל יםכוללו

  .הגג לאיטום המשמשות הביטומניות האיטום

 מיום שבועות 3 -מ פחות לא עברו אם אלא ,האיטום מערכת ביישום יוחל לא  .4

 מקרים באותם שבועות 5 -ו בטון או מדה היצוקה השיפועים שכבת יציקת גמר

 בטקל. יצוקה השיפועים ששכבת

  .0.03-1 פרט ע"פ ביטומניות ביריעות פינה פרטי עיבוד .5

 להגנת מערכת יישום ולוודא לדאוג יש ,הריצוף עבודות ביצוע לתחילת קודם  .6

 האיטום.

 לדאוג יש ,לריצוף כתשתית צמנט מיוצב חול מתוכנן בהם המקרים באותם .7

 מערכת על ולא סמוך בשטח תעשה והצמנט( )החול התערובת הכנת כי ולוודא

 לפגוע שלא להקפיד יש המרפסת על המערכת פיזור בעת ,כן-כמו האיטום.

 האיטום. במערכת

 באיטום. יפגעו או רולקות יחתכו לא הרצפים כי ,ולוודא לבדוק יש .8

 

 הכנה עבודת ב.

 .פתהמרוצ המרפסת אל המבנה מתוך במעבר מבטון סמוי סף לצקת יש .1

 שבתוך לריצוף שמתחת החול של מוחלט ניתוק ,הסמוי הסף של ייעודו

 הסמוי. הסף גובה את יקבע גם זה יעוד ,שבמרפסת זה לבין המבנה

 על תעלה האיטום מערכת מגולוון. פח פרופיל לקבע יש הבטון לחגורת

 בדבק להדביק יש האלומיניום סף את הפרופיל. ועל הבטון חגורת

  היריעה. אל אפוקסי
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 כך יתוכנן המים אף מים. אף עם לצקת יש ,וההגבהות המעקות את .2

 שכבת של ביותר הגבוהה הנקודה מעל לפחות ס"מ 25 של גובה שיישאר

 ס"מ. 3-5 המים" "אף עומק המרפסת/הגג. על היצוקה השיפועים

 עבודות התחלת לפני ואבק חול ,פסולת מכל והמעקות גגה את לנקות יש .3

 .1 חלק ,1752 ישראלי תקן ראה האיטום.

 ע"פ בטון לחגורת מעל בלוקים בנוי או בטון יצוק יהיה המרפסת מעקה .4

 .8.00-19 פרט

 

 שימושי חלל מעל מרפסות איטום

 .8.67-16 ,8.61-21 ,8.61-12 ,8.00-30 פרטים ראה  

 האיטום עבודת ביצוע שלבי ג.

 מתוצרת "101 "פריימר כדוגמת ,)פריימר( תקנית ביטומנית קישור שכבת למרוח .1

 לא ,הפריימר כמות השטח. כל על "פזקר" מתוצרת "GS-474" או "ביטום"

 לגובה עד ,הרולקות מעל הפריימר יישום על להקפיד יש גר'/מ"ר. 250 -מ פחות

 ייבוש. המים. אף

 כולל השטח כל על ק"ג/מ"ר 2.0 של בכמות 75/25 מופח ביטומן שכבת יישום .2

 העתידים. השיפועים שכבת למפלס מעל ס"מ 25 -כ של לגובה ההגבהות

 ובעובי מסוג ,משוך/קשיח פוליסטירן לוחות ,טרמי לבידוד מערכת נדרשה באם .3

 ע"פ הנוזלי הביטומן אל וילחצו יונחו הטרמי הבידוד יועץ ע"י שיוכתב כפי

  .8.67-11 ,8.60-7 פרטים

 הפוליסטירן. ללוחות מעל פוליאטילן יריעות לפרוש .4

 הנמוך באזור .1.5% -מ פחות לא השיפוע לשיפועים. מבטון מדה שכבת יציקת .5

 תכנון ע"פ הזיון וברזל הבטון תערובת ס"מ. 4 -מ השכבה עובי יקטן לא ביותר

  הקונסטרוקציה. מהנדס

 תקן ע"פ מרחבי במשקל הבטקל יהיה מבטקל השיפועים יציקת של במקרה 

 השכבה עובי מגפ"ס. 2 -מ קטן שאינו לחיצה וחוזק הטכני והמפרט לבטקל 1513

  ס"מ. 5 -מ יקטן לא המזערי

 כנדרש. אשפרה

 ההגבהות. לבין הגג של האופקי המישור בין המישק לאורך רולקות יישום  .6

 פולימרי. תוסף המכילה צמנטית מתערובת ס"מ 4x4 -כ של במידות הרולקה

 מסוג ביטומנית מתערובת המיוצרת חרושתית רולקה ליישם ניתן ,לחילופין

BORNER TEK חברת ע"י המיוצרת BORNER, המשווק דומה או גרמניה 

 דבטק. ע"י

 קישור שכבת למרוח יש ,והרולקות השיפועים שכבת של מלא ייבוש לאחר .7

-GS" או "ביטום" מתוצרת "101 "פריימר כדוגמת ,תקנית ביטומנית )פריימר(

 על היישום גר'/מ"ר. 250 -מ    פחות לא ,הפריימר כמות "פזקר". מתוצרת "474

  ייבוש. המים. אף לגובה עד ההגבהות על ועליה הרולקות כולל ,השטח כל
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 כולל ,השטח כל על ק"ג/מ"ר 2.0 של בכמות 75/25 מופח ביטומן שכבת יישום .8

 העתידיים. השיפועים שכבת למפלס מעל ס"מ 25 -כ של לגובה ההגבהות

 בעת .SBS/4/R מסוג היריעה ביטומניות. יריעות של הראשונה השכבה ריתוך .9

 סמוכות יריעות שתי כל בין לפחות ס"מ 10 של חפיפה על להקפיד יש ,היישום

 לא כי ולוודא לדאוג יש ,כן כמו לתשתית. היריעות של מלאה הלחמה ועל

 אחת. בנקודה יריעות 4 תפגשנה

 לאנכיים אופקיים מישורים בין המפגש קווי כל לאורך חיזוק רצועות יישום .10

 אחרים. אנכיים ומישוריים המעקות על יעלו החיזוק רצועות )רולקות(.

 יריעות .SBS/4/R מסוג היריעה ביטומניות. יריעות של יהיהשנ השכבה הלחמת .11

  תוזזנה אך ,הראשונה שבשכבה לאלה זהה בכיוון יפרשו השנייה בשכבה האיטום

 הראשונה. בשכבה לאלה יחסית היריעה רוחב בחצי

  .8.00-30 פרט ראה הרולקות. לאורך אגרגט עם חיפוי רצועות ריתוך .12

 סמוכות יריעות בין החפיות כל על ש.ע או "244 "מסטיק מסוג מסטיק מריחת  .13

 השונים. הפרטים ובעיבוד בפינות ,המרזב באזור

 .המפקח ואישור לביקורת הצפה .14

 "טפונד" כדוגמת ,מימדיות תלת HDPE יריעות פרישת ע"י האיטום על הגנה .15

 מאושר ש.ע או "ביטום" ע"י המשווקת "פונדוליין" או "פזקר" ע"י המשווקת

 המקרה. פי על גר'/מ"ר 400 גיאוטכני בד או

 חול. פיזור  .16

  ריצוף. .17

 

 מגוננים גגות איטום ג.

 7.01-17 ,7.01-13 ,7.01-12 ,7.01-8 יםפרט ראה

 

  פולימרים. המושבחות ביטומניות יריעות של שכבות 2 ע"י יעשה ,מגוננים גגות איטום

  .SBS/5/R מסוג תהיינה התחתונה בשכבה ותהיריע  •

 כימי תוסף תכיל היריעה .SBS/4/R מסוג תהיינה העליונה בשכבה היריעות  •

 תקן או DIN 4062 כגון רלוונטי תקן בדרישות יעמדו ותהיריע .שורשים הדוחה

 אחר. מתאים

 

 לב: שים

 מערכת על בהגנה הצורך את בחשבון תיקח המבנה גגות על לשתילה המוצעת הצמחיה

 הצמחיה שורשי של החדירה עומק ,משמע צמחיה. שורשי ע"י פגיעה מפני האיטום

 כו'(. הקרקע  )עומק המקרה לתנאי תתאים השורשים של והאגרסיבית הנבחרת

 

  -כמפורט: בשלבים תעשה העבודה
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 -מ תקטן לא השיפוע מידת קולטנים. ו/או הניקוז תעלת אל בשיפוע מדה יציקת .1

1.5%. 

 ,בבטון בליטות הורדת לרבות ,האיטום מערכת לקבלת השטח פני את להכין יש .2

 קשירה חוטי לחתוך ,רופפים בטון מחלקי האגנית ותחתית דפנות את לנקות

 ע"י או בפולימר מושבח צמנטי טיט ע"י הסתימה .חצץ וקיני חורים ולסתום

 .מתאים ייעודי חומר

 ,בפולימר מושבח צמנטי טיט עם אותם לטייח יש ,יםקבלו בנויים המעקות באם .4

 מ"מ. 6-8-מ פחות לא ,הטיח עובי

 כנדרש. וטיח בטונים אשפרת  .5

 רולקות ליישם יש ,ההגבהות לבין האופקי המישור בין המפגש קווי כל לאורך .6

 פולימרים. ע"י המושבחת צמנטית מתערובת

 כגון ביטומני פריימר - קישור שכבת למרוח יש ,ויבשה יהינק בטון תשתית על .7

 300 כמותה "פזקר". מתוצרת GS-474 או "ביטום" מתוצרת "101 ר"פריימ

 המילוי פני לגובה מעל ס"מ 10 של לגובה עד ההגבהות על גם המריחה גר'/מ"ר.

 העתידי.

 לאחר כנוזל והמיושם SBS מסוג פולימרים ע"י המושבח ביטומן שכבת יישום .8

 מתוצרת ,"פוליגום" או "פזקר" מתוצרת "795 "אלסטוגום כדוגמת ,התכה

 הביטומן חימום ק"ג/מ"ר. 2 -מ פחות לא – הכמות מאושר. ש.ע או "ביטום"

 החומר של הטמפרטורה תעלה לא מקרה בשום איטי. בקצב ייעשו והתכתו

 .c° 190 - c° 170 שבין טמפרטורה בתחום הביטומן יישום .c° 190 מעל המותך

 הרולקות לאורך חיזוק רצועות ליישם יש ,האגניות וקירות הרצפה שטח על .9

 ללא SBS/5/R מסוג היריעות .ביטומניות יריעות של ראשונה איטום שכבתו

 אגרגט.

 חברת ע"י המשווק ,מרזב" "סופר כדוגמת ,ביטומנית יריעה עשוי אביזר התקנת .10

 מאושר. ש.ע או "ביטום"

 דוחה כימי תוסף המכילות ביטומניות יריעות של יהישנ איטום שכבת יישום .11

 ש.ע. או "POLYGLASS" מתוצרת ,"ANTIRADICE P" דוגמתכ ,שורשים

 לראשונה. יחסית היריעה רוחב בחצי מוזזת תהיה יהיהשנ השכבה

 אלומיניום פרופיל ע"י להגבהות גר'/מ"ר 400 גיאוטכני ובד היריעה קיבוע .12

 תואם. ומסטיק

 ניתן ,לחילופין ס"מ. 3 בעובי מחורץ פוליסטירן לוחות יונחו האיטום מערכת על .13

 5 -כ של בעובי דק חצץ או טוף ומעליו ג"ר/מ"ר 400 במשקל גיאוטכני בד להניח

  .7.01-13 פרט ס"מ.

 גר'/מ"ר. 400 במשקל סינתטי מסיב גיאוטכני בד פרישת .14

 הגנה יריעות האיטום מערכת על לפרוש ניתן ,(11-12 סעיפים )במקום ,לחילופין .15

 "פונדוליין כדוגמת ,גיאוטכני בד הכוללת מימדי תלת HDPE העשויות וניקוז
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 וללא זיון ללא בטון מדה שכבת לצקת או .7.01-8 פרט .מאושר ש.ע או דריין"

 המפקח. והחלטת המקרה ע"פ הכל .7.01-12 פרט אגרגט.

 גיאוטכני. בבד עטוף חצץ לפזר יש המים וניקוז לאיסוף הקולטן סביב .16

 .7.01-17 פרט ע"פ יבוצע – האגנית קיר דרך אופקי הוא שהניקוז במקרה

 גננית. אדמה מילוי .17

 

 

 הגג על למתקנים בסיסים איטום ד.

 8.95-1 ,8.91-4 ,8.90-6 ,8.04-1 פרטים אהר

 מערכת יישום לאחר מותקנים הגג שעל למתקנים שהבסיסים מקרים באותם .1

 זאת המתוכננים במקומות ויונח יונף הקרקע על יצוק יהיה הבסיס ,האיטום

  הבטון. בסיס את הניחל עתידים שעליו באזור האיטום מערכת תיגבור לאחר

 יש כאשר המקרים באותם .SBS/5/R מסוג נוספת יריעה ריתוך ע"י התיגבור 

 קישור שכבת תחילה  למרוח יש ,אגרגט עם יריעה על הנוספת היריעה את לרתך

 ניתן ,יבשה כשזו ק"ג/מ"ר. 1.0 -כ הכמות ביטום. מתוצרת 150 פריימר מסוג

  הנוספת. היריעה את לרתך

 בטון מדה שיכבת שנוצקה לאחר הגג על יוצקים הבטון בסיס את לחילופין או

  בטון. מדה מאפייני את יקבע הקונסטרוקציה מהנדס האיטום. על להגנה

 יש ,מים אף עם יצוק האיטום מערכת להתקנת קודם יצוק הבטון בסיס כאשר .2

 אלומיניום פרופיל ע"י לבסיס אותן ולקבע הבסיס בהיקף חיזוק רצועות לרתך

  ומסטיק. תקני

 התפר את לאטום יש ,לגג הבטון בסיס בין מפריד רחב שתפר המקרים באותם .3

 ומסטיק מוקצף-מוצלב-מפוליאתילן גיבוי פרופיל הכולל התפשטות כתפר

 לאיטום ייעודית יריעה ע"י התפר חיפוי .SIKAFLEX LM מסוג פוליאוריטני

 תוצרת NEODYL כדוגמת שיריון וללא SBS -ב עשירה התפשטות תפרי

SIPLAST, או ,צרפת BITUFA. ע"י התפר של עליון חיפוי מ"מ. 5 היריעה עובי 

 וצבוע. מכופף פח

 ,הבסיס ליציקת קודם ,דומה או איזוצף מזרוני על "צפים" בסיסים של במקרה .4

 צמנטית איטום מערכת ע"י האיטום הפנימית. ה"מעטפת" את לאטום יש

ׂ CEMDICHT 3 IN 1 (BPA)  מסוג ,גמישה קריסטלית  א.ב ג'נסיס גרמניה ,ׂ 

 ק"ג/מ"ר. 3 -מ פחות לא – הכמות בע"מ.

 

 אוויר מיזוג תעלות למעבר בגג פתחים איטום ה.

 א' חלופה

 הפתח על שיכסה "מבנה" לבנות יש ,אוויר מיזוג תעלות למעבר בגג שנפתח הפתח סביב

 וקירותיו ה"מבנה" גג .5.68-3 פרט ראה המבנה. תוך אל הפתח דרך מים כניסת וימנע

 מתוצרת ,"מולטיגג" כדוגמת ,משולב-אקרילי בסיס על משחתי איטום חומר ע"י ייאטמו

 ק"ג/מ"ר. 2.5 – הכמות "פזקר". מתוצרת ,"מאסטרגג" או "ביטום"
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 ב' חלופה

 על המכסה כמטריה פח חיפוי להתקין יש ,בגג הפתח דרך החודרת התעלה התקנת לאחר

 מסטיק ליישם יש ,הפח חיפוי רום לבין האנכית התעלה בין .5.68-5 פרט ראה – הפתח

 הפתח סביב שנבנו ההגבהות על גם תעלה הגג על המיושמת האיטום מערכת פוליאוריטני.

 בגג.

 

     לוחדים גגות איטום ו.

  ביטומניות. יריעות של שכבות שתי העשויה מערכת ע"י ייאטמו הגגות ,ככלל

  .8.71-23 ,8.71-22 ,8.30-1 פרטים ראה

-GS או "ביטום" מתוצרת "101 "פריימר כגון ,)פריימר( ביטומנית קישור שכבת יישום .1

 על גר'/מ"ר 300 -מ פחות לא ,הפריימר כמות השטח. כל על "פזקר" מתוצרת 474

 ייבוש. המים. אף לגובה עד ,הרולקות מעל הפריימר יישום על להקפיד יש ההגבהות.

 ההגבהות כולל השטח כל על ק"ג/מ"ר 3.0 של בכמות 85/25 מופח ביטומן שכבת יישום .2

 העתידיים. השיפועים שכבת למפלס מעל ס"מ 25 -כ של לגובה

 ,הטרמי הבידוד יועץ ע"י שיוכתב כפי ובעובי מסוג ,טרמי לבידוד ,פוליסטירן לוחות .3

  (.2) החם הביטומן בתוך יושקעו

 מתערובת הרולקה  ההגבהות. לבין הגג מישור בין המפגש תפר לאורך רולקות ביצוע .4

 ליישם ניתן ,לחילופין ס"מ. 4x4 הרולקה מידות פולימרי. בתוסף מושבחת צמנטית

 ע"י המיוצרת BORNER TEK מסוג ביטומנית מתערובת המיוצרת חרושתית רולקה

 דבטק. ע"י המשווק ,דומה או  גרמניה ,BORNER חב'

 או "ביטום" מתוצרת "101 "פריימר כגון ,ביטומנית )פריימר( קישור שכבת למרוח .5

GS-474 כל על היישום גר'/מ"ר. 300  -מ פחות לא ,הפריימר כמות "פזקר". מתוצרת 

 ייבוש. המים. אף לגובה עד ההגבהות על ועליה הרולקות כולל ,השטח

 HEATמסוג היריעות ביטומניות. יריעות של הראשונה השכבה התקנת .6

ACTIVATED, או פזקר מתוצרת ,"אלסטוטייט" כדוגמת "FLURA THERMO 

AD", מתוצרת PLUVITEC )היישום בעת בע"מ. שיווק א.צ. ע"י המשווקת )איטליה, 

 מלאה הדבקה ועל סמוכות יריעות שתי כל בין לפחות ס"מ 10 של חפיפה על להקפיד יש

 לתשתית. היריעות של

 תשתית אל טרמי לבידוד והלוחות האיטום יריעת לקיבוע ייעודיים מיתדים התקנת .7

 יח'/מ"ר. 3 -מ פחות לא – הקיבועים צפיפות הבטון.

 ס"מ. 20 -כ הרצועה רוחב הרולקות. לאורך כנ"ל מיריעות חיזוק רצועות ריתוך .8

 אגרגט .SBS/5/R מסוג ותהיריע ביטומניות. יריעות של השניה השכבה הלחמת .9

 למע ס"מ 10 -כ ההגבהות על תעלה זו יריעה העליונים. היריעה בפני טבוע בהיר מינרלי

 זו בשכבה החפיות כי ,להקפיד יש השניה השכבה יישום בעת הראשונה. שכבהה רום

 הראשונה. שבשכבה לחפיות יחסית היריעה רוחב כחצי יוזזו

  .8.71-23 ,8.71-22 פרט ראה הרולקות. לאורך אגרגט עם חיפוי רצועות ריתוך .10
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  תואם. ומסטיק מיתדים ,תקני אלומיניום פרופיל ע"י להגבהות היריעות קיבוע .11

 החפיות כל על ,מאושר ש.ע או "18 "פזקרול או "244 "מסטיק מסוג מסטיק מריחת .12

 השונים. הפרטים ובעיבוד בפינות ,המרזב באזור סמוכות יריעות בין

 לרבות ,8.71-23 בפרט המתואר כזה מכופף ,מגולוון פח יותקן ,מים" "אף בהיעדר .13

 תואם. מסטיק

  .המפקח ואישור לביקורת הצפה .14

 ביטומסילבר" כגון הכספה חומר ע"י הביטומני והמסטיק החפיות אזורי הכספת .15

 רק תתבצע המסטיק הכספת "פזקר". מתוצרת "סילברפז" או "ביטום" מתוצרת

 לפחות. ימים 10 במשך המסטיק ייבוש לאחר

 מערכת על להגנה בטון מדה שכבת לצקת מתוכנן אחרים ובאזורים המתקנים אזור על .16

 האיטום מערכת על גר'/מ"ר 300 גיאוטכני בד לפרוש יש ,המדה ליציקת קודם ,האיטום

  .8.30-2 ,8.98-1 ,8.99-1 פרטים ראה –

 להתקין יש ,האיטום למערכת מעל נוספות מערכות להתקין כוונה יש עליהם גגות על .17

 תואמת. קישור שכבת לרבות ,פזקר מתוצרת ,מאסטרגג מסוג חומר של נוספת שכבה

 מ"מ. 2 השכבה עובי לבן. בגוון החומר

 

 

  אבן מחופי חוץ קירות איטום 05.6.9

 .7.87-6 פרט ראה .אבן באריחי מחופים להיות מתוכננים המבנה של החוץ קירות

 -:כדלקמן בשלבים העבודה ביצוע

 ואבק. מלוכלך הבטון תשתית ניקיון .1

 האיטום. חומר יישום לפני הקיר את קלות להרטיב יש  .2

 מסוג גמישה קריסטלית צמנטית מערכת איטום מערכת של שכבות יישום .3

CEMDICHT 3 IN 1 (BPA) ׂ  3 – הכמות בע"מ.  א.ב ג'נסיס ,גרמניה ׂ 

  ק"ג/מ"ר.

 .העוגנים והתקנת מאבק הקדח ניקוי ,האבן לדפינת ההתקנים עבור חורים קידוח  .4

 חומר של נדיבה כמות ליישם יש וכו' "קוצים" מיתדים – נקודתיים התקנים סביב .5

 איטום.ה

 כנדרש. אשפרה .6

 יצרן. להוראות להיצמד יש
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 א' נספח

 איטום פרטי רשימת

 מס'

 פרט

 תאור פרק

 אופקי מישור בין המישק לאיטום השכבות סדר את המתאר עקרוני פרט 05.06.08 0.01-2

  לאנכי

 "פנימית" בפינה ראשוני לטיפול עקרוני פרט 05.06.08 0.03-1

 כלונס לראש מסביב איטום מערכת 05.06.01 3.42-1

 לקורה מסביב איטום מערכת 05.06.01 3.42-1-2

 קרקעית תת רצפה איטום 05.06.01 3.42-4

 קרקעיים תת קירות איטום 05.06.01 3.42-6

 שאיבה בור / מעלית פיר איטום 05.06.01 3.42-7

 קרקעית תת רצפה איטום 05.06.01 3.42-12

 ניקוז תעלת באזור איטום 05.06.01 3.42-14

 העתידית הרצפה עם המפגש באזור דיפון קיר איטום 05.06.01 3.75-4

 הרצפה עם המפגש באזור דיפון קיר איטום 05.06.01 3.75-5

 מטבח רצפת דרך אופייני חתך 05.06.05 4.30-1

 השטיפה באזור הרצפה דרך אופייני חתך 05.06.05 4.30-3

  "רטוב" קיר עם מפגש לאורך מטבח רצפת דרך אופייני חתך 05.06.05 4.30-17

 הקיר עם המפגש באזור רטוב חדר רצפת איטום 05.06.05 4.30-19

4.80-2 05.06.04 

05.06.05 

  שירותים חדרי רצפת איטום

  אשפה חדר רצפת איטום 05.06.05 4.80-5

 קרור חדרי רצפת איטום 05.06.05 4.90-1

  קרור חדר רצפת איטום 05.06.05 4.90-5

 קיר דרך צינור של החדירה אזור איטום 05.06.03 5.41-5

 קרקעי תת קיר דרך שרוולים של חדירת אזור איטום 05.06.03 5.50-7

 קיר דרך כבל/צינור מעבר איטום 05.06.03 5.60-10

 קיר דרך כבל/צינור מעבר איטום 05.06.03 5.60-22

 מיזוג תעלת חודרת צנרת איטום 05.06.08 5.68-3

 מיזוג תעלת חודרת צנרת איטום 05.06.08 5.68-5

 הגג את החודר פולימרי מחומר צינור סביב איטום פרט 05.06.03 5.70-28

 הגג את החודר פולימרי מחומר צינור סביב איטום פרט 05.06.03 5.72-17

 השירותים בחדר רצפה דרך ביציקה החודר צינור סביב איטום 05.06.03 5.90-6

  המטבח רצפת דרך ,ביציקה ,החודר צינור סביב איטום 05.06.05 5.91-19

 המטבח רצפת דרך ,ביציקה ,החודר צינור סביב איטום 05.06.05 5.91-20

 במטבח ניקוז לתעלת האיטום מערכת לחיבור פרט 05.06.05 5.94-23
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 במטבח ניקוז לתעלת האיטום מערכת לחיבור פרט 05.06.05 5.94-24

 לקירות רצפה בין אופקי יציקה הפסקת מישק איטום 05.06.01 6.45-2

 יציקה הפסקת מישק איטום 05.06.01 6.45-11

 יציקה הפסקת מישק איטום 05.06.01 6.45-18

 התפשטות תפר איטום 05.06.02 6.01-1

 התפשטות תפר איטום 05.06.02 6.01-43

 סיסמי מישק של בסיסי איטום 05.06.02 6.80-1

  ברצפה סיסמי מישק איטום 05.06.02 6.80-3

  הגג את החוצה סיסמי מישק איטום 05.06.02 6.80-6

 בגג ססמי מישק איטום 05.06.02 6.80-11

 גינון בשטחי סיסמי מישק איטום 05.06.02 6.80-24

 חוץ בקירות ססמי מישק איטום תגבור 05.06.02 6.80-34

 אגניות איטום 05.06.08 7.01-8

 אגניות איטום 05.06.08 7.01-12

 אגניות איטום 05.06.08 7.01-13

 אגניות איטום 05.06.08 7.01-17

 אנגלית חצר איטום 05.06.06 7.35-5

 אבן מחופי חוץ קירות איטום 05.06.09 7.87-6

 ההגבהות על האיטום ליריעות עליון גמר פרט 05.06.08 8.00-4

 ההגבהות על האיטום ליריעות עליון גמר פרט 05.06.08 8.00-9

 בלוקים הבנוי מעקה ואיטום לבנייה עקרוני פרט 05.06.08 8.00-19

 לאוורים סביב איטום מערכת התקנת 05.06.08 8.00-22

 טרמי בידוד כולל ,לאוורים סביב איטום מערכת התקנת 05.06.08 8.00-23

 טרמי בידוד כולל ,ההגבהות על האיטום ליריעות עליון גמר פרט 05.06.08 8.00-30

 טרמי בידוד כולל ,ההגבהות על האיטום ליריעות עליון גמר פרט 05.06.08 8.00-31

 מים אף ללא ההגבהות על האיטום ליריעות עליון גמר פרט 05.06.08 8.00-62

 מים אף ללא ההגבהות על האיטום ליריעות עליון גמר פרט 05.06.08 8.00-63

 יריעות( שכבות 2) חשופים גגות לאיטום חלופות 05.06.08 8.01-2

 בטון מדה על ,בטון הגבהות סביב איטום 05.06.08 8.04-1

 שיפועים בטקל על ,בטון הגבהות סביב איטום 05.06.08 8.04-2

 טרמי בידוד כולל ,חשופים גגות לאיטום חלופות 05.06.08 8.20-2

 לוחדים גג איטום 05.06.08 8.30-1

 לוחדים גג איטום 05.06.08 8.30-2

 מרוצף גג דרך אופייני חתך 05.06.07 8.60-7

 למבנה הכניסה באזור גג למרפסת איטום מערכת 05.06.08 8.61-12

 מרוצף גג איטום 05.06.07 8.61-21

 ניקוז כולל ביטומניות ביריעות מרוצפת מרפסת/רחבה לאיטום עקרונית גישה 05.06.08 8.67-11
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  ניקוז כולל ביטומניות ביריעות מרוצפת מרפסת/רחבה לאיטום עקרונית גישה 05.06.08 8.67-16

  ניקוז כולל ביטומניות ביריעות מרוצפת מרפסת/רחבה לאיטום עקרונית גישה 05.06.07 8.67-26

 מרוצפת רחבה איטום 05.06.07 8.68-4

 לוחדים גג ההגבהות על האיטום ליריעות עליון גמר פרט 05.06.08 8.71-22

 לוחדים גג ההגבהות על האיטום ליריעות עליון גמר פרט 05.06.08 8.71-23

 הגג על למתקנים בסיסים איטום 05.06.08 8.90-6

 למתקנים הבסיסים באזור הגג שעל האיטום מערכת 05.06.08 8.91-4

 למתקנים הבסיסים באזור הגג שעל האיטום מערכת 05.06.08 8.95-1

 למתקנים הבסיסים באזור הגג שעל האיטום מערכת 05.06.08 8.98-1

 למתקנים הבסיסים באזור הגג שעל האיטום מערכת 05.06.08 8.99-1

 רצפה חודר צינור סביב איטום 05.06.03 9.60-33

 קיר חודר צינור סביב איטום 05.06.03 9.60-34
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 פלדה ומסגרות אומן נגרות עבודות - 06 פרק

 כללי 06.01

 
 הקבלן על התקנים. ולדרישות למפרטים ,לתכניות בכל יתאימו והמסגרות הנגרות פרטי 06.1.1

 את ולקבל הכללי במפרט 06.02 לסעיף בהתאם האלמנטים לכל ייצור תוכניות להכין

 המפקח. אישור

 קבוצת מכל טיפוס אב באתר הקבלן ירכיב ,הכללי הייצור לפני ,המפקח אישור לאחר 06.1.2

 06.01.06 לסעיף בהתאם ,המפקח לאישור חלקיו כל על גמור ,המפקח בחירת לפי ,מוצרים

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

 אין בהם. פגיעה כל שתימנע באופן ויישמרו יוגנו בבנין יורכבו או שיאוחסנו מוצרים 06.1.3

 או מוצרים אחרת. מטרה לכל או פיגומים לחיזוק חלונות או דלתות במרכבי להשתמש

 חשבונו. על הקבלן ע"י יוחלפו או יתוקנו פגומים שימצאו חלקים

 יהיו ריתוכים מ"מ. 2 של מזערי בעובי FE 37 מפלדה יבוצעו חיבוריהם כל על פלדה מוצרי 06.1.4

 מומחים. רתכים ע"י ויבוצעו בלבד חשמליים

 וחלק. אחיד שטח לקבלת עד יושחז והוא במראה אחיד יהיה הריתוך 06.1.5

 אחת ,לדוגמאות המפקח של מוקדם באישור חייב ומסגרות נגרות לעבודות הפרזול כל 06.1.6

 הקבלן. ע"י שיסופקו ,סוג מכל

 על הכללי. במפרט 19 בפרק וכמפורט 918 לת"י בהתאם מגולוונים יהיו הפלדה מוצרי כל 06.1.7

 אלו. בתנאים לעמוד הגלוון ועל ים בסביבת נמצא האתר כי בחשבון לקחת הקבלן

  בלבד. צבע תיקוני יבוצעו באתר צבועים. כשהם לאתר יגיעו המוצרים כל 06.1.8

 

 מפתח רב 06.02

 וכו'( אקוסטיות דלתות ,אש דלתות ,דלתות ,מסגרות ,נגרות - הסוגים כל )כולל הדלתות מנעולי 

 יקבעו ,כן כמו במבנה. הדלתות לכל מותאם קי - קוד של (MASTER KEY) מפתח לרב יותאמו

 המפקח. להנחיות בהתאם משנה אזורי

 בנפרד. נמדד ואינו הדלתות במחירי כלול מפתח הרב מחיר 

 

 אש דלתות 06.03

 עלות הורכבה. שהדלת לאחר התקנים ומכון היצרן ובאישור תקן תו בעלי יהיו האש דלתות כל 

 בנפרד. נמדדת ואינה היחידה במחיר כלולה ,הדרושים התיקונים לרבות ,הדלתות בדיקת

 

 אטימות 06.04

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

 מאחורי החללים הפתחים. חשפי לבין המלבנים בין ,כן וכמו ,מלבניהם לבין ,החיצוניות

 אטום. בטון ימולאו פלדה מפח והעשויים הלחוצים המלבנים
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 במסטיק ייאטמו ,פלדה מפרופילי המורכבים המלבנים לבין הפתחים חשפי שבין ,המרווחים 

 מיוחד אקדח באמצעות המרווח לתוך המסטיק את לדחוס יש מאושר. וגוון ממין פוליסולפידי

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

 

 ומחירים מדידה אופני 06.05

 המפורטות העבודות את גם יכללו השונים היחידה מחירי הכללי במפרט לאמור בנוסף 06.05.1

 להלן:

 הפלדה מלבני מילוי לרבות בטון וקירות במחיצות המשקופים ביטון א.

 ועיגונם. בבטון )משקופים(

 לפרטים בתאם בבטון מעוגנים זויתנים לרבות הנדרשים החיזוקים כל ב.

 ולרשימות.

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

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

 הדרושים. התיקונים כולל

 הידרנטים. וארונות דלתות על הנדרשות הכתובות כל ה.

 האחרים. הקבלנים עם תיאום לרבות מבוקרות לדלתות הנדרש כל ו.

 המפקח. לאישור ודוגמאות והתקנה ייצור תוכניות הכנת .ז

 בהרכבת הקשורות ,וכיו"ב למבנה ההתאמה ,החציבה ,הסיתות עבודות כל ח.

 כל את גם וכן ,המבנה התאמת מאי נובעים אשר ,והמסגרות הנגרות חלקי

 ההרכבה. בעת שניזוקו ,הבניין חלקי כל של התיקונים

 וצביעה. גילוון ט.

 והמסגרות. הנגרות ברשימת כנדרש הפרזול כל י.

 מסטרקי. וג'נרל )מאסטרקיי( מפתח רב מנעול יא.

 בכתב במפורש צוין לא אם גם לרשימות המצורף ובמפרט ברשימות האמור כל יב.

 הכמויות.

 

 במחירים. לשינוים יגרמו לא כיוון בכל אחוזים( )עשרה 10% בגבולות ,במידות שינויים 06.05.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  177 עמוד
 

 ביוב וקווי מים קווי תברואה למתקני מיוחד מפרט - 07 פרק

 
 מוקדמות .1
 

 ,אש כיבוי ,וחמים קרים מים אספקת תברואה: מתקני והתקנת להספקת מתייחס זה מפרט .1.1

 ותיעול. ביוב ,ושופכין דלוחין מי ניקוז

 מצורפים אינם זה למכרז המתייחסים העדכניים הישראלים והתקנים הטכניים המפרטים

 והם: ממנו נפרד בלתי וחלק לחוזה תוספת מהווים אך

 ,16 ,11 ,08 ,07 ,00 פרק משרדית הבין הועדה בהוצאת בניה לעבודות טכני מפרט .1.1.1

 .57-ו 19  ,34

 העדכונים(. )כולל הל"ת תברואה למתקני הוראות .1.1.2

 ובדיקתם. תברואה מתקני התקנת – חלקיו כל על 1205 מס' ישראלי תקן .1.1.3

 הנדרשים. וחומרים ציוד על החלים העדכניים הישראלים התקנים כל .1.1.4

 לגבי הטכניות הדרישות לכל יסוד מהווה אליו המצורפות והתוכניות זה מיוחד מפרט .1.2

 הטכניות הדרישות בכל לעמוד יחויב הקבלן ולהתקין. לספק הקבלן על אשר המתקנים

 בהן. הכלול שהוא כל מתנאי הנובעות הדרישות בכל וכן ובתוכניות במפרט הכלולות

 לרבות החומרים כל והרכבת הובלת ,הספקת וכוללת: מושלם סניטרי מתקן כוללת העבודה .1.3

 הדרושים וכדו' עזר וחומרי מתלים ,אביזרים ,מכשירים ,שמש קולטי ,דודים ,סניטריים כלים

 העבודה לנותן ומסירתו ויסותו ,המתקן הפעלת ,לעיל המתואר המתקן של מושלם לבצוע

  תקין. פעולה במצב

 הסניטרי הנספח ותכניות הכמויות כתב ,העדכניים המפרטים ,המפרט את לראות יש .1.4

 כמשלימים

 בנותרים, גם ביטויה את תמצא מהם באחד המתוארת שהעבודה ההכרח מן זה אין זה. את זה

 המוסמכות. הרשויות של ההוראות הם הקובע מקרה בכל אולם

 הגישה דרכי את להכיר מנת על לבניין המיועד המגרש את ללמוד ,במקום לבקר הקבלן על

 שביקר מצהיר הקבלן העבודה. ביצוע את להשפיע היכולים התנאים כל את ולהכיר אליו

 שהבין ,המתקנים להתקנת לו הדרושים והאינפורמציה התוכניות את שקיבל ,העבודה בשטח

 כהלכה. ופועלות מושלמות מערכות פיהם על לבצע שביכולתו והמפרטים התוכניות כל את

 ,כן כמו ,התוכניות לרשימת בהתאם זה לחוזה המצורפות התכניות כל משמעותן "התכניות" .1.5

 שינויים. לרגל ו/או והשלמת הסברה לצורך החוזה חתימת לאחר לקבלן שימסרו התכניות כל

 ,המפלסים ,התוואי ,המיקום את ויתאם העבודה תחילת לפני התכניות את יבדוק הקבלן

 סטיות או שינויים עקב ועדכון התחשבות תוך הבניין לתכניות ,וכיו"ב המתקנים מידות

 כל העבודה. להשלמת שתידרשנה נוספות תכניות בעצמו להכין הקבלן על אלו. מתוכניות

 מראש. בכתב המפקח אישור טעון הקבלן שיעשה שינוי

 הקונסטרוקציה תכניות את ובנוסף "התכניות" כל את העבודה ביצוע לפני ללמוד הקבל על

 הרשויות של לדרישות והתאמתן יעודן לגבי התאמתם את לבדוק הבניין. של והאדריכלות

 למהנדס ,המוסמכות לרשויות "המתקן" למסירת אחראי לבדו והוא היות המוסמכות

 לפעולה. ומוכן תקין עבודה במצב ולרשות
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 או טעות שתמצא מקרה וכל הנתונות המידות כל ואת התכניות כל את לבדוק הקבלן על

 לפי יחליט אשר ,למפקח מיד כך על להודיע עליו הטכני במפרט ,בשרטוטים ,בתכניות סתירה

 מצד תביעה כל תתקבל לא סופית. תהיה בנידון המפקח החלטת העבודה. תבוצע מהן איזו

  הנ"ל. בסטיות הרגיש שלא טענה סמך על הקבלן

 ,מיקום ,גמורים למפלסים ביחס הביצוע דיוק עבור ובלעדית המלאה באחריות ישא הקבלן

 ופרטי והקונסטרוקציה אדריכלות שרטוטי עם בתאום העבודה ודיוק צינורות שיפועי ,ציוד

   הפנים. ציוד

 

 כללי .2

 הקבלן על העבודה התחלת טרם .2.1

 את לברר ותיעול( ביוב ,)מים העירוניות לרשתות ההתחברות נקודות את ולוודאות לברר -

 ההתחברות צורת לגבי המים ותאגיד מקומית רשות אותה של המיוחדות הדרישות

 נכללות הנ"ל ההתחברויות בגין העבודות כל לכך. בהתאם ולפעול הנדרשות וההכנות

 המתקן. במחיר

              ידו. על ויורכבו שיסופקו והאביזרים הציוד כל של וקטלוגים פרוספקטים לאישור לספק -

  מונעת. ואחזקה הפעלה הוראות הצורך במידת יכלול זה חומר

 ואת בעבודתו קשורים להיות שעלולים האחרים הבניין מענפי גם התוכניות כל את לבדוק -

 בבניין. התנאים כל

  של ולהוראות לתקנות בהתאם ויבוצעו הישראלים התקנים בדרישות יעמדו העבודות כל .2.2

 וכל הג"א ,אש מכבי ,הבריאות משרד ,החשמל חברת ,העבודה משרד המוסמכות הרשויות

 המוסמכות. הרשויות יתר

 אישור בלי שינוי כל לבצע אין אליו. המצורפות ולתוכניות למפרט בהתאם יבוצעו העבודות .2.3

 חשבונו. על לשנותו הקבלן על יהיה אישורו בלי כלשהו שינוי ויבוצע ובמידה מהמתכנן מוקדם

 והעבודה החומרים טיב .2.4

 הישראליים התקנים לדרישות ויתאימו ומשובחים חדשים יהיו והמוצרים החומרים

 העדכניים.

 המתאימים הבריטיים התקנים לדרישות והמוצרים החומרים יתאימו ,ישראלי תקן בהעדר

 פועלים ,ומפקח המתכנן ע"י מאושר עבודה מנהל להעסיק קבלן על .NFPA לתקני ואו

 לפעול. להוציא שעליהם לעבודות ומתאימים ניסיון בעלי מקצועיים

 והמוצרים החומרים בדיקת .2.5

 והן ,להשתמש מעונין הוא בהם החומרים מקורות לגבי המתכנן אישור את לקבל חייב הקבלן

 מקור אישור אין פנים בשום כי ,במפורש בזה מוסכם אולם ,חומרים אותם לטיב ביחס

 משלוחי לפסול רשאים והמפקח המתכנן לטיבם. אישור משמש המוצרים ו/או החומרים

 המתכנן מאת לקבל הקבלן על העבודה. לצרכי מתאימים אינם אם מאושר ממקור חומרים

 דגימות להגיש זאת עם ויחד בהם להשתמש בדעתו אשר החומרים מקור על אישור והמפקח

 להוראות בהתאם לבדיקה ימסרו המוצרים ו/או החומרים בדיקה. לצרכי חומרים מאותם

 בטיב סטייה כל העבודה. ביצוע לשימוש התאמתם מידת את יקבעו ותוצאותיה המתכנן
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 הפסול החומר של המידי ולסילוקו העבודה להפסקת תגרום ,המאושרת הדגימה מן החומר

  בו. השימוש לאחר גם ,הקבלן חשבון על מהמקום

 ו/או חומרים למקום יביא שהוא עד ותימשך הקבלן אחריות על תהיה העבודה הפסקת

 מוצרים

 הקבלן. על יחול המעבדה הבדיקות עבור התשלום הנדרשת. ובכמות מאושר מטיב

 המתכנן. אל להעביר יש הבדיקות תוצאות של תעודות העתקי

 ציוד .2.6

 לפני והמפקח המתכנן אישור טעון ,העבודה לביצוע בו להשתמש הקבלן בדעת אשר הציוד כל

 ויוחלף חשבונו על הקבלן ע"י המקום מן יסולק ,ידו על יאושר לא אשר ציוד העבודה. תחילת

 באורח המסמכים יתר וכל לתכניות בהתאם תבוצענה העבודות כל מאושר. מסוג אחר בציוד

 אשר עבודות המהנדס. של רצונו ולשביעות הנ"ל התקנים לדרישות בכפיפות ,נכון מקצועי

 רשות של וכדו' תקנות ,דרישות קיימות שלגביהן או ביצוען מסדירה כלשהוא דין הוראת

 לגבי הבריאות ומשרד המים תאגיד ,החשמל עבודות לגבי  החשמל חברת כגון: מוסמכת

 להוראת ובהתאם תקנות ,דרישות לאותן בהתאם תבוצע וכדו' וביוב אינסטלציה עבודות

 ביצוען. המסדירה הדין

 ,לדרישות העבודות התאמת על בכתב אישור לידו ימציא שהקבלן לדרוש רשאי המתכנן

 וכדו' תקנות

 זה. אישור להמציא מתחייב והקבלן ,רשות אותה של

 ומסמכים תכניות .2.7

 לשימוש תמיד מוכנים והתכניות המסמכים כל את העבודה במקום להחזיק הקבלן על

 המפקח.

  לקריאה. וניתנים נקיים להיות צריכים המסמכים

  והכנות עבודה תיאום .2.8

 להשאיר וכן שיידרש כפי וכד' טריזים ,עוגנים ,ברגים ,שרוולים  להכנת לדאוג הקבלן על

 וכדו'. תעלות ,כבלים ,צינורות למעבר שקעים או ,חריצים ,פתחים ,שרוולים ,גומחות ,חורים

 ,חשמל כגון: השונים המשנה קבלני עם או הראשי הקבלן עם עבודתו מהלך את יתאם הקבלן

 בבניין. העבודות יתר ביצוע להתקדמות עבודתו את לבצע עליו וכו' ,טייח ,ריצוף

 בכתב אישור ללא המבנה של אחרים בחלקים או בעמודים ,בקירות לחצוב רשאי הקבלן אין

  הקונסטרוקטור. מאת

 בתכניות מידות .2.9

 או טעות שתימצא מקרה ובכל בתכניות הנתונות והמידות התכניות כל את לבקר הקבלן על

 למפקח. מיד כך על להודיע עליו ,הכמויות בכתב או ,בפרט ,בשרטוטים ,בתכניות סתירה

 מעודכנים תרשימים ,ביצוע" לאחר "תוכנית ,חשבונו על העבודה גמר לאחר להגיש הקבלן על .2.10

 הצורך במידת ביצוע. כדי תוך במתקן שנעשו והתיקונים השינויים כל את שיכללו ומפרטים

 איש את ויתדרך המתקנים של תפעול הוראות ,תחזוקה הוראות ,קטלוגים הקבלן יספק

 המזמין. של התחזוקה

 הביצוע רמת ואת החומרים את במקום ולבדוק לבקר ולמהנדס המזמין לנציג יאפשר הקבלן .2.11

 חומרים או עבודה כל קבלת לסרב או לדחות בסמכותם כאשר ,השונים העבודה בשלבי

 המקובלת. המקצועית לרמה מתאימים אינם שלדעתם
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 הקשורות העלויות כל האקוסטיות. ודרישות להנחיות בהתאם עבודותיו את יבצע הקבלן .2.12

 העבודה. במחירי כלולים ההנחיות בביצוע

 לאישור וכו' אש מכבי ,התקנים מכון ,המים תאגיד ,העיריה נציגי את לביקורת יזמין הקבלן .2.13

 המושלם. המתקן במחיר נכללות הנ"ל בגין ההוצאות כל המבוצעות. העבודות

 

 תעלות. וחפירת עפר עבודות .3

 כללי .3.1

 הכשרת ,השטח ניקוי וכוללות: בנייה לעבודות הכללי המפרט לפי תבוצענה העפר עבודות

 במידות הצינורות להנחת תעלות וחציבת חפירת ,התוואים לאורך מכני לציוד הדרך

 יישור ,מהודק מלוי ביצוע ,מצע והוספת הכנה ,בחפירה תחתית יישור ,הנדרשים ובשיפועים

 נכללה עבורן והתמורה תשלום לצרכיי תימדדנה לא העפר עבודות עפר. עודפי וסילוק השטח

 החפירה מחיר וכו'. בקרה תאי בניית ,וביוב מים קווי הנחות כגון: האחרות העבודות במחירי

 יועץ להנחיות בהתאם יתבצעו העפר העבודות כל בכך. צורך ויתגלה במידה חציבה גם יכלול

 ודרישותיו. הקרקע

 ויוודא יבדוק הקבלן בהקמה. ו/או קיימים ומתקנים מבנים להיות עשויים העבודה באזור

 מנת על ,מסומנים שאינם ובין בתוכניות מסומנים שהם בין ,המבנים כל של מקומם את

 איסוף בדבר. הנוגעים מהגורמים לחפירה אישור לקבל הקבלן על שלמותם. על ולשמור לדאוג

 לקיום הנדרשת אחרת הוצאה וכל האחריות וכן המוסמכים הגורמים עם ותאום מידע

 הקבלן על חלים ,הקבלן ע"י שתבוצענה החפירות דיפון כולל ,הנ"ל המתקנים של שלמותם

 .המזמין ע"י בנפרד כך על יפוצה לא והוא בלבד

 עומק ס"מ. 40 + הצינור של החיצוני לקוטר שווה יהיה התעלה תחתית של המינימאלי הרוחב .3.2

 או ,הצינור קדקוד מעל ס"מ 100 – מ פחות לא יהיה המינימאלי שהכיסוי כך יקבע החפירה

 חופשית וחלקה ישרה תהיה התעלה תחתית באתר. המפקח ו/או המהנדס ע"י שידרוש כפי

 במקומות הצינור. בעטיפת לפגיעה לגרום העלול חומר כל או אדמה רגבי ,אבנים ,משורשים

 ותועמק תורחב ,התעלה בתוך ואביזרים צינורות והרכבת חיבורים ,ריתוכים ידרשו בהם

 הצורך. לפי התעלה

 העלולות מפולות למנוע כדי המקובלים האמצעים בכל הקבלן ינקוט התעלה חפירת בעת .3.3

 צפויה שתהיה מקרה בכל אחרת. סיבה מכל או התעלה בצד המונח החפור החומר ע"י להיגרם

 את ולעשות וכו' תמיכות ,חיזוקים להתקין או ,בשיפוע התעלה את לחפור יש מפולת סכנת

 משרד של 010474 המפרט לתנאי בהתאם הכל ,מפולות למניעת הדרושים הסידורים כל

 המפקח. הוראות ו/או העבודה

 במידה ויתמכו ידופנו החפירה צדי העבודה. משרד של למפרט בהתאם יבוצע התעלות דיפון

 חזקים יהיו הלוחות התמיכות לא אם ובין זאת דרש המפקח אם בין ,דיפון מחייבת שהקרקע

 של אופקית תזוזה או ,מפולות ולמנוע הקרקע לחץ את לקבל כדי מספקת במידה וקשיחים

 הדיפון.

 היחידה. במחירי הוצאות לכלול הקבלן ועל והחפירות התעלה דיפון עבור בנפרד ישולם לא
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 לצינורות ומצע עטיפות .3.4

 אבנים ,אורגניים חומרים ללא נקי מדורג מחצבה מחול יבוצע ועטיפת לצינורות מתחת מצע

 הצנרת יצרן אישור לפי מודרג מחצבה חול יהיה וכעטיפה כמצע שישמש החול מלחים. או

 הרלוונטיים. התקנים ודרישות

 ומדרכות שבילים ,בכבישים עבודות .3.5

 51 ובפרק 57032 בסעיף כנדרש תבוצע קיימות ומדרכות שבילים כבישים תיקון עבודות

 הכללי". ב"מפרט

 רשות קבלת ללא מדרכות או שבילים ,כבישים לפתוח או להרוס אין הכללי" "למפרט בנוסף

 שאותם והמדרכות השבילים ,הכבישים כל הקבלן. חשבון על יתוקנו הם אם גם המפקח מאת

 מינימלי ברוחב ויפתחו "דיסק" אספלט לחיתוך מכשיר באמצעות יחתכו הקווים חוצים

 ועל הקבלן ידי על יתוקן הקבלן עבודת עקב הקיימים לכבישים שיגרם נזק כל האפשרי.

 המפקח זאת שידרוש במקומות .באתר המפקח והוראות במפרטים המפורט לפי הכל ,חשבונו

 .באזור ורציפה תקינה תנועה המשך לאפשר כדי זמניות עוקפות דרכים הקבלן יתקין

 הקרקע יועץ ע"י מאושר מובחר מחומר יהיה החול עטיפת מעל החוזר המילוי הכביש לאורך

 האספלט. לשכבת עד והמפקח

 או ,אורגני חומר ,אבנים מכל נקיה מאדמה יהיה החוזר המילוי ומדרכות השבילים לאורך

 מכאני כלי ע"י והידוק הרטבה כדי תוך יעשה המילוי המפקח. ע"י ומאושר אחר זיהום

 הכללי". "למפרט בהתאם

 מ' 1.0 של למרחק ועד ס"מ 50 בעובי C.L.S.M מצע יבוצע בכבישים ביוב לשוחות מסביב

 השוחה. של החיצוניים מהקירות

 כל את לבצע ויחויב ,במדרכה או בשביל ,בכביש שייוצרו השקיעות לכל אחראי יהיה הקבלן

 אחריותו. תקופת תום עד שידרשו התיקונים

 :ופסולת אדמה עודפי הרחקת .3.6

 הכללי. המפרט של 01 לפרק 01017 בסעיף כאמור יסולקו והפסלות העפר עודפי

 

 ואחריות עבודה טיב .4

 האחריות תקופת .4.1

 יהיה ואליו העבודה נותן ע"י הסופית וקבלה סיומה עד עבודתו על אחראי יהיה הקבלן

 כספית. תוספת כל בלי יאבד או יינזק ,שיתקלקל חומר או עבודה כל להחליף

 והפעולה העבודה ,הציוד ,החומרים לטיב הקבלן של האחריות תקופת אחרת צוין לא אם

 המתקן מקבלת חודשים 24 למשך ידו על והורכבו שסופקו המושלמים המתקנים של התקינה

  המפקח. ע"י גמר תעודת וקבלת בשלמותו

 ,המתקן בפעולות שיתגלו תקלה או פגם כל בתיקון הקבלן חייב הקבלן הבדק תקופת תוך

 ממועד שעות השירות בנספח המוגדר הזמן פרק תוך ,המפקח קריאת סמך על יעשה וזאת

 בתוך כלקוי שנתגלה הציוד של חלק כל יחליף הקבלן שעות. 24 תוך מבקרה ובכל הקריאה

 שנלקחו פגומים ציוד חלקי במקומו. תקין מקורי חדש חלק ויתקין ויספק ,הבדק תקפות

  התיקון. תקופת במשך המתקן הפעלת שיאפשרו אחרים ציוד בחלקי זמנית יוחלפו ,לתיקון
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 המפקח רשאי ,תקלה על הודעה מקבלת סביר זמן פרק לאחר תיקונים יבצע לא וקבלן במידה

 ולחייב אחרים קבלנים או עובדים באמצעות עבודות ביצוע ועל החלקים רכישת על להורות

 ההוצאות. בכל הקבלן את

 הסתייגויות .4.2

 פעולה עבור האחריות את ממנו מורידה לא ,התכניות לפי העבודה את ביצע שהקבלן העובדה

 ,בתכניות משגיאות הנובעות תקלות כל עבור אחראי בלבד הקבלן המתקנים. כל של תקינה

 לפני התכניות את ולבדוק ללמוד הקבלן על כך לשם לגלותן. מסוגל מקצועי ידע בעל שהקבלן

 המתקנים. פעולת של מלאה להבנה עד ההסברים כל את מהמהנדס ולדרוש ,העבודות ביצוע

 עוד לו ויהיו ,הקבלן של דעתו את יניחו לא המהנדס ע"י לקבלן שיינתנו וההסברים במקרה

 המפקח. עבור בכתב זאת לפרט הקבלן חייב ,המתקנים של התקינה פעולתם לגבי ספקות

 או מהמתקן חלק או ,החומר או ,הציוד בחירת בזמן דעתו את הביע שהמהנדס העובדה

 מאחריותו. הקבלן את משחררת לא ,הבדיקה בזמן העבודה את שאישר

 הביצוע במהלך וביקורת העבודה טיב .4.3

 "שרות ונציגי מוסמכת התקנים/מעבדה מכון ביקורת להזמין הקבלן באחריות שלב בכל

 ולא בחוזה כלול הבדיקות מחיר העבודה. טיב לבדיקת והציוד הצנרת יצרני/ספקי של שדה"

 על סופי ואישור דוח למפקח להעביר יש העבודה בסוף ,למפקח ימסרו דוחות בנפרד. ישלום

            העבודה. למסירת הכרחי כתנאי זאת לראות יש הקבלן. של בתחומו העבודות כל ביצוע

 וליקויים פגמים .4.4

 ,בכללו המתקן של התקינה בפעולה ו/או בציוד או ,בחומר ליקויים או פגמים ויתגלו במקרה

 העבודה את לתקן מהקבלן לדרוש המהנדס רשאי ,האחריות תקופת תוך העבודה בטיב או

 שלא הלקויים החומרים או הלקויים האביזרים את או הציוד את להחליף ו/או הלקויה

 הציוד החלפת ו/או התיקונים את לבצע הקבלן ועל ,המתקן של תקינה פעולה מאפשרים

 אם כזה במקרה הקבלן. חשבון ועל המהנדס ע"י שתיקבע ,סבירה תקופה תוך והאביזרים

 הנ"ל ציוד ו/או חלק לגבי ההשלמה תעודת תבוטל ,לקבלן השלמה תעודת מתן לאחר זה יהיה

 המתקן. של

 אחריות כתב .4.5

 לטיב אחריות כתב ,החוזה לתנאי בהתאם ,למהנדס למסור הקבלן על ,השלמה תעודת לפני

 לכתב בנוסף המושלמים. המתקנים של תקינה ופעולה העבודה לטיב ,והציוד החומרים

 והאביזרים הציוד ספקי מכל המזמין שם על אחריות כתבי לספק הקבלן על ,הנ"ל האחריות

 משחררת לא ,המהנדס לידי הציוד ספקי של האחריות כתבי מסירת הנ"ל. במתקנים שיורכבו

 החלפתם ו/או הנזקים את לתבוע רשאי והמהנדס ,ציוד אותו עבור מאחריותו הקבלן את

 עיניו. ראות לפי ,יחד משניהם או ,מהספק או מהקבלן ותיקונם

 לבצע הקבלן על ,הבטיחות בנושא הקשורים האישורים כל את חשבונו על להשיג חייב הקבלן .4.6

 גופני או כספי לנזק התביעות כל עבור המזמין כלפי אחראי ויהיה הבטיחות סידורי כל את

 ציודו. או אנשיו ע"י עבודתו בתחום או תוך יגרם אשר
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 צבע ועבודות קורוזיה למניעת פעולות .5

 והתקנים הכללי הטכני המפרט לדרישות בהתאם במפעל יבוצעו הצביעה עבודות כל .5.1

 הצביעה עבודות בנפרד. נמדדות אינן הצביעה עבודות באתר. יבוצעו צבע תיקוני הרלוונטיים.

 הצביעה. ביישום ידע בעלי מקצועיים צבעים ע"י יבוצעו

 קורוזיה למניעת בפעולות ולנקוט המתקנים הקמת של הביצוע בזמן להתחשב הקבלן על .5.2

 בתוך המורכבים ,מים להספקת מגולוונים פלדה צינורות המתקנים. להפעלת עד הזמן בפרק

 מתוצרת APC-GAL מסוג חרושתית פלסטית עטיפה יקבלו בטון( או )בלוקים בניה קירות

 אין לכך. המיועד פוליאתילן בסרט המלאה עטיפתם באמצעות יוכנו הספחים "אברות".

 סמויה להתקנה המיועדת צנרת מגלווניים. פלדה צינורות לכיסוי וגבס בסיד להשתמש

 וכו'(. גבס ,סיד )ללא מוספים ללא בטון כגון ,בה פוגעים שאינם בחומרים תכוסה בחריצים

 יש הצינורות הכיסוי לפני שטיפה. ויעברו לחץ בבדיקת שיבדקו לאחר רק יכוסו הצינורות .5.3

 גלויים המורכבים מגולוונים פלדה צינורות התקנתם. לבדיקת מוסמכת מעבדה נציג להזמין

 האדריכל. ע"י שיקבע בגוון "אברות" מפרט לפי APC-E אפוקסי חרושתי ציפוי עם יסופקו

 בעלי יהיו באדמה המורכבים ,שחורים פלדה צנורות לפחות. מיקרון 120 הציפוי של כללי עובי

 "אברות". מפרט לפי בפנים דחוס ובטון APC-3 חרושתית חיצונית עטיפה

 סעיף לפי יצבעו ,וכו' ברז זויתני חיזוקים ,לצנרת תליות כגון המגולוונים הפלדה חלקי כל .5.4

 סעיף לפי יצבעו השחורה הפלדה חלקי כל מיקרון. 120 לפחות של בעובי הכללי בפרט 11054

 ציפוי עם יסופקו שחורים פלדה צינורות מיקרון. 130 לפחות של בעובי הכללי במפרט 1105

 ע"י שיקבע בגוון מיקרון 130 לפחות של בעובי "אברות" מפרט לפי APC-E אפוקסי

 האדריכל.

 המתקן חלקי שכל לוודא מנת-על ביותר והחדישים היעילים האמצעים בכל ינקוט הקבלן .5.5

 המתלים כל שונות. מתכות בין להפריד יקפיד הקבלן חלודה. בפני יעיל באופן מוגנים יהיו

 חיבור יאושר לא מגולוונים. יהיו לחות או רטיבות עם במגע הבאים והפלדה הברזל חלקי וכל

 דיאלקטרי. מחבר יבוצע הצורך ובמקרה ,גיליוני תא להיווצרות לגרום שעלול מתכות בין

 

 שילוט .6

 כללי .6.1

 בעזרת לשרטט וכן ,הצינורות ,הברזים ,הציוד לזיהוי שלטים ולהרכיב לספק הקבלן על -

  הזרימה. וכיוון תפקידו את צינור כל על שילוט צבעי

 דוגמאות אישור ולאחר סופי צבע לאחר לעשות יש הצנרת על והסימנים השילוט את -

 המפקח. ע"י שילוט

 המפקח. ע"י מאושרים ,לקריאה נוחים במקומות יהיה והסימנים השלטים מיקום -

 המפקח. דרישת לפי או ,הציוד או הרזים ,הצינורות לצבע בהתאם השלטים צבע -

 רצון לשביעות וזיהוי צבע דרישות של מושלם בביצוע ,היתר בין ,מותנית העבודות קבלת -

 המפקח.

 צינורות זיהוי .6.2

 ו/או צביעתם לאחר יסומנו הצינורות כל .659 לת"י כפופים יהיו הצינורות זיהוי עבודות כל

 כל וליד מטר 3.00-מ גדול לא במרחק ,הצינור סביב זיהוי טבעת עם אורכם לכל בידודם
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 במרחקים הזרימה לכיוון וחיצים הצנרת יעוד יסומן הזיהוי טבעות ע"ג שסתום. או הסתעפות

 טבעות חלל. או חדר בכל אחד ומינימום הסתעפות או זווית כל אחרי ,ישר בקו מטר 3 של

 מתאים ובאורך ס"מ 8 ברוחב ,לצינור מודבקים פלסטיים מסרטים יהיו לצינורות הזיהוי

 אדריכל. או המפקח לדרישות בהתאם יהיה והכיתוב השלט צבע הצינור. לקוטר

 וברזים ציוד זיהוי .6.3

 יהיה השלט שייך. הוא אליו חדר או אזור ומספר הברז יעוד עם שלט ויורכב יסופק ברז לכל

 מ"מ. 6 בגובה אותיות עם ס"מ 8*5 במידות

 אותיות עם ס"מ 15*5 בגודל יהיו אש כיבוי בקווי סגירה לברזי או השריפה לברזי השלטים

 הבטיחות. יועץ דרישות עם בתיאום הכל מ"מ 8 בגובה

 עם פליז או מנירוסטה אזיקונים/שרשראות באמצעות לברזים היטב מחוזקים יהיו השלטים

 מחור יהיו ובפירים משאבות בחדרי ראשיים ולברזים לציוד השלטים כרום.-ניקל ציפוי

 בורגי באמצעות מוברגים יהיו השלטים  המפקח. לאישור בהתאם "סנדוויץ'" פלסטי

 יתקנו המפקח. לאישור בהתאם הכל נירוסטה שרשראות באמצעות מחוזקים או נירוסטה

 במקומות קירות או אקוסטיות תקרות ע"ג ס"מ 5*3 במידות "סנדוויץ'" פלסטיים שלטים

  ההתקנה. מקום סימון לצורך התקרות בחללי ניתוק ברזי יותקנו בהם

 חשמל לוחות .6.4

 המתקן למצב השלטים כל את ולהתאים המעגלים כל של נכון לשילוט לדאוג הקבלן על

 מלוחות שלטים יהיו הפנלים גבי על ובתוכו הדלתות של האחורי בצד ,הלוח בחזית המושלם.

 רכיבים. לכל זיהוי לבצע שניתן בצורה ומסודרים מוברגים פלסטיים "סנדוויץ'"

 

 הצינורות סוגי לכל כלליות הנחיות .7

 נומינליים קטרים .7.1

 תואמים )אינץ'( בקוטר ומידותיהם נומינליים קטרים הם בתכנית המסומנים הקטרים כל

 הצינור. של הפנימי לקוטר בקירוב

 שיפועים .7.2

 זרימה להבטיח כדי התכניות לפי תקין בשיפוע עם יותקנו הסוגים מכל אופקיים צינורות

 ואוורור. תקינה

 הצינורות ושלמות ניקיון .7.3

 באתר הצינורות כל של נאות אחסון על להקפיד נדרש פגמים. ללא להיות חייבת הצנרת כל

 לכל וניקיון בדיקה לבצע יש הצינורות. לתוך לכלוך יחדור ולא פיזי באופן יפגעו שלא בצורה

 יבוצע העבודה או ההתקנה גמר לאחר להתקנה. יורשה לא פגום צינור הרכבתו. לפני צינור

 ,שפכים לצינורות מאושר חרושתי פקק ע"י תעשה הצנרת סתימת הצינור. לקצה איטום

 יורשה לא העבודה. או העמודים יציקת בזמן בטון חדירת למנוע כדי גשם ומי מחסומים

 מוברג פקק או עיוור ואוגן אוגן יותקן מים צינורות עבור הצנרת. לאיטום באלתורים שימוש

 מולחם חרושתי פקק הקבלן יתקין לשפכים HDPE צינורות עבור הצינור. לקוטר בהתאם

 הזקף. או הצינור בקצה

 בחריצים צינורות .7.4

 יש הצינורות כיסוי לפני שטיפה. ויעברו לחץ בבדיקת שיבדקו לאחר רק יכוסו הצינורות

 שיהיה כך יקבעו בחריצים צינורות היצרן. של שדה ושרות מוסמכת מעבדה בדיקת להזמין
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 מתוחה ברשת החריצים יכוסו מבודדים לצינורות מ"מ. 12 לפחות של הטיח לפני כיסוי

 מגלוונת.

 גלויה צנרת הרכבת .7.5

 לפרק מבלי החלפה או תיקונים לצרכי גישה תהיה צינור שלכל כך תבוצע גלויה צנרת הרכבת

 עם תיאום לבצע יש האחרים. המקצועות של צינורות לא וגם המתקנים של אחרים צינורות

 הביצוע. טרם אחרים קבלנים

 ומתלים תמיכות .7.6

 משרדי. הבין הכללי במפרט 07012 בסעיף המפורט פי על יהיו ומתלים תמיכות -

 האביזרים סדרת וכל ערך שווה או "מופרו" כדוגמת חרושתיות תהיינה הצנרת תמיכות -

 הנלווים.

 הקונסטרוקטור( ע"י בכתב )באישור במבנה קונסטרוקטיבי לאלמנט יחוזקו התמיכות -

 צינורות מספר לתמיכות קונזולים נדרשים בהם במקומות הצנרת. לעומס מותאמות והיו

 הקונזול. פרט את לאישור הקבלן יגיש

 יצרן. והנחיות הרלוונטיים לתקנים בהתאם אופקית לצנרת התליות בין מרחקים -

 יועץ לדרישות בהתאם הכל ,רעש למניעת ויבודדו מגופרים יהיו התליה אמצעי כל -

 קפיציים. רעידות בולמי עם תמיכות יהיו המפקח דרישת לפי האקוסטיקה.

 מחברת על האביזר או הצינור משקל ישפיע לא אופן שבשום כך תהיה הצנרת תמיכת -

 הצנרת.

 .EPDM גומי פסי ע"י יבודדו הצינורות -

 להגיש הקבלן על מנירוסטה. ואומים ברגים ,מגולוונים יהיו האביזרים וכל החבקים -

 הביצוע. טרם הצנרת תלית פרטי את המפקח לאישור

 שרוולים .7.7

 לפחות גדול בקוטר שרוולים יוסדרו תקרות או קירות ,מחיצות דרך העוברים הצינורות לכל

 מהלך כדי תוך יותקנו השרוולים בשרוול. העובר הצינור של החיצוני מהקוטר מ"מ 15-מ

 אינו מיקומו או לצורך בהתאם שלא שרוול הקבלן יתקין בו מקרה בכל הקירות. יציקת

 לא חדש. שרוול ויתקין יהלום מקדח באמצעות תואם בקוטר קידוח הקבלן יבצע מתאים

 רוחב את תואם ובאורך  מגולוונים ,ב' דרג מפלדה יהיו השרוולים סוג. מכל חציבה תורשה

 המאושר בחומר לשרוול הצינור בין הרווח את הקבלן יסתום הצנרת התקנת לאחר הקירות.

 שרוולים יותקנו גבס קירות או מחיצות דרך העוברים הצינורות לכל הבטיחות. יועץ ע"י

 שונים אש אזורי בין המפרידים גבס בקירות הבטיחות. יועץ ע"י ומאושר אש עמיד מחומר

 מאושרים איטום באמצעי ולאטום מגולוונים ב' דרג פלדה שרוולי להתקין יש צנרת למעברי

 מסוג הג"א שרוולי יותקנו הממ"מים רצפות קירות דרך צנרת במעברי הבטיחות. יועץ ע"י

 יון".-"אור מתוצרת העורף פיקוד ע"י מאושר

 ואקוסטיקה. איטום יועץ פרטי לפי לבצע יש תקרות או רצפות ,קירות דרך המעברים על

 כגון ורטיבות מים חדירת נגד משוכללת באטימה יצוידו המבנים של חוץ קירות דרך חדירות .7.8

 דרך הצנרת מעברי כל  האיטום. יועץ להחיות בהתאם הכל ,LINK-SEAL מדוגמת אוטמים
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 שווה או MCT כגון אטימה שרוול ע"י ,ביציקה צינור הכנסת ע"י יעשו מוגנים חדרים מעטפת

 העורף. פיקוד לדרישות בהתאם הכל ערך

 רקורדים .7.9

 רקורד. להרכיב יש ,הזרימה ובכיוון הברגה שסתום כל אחרי

 צנרת מיקום .7.10

 מבנים או מתשתיות ואופקים האנכיים והמרחקים ביוב וצינור מים צינור בין בהצטלבות

 )הל"ת(. תברואה למתקני והוראות הבריאות משרד של מעודכנות הנחיות עפ"י  יהיו

 במידה פגיעה או נזילה לזהות מנת על ,הצנרת בתוך לחץ על הקבלן ישמור העבודה כל במהלך .7.11

 יקרה. שזה

 תואמות איטום שיטות באמצעות הבטיחות יועץ להנחיות בהתאם יעשה אש מעביר איטום .7.12

UL או FM. פרט לפי אש קולר יותקן אש אזורי בין או הקומות בין פלסטית צנרת מעבר בכל 

 הבטיחות. יועץ ע"י מאושר

 

 אש וכיבוי חמים ,קרים מים אספקת מערכת .8

 כללי .8.1

 חייבים יהיו המים במערכת שימוש בהם שייעשה או שיותקנו השונים האביזרים כל -

 אביזר או צנרת ,מוצר כל שתייה". מי עם במגע הבאים מוצרים "בדיקת 5452 ת"י  לשאת

 אביזר או צנרת ,מוצר יותקן ובמקומו מהאתר ויסולק יפורק הנ"ל התקן את יישא שלא

 בשטח. המפקח להנחיית בהתאם הכל ,התקן את הנושאים אחרים

 הקבלן יפרט בתכניות המשאבות. חדרי לצנרת ביצוע תכניות לאישור להגיש הקבלן על -

 התמיכות. ופרטי החיבור פרטי ,האביזרים לרבות מיקומם הקווים מהלכי את

 ראשית מים אספקת צנרת .8.2

 ,לתקן בהתאם 40 סקדיול ,תפר ללא ,מגולוונים פלדה צינורות – 2-1/2" בקוטר צנרת

 בהברגה. מורכבים

 פנימי ציפוי עם ,5/32" בעובי 530 ת"י לפי ,שחורים פלדה צינורות  – ומעלה 3" בקוטר צנרת

  בריתוך. מורכבים ,צמנט מלט

 אפ"-"קויק מגולוונים מהירים מחברים ע"י לחבר ניתן ,הבניין בתוך מגולוונים לצינורות

 בלבד. גלויים יותקנו רקורדים ,שתיה למי מתאימה EPDM איטום גומית עם "מדגל" תוצרת

 שלמות על מלאה הקפדה ותוך היצרן להנחיות בהתאם תיעשה הצינורות והנחת הובלה

 הצנרת.

 מפעל של מתאימה תעודה נושא מאושר מקצוע איש ע"י ייעשו והריתוכים הצנרת עבודות

 הכללי. המפרט של 570420 בסעיף המפורטות לדרישות והתאם העבודה משרד או המייצר

 ולפי ,הכללי המפרט של 57042 סעיף לפי יבוצעו אטימה חומרי ויישום הצינורות ריתוך

 היצרן. של השדה שירות ובפיקוח הצינורות יצרן ע"י בכתב לקבלן שיעברו והנחיות המלצות

 רציפות בדיקות ולבצע המייצר המפעל של השדה שרות את להזמין יש הקו כיסוי לפני

 אישור המפקח. ע"י לו שיסומנו במקומות הצנרת של רדיוגרפית ובדיקה הציפוי ואחידות

 הכרחי תנאי הינם מתאימות תעודות ומסירת הרדיוגרפית ובדיקה השדה שרות בדיקת

  הקו. לאישור
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 התוצאות אם בין חשבונו ועל הקבלן באחריות יהיו הרדיוגרפית והבדיקה השדה בדיקת

 לכלום או מהריתוכים לחלק רדיוגרפית בדיקה יבצע הקבלן לא. אם ובין חיוביות תהיינה

 הריתוכים. מכמות 10% -מ מפחות לא אך ,המפקח של דעתו שיקול עפ"י

 הראשית הצנרת הגנת .8.3

 שווה או "אברות" כדוגמת APC-3 בשיחול פוליאתילן עטיפת עם יהיו בקרקע מים צינורות

 הצנרת. יצרן להנחיות בהתאם הצינור מסביב נקי חול וכיסוי ערך

 כדוגמת מיוצר APC-GAL אפוקסי מותך חיצוני מגן ציפוי עם תהיה הגלויה המים צנרת כל

 ובהנחיות המפקח באישור רק באתר יעשו וציפוי צבע תיקוני ,ערך שווה או "אברות" תוצרת

  הצינורות. יצרן של השדה שרות

 משנית מים אספקת צנרת .8.4

 צדדיו משני מצולב פוליאתילן מצופה אלומיניום מצינורות תבוצע המשנית פנימית צנרת

 הגולן. שער קיבוץ "מולטיגול" תוצרת או מצר קיבוץ "מצרפלס" תוצרת כדוגמת

 ורק אך להשתמש יש ,ובפיקוחו היצרן והנחיות לתכניות ,בהתאם תתבצע הצנרת התקנת כל

  היצרן. ע" המסופקים מקורים באביזרים

 המותקנים. ואביזרים לצנרת אחריות שנות 10 יעניק הקבלן

 הצנרת. יצרן ע"י מאושרת התקנה תכנית לאישור יגיש הקבלן

 חמים מים צנרת בידוד .8.5

 דרישות או התקן לפי הנדרש בעובי "ארמפלקס" או ב"ענביד" יבודדו חמים מים צינורות

   .המזמין

 ולא הצינורות על יושחלו השרוולים לחץ. בדיקת לאחר ייעשה הצנרת של התרמי הבידוד

 בצבע פלסטי עטיפה בסרט יעטפו גבס וביקרות הגלויים הצינורות הבידוד מעל לאורך. ייחתכו

 הזיהוי.

 הצביעה. את מבטל לא הצנרת בידוד הקבלן לב לתשומת

 צנרת אביזרי .8.6

 כללי .א

 של וטמפ' אטמ' 16 של עבודה ללחץ מתאימים יהיו השונות במערכות הצנרת אביזרי -

 צלסיוס. מעלות 90

 אביזרי כל מעוגן. ומעלה 3" מקוטר הברגה כולל 2" קוטר עד יהיו האביזרים חיבור -

 הזרימה. בכיוון האביזר אחרי רקורד עם יצוידו המוברגים הצנרת

 ,וכדו' מערבבים ברזים ,מגופים ,ברזים ,למיניהם השסתומים כגון האביזרים כל -

 איכות על המפקח של מוקדם אישור לקבל הקבלן על מעולה. מאיכות יהיו

 את קיבל שלא ,וכדו' ברז ,שסתום ,אביזר כל לפסול רשאי המפקח האביזרים.

 אישורו.

 ומגופים סגירה ברזי .ב

 "שגיב" תוצרת מפליז מתוברג כדורי שסתום – צריכה( )מי 1/2-2" בקוטר לצינורות

 מאושר. ערך שווה או טפלון עם ,מלא מעבר 200 סדרה

 מצורת רילסן מצופים "פרפר" שסתום –  צריכה( )מי ומעלה 3" בקוטר לצינורות

 מאושר. ערך שווה או ישראלי תקן תו בעלי נגדיים ואוגנים תמסורת עם "הכוכב"
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 מצופים "הכוכב" מצורת שער שסתומי יהיו השסתומים כל חיצוניים אביזרים בגשרי

 מגופים שיהיו הידרנטים טבעת למגופי פרט ,מאושר ערך שווה או EKO-S דגם רילסן

 ראשי אש גילוי ללוח וחיווט הברז מצב על חשמלית התראה עם  UL/F מאושרים

 במצב ומנעול שרשת עם ינעלו אש כיבוי במערכות שסתומים מרכזית. בקרה ומערכת

 יותקנו שאיבה למתקני מים ממאגרי ביציאות  למפקח. ימסרו ומפתחות מנעולים ,פתוח

 יותקנוUL/FM  מאושרים יהיו השער מגופי אש כיבוי ובמערכות כנ"ל שער מגופי

 השאיבה. למתקני מים ממאגרי ביציאות

 חוזר-אל שסתומי .ג

 מאושר. ערך שווה או "בראושווייג" או "סקולה" ,מברונזה הברגה שסתום 2" עד

 מאושר. ערך שווה או לעיל המצוינות מתוצרת מאוגן שסתום ומעלה 3" מקוטר

 מסננים .ד

 ומעלה 3" בקוטר מסננים הברגה. חיבורי ,נירוסטה רשת פליז עשויים רשת מסנני 2" עד

 עוגן. וחיבורי מנירוסטה סינון רשת עם  Y אלכסוני מבנה ,יציקה ברזל עשויים

 מאושר. ערך שווה או "ברמד" תוצרת ניקוז. ברז עם מצוידים המסננים

 בטחון שסתומי .ה

 קפיצי דגם יהיו הבטחון שסתומי .2" קוטר עד הברגה עם פליז עשויים בטחון שסתומי

 היצרן. במפעל יעשה השסתום כיול נירוסטה(. )קפיץ

 ביטחון( שסתומי ,לחץ )מקטני תעשייתיים פיקוד מגופי .ו

 בצורת יציקה ברזל עשוי הברז גוף נפחי.-דו מבנה בעל מפעיל ע"י מפוקדים מגופים

 קשיח סגר על N-BUNA אטם ע"י המגוף אטימות פוליאסטר. מצופה זוויתי או ,אלכסון

 מצב את המראה לינארי אינדיקטור ,שינוק באטם מצוידים המגופים נירוסטה ותושבת

 מוגדל. פיקוד במסנן מצויד מגוף כל חשמלי. גבול ומספק המגוף

 .700 "ברמד" או 300 "דורות" כדוגמת בר 16 ללחץ מתאימים יהיו הפיקוד מגופי כל

  מדידה אביזרי .ז

 מנומטר. בברז מצוידים יהיו הלחץ מדי 4" בקוטר סקלה נירוסטה גוף

 חוזרת( זרימה למניעת )מכשיר מז"ח .ח

 מאושר. ערך שווה או 909 דגם "WATTS" מתוצרת

 אש כיבוי עמדות .8.7

 אשר אש כיבוי לציוד ארונות הבניין בקומות יותקנו הכבאות שירותי להנחיות בהתאם

 הידרנט ,שימושי רב מזנק ובקצהו מטר 30 באורך ,"¾ בקוטר צינור בעל קבוע גלגלון יכללו:

 1 ,אחד כל מטר 15 ובאורך 2" בקוטר זרנוקים 2 ,"שטורץ" מדגם מצמד חצי עם 2" בקוטר

 ק"ג. 3 במשקל אף. סי. בי. מטפים 2 - ו 1" בקוטר שימושי רב מזנק

 ארגז ולהתקין לספק יש ,דלות עם בנוי ארון עבורם מתוכנן שלא הכיבוי העמדות לכל

  ס"מ. 130*80*30 במידות צבוע מפח סטנדרטי

 הכבאות. ושירותי הבטיחות יועץ ידי על מאושר להיות צריך הציוד כל

 הסנקה הידרנט .8.8

-חד שסתום עם הסנקה הידרנט יותקן ,הבטיחות יועץ והנחיות בתכניות למסומן בהתאם

 כנדרש וסימון צביעה לבצע יש .4" או 3" בקוטר כפול "שטורץ" ומצמד 4" או 3" בקוטר כיווני

 מתאים. שילוט לרבות
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 חיצוני הידרנט .8.9

 או "פומס" מתוצרת הידרנטים יותקנו ,הבטיחות יועץ והנחיות בתכניות למסומן בהתאם

 שבירה ומתקן מבטון עיגון גוש ,4" בקוטר מגלוון פלדה מצינור זקף על ,3" בקוטר ערך שווה

 .214 דגם

 השקיה מערכת לראש מים חיבור .8.10

 ו/או הפיתוח יועץ לתכניות בתאם הכל ,ההשקיה למערכת כנדרש ,מתאים בקוטר מים חיבור

 הנוף. אדריכל

 מים מדי .8.11

 שימוש תוך ,המים תאגיד/מחלקת דרישות פי על תיבנה בפרויקט המים מדידת מערכת

 דיאלקטרי". "אביזר חיץ אביזר יותקן המים מד אחרי התאגיד. ע"י מאושרים באביזרים

 קווים בדיקת .8.12

 ובהתאם המפקח דרישות לפי העבודה בזמן חשבונו ועל הקבלן ע"י יבדקו הקווים כל

 שעות 48 למפקח יודיע הקבלן המפקח. אישור ללא קו אף יכוסה לא .1205.6 התקן לדרישות

 לבדוק יש כולה המערכת או מים אספקת מערכת של קטע בגמר הבדיקה. ביצוע לפני לפחות

 תימצא שבו העבודה לחץ לעומת 1½-מ פחות שאינו ,מים בלחץ אטומה היא כי ולהוכיח

 הקבלן שעות. 48 למשך אטמ' 12-מ פחות לא מקרה בשום אך ,בשימוש כשהיא המערכת

 הדרושים זמניים חומרים ,מנומטר כגון: לבדיקה הדרושים הכלים את חשבונו על יספק

 וכדו'. הקו לסגירת

 הקווים וחיטוי שטיפה .8.13

 הזרמת תוך האביזרים וכל הקווים כל של יסודית שטיפה הקבלן יבצע הקווים ביצוע גמר עם

 שהמים יבחין שהמפקח לאחר המים. להוצאת וכו' כיבוי ברזי ,ניקוז נקודות ופתיחת מים

 החיטוי. ביצוע את יתיר צלולים יהיו זכוכית במיכל מוצא כל ליד שנאספים

 וכו' צינורות ,מגופים כגון והאביזרים הצינורות של המערכת כל את תכלול החיטוי פעולת

 מערכות וחיטוי לניקוי הבריאות משרד הנחיות ,הכללי המפרט של 57037 לסעיף בהתאם

 )הל"ת(. תברואה למתקני והוראות ביותר המעודכן הנוסח מים אספקת

 חומר סוג את ,והחיטוי השטיפה ביצוע אופן על המעיד מסודר דו"ח למפקח ימסור הקבלן

 התוצאות. תקינות פירוט את וכן החיטוי

 ומתזים( )הידרנטים אש כיבוי ומי צריכה למי משאבות חדרי .8.14

 כשהן (SHOP DRAWINGS) המכונות חדר תכנית את המתכנן לאישור יגיש הקבלן

 ,חשמל לוחות ,לציוד בסיסים ,מגופים ,ברזים ,צנרת תכלול התכניות .1:25 בקנ"מ מפורטות

 הצעתו בהגשת ופרטים. חתכים בצרוף הצנרת המהלך של מפורטות וסכמות הציוד מפרטי

 ביטויו את מצא לא אם גם מלאה לפעולה מושלם מכונות חדר וביצוע בהכנת הקבלן יתחשב

 או תוספות על מכן לאחר הקבלן של טענה כל תתקבל לא ובתכניות. הטכני במפרט במלא

 המכונות. חדר לפעולת הנדרשים שינויים

 פנימיים( )הידרנטים אש לכיבוי לחץ הגברת משאבת .8.15

 .DP או "גרונפוס" ,LOWAEA מסוג משאבה הכולל חרושתי מתקן יותקן המשאבות בחדר

 של הצדדים משני גמישים מחברים עם ,דרגתיות רב ,אנכיות צנטריפוגליות יהיו המשאבות

 ובעומד מ"ק/שעה 30 של בספיקה אחת כל ,גמיש מצע עם יסוד גבי על מוצבות ,משאבה כל

 ,הכללי במפרט 16048 לסעיף בהתאם הכל לפחות 55% בנצילות ,פזי תלת ,סבל"ד 2900 ,מ' 60
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 ,לחץ מיכל תכלול המערכת תקלות. וחיווי המשאבות להפעלת חשמלית פקוד מערכת כולל

 המשאבה פעולת והפסקת במאגר מים חוסר להתראת חשמלי מצוף ,חשמלי פרסוסטט

 ,הרצה ,הפעלה ,התקנה ,חשמלי פיקוד לוח ,משאבה לכל מנוע חום מדידת יחידת ,בהתאם

 יבשים מגעים ,ההספק לשיפור "פי" קוסינוס קבל ,המערכת כל על לשנתיים ואחריות הדרכה

 החיווט כל ,מושלם מתקן לקבלת הנדרשים הרכיבים וכל מרחוק בקרה למערכת

 ללוח. ההזנה קו של והחיבור והמצופים המנועים ,המכשירים לכל החשמלית והאינסטלציה

 החוזה במסגרת החשמל בעבודות נכללים ,הבקרה לוח אל והחווט החשמל לוח אל ההזנה קו

 אוטומטית תופעל בשבוע פעם הבטיחות. יועץ לדרישות בהתאם גנרטור ע"י גיבוי הכללי.

 המשאבות. ספק ע"י ותסופק חרושתית תהיה הפיקוד המערכת אש. לכבוי מים משאבת

 מים מאגרי .8.16

 והקונסטרוקציה. האדריכלות לתכניות בהתאם מבטון יצוק יהיה המים אגירת מיכלי

  איטום. יועץ להנחיות בהתאם יהיה הפנימי הצפוי

                                                                                   הבטון. ביציקת אוגנים עם אוורור שרוול ,יניקה ,הרקה ,מאגר מילוי ,גלישה צינורות יתקנו

 סינטטי גומי ואטם ידית בסגר יצוידו ,מ"מ 2 פלדה מפח יהיו הכניסה פתחי

  ייצורם. לאחר ויגולבנו

 יציקתו. לפני לקיר ויכנסו חם בגלוון מגולוונים יהיו השרוולים/האביזרים כל

 מ"מ 4 בעובי פלדה מפח עוגן צינורות קטעי באמצעות יבוצעו למיכל רותהצינו חיבורי

 10-ב הקיר צידי משני יובלטו אלה קטעים ,המאגר יציקת בזמן ויכנסו במרכזם המרותכים

                                                                           יסוד. בצבעי חרושתית צבועים יהיו הצינורות בהברגות. ויסתיימו ס"מ

 בתוכו. כדור-מצוף עם קשיח מפלסטיק שקוף 2" מצינור יהיו יותקנו ויזואליים מים מדי

 וסנטימטרים. למטרים כחלוקה עם מדידת סקלת המאגר קיר על יותקן

 מי עם במגע הבאים מוצרים "בדיקת 5452 ת"י בדרישות יעמדו והאביזרים החומרים כל

 שתייה".

 מאגר ומילוי מפלס בקרת מערכת .8.17

 :מאגר ומילוי מפלס בקרת למערכת "דורות" או "ברמד" מגופי יותקנו

  4" תעשייתי בריכה מגוף -

 4" חשמל מפוקד תעשייתי בריכה מגוף -

  אנכי נירוסטה נווט -

  חשמלי מצוף -

  4" קו מסנן -

 לכיבוי נגיעה בלתי נפח ומפלס הצריכה מי מפלס ,במאגר מפלסים להפרדת תוגדר המערכת

 אש.

 המכונות חדרי מערכות של חשמל עבודות .8.18

 הכללי במפרט 08 פרק לדרישות יותאמו המכונות חדרי את המשרתות החשמל מערכות

 למתקני

 החשמל מערכות כל את וירכיב יספק הקבלן ולתקנות. לחוקים ,המתאימים לתקנים ,חשמל

 כבלי מחיבור החל ,החשמל קבלן עבודת נגמרת בו מהמקום החל המכונות לחדרי הקשורות

 החיבורים המכונות. חדרי ללוחות עד הזנה כבלי יניח הקבלן החשמל. לוחות אל ההזנה
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 הלוח והרכבת אספקת השאר בין יכללו הקבלן עבודות הקבלן. ע"י יעשו הלוח אל הסופיים

 והתחברות והציוד המנועים אל זרם קווי ,כנדרש לציוד הלוח בין חיווט ,אליו והתחברות

 ובקרה פיקוד קווי ,אחר( קבלן ע"י יעשה שהדבר להלן במפורש נאמר אם )אלא אליהם

 ,בנוסף הנ"ל. עבור כנדרש ותעלות סולמות לרבות ,מוסמך בודק ע"י ובדיקות והתחברויות

 מבנה. לבקרת הלוחות בחיבור לפרויקט שנבחר הבקרה קבלן את להעסיק הקבלן באחריות

 ,הצינורות ,השרוולים ,המעברים ,החיווט תוואי את להכין הקבלן על העבודה קבלת עם

 שאר עם בתאום הסתעפויות קופסאות ,כבלים העברת לשם הדרושים וכו' השקעים ,הפתחים

 ברצפה סמויה ,התקרה או קירות על גלויה תותקן החשמלית האינסטלציה במבנה. המערכות

 מערכות שאר ולסידור המפקח של לאישורו בהתאם הכל פריקות תקרות מעל או ביציקות או

 במועד וברצפות ביציקות הדרושים הצינורות כל להתקנת אחראי הקבלן במבנה. החשמל

 בבניין. המלאכות יתר עם ובשילוב המתאים

 שסופקו החשמל ולוחות עבודות של קבלה בדיקות לעריכת מוסמך חשמל בודק יזמין הקבלן

 על

 אחראי והיה תשלום ללא מוסמך חשמל בודק ע"י הנדרש כל לתקן חייב יהיה הקבלן ידו.

 יבצע אשר מטעמו אחר בודק למנות רשאי יהיה המנהל המוסמך. הבודק ע"י המתקן לקבלת

 שינוי. ללא תהיה אלה בדיקות כלפי הקבלן התחייבות אך ,הנ"ל הבדיקות

 לאישור. הגשתו בעת לפרטיו לוח כל של המבנה את יפרט הקבלן

  חשמל עבודות .8.19

 הכללי במפרט 08 פרק לדרישות יותאמו התברואה מתקני את המשרתות החשמל מערכות

 למתקני

 החשמל מערכות כל את וירכיב יספק הקבלן ולתקנות. לחוקים ,המתאימים לתקנים ,חשמל

 כבלי מחיבור החל ,החשמל קבלן עבודת נגמרת בו מהמקום החל המכונות לחדרי הקשורות

 החיבורים המכונות. חדרי ללוחות עד הזנה כבלי יניח הקבלן החשמל. לוחות אל ההזנה

 הלוח והרכבת אספקת השאר בין יכללו הקבלן עבודות הקבלן. ע"י יעשו הלוח אל הסופיים

 והתחברות והציוד המנועים אל זרם קווי ,כנדרש לציוד הלוח בין חיווט ,אליו והתחברות

 ובקרה פיקוד קווי ,אחר( קבלן ע"י יעשה שהדבר להלן במפורש נאמר אם )אלא אליהם

 ,בנוסף הנ"ל. עבור כנדרש ותעלות סולמות לרבות ,מוסמך בודק ע"י ובדיקות והתחברויות

 מבנה. לבקרת הלוחות בחיבור לפרויקט שנבחר הבקרה קבלן את להעסיק הקבלן באחריות

 ,הצינורות ,השרוולים ,המעברים ,החיווט תוואי את להכין הקבלן על העבודה קבלת עם

 שאר עם בתאום הסתעפויות קופסאות ,כבלים העברת לשם הדרושים וכו' השקעים ,הפתחים

 ברצפה סמויה ,התקרה או קירות על גלויה תותקן החשמלית האינסטלציה במבנה. המערכות

 מערכות שאר ולסידור המפקח של לאישורו בהתאם הכל פריקות תקרות מעל או ביציקות או

 במועד וברצפות ביציקות הדרושים הצינורות כל להתקנת אחראי הקבלן במבנה. החשמל

 בבניין. המלאכות יתר עם ובשילוב המתאים

 שסופקו החשמל ולוחות עבודות של קבלה בדיקות לעריכת מוסמך חשמל בודק יזמין הקבלן

 אחראי והיה תשלום ללא מוסמך חשמל בודק ע"י הנדרש כל לתקן חייב יהיה הקבלן ידו. על

 יבצע אשר מטעמו אחר בודק למנות רשאי יהיה המנהל המוסמך. הבודק ע"י המתקן לקבלת

 שינוי. ללא תהיה אלה בדיקות כלפי הקבלן התחייבות אך ,הנ"ל הבדיקות

 לאישור. הגשתו בעת לפרטיו לוח כל של המבנה את יפרט הקבלן
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 גשם מי וצינורות דלוחין ,שופכין מערכת .9

 דלוחין למי צנרת .9.1

 בצפיפות מפוליאתילן יהיו הבניין בתוך המותקנים ואביזריהם דלוחין למי הצינורות כל

 ומיועדים חמים במים עמידים ,ערך שווה או "גבריט" תוצרת כדוגמת (HDPE) גבוהה

 בתכנית. המסומנים בקוטרים 4476 ת"י לפי ביתיים לשפכים

 הישראלים. והתקנים היצרן להוראות בהתאם תורכב הצנרת כל

 לצנרת מתאימים "חוליות" תוצרת דוגמת יהיו ,ותופי רצפה מחסומי ביקורת קופסאות

HDPE בבטון ויבוטנו וגומיות רקורדים חצאי ,ומכסים סבכות ,מאריכים ויכללו קומפלט 

 מכסה עם מרובעים מפליז מאריכים יותקנו שידרשו במקומות יציבותם. להבטחת סביב רזה

 היחידה. במחיר הכלולים מ.פ.ה. תוצרת דוגמת ,הקרמיקה בגוון צבועים מתברג

 שופכין למי צנרת .9.2

 (HDPE) גבוהה בצפיפות מפוליאתילן צינורות יהיו איוורים ו/או השופכין מי צינורות כל

 והתקנים היצרן להוראות בהתאם מותקנים ,ערך שווה או שוויץ "גבריט" תוצרת כדוגמת

 הרלוונטיים. הישראלים

 )צמ"גים( גשם מי ניקוז צנרת .9.3

         באמצעות מחוברים (HDPE) גבוהה בצפיפות פוליאתילן צינורות יהיו גשם מי ניקוז צינורות

  חשמליות. מופות

 לא  HDPEצנרת התקנת שבהם קונסטרוקטיביים בחלקים או בעמודים העוברים הצינורות

 32/5" דופן עובי מלט ציפוי עם שחור צינור או צבועה מגולוונת מפלדה יהיו מאושרת

 על ,לקונסטרוקציה יציב באופן ויחוזקו הבטון יציקת לפני במקום ויותקנו בריתוך מחוברים

 היציקה. בעת תזוזות למנוע מנת

 צבועים. מגולוונים פלדה צינורות יהיו הקרקע בקומת חופשית הבולטים הצינורות מוצאי

 הקרקע לפני מתחת או עילי( נגר הניקוז )אם הסופיים הקרקע פני מעל ס"מ 20 ישפכו

  פיתוח. תכניות עם הגשם מי יציאות את לתאם הקבלן על תיעול. מערכת של במקרה הסופיים

 כדוגמת אדריכלות בתכנית פרט לפי חרושתיים יהיו מרפסות ,הגגות על הקליטה אביזרי

 כפול. וניקוז מאריך שרוול ,נירוסטה מכסה עם הבידוד לסוג מותאמים "דלמר"

 ,תחתון ניקוז משפר עם ,"דלמר" מתוצרת ניקוז קולטי המרתף תקרת מעל הגינון שטחי

 הכל ,האדמה גובה במישור פקק ע"י סגור מחורר פי.וי.סי ניפל ,גיאוטכני פילטר – גאוטקס

 האיטום. יועץ להנחיות בהתאם

 גישה תהיה האמור לפתח כיוון. שינוי בכל העליון בחלקה בקרה ומכסה פתח יהיה גשמה לכל

 נוסף פתח יותקן ,מ' 15 -מ גדול פתחים שני בין האנכי והמרחק במידה הגשמה. ניקוי לצרכי

 הגישמה. ניקוי ביצוע את שיאפשר אליו גישה עם

 אוויר למיזוג ניקוז צנרת .9.4

 או בהדבקה מחוברים "פלסאון" תוצרת U-PVC מצנרת תהיינה ,בבנין המזגנים ניקוז צנרת

 חשמליות. מופות באמצעות מחוברים (HDPE) גבוהה בצפיפות פוליאתילן צינורות

 פקק עם ,צרכנים לחיבור המונמכת התקרה בתחום 2" בקוטר הכנה להותיר יש קומה בכל

 סגור. חרושתי

 היצרן. הנחיות לפי ויותקנו 532 לתקן יתאימו והמחברים הצנרת
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 העבודה בסיום ובפיקוחו. הצנרת היצרן ע"י הוסכמו אשר מקצוע אנשי ע"י תעשה העבודה

 שנים. 10 של לתקופה אחריות וכבת היצרן של השדה שרות אישור את לקבל הקבלן על

  הצנרת. במחירי כלולים היצרן ואחריות הביצוע אישור ,באתר היצרן של הפיקוח

 קונסטרוקטיביים אלמנטים דרך צנרת מעבר .9.5

 בעת יותקנו וכו' תקרות ,היסוד קירות דרך ודלוחין שופכין צינורות של מעבר במקומות

 אפשרות עם הצינורות של חופשי מעבר לאפשר כדי מתאים בקוטר שרוולים היציקה

 בצינורות. לפגוע מבלי הבניין שקיעת של "משחק"

 השרוול לבין הצינור פני בין המרווח ,היסוד קורת של צד מכל לפחות ס"מ 10 יבלוט השרוול

 למים. חדיר לא ערך שווה חומר או ביטומני חומר של מילוי ע"י בקצוות יאטם

 למבנה מתחת צנרת .9.6

 ברזל מחזיקי ,תמיכות באמצעות למבנה מתחת המותקנים לצינורות חיזוקים לצבע יש

 מתאימים. פרופילים או מגולוון

 בקרה לתאי לחיבורם עד לבניין מתחת בקרקע והמונחים ואביזריהם ביוב למי הצינורות כל

 צינורות בתוכנית. המסומנים בקוטרים HDPE גבוה בצפיפות מפוליאתילן יהיו הקרובים

 לצינור מסביב לפחות ס"מ 10 בעובי מזוין בבטון יעטפו לבניין מתחת בקרקע המונחים שופכין

 מתאימים. פרופילים או  מגלוונים ברזל מחזיקי ,תמיכות באמצעות לרצפה ויחוזקו

 לצנרת תליות לבצע יש ,הצינורות עומק עקב הבטון מרצפת מופרדת הבטון ועטיפת במידה

 ע"י יקבע )הקוטר מ' 1.5 כל מ"מ 12 בקוטר מצלוע ברזל באמצעות הרצפה מקונסטרוקציית

 בטון. עמודוני יוצקו התליות סביב הקונסטרוקטור(.

 ס"מ 10 – כ יהיה היסוד קורת תחתית לבין הצינור של הבטון עטיפת קודקוד בין המרווח

 לפחות.

 לכיוון הרצפה דרך הצינור בחדירת גמיש" "חיבור לאפשר יש הקרקע יועץ להנחיות בהתאם

 הבקרה. שחות

               מתחת הצנרת תליית לאופן קונסטרוקטור אישור ללא למבנה מתחת צנרת עבודות לבצע אין

 החניון. רצפת

 בטון ברפסודת גבריט מתוצרת HDPE ואביזרים צנרת התקנה .9.7

 תזוזת למניעת עליון חבק כולל מעוגן יוניסטרט עם מטר שני כל מבוטנות תמיכות-תמיכות א.

 צינור.

  גבריט. ידי על מאושר מקומי יצרן של צינור או גבריט  מתוצרת מורפה בצינור להשתמש יש ב.

 לתכנית. בהתאם של שיפוע על להקפיד יש ג.

 במים. אותו למלא יש הנדרש בשיפוע ועיגונו הצינור הנחת לאחר ד.

  מקוריים. ריתוך בפקקי הפתחים את לרתך יש ה.

 ומלא. מקובע צינור להבטיח מנת על במים מלא הצינור כאשר רק תבוצע הבטון יציקת ו.

 היצרן. של מקוריות ריתוך במכונות .פנים ריתוך או חשמלית מופה :  מאושרים ריתוכים ז.

 להתקין חובה ,המאסף צינור מקוטר יותר קטן קוטר בעלי צנרת שענפי חיבור ויש במידה ח.

 (.4476 תקן דרישת )ע"פ חשמלית מופה צדדיו ובשני אפסילון  מחבר

 בכתב. אישור תעודות וקבלת היציקה טרם מוסמכת מעבדה ובדיקת שדה שרות להזמין חובה
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 HDPE צנרת וחיבורים התקנה .9.8

                     4476 ת"י היצרן להנחיות בהתאם תהיה לאביזר צינור או לצינור צינור בין החיבור שיטת

 .349 ומפכ"מ

 מכונה באמצעות חשמלי תבריג/חימום מחברי עם יהיו 2" עד בקוטר בצנרת החיבורים

 חשמלית.

 או חשמליות מופות ,חשמלית מכונה באמצעות בריתוך יבוצעו החיבורים 2" מעל בקוטר

 לא טרומיים קטעים בין בשטח. היצרן מטעם המפקח הנחיות לפי הכל התפשטות חיבורי

 הל"ת. ע"פ לחץ בדיקת תבוצע העבודה בסוף בריתוך. חיבור יורשה

 "רוקו" תוצרת כדוגמת חרושתיות ויהיו הצנרת יצרן הנחיות ע"פ יהיו צנרת תליות

"MUPRO" מ רפידות עם- EPDM הצינורות. של מלא בהיקף 

 לא אם גם ביקרות ופתחי קבע נקודות ,התפשטות מחברי להתקין יש הקבלן לב לתשומת

 היצרן. והנחיות התקנים ,הל"ת לדרישות בהתאם בתכניות סומנו

 השימוש ,פנים ריתוך חיבור היינו גבוה בצפיפות מפוליאתילן הצינורות ברשת השכיח החיבור

 הצינורות חיבור וכדומה. התפשטות באביזרי שימוש כגון התקנה בדרישות מותנה בחיבור

 יצרן. הוראות עפ"י יעשה אחרים לחומרים

 שונים. יצרנים משני בצנרת שימוש יותר לא

 אדריכלות. לפרט בהתאם ממתכת הגנה מעקות יותקנו האנכית הצנרת עבור בחניונים

 הקבלן על העבודה בסיום ובפיקוחו. הצנרת יצרן ע"י שהוסמכו אנשים ע"י תבוצע העבודה

 הצנרת היצרן של אחריות וכתב היצרן של שדה משרות העבודה טיב על בכתב אישור לקבל

 במחירי כלולים היצרן ואחריות הביצוע אישור ,באתר יצרן של הפיקוח שנים. 10 של לתוקפה

  הצנרת.

  בקרה פתחי .9.9

 וכל הסתעפות כל ,הצנרת של קטע בכל ומיקומם בכמותם יתאימו ,והבקרה הניקוי פתחי

                                       לזרימה. הפרעה תיווצר שלא באופן ,הצינורות של הזרימה כיוון משתנה שבה נקודה

 דרך יוארך והבקרה הניקוי פתח ,סמויה ובצנרת נוחה גישה תתאפשר ובקרה ניקוי לפתח

 המוגמרים. הרצפה או הקיר פני עם אחד בקו יהיו שפניו כך הרצפה או הקיר

 המאפשר בגודל יהיה שהשקע בתנאי הניקוי פתח עבור ברצפה או בקיר שקע להשאיר ניתן

 החזקתו את יאפשר השקע הצנרת. של יעיל ניקוי לשם הניקוי מכסה או הפקק הוצאת את

 ציפוי חומר בכל או בטיח ,בבטון מכוסה יהיה לא והבקרה הניקוי פתח  ותברואתי. נקי במצב

 ניתן שאינו אחר

 המנוגדת בזווית שיפתח באופן יותקן והבקרה הניקוי פתח ברצפה. או בקיר פגיעה ללא לפרוק

 להשתמש אין והל"ת. 1205 תקן לדרישות יתאים והבקרה הניקוי פתחי גודל הזרימה. לכיוון

 שתי ובכל ובקרה ניקוי פתח יותקן קולטן כל בבסיס אחרת. מטרה לכל ובקרה ניקוי בפתח

  לפחות. קומות

 אקוסטי בידוד .9.10

 מקום בכל הצינור אורך לכל אקוסטיות יריעות ו/או SILENT "גבריט" צינור להתקין יש

 המפקח. ו/או האקוסטיקה יועץ הנחיות לפי וזאת הרלוונטיים בתקנים לעמידה הנדרש
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 לחץ בדיקת .9.11

                       זמן ובפרק  בר 0.3 בלחץ לפחות דקות 120 במשך תבוצע האוויר ומערכת נקזים בדיקת

 .1205.6 ת"י ישראלי לתקן בהתאם הכל ,מדוד שנפחם במים הנבדק הנקז את ממלאים זה

 השדה. ושרות המפקח בנוכחות תערך הבדיקה

 

  שאיבה בורות .9.12

 

 עם ,מאושר ערך שווה או "ABS" מתוצרת תהיינה הטבולות והניקוז הביוב משאבות כל

 ,לתחזוקה נוח לפירוק מנירוסטה מהיר ומחבר מסילה עם לפחות מ"מ 100 חופשי מעבר

 בתכניות. כמתואר ועומד ספיקה

 בורות איטום ,תהום מי לסביבת התקנה בדרישות ויעמדו טרומיים יהיו השאיבה בורות

 האיטום. יועץ מפרט לפי יעשה השאיבה

 שער מגוף עם מעקף כולל ,רזרבית ואחת בעבודה אחת ,משאבות שתי יורכבו שאיבה בור בכל

 כדורי חוזר-על יותקן צינור כל על נגדית. שטיפה לצורך המשאבות של הסניקה צינורות בין

  שער. ומגוף

 רב מבטון פנימי וציפוי 5/32" דופן עובי עם שחורים פלדה צינורות יהיו הסניקה צינורות

 בריתוך. התקנה ,לפחות מיקרון 130 בעובי אפוקסי ציפוי עם ,אלומינה

 השאיבה: בור מכלול

 בטיחות. מעקה כולל "וולפמן" מתוצרת מפיברגלס סולם -

 לעומס ברזל מיציקת ס"מ 60 בקוטר עגולה מסגרת כולל אטומים עגולים מכסים 2 -

D-400 או רכבים חניית או תנועה באזור B-125 האזורים. ביתר 

 אוויר. צינור -

 ברזל. מיצקת שער שסתומי 2 -

 כדוריים. חוזרים אל שסתומים 2 -

 הסניקה. צינורות בין למעקף שער שסתום -

 משאבה. לכל 3" בקוטר מהיר לחיבור רגל -

 ,אלקטרונית מפלס בקרת מערכת ,ראשי מפסיק כולל ובקרה פיקוד חשמל לוח -

 ,המשאבות בין אוטומטי תורנות החלפת ,התראה צופר ,מתנעים ,אמפרמטרים

 מזווד בקר ,מבנה לבקרת יבשים מגעים ,סימון מנורות ,משאבה כל של ידנית הפעלה

  .המערכת חיווט ,בלוח

 ,למשאבה הרמה מתקן לחיבור הבורות מכסי מעל פלדה טבעת תותקן החדר בתקרת -

 הקונסטרוקטור. ואישור בתיאום

 

 הבור. יעוד עם שלט יותקן הבור מעל ,ישולטו בבורות האביזרים כל

 מושלמת. להתקנה הנדרש כל את יכלול המתקן

 גנארטור. ע"י גיבוי עם ותקלה גלישה במצב שיופעל כבד אזעקה בפעמון יצויד לוח כל

 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  196 עמוד
 

 קצה אביזרי עם משוריין שרשורי צינור בתוך המותקן הידרוסטטי רגש ע"י המפלס בקרת

 רמות בשתי לגלישה התראות תעביר המפלס בקרת מערכת המבנה. להארקת ומארך

 המבנה. בקרת למערכת חיבור ואפשרות

 מרכזית: לבקרה התראות רשימת

 בנפרד משאבה לכל ,בפעולה משאבה -

 אוטומטי במצב לוח -

 )אור/קולית( פאזה חוסר/עודף -

 )אור/קולית( גלישה -

 )אור/קולית( כללית תקלה -

 

 שאיבה: לבור מפלס בקרת מערכת

 לגובה צג כולל דרגות 4-ל דיגיטלי לחץ בקר יותקן שאיבה בור לכל החשמל בלוח -

 המים.

 6 באורך מובנה כבל יכלול הגשש השאיבה. בבור רטובה להתקנה טבול לחץ גשש -

  מ"א. 20-4 אנלוגיות ויציאות מטר

 בנפרד. לתכנות ניתנת דרגה כל -

 דרגה. כל של ויציאה לכניסה אפשרות -

 

  ותיעול ביוב מערכת .10

 ביוב הצינורות סוג .10.1

 10 דרג PE-100 פוליאתילן וצינורות 884 ת"י לפי PVC-U)) SN=8 מפי.וי.סי. יהיו הצינורות

 גולמי. ביוב עם לעבודה המתאים 5392 ת"י לפי

  תיעול הצינורות סוג .10.2

 או "וולפמן" מתוצרת תקן תו נושאי "F "מגנוקרייט מטיפוס אטומים מזוין מבטון צינורות

 (.105.2.2) לתיעול 27 ת"י לדרישות מתאימים 5 דרג אחר ש"ע מוצר

  .2 -ו  1 חלקים 112 ת"י לדרישות המתאימים "מגנוקריט" אטמי עם יחוברו הצינורות

 ציפוי עם (7/16" דופן )עובי ,ש"ע או התיכון" המזרח "צינורות מתוצרת פלדה צינורות או

 בטון עטיפת ועליה מ"מ 2 בעובי שחול פוליאתילן של חיצונית "טריו" ועטיפת מלט של פנימי

 .104.2.2 מיון לפי 530 ת"י לדרישות מתאימים ,מ"מ 19 בעובי דחוס

 הקווים סימון .10.3

 של המדויק ומקומם תא כל של מרכזו לסימון הדרוש כל את חשבונו על ויבצע יספק הקבלן

 הנובע ליקוי כל חשבונו על ויתקן הסימון לדיוק אחראי הוא ,מוסמך מודד ע"י הקווים

 בשטח לגבהים ביחס בתוכניות המסומנים המפלסים כל את יבדוק הקבלן נכון. בלתי מסימון

 התאמה. אי שתימצא מקרה ובכל
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 תעלות פתיחת .10.4

 המפרט של 02 )פרק עפר לעבודות בפרק הרשומות הנחיות לפי תבוצענה העפר עבודות כל

 ותמולא ,עומקה לכל סמוכים ביקורת תאי שני בין הקו לאורך תפתח התעלה משרדי(. -הבין

 המפקח. ע"י וקבלה הצנרת הנחת גמר לאחר חזרה

 וכל שורשים ,צמחים ,עצים והסרת המקום הכשרת ,ניקוי גם כולל החפירה מחיר .10.4.1

 החפור החומר והעלאת עצמה חפירה מהנדס(.  דעת  בכל צורך יש )אם אחר מכשול

 חפירת העפר. עודף והרחקת התעלה כיסוי ,התעלה לצד והנחתו הקרקע פני לגובה

 להנחת כראויות התעלות את יאשר שהמהנדס ברגע כגמורה תיחשב התעלה

 הצינורות.

 בטיחות .10.4.2

 בנית ע"י שנדרש מקום בכל מפולות מפני חשבונו על החפירה את יבטיח הקבלן

 ביצוע לדרוש רשאי יהיה המפקח החפירה. קירות לתמיכת וחיזוקים תבניות

 שיגרם או בתעלה העובדים לפועלים סכנה קיימת דעתו ולפי במקרה תימוך אמצעי

 לעבודה. נזק

 הצינורות הנחת .10.4.3

 5704 בסעיפים ובעיקר הכללי במפרט 57 בפרק כמפורט בחפירה יונחו הצינורות

  הקרקע. יועץ והנחיות הצינורות יצרני הנחיות לפי ,5707 -ו 5703,

 מודד המתוכננים. לשיפועים בהתאם העבודה לביצוע האחריות מוטלת הקבלן על

  הצינורות. והנחת החפירה זמן כל במשך באתר נוכח יהיה הקבלן של מוסמך

 שוחות שתי בין צינורות קו ויבוקר יונח ,מיוחדת רשות שתינתן למקרים פרט

 מפי.וי.סי. הצינורות היטב. ותהודק תיושר התעלה תחתית אחת. בבת סמוכות

  . 2 חלק 884 לת"י בהתאם בחול ויעטפו מהודק חול מצע על בתעלה יונחו

 יונחו הקווים החפירה. את יאשר שהמפקח לפני הצינורות בהנחת להתחיל אין

 הגבוה. אל הנמוך מהמקום ,כלומר ,השיפוע במעלה

 המסומנים וברומים בשיפועים ,ישרים בקווים יונחו ואביזרים הצינורות כל

 מדידת ע"י תעשה הביקורת המפקח. הוראות ולפי האורכיים ובחתכים בתכניות

 המדויק במקומו הצינור קביעת בלבד. מוסמך מודד ע"י במאזנת וצינור צינור כל

 ובעזרת הצינור( הרמת ע"י )ולא לצינור מתחת קטנה התחפרות בעזרת תעשה

 הצינור שיונח לאחר הצינור. הנחת לפני היטב שיהודק מתחתיו חומר הוספת

 ,בלבד מוסמך מודד ע"י ,מאזנת באמצעות חוזרת בדיקה ייבדק ,הנכון במקומו

 חוזר מילוי לבצע אין אורכו. לכל כנדרש מצדדיו חול הידוק ע"י במקומו מיד ויקבע

 ע"י אישורם וקבלת המפורטות הקו בדיקות ביצוע לאחר אלא צינורות במחברי

 המפקח.

 מפני ס"מ 60 מאשר פחות לא מקרה ובכל התכנית לפי יהיה הצינורות הנחת עומק

 הקטן בעומק עוברים הצינורות בהם חניה בשטחי הגינון. באזור הסופיים הקרקע

 ס"מ. 10 בעובי מזוין בבטון הצינורות יעטפו ס"מ 100-מ
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  בקרה תאי .10.5

 טרומיות. בקרה שוחות

 כללי .א

 לדרישות בהתאם תבנינה השוחות מרכיביהן. כל על טרומיות תהיינה הבקרה שוחות

 ותקרה קירות ,תחתית השוחה: מרכיבי כל יצרן. והוראות הכללי במפרט 57082 סעיף

 השוחות במפרטים. וכנדרש הישראלים התקנים בדרישות העומדים ,טרומיים יהיו

 המפקח. ע"י העבודה תחילת לפני ,מראש שיאושר יצרן מתוצרת תהיינה

 יועץ למפרט בהתאם איטום ויעברו ,תהום מי לסביבת מותאמים יהיו הבקרה תאי

 האיטום.

 עד בעומק בקרה ושוחות ס"מ 80 של פנימי בקוטר תהיינה 1.25 עד בעומק בקרה שוחות

  מ'. 1.0 של פנימי בקוטר תהיינה 2.75

 20 של בעובי ,גרנולרי מחומר מהודק מצע ויתקין יספק הקבלן לשוחות החפירה בגמר

 של 57015 לדרישות בהתאם ,השוחה תחתית מקוטר ס"מ 30 -ב הגדול ובקוטר ס"מ

  ס"מ. 5 בעובי מפלס רזה בטון שכבת תבוצע זה המצע מעל הכללי. המפרט

 ,אבנים ללא מובחר מקומי מחומר יבוצע הטרומית השוחה סביב חפירה של חוזר מילוי

 והנחיות הכללי המפרט של 57017 בסעיף המפורטות לדרישות בהתאם ,בשכבות מהודק

 הקרקע. יועץ

 חדירה תורשה לא הידראולית אטימות בבדיקת מוחלט באופן לעמוד יידרשו השוחות

 תקרות או הקרקעית ,הדופן דרך נוזלים של החוצה דליפה או תהום מי של פנימה

 השוחה.

 השוחה וקירות תחתית .ב

 ,הטרומיות הבטון חוליות 658 לת"י בהתאם תהיינה טרומיות בטון וחוליות התחתית

 החוליות ביותר. חלק פנימי משטח עם התוכניות לפי ועומק בקוטר ,תקע - שקע מטיפוס

   ש"ע. או בע"מ תעשיות ולפמן חברת תוצרת תהיינה

 באמצעות ייעשו לחוליות השוחה תחתית ובין טרומיות בטון חוליות בין חיבור

 תוצרת ,לביוב בקרה שוחות חוליות בין לאטימה המיועד מיוחד אטם - "איטופלסט"

 אשר מיוחד בהרכב ביטומני בסיס על הוא האטם ש"ע. או בע"מ תעשיות ולפמן חברת

 סוג על מראש אישור לקבל יש גמישות. על ושומר אוטם ,בבטון המגע לשטחי נדבק

 מהמפקח. האטם

 המתאימים וברום במיקום ,בקוטר חורים יקדחו השוחה תחתית חוליות של בקירות

 דופן צביעת לבצע נדרש רגישים במקומות השוחות. ירכשו ממנו החרושת בית ע"י

 המפקח. שיקול לפי נוסף איטום להשגת באפוקסי השוחות של פנימית

 הבקרה תאי תקרות .ג

 ו/או ומדרכות שבילים ,חניה משטחי ,כבישים ,בשטח שתותקנה שוחות תקרות

 התקנת פתח. עם 489 בתקן כנדרש כבד מטיפוס תהיינה המפקח שיורה במקומות

 רלוונטיים. ומפרטים תקנים ,יצרן להנחיות בהתאם תתבצע התקרות

   ירידה שלבים .ד

 .631 ת"י לפי רחבות מדרגות מסוג תהיינה המדרגות -
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 תהיינה המדרך צידי משני  .מינימום ס"מ 25 יהיה המדרגה של המדרך רוחב -

 פנימה. הבקרה תא מקיר תבלוט המדרגה  .לצדדים החלקה למניעת בליטות -

 .658 ת"י הוראות לפי ייבדק ועיגונם החרושת בבית החוליות יצרן ע"י יותקנו שלבים -

 יתקבלו כאלה יהיו אם הירידה ששלבי כזה ובאופן אנכית תהיה החוליות הצבת -

 אנכיים. טורים בשני       

 

 מכסים .10.6

 B125 מסוג בינוני לעומס ,הבקרה שוחות בתקרות שיותקן ברזל מיצקת עגול יהיה המכסה

 "ולפמן תוצרת "HD-33 "כרמל דגם D400 מסוג )כבישים( כבד לעומס ,"33 "כרמל דגם

 יעמדו המכסים כל ,המפקח ע"י שיאושר אחרת מתוצרת איכות שווה או בע"מ" תעשיות

 .489 ת"י בדרישות

 מיציקת סגר עם B125 מסוג ,בינוני לעומס מכסה יהיה במדרכה המותקנות בשוחות -

 ברזל.

 ב.ב. סגר עם B125 מסוג ,בינוני לעומס מכסה יהיה  במגרשים המותקנות בשוחות -

 D400 מסוג ,כבד לעומס המכסה יהיה חניה במפרצי או בכביש המותקנות בשוחות -

    סגר עם

 ברזל. מיציקת

 כדלקמן: יהיה השוחות מכסי קוטר

 ס"מ 50 בקוטר מכסה – מ' 1.25 עד בעומק בשוחות -

 ס"מ 60 בקוטר מכסה – 1.26 מעל בשוחות -

 או הכביש פני רום עד יהיה מדרכות או בכבישים המותקנות בשוחות המכסה פני רום

 המדרכה.

 הגינון. בשטח הסופי הקרקע פני רום מעל ס"מ 10-ב יוגבה הבקרה תא מכסה

 הקווים. ובדיקת העבודות גמר לאחר יגורזו המכסים

 שוחה. מחברי .10.7

 תוצרת "איטוביב" מסוג שוחה מחבר באמצעות ייעשו הבקרה שוחות אל הצינורות חיבור

 לשוחת הצינור בין החיבור המפקח. ע"י מראש שיאושר ש"ע או בע"מ תעשיות ולפמן חברת

 וגמיש. אטום להיות נדרש הבקרה

 מפלים. .10.8

 הבקרה לשחות צמוד חיצוני מפל יבוצע המפקח יורה ו/או בתוכנית המסומן מקום בכל

 בין שנוצר החלל ומלוי התא בדופן חורים התקנת כוללת העבודה הנדרש. ובאורך בקוטר

 היוצא לצינור הנכנס הצינור בין הגובה הפרש כאשר .30-ב בבטון השוחה וגוף המפל צינור

 בהתאם העבודות כל פנימי. מפל לבצע אפשר המפקח ובהנחיית ס"מ 40 על עולה אינו

 רלוונטיים. ומפרטים תקנים ,יצרן להנחיות

 הקו בדיקת .10.9

 בזמן סטיות בו חלו לא אם ,נוספת פעם הקו שיפוע ייבדק הצינורות חיבור השלמת לאחר

 בלחץ הצינורות יבדקו ובמילוי בחול הקווים כיסוי לפני לכך בנוסף ,הצינורות חיבור
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 שהצינורות הלחץ המפקח. ע"י שתאושר ובשיטה התקן לדרישות בהתאם הידרוסטטי

 קווים לכסות אין אטמ'. 0.25 על יעלה לא אך המפקח הוראות לפי יקבע בו לעמוד יצטרכו

 הדרושים והמים הציוד כל את לספק הקבלן על הבדיקה. על המפקח אישור קבלת לפני

 כולה. ההצעה במחיר ככלולות יחשבו וההוצאות נוסף תשלום כל ללא הנ"ל הבדיקה לביצוע

 לאטימות. הידראולית בדיקה

 ובשיטה התקן לדרישות בהתאם לאטימות הצינורות יבדקו ובמילוי בחול הקווים כיסוי לפני

 אטימות ובדיקת החוצה לדליפה הידרוסטטית בדיקה באמצעות המפקח ע"י שתאושר

 פנימה. לדליפה

 ולשוחות. לצינורות בנפרד תתבצע הבדיקה

 ותוצאות בדיקות ביצוע אופן את בחתימתו שיאשר המפקח בנוכחות תבוצע הבדיקה

 האטימות.

 הביוב קווי בקטעי הבדיקות ביצוע ושעות תאריכים יפורטו בו מפרוט דו"ח ויכין ינהל הקבלן

 תחשב ,בכתב המפקח אישור לאחר רק והתוצאות. הבדיקה ביצוע אופן ,השונות ובשוחות

 הדרישות. על כעונה הבדיקה

 הצינורות אטימות בדיקת

 תבוצע הידרוסטטית בדיקה הכללי. במפרט 57078 -ו 57077 בסעיף כמפורט תבוצע הבדיקה

 שחדרו זרים וחומרים לכלוך מכל היטב ינקה הנבדק הקטע בקרה. שוחות שתי בין בקטעים

 של קצוות שני את אוטמים מבחוץ. בהם להבחין יהיה שאפשר ,כך ינקו והחיבורים ,פנימה

 בנקודה יחל הקווים מילוי זמניים. בפקקים הרמטי באופן הבקרה שוחות בתוך הקטע

 בר. 0.5 יהיה הבדיקה לחץ האוויר. הוצאת תוך איטי יהיה המילוי קצב ,ביותר הנמוכה

 השוחות אטימות בדיקת

 סתימת תוך התקרה עד במים שוחה כל למלא יש היצרן. להנחיות בהתאם תתבצע הבדיקה

 המים את להוסיף יש שעות 24 לאחר מתאימים. בפקקים היציאה וחור הכניסה החורי

 פני דובה במפלס ירידה להיות צריכה לא נזילה. יש שממנו בשוחה מקום כל ולתקן החסרים

  בשוחה. המים

 נוסף תשלום כל ללא הנ"ל הבדיקות לביצוע הדרושים והמים הציוד כל את יספק הקבלן

 כולה. ההצעה במחיר ככלולות יחשבו וההוצאות

 מקומות כל את לאתר יש כן כמו הבדיקה. על המפקח אישור קבלת לפני קווים לכסות אין

 את תשביע לא הראשונה הבדיקה באם המפקח. הוראות לפי ולתקנם הבדיקה בזמן הדליפה

 את המשביעות תוצאות לקבלת עד התיקונים אחרי נוספות בדיקות לערוך יש המפקח רצון

 רצונו.

 הקיימת למערכת ביוב חיבור .10.10

 ופיקוח ובאישור המפקח הוראות ,לתוכניות בהתאם יבוצע הקיימת לשוחה חדש קו חיבור

  המים. תאגיד או המקומית הרשות

 עפ"י מתאימים וגידור אזהרה בסרטי לסמן הקבלן על קיימת ביוב לשוחת ההתחברות לפני

 גזים בו קיימים אם לבדוק הקבלן חובת הקיימת. השוחה אזור את העבודה משרד הוראות

 ,מתאימים בטיחות ואמצעי במכשירי שימוש כדי תוך החיבור עבודות את ולבצע מסוכנים

 תאונה לכל אחראי יהיה הקבלן וכדו'. בטחון חגורת ,מאוורר ,גזים לגילוי מנורה כדלקמן:

 קיימים. ביוב בקווי מסוכנים גזים המצאות עקב שתיגרם
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 וההוצאות נוסף תשלום כל ללא הנ"ל הבדיקה לביצוע הדרוש הציוד כל את לספק הקבלן על

 כולה. ההצעה במחיר ככלולות יחשבו

 אליהן הקיימות השוחות תחתית רום את מחדש למדוד הקבלן על ,העבודה תחילת לפני

 אישור קבלת לאחר ורק למפקח יעביר המדידות תוצאות את החדשים. הקווים חיבור מתוכנן

 הצינורות. להנחת תעלות בחפירת להתחיל הקבלן יורשה בכתב

 ,המפקח הנחיות ,הכללי במפרט 570827 סעיף ,לתוכניות בהתאם יתבצעו החיבור עבודות

 הכתוב בא לא מקרה בשום העבודה. משרד של והבטיחות הזהירות כללי וכל המים תאגיד

 העלול אדם כל וכלפי עובדיו לבטיחות ,הקבלן של הבלעדית מאחריותו להוריד זה במפרט

 הקבלן. ע"י המבוצעות העבודות עקב להיפגע

 אספקה כולל השוחה בקיר ועיגונו הצינור חיבור ,השוחה קיר שבירת כולל הקו חיבור

 בשוחה עבודה לאפשר כדי השפכים שאיבת או הטיית ,זמנית סתימה ,קיר מחבר של והתקנה

 הצינור ניקוי ,הזמנית החסימה פתיחת ,השוחה קירות תיקון ,מחדש הקרקעית עיבוד ,יבשה

 הקו הפעלת ,מהשוחה הפסולת חומר כל הוצאת ,בשוחה העיבוד תיקון ,הסתימה במקום

 העבודה. לביצוע הנדרשים חומר או פעולה וכל מחדש

 בהתאם חדשה שוחה במקומה ויבנה ,הקיימת השוחה את הקבלן יפרק המפקח ידרוש אם

 המפקח. להוראות

 הבקרה תאי מידות .10.11

 מתייחסות הכמויות בכתב הנקובות המידות ,לשרטוטים במידותיהם יתאימו הבקרה תאי

 ועד הקרקע פני לעומק מתייחס התא עומק הטייח. לאחר התאים של הפנימיות למידות

                                                                                               מתא. המוצא צינור לתחתית

 העודף. והרחקת בחזרה מילוי כן וכמו מעברם וחציבת חפירה גם כוללים הבקרה תאי מחירי

 וארמטורות סניטריים כלים .11

 מתקן לקבלת הדרושות המלאכות וכל והחומרים ציוד כל של והתקנה אספקה כוללת העבודה

 הספחים וכל ואביזריהן התברואתיות הקבועות כל של והתקנה אספקה כולל ,לפעולה ומוכן מושלם

 בהתאם ,העבודה בתוכניות למסומן בהתאם הכל ,הסניטריות לקבועות הקשורים והאביזרים

 כל של והתקנה הספקה כוללת העבודה ספק כל להסיר מנת על המזמין. והנחיות המכר חוק למפרט

 שרוולים ,ושרשראות פקקים ,חיזוק ברגי ,קונזולים ,זיזים ,אביזרים של והרכבה אספקה ,הצנרת

 הסופי למקומו הציוד להעברת בניין באתר הנדרשים והעבודות האביזרים וכל איטום ,צנרת למעברי

 לטיפול הקבלן האחריות נכללת העבודה במחיר כן כמו לפעולה. ומוכנה מושלמת בצורה והתקנתו

 האחריות. תקופת כל לאורך הספק מול

 תורשה לא א'. סוג ,מעולה מסטנדרט ,ושבר פגם מכל נקיים ,מחרס יהיו הסניטריות הקבועות כל

 חוסר ,חלק פנים שטח ,טיבם מבחינת המפקח ע"י מדוקדקת בדיקה שיעברו לפני הקבועות הרכבת

 ו/או האדריכל בחירת לפי אחרים צבעים בגוון או לבן בצבע יהיו הכלים וכו'. כתמים ,גבשושיות

 המפקח. הנחיות

 מזוויתני זיזים על ,החרסינה בתוך ,הסופי הרצפה מפלס כלפי אחידים בגבהים יורכבו הרחצה כיורי

 ק"ג. 200 -כ של לעומס תתאים המשטחים התקנת בקיר. קבועים נירוסטה

 ק"ג. 400 של לעומס  חרושתי תליה למתקן ותחוזקנה החרסינה פני על ירכבו תלויות אסלות
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 שטחם כרום. מצופים ,א' סוג מעולה מסטנדרט הם אף יהיו הסניטרים לכלים והאביזרים הברזים

 הקבועות וסוג צבע ,דגם ,חומר לרעש. הגורמות מים מערבולות למניעת ביותר חלק יהיה הפנימי

 ברזים ,לקבועות האדריכל אישור את לקבל הקבלן על אדריכל. אישור טעון והברזים הסניטריות

 העבודה. לאתר הבאתם לפני וסוגם

 שרברבות: מערכות – ובדיקתם תברואה מתקני "התקנת 1205.3 לת"י יתאימו סניטריות קבועות

 מיוחדות לדרישות או עליהן החל הישראלי התקנים מכון למפרט או ואביזריהן" שרברבות קבועות

 המפעל. של

 על כלים הרכבת של המקומות בכל .1205.3 ת"י הנחיות פי על תבוצע השרברבות קבועות התקנת

 הבינוי משרד בהוצאת גבס מחיצות לביצוע במדריך להנחיות בהתאם תבוצע העבודה גבס מחיצות

 היצרנים. של ההרכבה להוראות בהתאם יותקנו מיוחדות קבועות והנדסה. תכנון מנהל – והשיכון

 עומס. בדיקת לבצע יש הסניטריים הכלים התקנת לאחר

 סביבתה לבין סניטרית קבועה בין המגע מקום לניקוי. נגישים שיהיו כך יותקנו סניטריות קבועות

 חיבורים או סמויים מחסומים להתקין אסור למים. אטים יהיו ריהוט( ,עבודה משטח ,רצפה ,)קיר

 ,ביקורת לשם למחסומים או לחיבורים לגשת אפשר אם אלא ,הנקזים למערכת קבועות של סמויים

 בקבועות. לפגוע בלא ,פירוק או תיקון

 מאיץ הכולל ערך שווה או "כרומגן" מתוצרת תקן תו נושא בתכניות המצוין בנפח יהיה חשמל דוד

 הקרוב. לניקוז המחוברת עודף מי וצינורית טרמוסטטי ברז ,ביטחון שסתום ,חוזר-אל שסתום ,חום

  כיור. לסיפון או במקלחת רצפה מחסום כגון פעיל לסיפון יחוברו מזגנים לניקוזי הכנות

 המערכת מסירת .12

 יצוינו בהם אשר מעודכנות וסכמות (AS-MADE) עדות תכניות הקבלן יכין העבודה סיום עם .12.1

 ממוחשב בפורמט תהיינה עדות תכניות וכדו'. זרימה כיווני ,הברזים מספר ,הציוד מספר

 .DWG במפורמט אלקטרוני מידע גבי על למזמין ותימסרנה

 יהיה השילוט וכדו'. ברזים ,חשמל לוח ,אוגר ,משאבה לכל מפורט שילוט ויתקין יכין הקבלן .12.2

  נירוסטה. וברגי מגולוונת שרשרת ע"י לציוד ויחובר לבן בצבע חריטה עם שחור בקליט עשוי

 מסמך בכתב ויגיש המערכת רכיבי על ופעולת תקינות בדיקת יבצע הקבלן ,העבודות סיום עם .12.3

 ,המפרט דרישות עפ"י הותקנו המערכת מרכיבי כל הבא: בנוסח ההתקנות ביצוע המאשר

  בהתאם. כשורה פועלים ונמצאו ההתקנה לאחר נבדקו ,יצרן והוראות התכניות

 התאמה תיבדק אלה בבדיקות המערכת. של קבלה בדיקות יבצע הקבלן בהשתתפות ,המפקח .12.4

 במפרט. כמפורט המזמין לדרישות

 לתפעול הסבר תיקי הכללים סטים 3 הקבלן יכין המערכת לקבלת וכתנאי המסירה לקראת .12.5

 הכוללים: ואחזקה

 ע"י שיידרש כפי מונע טיפול הוראות ואחזקה. הפעלה הוראות כולל ,המתקן תיאור -

 וכדו'. תקופתיים טיפולים הציוד יצרן

 וספקים. חילוף חלקי ורשימת ציוד של קטלוגים -

 (.AS-MADE) המתקן של מעודכנות תכניות מערכת -

 ,ומנוע הספק של מנוע כל עבור ציון עם ,במתקן השונים המנועים של סימון טבלת -

 המתנע. של זרם ליתרת בטחונות וכוון ,בעומס ואמפרז' נומינלי אמפרז'
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 מהאביזרים אחד כל של הכיוון ציון עם והבטחון הפיקוד אביזרי של סימון טבלת -

 הנ"ל.

 מהאביזרים. אחד כל של הוראה ציון עם המדידה אביזרי של סימון טבלת -

 הדרושות. הפעולות את לבצע שיוכלו כך ,המתקן בתפעול האחזקה אנשי את ידריך הקבלן .12.6

 העבודה". "גמר על בכתב אישור המבצע יקבל מתאים תיעוד ולאחר הקבלה בדיקות בסיום
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 מתזים למערכת מיוחד מפרט - ב' חלק 07 פרק

 כללי .01

 ,שרדיתמ הבין הועדה בהוצאת הכלליים המפרטים של הבאים הפרקים הוראות גם חלות הקבלן על

 .אחרונה( )הוצאה לחוזה מצורפים אינם אם גם

-ו 19 ,34 ,16 ,11 ,08 ,07 ,00 פרק משרדית הבין הועדה בהוצאת בניה לעבודות טכני מפרט .12.7

57. 

 העדכונים(. )כולל הל"ת תברואה למתקני הוראות .12.8

 1596 ,1205 ישראלים תקנים .12.9

 הנדרשים וחומרים ציוד על החלים העדכניים הישראלים התקנים כל .12.10

 NFPA-25-ו NFPA-13, NFPA-20, NFPA-22 תקני .12.11

 הוראות על עדיפות המיוחד המפרט הוראות המיוחד. והמפרט הכללי המפרט פירושו "המפרט"

 הכללי. המפרט

 המתקנים לגבי הטכניות הדרישות לכל יסוד מהווה אליו המצורפות והתוכניות זה מיוחד מפרט

 במפרט הכלולות הטכניות הדרישות בכל לעמוד יחויב הקבלן ולהתקין. לספק הקבלן על אשר

 בהן. הכלול שהוא כל מתנאי הנובעות הדרישות בכל וכן ובתוכניות

 הכרח אין אך העבודות של היחידה מחירי ,והרכבה המדידה אופני ,הבצוע אופני את מתאר המפרט

 במפרט. הנוסף ביטויה את תמצא הכמויות בכתב ו/או בתכניות המתוארת עבודה כל כי

 וטיבה העבודה היקף .02

 הלואי אמצעי ,המוצרים ,החומרים ,הציוד את כוללת זה למפרט נושא המשמשת העבודה .13.1

 באופן וכמתואר בתכניות כמתואר מושלם המתקן להתקנת הדרושים הדברים יתר וכל והעזר

 אחרים. קבלנים ו/או המזמין ע"י יבוצעו כי במפורש צויין אשר העבודות למעט ,במפרט כללי

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

 

 והשלמות שינויים ,המפורט התכנון ,המבנה לתנאי בהתאם בפרטיה להשתנות עלולה העבודה .13.2

 במיקומם ישתנו ,לדוגמא הצנרת עבודות הקבלן. ע"י המוצע לציוד ובהתאם ובבצוע בתכנון

 יתוכננו המקורי מהתכנון והסטיות השינויים כל בתכנון. ולשינויים למבנה שיתאימו מנת על

 ,והדרישות מהתכניות וסטייה שינוי כל ואופן. צורה בשום יפגע לא המתקן שטיב כך ויבוצעו

 הבצוע. לפני המהנדס לאישור יוגשו

 

 אין זה. את זה כמשלימים הבטיחות ותכנית תכניות ,הכמויות כתב ,המפרט את לראות יש .13.3

 בכל אולם ,בנותרים גם ביטויה את תמצא מהם באחד המתוארת שהעבודה ההכרח מן זה

 אש. כיבוי ודרישות המוסמכות הרשויות של ההוראות ,התכניות הם הקובעים מקרה

 הגישה דרכי את להכיר מנת על לבניין המיועד המגרש את ללמוד ,במקום לבקר הקבלן על

 שביקר מצהיר הקבלן העבודה. ביצוע את להשפיע היכולים התנאים כל את ולהכיר אליו
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 שהבין ,המתקנים להתקנת לו הדרושים והאינפורמציה התוכניות את שקיבל ,העבודה בשטח

 כהלכה. ופועלות מושלמות מערכות פיהם על לבצע שביכולתו והמפרטים התוכניות כל את

 

 ותקנות הוראות ,לחוקים בכפיפות ויותקנו ייוצרו השונים המתקן וחלקי המוצרים ציוד כל .13.4

 ההוראות ,התקנים מכון ,הבריאות משרד ,העמק מגדל ,עיריית המוסמכות הרשויות של

 הוראות ,החוקים כל העבודה. ומשרד אש מכבי ,הבריאות משרד של תברואה למתקני

 החובה חלה הקבלן על ,הזה המפרט של נפרד בלתי כחלק ייחשבו אלה רשויות מטעם ותקנות

 או העבודות סיום ממועד יאוחר ולא קבלתם עם מיד הרשויות אישורי את למהנדס למסור

 עבודות. חלקי

 ישראלי תקן ובהעדר העדכניים הישראליים התקנים לדרישות יתאימו והמוצרים הציוד כל .13.5

 התקנים או הרשויות של הדרישות בין סתירות נתגלו .NFPA תקני לדרישות יתאימו הם

 העבודה. תחילת לפני המהנדס לידיעת העניין את הקבלן יביא ,במפרט הכלולות אלה לבין

 ומכרעת. סופית תהיה בנדון והחלטתו העבודה ביצוע אופן על יחליט המהנדס

 

 העדכניות הבטיחות תקנות לדרישות מלאה בהתאמה ויותקנו יסופקו והמוצרים הציוד כל .13.6

 הקבלן יספק כן כמו בהם. שימוש עקב התפוצצות או דלקה התהוות נגד בטיחות לרבות

 באנשים פגיעה מפני להבטיח מנת על ,הנעים החלקים ע"ג מתאימים הגנה אמצעי ויתקין

 רשות כל של העדכניות הבטיחות לדרישות בהתאם יהיו אלה הגנה אמצעי הציוד. פעולת בזמן

 הרשמית. סמכותה בגדר הינם אלה שעניינים

 

  והעבודה הפרויקט תאור .03

 למערכת עזר ואביזרי משאבות חדר ,ספרינקלרים מערכת התקנת כולל הפרויקט .14.1

  הספרינקלרים.

 

  וקיים. חדש במבנה תותקן המערכת .14.2

 

 והמקום התכניות בדיקת .04

 מסביב קרקעיות התת התשתיות כל מיקום את ולגלות לסרוק הקבלן על העבודה תחילת לפני .15.1

 את לברר תיעול( וביוב )מים העירוניות לרשתות ההתחברות נקודות את ולתאם המבנה

 לרשת ההתחברות צורת לגבי המים ותאגיד מקומית רשות אותה של המיוחדות הדרישות

 נכללות הנ"ל ההתחברויות בגין העבודות כל לכך. בהתאם ולפעול והמים וההכנה הביוב

 המתקן. במחיר

 

 האחרות השונות והמערכות הבטיחות תכנית ,האש כיבוי תכניות את לבדוק מתחייב הקבלן .15.2

 עליו זה. בחוזה הכלולות לעבודות הנוגע בכל המקום תנאי את וכן וסביבתו האתר בתחום

 אותן של הקיים מצבן את בחשבון ולקחת בשטח המבוצעות העבודות שלבי את להכיר

 עבודותיו. את יבצע בו במועד עבודות
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 מיום יום 14 תוך למהנדס להודיע וזכותו ובמבנה באתר ביקר כאילו הקבלן את רואים .15.3

 מוקדמות עבודות גם לרבות ,במקום התנאים לבין התכניות בין סתירות על ,החוזה חתימת

 את ולקבל ,וכד' גישה אפשרויות הפתחים למידות ביחס ,בוצעו אם אחר קבלן ע"י שבוצעו

 בנדון. המהנדס הנחיות

 לשינויים ,הביצוע פרטי ,לעבודות האחריות כל עליו תחול - הנ"ל במועד הקבלן הודיע לא

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

 שהבין ,העבודות לביצוע לו הדרושים והאינפורמציה התכניות כל את שקיבל מצהיר הקבלן .15.4

 כהלכה ופועל מושלם מתקן לפיהם לבצע שביכולתו והתיאורים המפרטים ,התכניות כל את

 המהנדס. רצון לשביעות

 לתיקון ניתן ויהיה מדויק אינו ,בתכניות כמצוין ,וכו' הצינורות ,היציאה פתחי ,הציוד מיקום .15.5

 להתאים יהיה הקבלן על העבודה. ביצוע בזמן רצויים שיהיו או שיידרשו לשינויים בהתאם

 ומקצועות החשמל ,האוויר מיזוג ,בנין לתכניות וכיו"ב המפלסים ,התוואי ,המיקום את

 מתכניות סטיות או שינויים עקב שנוצרו המציאותיים התנאים עם התחשבות תוך ,אחרים

 הביצוע. דיוק עבור ובלעדית מלאה באחריות ויישא ,אלה

 אי על למהנדס ולהודיע בעבודתו יתחיל בטרם שבתכניות המידות כל את לבדוק הקבלן על .15.6

 בכתב. והסברים הוראות ולבקש ,שבמציאות המידות לבין שבתכניות המידות שבין התאמות

 )כתוצאה במקומה שלא שתעשה עבודה וכל המידות דיוק לבדוק הקבלן אחראי מקרה בכל

 חשבונו. ועל נכונה בצורה הקבלן ע"י מחדש ותבנה תיהרס התאמה( ומאי דיוק מאי

 כן וכמו ,התכניות לרשימת בהתאם לחוזה המצורפות התכניות כל משמען ה"תכניות" .15.7

 ושינוי. השלמה ,הסברה לצורך החוזה חתימת לאחר לקבלן שתימסרנה תכניות

 לוודא אחראי הקבלן נושא. באותו קודמת תכנית כל תבטל לקבלן שתימסר שינויים תכנית .15.8

 העדכנית. התכנית שבידיו הביצוע לפני

 וביצוע מוצרים .05

 המשובח מהמין יהיו ,הקבלן ידי על יסופקו אשר ,וכיו"ב האביזרים ,הציוד ,המוצרים כל .16.1

 ובהיעדרם ,העדכניים הישראליים התקנים ,המפרט בדרישות הבחינות מכל ויעמדו ביותר

 ,חומרים אותם לדוגמאות ,כן כמו ,יתאימו הם המתאימים. האמריקאים התקנים בדרישות

 אשר וכיו"ב אביזרים ,ציוד ,מוצרים המהנדס. ידי על ואושרו נבדקו אשר ואביזרים מוצרים

 לדרישות המתאימים - באחרים ויוחלפו הקבלן ידי על מהאתר יסולקו - לנ"ל יתאימו לא

 כאמור. ולדוגמאות

 ובאורח למפרטים ,לתכניות בהתאם ,ביותר גבוהה מקצועית ברמה תבוצענה העבודות כל .16.2

 ובכפיפות הנ"ל התקנים לדרישות בכפיפות ,מוסמכים מקצוע אנשי ע"י נכון מקצועי

 במסגרת הוא ,זה בחוזה העבודות על הפיקוח אשר ,מוסמכת רשות כל של לדרישותיה

 התאמת על בכתב אשור לידו להמציא מהקבלן לדרוש רשאי המהנדס הרשמית. סמכותה
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 אישור להמציא מתחייב והקבלן ,רשות אותה של וכיו"ב תקנות ,הוראות ,לדרישות העבודות

 יידרש. באם זה

 ובעזרת ,במקצועם בקביעות העוסקים מומחים מקצוע בעלי ע"י תבוצענה מקצועיות עבודות .16.3

 נכללים אינם המהנדס לדעת אשר ,המיוחדות העבודות בכל מתאימים ויצרנים משנה קבלני

 תעודה להמציא חייבים ,ריתוך עבודות שיבצעו הרתכים כל הקבלן. עבודת של הרגיל בתחום

 הריתוך. לסוגי בהתאם ריתוך עבודות בביצוע יכולתם את המאשרת מוסמך ממוסד

 לאחר וגם העבודות ביצוע במהלך כי ,עבודה וביצוע מוצר כל רכישת לפני לוודא הקבלן על .16.4

 תקלות של במקרה מוצרים ותחלופת ויעילה קלה אחזקה תתאפשר ,למזמין מסירתם

 ושינויים.

 המוצרים את יזמין בטרם ,ואביזרים וציוד עבודות חלקי ,מוצרים של דוגמאות יספק הקבלן .16.5

 מתאים במועד יסופקו הדוגמאות המלאכה. בבית או באתר העבודות בביצוע החל ובטרם

 ההזמנה. מועד או הביצוע התחלת לפני יום 30-מ יאוחר לא אך העבודה להתקדמות

 להשוואה וישמשו המתקן ביצוע גמר לאחר עד המפקח במשרד באתר יישמרו הדוגמאות

 המבוצעת. ולמלאכה שיסופקו ולמוצרים לציוד

 התאמת לוודא מנת על ,ועבודות דוגמאות של בדיקה הקבלן יבצע ,המפקח דרישת לפי

 הקבלן ע"ח מוסמכת במעבדה יבוצעו הבדיקות ותקנים. חוקים ,לתקנות והציוד המוצרים

 במלוא הקבלן יחויב שלילית תוצאה של מקרה בחוזה.בכל המוגדר למנגנון בהתאם

 ההוצאות.

 טרם גבוהה. איכות ובעלי חדשים ויהיו ,זה מפרט לדרישות יתאימו והציוד המוצרים כל .16.6

 והציוד המוצרים של מלאה רשימה המהנדס של לאישורו הקבלן ימציא הציוד הזמנת

 ומפרטים היצרנים שמות את גם תכיל ,העתקים 3-ב להמציאה שיש ,זו רשימה הדרושים.

 נתוני ,היצרנים של טכניים מפרטים ,קטלוגי מספרו ,פריט כל של המסחרי השם כגון: נוספים

 יכלול ,המוצרים כל לגבי יידרש אשר המידע וכיו"ב. דוגמאות ,היצרנים את מחייבים פעולה

 צבעים ,סיכה משחות ,סיכה שמני של פירוט זה ובכלל ואחזקה שימוש הוראות גם היתר בין

 וכדו'.

 ללא לבנין יובא אשר ציוד כל בו. ויותקן לבנין יובא המהנדס ידי על יאושר אשר ציוד רק .16.7

 משחרר אינו הציוד אישור ,זאת עם יחד תחתיו. יובא מאושר וציוד המקום מן יסולק ,אישור

 של ופעולתו התקנתו ,בנייתו ,תכנונו ,הציוד של נכונה לבחירה מלאה מאחריות הקבלן את

 בשלמותה. המערכת ושל בנפרד פריט כל

 שהינם להוכיח יכולים אשר ספקים או יצרנים אצל רק ומוצרים ציוד הזמנת יאשר המהנדס .16.8

 ידיהם על שיוצרו דומים ומוצרים ציוד כי להוכיח היצרנים על מתאים. וניסיון ידע בעלי

 הדורש הציוד לגבי לפחות. שנים 3 במשך בהם המשתמשים רצון לשביעות בפעולה נמצאים

 ציוד להזמנת יעיל. שרות למתן מוכר שם בעלי ליצרנים עדיפות יתן המהנדס ,תקופתי שרות

 המחזיקים סוכנים בארץ להם שיש לספקים או ליצרנים עדיפות תינתן חו"ל תוצרת ומוצרים

 יעיל. שרות ארגון בארץ להם שיש לכאלה שרות הדורש ולציוד ,חילוף חלקי של מלאי
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 הציוד לטיב הקבלן של אחריותו הסרת משום שהם כל ומוצרים לציוד המהנדס באישור אין

 והמושלמת. התקינה ופעולתם והמוצרים

 נמצאים המתקן השלמת לשם הדרושים והמכשירים הציוד המוצרים כל כי מתחייב הקבלן .16.9

 להשלמת המתאים במועד להתקנה למקום ולהביאם להשיגם יכול שהוא או ידו בהישג

 החוזה. חתימת בעת הקיימות התקנות לפי ,בזמן עבודתו

 ,שווה" איכות בעל "...או המלים המתאים הסעיף של בגופו צויינו שלגביהם המקומות בכל .16.10

 יהיה המהנדס מתאימים. תחליפים להציע הקבלן רשאי ,וכד' ערך" "שווה או לו" "שווה או

 לפריט שווה איכות בעל או "שווה" באמת הינו התחליף שלדעתו בתנאי לאשרם מוכן

 ,תחליף הצעת במסרו אחרות. מבחינות או המחיר מבחינת לכך צדקה שיש ו/או ,המפורט

 ,התוצרת לסוג הנוגעים הפרטים כל את בהצעתו ויציין עבורו הנדרש המחיר את הקבלן יציג

 וכיו"ב. מקורה

 את ולהרכיב לספק עליו יהיה ,ידו על תחליף הוצע לא או הקבלן שהציע התחליף אושר לא

 שפורט. לפי הנדרש המוצר

 החוזה. חתימת מיום יום 60 תוך לציוד היסודות תכניות את למהנדס למסור הקבלן על .16.11

 ביצוע על יפקח הקבלן הקבלן. בתכניות בהתחשב לציוד היסודות את יבצע הבניין קבלן

 ודיוס ביטון לרבות ,הציוד של הסופית התקנתו לאחר הבטון עבודות את וישלים היסודות

 וכד'. בסיסים ,עוגנים

 לא מבטון היסוד שמשקל כך לתכנן הקבלן על ,נעים חלקים בעל ציוד של יסודות תכניות

 עליו. העומד הציוד משקל מפעמיים יקטן

 חלק )המהווה בטון רצפת או משטח על ממוקם אשר נעים חלקים בעל לציוד יסודות תכניות

 בלוק". "אינרציה או צף" "יסוד בשיטת לתכנן הקבלן על המבנה( של

 גומי מטיפוס רעידות משככי ע"ג ימוקמו יותקנו אשר הנע הציוד פריטי ויתר המשאבות כל

 אלה משככים הבטון. יסודות ע"ג יותקנו אשר לולייניים פלדה קפיצי או גזירה במאמץ

 מסגרת של גיאומטרי למרכז מעל יימצא הנדונה היחידה של הכובד שמרכז כך ימוקמו

 בנצילות רעידות שיכוך ליצירת תתאים הסטטית ששקיעתם כך ייבחרו המשככים המשככים.

 לפחות. 85% של

 הגנה זויתני כמו בבטון לקביעה המיועדים האביזרים כל את הבניין לקבלן לספק הקבלן על

 היסוד. טפסנות ביצוע התחלת לפני מספיק זמן וכד' שרוולים ,עיגון פלטות ,פינות על

 

 המערכות תאור .06

  אש כיבוי מערכת .17.1

 מנוע הכוללת ספרינקלרים ממשאבת המוזנת ספרינקלרים מאמצעות אש כיבוי מערכת -

 .PSI 90 ובלחץ GPM 400 בספיקה דיזל



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  209 עמוד
 

 מ"ק. 120 בנפח המשאבות לחדר הצמוד מים ממאגר מוזנת  הספרינקלרים משאבת -

 ג'וקי. משאבת תותקן הנ"ל למשאבה -

 כנ"ל ,המשאבה עם שיסופק ובקרה הפעלה לוח ע"י תופעל הספרינקרלים משאבת -

 הג'וקי. למשאבת

 תקן לפי ויבוצעו יתוכנן המשאבות בחדר והצנרת הציוד ושאר האש כיבוי משאבת -

NFPA-20, לתקן בהתאם ויבוצע יתוכנן המים מאגר NFPA-22, הספרינקלרים מערכת 

 .NFPA-13 לתקן בהתאם ותבוצע תתוכנן במבנה

  המאושרת. הבטיחות לתכנית בהתאם ימוקמו הספרינקלרים למערכת הסנקה ברזי -

 

 (DRAWINGS WORKSHOP) ביצוע תכניות      .07

  ביצוע תכניות להכין ,החוזה במסגרת ,מהקבלן לדרוש רשאים המפקח ו/או המהנדס 

(Workshop Drawings) וציוד. צנרת מערכות חלקי של 

 ,הביצוע תכניות הכנת הוצאות אישורן. לאחר רק יחל והביצוע המתכנן לאשור יוגשו התכניות 

 כלשהי. תוספת עבורן תשולם ולא ,היחידה במחירי נכללות

 בצוע במשך לקבלן שימסרו תכניות ו/או המכרז תכניות על יתבססו הקבלן של הבצוע תכניות 

 במפרטים. הכלולות הדרישות ועל הפרויקט

 הטכני המפרט במסגרת הדרישות את ולהשלים המפרט בדרישות שינויים להציע רשאי הקבלן 

 שינויים אושרו לא עוד כל מינימום כדרישות הקבלן את מחייבות המפרט דרישות אך ,ידו על שיוכן

 במפרט.

 בעלי מומחים ו/או מהנדסים ע"י התכנון את לבצע מתחייב הקבלן ,התכנון לטיב אחראי הקבלן 

 את והמכירים ידם על שיבוצעו התכנון בעבודות מתאים הנדסי ידע ובעלי הנדונות בעבודות נסיון

 החוזה. במסמכי במפורש נזכרו לא אם אף ,והתקנות החוק ,התקנים הוראות ,המקצוע כללי

 אי ,לטעות הקבלן של מאחריותו במאומה לגרוע כדי בו יהיה לא מהנדס ע"י התכניות אישור 

 הזמנים. מן בזמן שיתגלו ,וכד' התאמה

 לקוי. תכנון עקב שייגרמו הפסד או נזק לכל אחראי הקבלן 

 ,להוכיח עליו יהיה ,בארץ בהם נסיון נרכש שטרם חדשים חומר או עבודה שיטת הקבלן הציע 

 הקבלן החוזה. בדרישות ועמידתם למטרתם התאמתם ,מוסמכת מעבדה של דעת חוות בעזרת

 על הדעת חוות שנתקבלה לאחר אלא הנ"ל בחומרים או בעבודות להשתמש או לייצר רשאי אינו

 אישורו. את וקיבל המהנדס ידי

 ועליו בבנין העבודות שאר של העבודה לתכניות שלו העבודה תכניות להתאמת אחראי הקבלן 

 את והמבצעים המתכננים והקבלנים היועצים ,המתכננים ,המהנדס עם וביצוע תכנון את לתאם

 הפרוייקט.

 כגון העבודות את המתארים המסמכים כל את המהנדס לאישור הקבלן יגיש התכניות עם ביחד 

 וכד'. חילוף חלקי ספרי ,כיוונים הוראות ,אחזקה הוראות ,טכניים ותאורים מפרטים
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 ואושרו שבוצעו כפי לעבודות ויתאימן ההוראות כל לפי התכניות את שוטף באופן יעדכן הקבלן 

 למעשה. במקום

 ואספקת ובהזמנה בעבודות לעיכובים האחריות בכל הקבלן ישא בחוזה האמור ביתר לפגוע מבלי 

 באשמתו. שנגרמו ודגמים מסמכים ובהגשת ,בתכנון מעיכובים כתוצאה המוצרים

 יתר ,המהנדס עם הביצוע ואופני הדרישות ,הפרטים כל תאום גם יכלול המפורט התכנון 

 והמזמין. המתכננים

 המתכננים יתר ע"י התכניות בביקורת למהנדס ויסייע המהנדס לאישור התכניות את יגיש הקבלן 

 תכנון שידרוש או שיבטלם או והשלמות שינויים ידרוש או התכניות את יאשר המהנדס והמהנדס.

 והמזמין. הקבלן בין מהחוזה חלק יהוו המאושרות סופיות התכניות ,מחודש

 שיבדוק לאחר עותקים. 4-וב והתכניות הציוד מפרטי את המהנדס של לאשורו ויגיש יכין הקבלן 

 המפרטים יכללו מקרה בכל העבודה. את לבצע הקבלן חייב פיו על מאושר עותק המהנדס יחזיר

 הבאים: המסמכים את ותכניות

 ומספר מסחרי שם לרבות מוכנים ציוד פריטי או ציוד עבור טכני ופירוט כלליות תכניות א.

 והספקים. תפוקות ,קטלוגי

 מוכן מוצר בבחינת שאינם ציוד פריטי או ציוד עבור טכני ופירוט מפורטות ביצוע תכניות ב.

 של הקטלוג ומספרי המסחרי שם את השאר בין יכלול הטכני הפירוט לייצרם. צורך ושיש

 כולו. המכלול עבור והספקים תפוקות וכן במכלול השונים הפריטים

 למעשה. יסופק ואשר שאושרו הציוד של האלמנטים כל הרכבה תכנית ג.

 מהלכי לרבות להרכבה הדרושים הפרטים כל את ויכלול 1:25 מדה קנה יהיה השרטוט 

 וחשמל. צנרת

 ע"י הוצעו אשר וכו' החיווט ,הצנרת של העבודה בתכניות שינוי כל של מפורטות תכניות ד.

 המהנדס. ע"י עקרונית ואושרו הקבלן

 המקוריות. התכניות לגבי שינויים יהיו באם גימור ועבודות המבנה בשלד פתחים תכניות ה.

 תכנון להבטיח מחובתו אופן בשום הקבלן את ישחרר לא המהנדס ע"י העבודה תכניות אישור 

 חלק או ,פריט כל ויחליף ישנה ,יתקן הקבלן נכון. מקצועי באורח והתקנה הרכבה ,ייצור וכן נאות

 ללא וזאת ,הנדרש לתקן מתחת או ירודה איכות בעל ,פגום אותו ימצא המהנדס אשר עבודה של

 התקדמות בקצב לפגוע כדי או הביצוע במהלך להפרעות לגרום כדי בו יהיה לא אשר ובאופן דחוי

 העבודה.

 ,הפרויקט הנהלת של הסופי האישור את לקבל הקבלן על ,המהנדס ע"י התכניות אישור לאחר 

 הציוד. הזמנת או הנדונות העבודות ביצוע לפני וזאת מוסמכת מעבדה
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 וצביעה ניקוי ,הגנה .08

 אפשריות פגיעות מפני חלק כל או העבודות על להגן הקבלן על ביצוע תקופת כל במשך .19.1

 על אחרים. וגורמים קבלנים ו/או עצמו הקבלן ע"י העבודה ביצוע כדי תוך להגרם העלולות

 הבניה. בזמן באתר המאוחסן או המותקן הציוד להגנה האחריות מידה באותה חלה הקבלן

 

 או סיד ,טיח כתמי למנוע מנת על הציוד על מתאים כיסוי בעזרת להגן הקבלן על היתר בין

 אחרים לנזקים כן כמו מתייחסת הקבלן אחריות אחרים. ע"י המבוצעות עבודות עקב צבע

אחרות. או האוויר קורוזיביות,מזג ,כימיות ,טרמיות ,מכניות השפעות לרבות לציוד כלשהם

  

 ,שלו המשנה קבלני ,הקבלן עובדי ע"י עבודתו ביצוע כדי תוך שנגרמו לנזקים אחראי הקבלן .19.2

 נקיון על ישמור הקבלן אחרים. ע"י שבוצעו לעבודות ידו על שסופקו חומרים או ציוד

 המיועד המקום אל וכד' לכלוך ,פסולת כל ביומו יום מדי ויסלק עובד הוא שבהם המקומות

 באתר. לכך

 

 חיצוניים בתנאים ,הבנין עבודות בגמר ורק אך הקבלן ע"י תצבע הסופית הצבע שכבת

 מאבק. וחופשי יבש ובאוויר מתאימים

 

 וראוי מסודר ,נקי במצב כשהוא למהנדס חלקיו כל על המתקן יימסר העבודה סיום עם

 הבחינות. מכל לשימוש

 

 בפני והמוצרים הציוד חלקי כל של יעילה הגנה לשם הדרושים האמצעים בכל ינקוט הקבלן .19.3

 מהם ואלה מגולבנים יהיו רטיבות עם במגע הבאים והפלדה הברזל חלקי כל וקורוזיה. חלודה

 מכל מברשת( ע"י )גירוד מכניים באמצעים יסודי באופן ינוקו ,אפשרי הדבר אין שלגביהם

 יצרן ע"י מומלץ עליון מגן צבע שכבות בשתי ייצבעו הניקוי בגמר מיד וכיו"ב. קליפה ,חלודה

 הגלויים השטחים המהנדס. ע"י ייקבעו אשר בגוונים וזאת המהנדס ע"י ומאושר היסוד צבע

 כל ,כאמור סינטטי שמן בצבע פעמיים הם אף ייצבעו מגולבנים פלדה או ברזל חלקי של לעין

 המורכבים המתקן חלקי כל קדמיום. מצופים יהיו וכו' משאבות של אלה כגון הציוד ברגי

 המהנדס. של רצונו לשביעות ,רצויות בלתי אקלימיות השפעות בפני יוגנו למבנים מחוץ

 

 המתקן של המתכת חלקי יתר וכל הבסיסים ,התמיכות ,המתכת תליות ,הפלדה צינורות כל

 מגן יסוד צבע שכבות בשתי וייצבעו פלדה מברשת בעזרת מחלודה ינוקו מגולבנים שאינם

 צבע יצרן ע"י מומלץ עליון מגן צבע שכבות בשתי מכן ולאחר שו"ע או ז.נ." "האוטוקוט כגון

 בסביבה המותקנים מתזים  המהנדס. ע"י ייקבעו אשר בגוונים המהנדס ע"י ומאושר היסוד

  .LISTED CORROSION RESISTANT מסוג: יהיו קורוזיבית
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 וקטלוגים הוראות ,סופיות תכניות .09

 מערכת עקרוני באופן הכוללת מסמכים מערכת ,המתקן מסירת לפני ,למהנדס ימסור הקבלן 

 ודפים ואחזקה הפעלה הוראות הכולל אחזקה" ו"ספר AS-MADE סופיות עדות תכניות

 הציוד. ואביזרי פריטי כל עבור קטלוגיים

 תכניות מערכת .20.1

 

 של ממוחשבים סופיים שרטוטים של מושלמת מערכת בדיסק וכן עותקים 5-ב יספק הקבלן

 כל סיום לאחר הקבלן ע"י ויעודכנו ישורטטו אשר AS-MADE שבוצע" "כפי המערכת

 המקורית. לתכנית ביחס בביצוע שנעשו וסטיות השינויים כל את ויכללו במתקן עבודותיו

 בהם יופיעו וכו'. הפיקוד ,החשמל מערכת ,הצנרת מערכת את במפורט יכללו אלה שרטוטים

 המתקן ביצוע בסיום בבניין קיימים יהיו אשר חשמלי וחיווט עזר אביזרי ,מוצרים ,ציוד כל

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

 את נאה בצורה זכוכית מצופות קשיחות מסגרות בתוך הפיקוד לוחות ליד יתלה הקבלן

 ותרשים החשמל מערכת תרשים ,הצנרת מערכת תרשים ,המתקן של ההפעלה הוראות

 ,שסתום ,ברז כל ומפורטת ברורה בצורה יופיעו אלה בשרטוטים ,האוטומטית המערכת

 שיטה לפי במספרים יסומנו הנ"ל הפריטים כל במערכת. למעשה המצויים וכו' פיקוד אביזר

 והגיונית. ברורה

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

 "שילוט בסעיף )כמפורט במערכת במקומו הנדון הפריט אל בטוח באופן תוצמד אשר ,מתכת

 וסימון"(.

 

 אחזקה ספר .20.2

 

 עם קשה במעטפה כרוך יהיה הספר העברית. בשפה עותקים 5-ב אחזקה" "ספר יספק הקבלן

 השאר: בין יכלול האחזקה ספר והכנסתם. דפים להוצאת מתאים סידור

 

 לעיל. כמפורט שבוצע" "כפי תכניות מערכת א.

 הרגילה ההפעלה סדר את המתאר מיוחד מערך לרבות: ואחזקה הפעלה הוראות ב.

 לרבות בהן הטיפול ואופן שכיחות תקלות טבלת המתקן; של היומיומית

 ועובד המכונאי על אשר הפעולות הבנת לשם הדרושים שרטוטים או דיאגרמות

 יצרני ע"י לקבלן שנמסרו כפי ולאחזקה מונע לטיפול הוראות לבצע; האחזקה

 פעולה כל הכוללים ,וכו' "חודשי" ,"שבועי" ,"יומי" טיפול מערכי לרבות ,הציוד

 במצב המתקן על לשמור מנת על הנכון במועד לבצע האחזקה עובד על אשר

 קיומו. תקופת כל במשך מעולה תחזוקה
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 מספרו בצד פריט כל של הקטלוגי מספרו צויין בה ,המותקן הציוד רשימת ג.

 הפעלה ,התקנה מפרטי כולל הציוד של קטלוגים ולרבות במערכת הסידורי

 ואחזקה.

 וכתובת שם ,קטלוגיים מספרים כולל ,הקבלן ע"י מומלצים חילוף חלקי רשימת ד.

 הסיכה ומשחות השמנים סוג זו ברשימה יכללו כן כמו החלקים. יצרני

 חברת על אשר הנ"ל החומרים וכמויות במתקן לשימוש המומלצים הסטנדרטיים

 במחסניה. להחזיק האחזקה

  

 והשרות הבדק ,האחריות תקופת .10

 ,בחוזה כמוגדר חודשים 12 של תקופה למשך חלקיו כל על המתקן לפעולת אחראי יהיה הקבלן  

 את הבדק( )תקופת זו תקופה במשך בנוסף ויבצע ,המהנדס ע"י המתקן קבלת מיום שתחל תקופה

 להלן. המפורטות השרות פעולות

 נגרם כן אם אלא ,זו תקופה תוך נתגלו אשר לקוי או פגם כל חשבונו על לתקן מתחייב הקבלן 

 כל ידו. על שנמסרו והאחזקה ההפעלה להוראות בניגוד ,נכון בלתי שימוש עקב הליקוי או הפגם

 מנת על וזאת התקלה על ההודעה ממסירת שעות 24-מ יאוחר לא אך דחוי ללא יבוצעו התיקונים

 במועד תיקונים לבצע הקבלן בא לא המתקן. של והסדירה התקינה בפעולתו הפרעות למנוע

 ,חלקים רכישת לרבות ,התיקונים ביצוע על להורות האחזקה חברת או המזמין רשאי ,שנדרש

 ההוצאות. בכל הקבלן את ולחייב אחרים קבלנים או עובדים באמצעות

 אשר שלם פריט ו/או חלק כל נוסף תשלום וללא הצורך לפי הקבלן יחליף הבדק תקופת בתוך 

 החלפתם. מיום חודשים 12 למשך בדק תקופת תחול שהוחלפו ופריטים חלקים על כלקוי. נתגלה

 ,משאבות הכולל: המתקן לבדיקת קבועות תקופתיות בקורות הקבלן יערוך הבדק תקופת במשך 

 ורישום הליקויים תיקון תוך ,התקינה פעולתם להבטחת וכו' חום מחליפי ,התפשטות מיכלי

 לפחות. לחודשיים אחת תערכנה הביקורות הממצאים.

 .(NFPA-25) 1928 ת"י לפי הנדרשות תחזוקה העבודות כל את הקבלן יבצע הבדק תקופת במשך 

 במצב המזמין של האחזקה אנשי לטיפול המתקן את למסור הקבלן על הבדק תקופת תום עם 

 למפקח בכתב להודיע הקבלן על ויידרש. במידה חידוש או תיקון כולל הבחינות מכל תקין פעולה

 למסור כוונתו על הקבלן הודיע לא המתקן. את למסור כוונתו על הבדק תקופת תום לפני שבועיים

 גמר מועד יידחה ,למסירה כשר שאינו במצב המפקח בדיקת בעת במתקן שנמצא או ,המתקן

 המלאה. רצונו לשביעות למפקח המתקן יימסר בו למועד עד הבדק תקופת
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 כללי - צינורות .11

 צינורות 11.1

 נומינליים קטרים 11.1.1

 קטרים הם הכמויות ברשימת והמפורטים בתכניות המסומנים הקטרים כל 

 לקוטר בקרוב תאומות ,ב"אינטשים" מוגדרות כשהן ,ומידותיהן ,נומינליים

 הצנור. של החיצוני הקוטר את התואם במ"מ או הצנור של הפנימי

 הצינורות ושלמות ניקיון 11.1.2

  חיים מבעלי וזהומים מלכלוך נקיה וכן פגמים ללא להיות חייבת הצנרת כל 

 על: להקפיד יש זאת להבטיח כדי זעירים.

 ושלא פיזי באופן יפגעו שלא בצורה באתר הצינורות של נאות איכסון -

  הצינורות. לתוך לכלוך יחדור

  להתקנה. יורשה לא פגום צנור הרכבתו. לפני הצנור כל וניקוי בדיקת -

 צינורות ותליית תמיכת 11.1.3

 הסוגים מכל )"שלות"( וחבקים מתלים ,)קונסולים( תמיכות על יורכבו הצינורות 

 לאישור. אלו ממוצרים דגמים להכין הקבלן על .(NFPA-13) 1596 לת"י בהתאם

 תכנית הקבלן יכין ,צינורות מספר להרכבת קונסולים ידרשו בהם המקומות לכל

 התליות כל המתלים. וסוגי הצינורות בין המרחקים יסומנו שבה הקונסול

 חם. בגילוון מגולוונים יהיו - וכו' חבקים ,המתמיכות

 "פיליפס". ברגי בעזרת תעשה וכו' לתקרות ,לקירות הקונסולים קביעת 

 .(NFPA-13) 1596 לת"י בהתאם לפי יהיו התמיכות בין המרחקים              

 

 מגופים 11.2

 של לטמפרטורה והתושבות במערכות העבודה ללחצי יתאימו במערכות המגופים 11.2.1

  המערכות.

 ודגמים הכמויות בכתב המפורט מגוף של סוג מכל דגמים למפקח יספק הקבלן 

 נוספים. דגמים אספקת ידרוש שהמפקח או תחליפים להציע ברצונו אם ,נוספים

  מערכת. בכל יורכבו שסתומים איזה המפקח יחליט ,הדגמים בדיקת לאחר

 של האוגנים לקוטרי במידותיהם יתאימו ושסתומים למגופים נגדיים אוגנים 11.2.2

 חרוטים. פלדה אוגני ויהיו השסתומים או המכשירים

 נוחים. וטיפול גישה אפשרות שתהיה כך יורכבו והרקורדים האוגנים 
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 שרוולים      11.3

 שרוולים יסודרו ,תקרות או קירות ,מחיצות דרך העוברים הצינורות לכל 

 החצוני מהקוטר יותר גדול 2" לפחות הפנימי הקוטר קשיח. פלסטיק מצינורות

 בשרוול. העובר הצנור של

 מכל מ"מ 2 מטוייחים קיר או מחיצה של הצדדים משני לבלוט חייבים השרוולים 

  צד.

 מ"מ. 20 השרוולים יבלטו רצפות דרך העוברים לצינורות 

 

 למבנה מחוץ המים אספקת עבודות 11.4

 הצינורות 11.4.1

 ציפוי ללא 530 ת"י לפי המיוצרים מרותכים פלדה מצינורות עשויים יהיו צינורות 

 דחוס בטון + פוליאטילן של שכבתי דו חרושתי חיצוני ציפוי ועם מלט של פנימי

 עליונה. בשכבה

 .3/16" יהיה הצינורות של דופן עובי 

 חרושתי. ציפוי עם שו"ע או "אברות" תוצרת יהיו ספחים 

 וריתוך חיתוך ,הנחה ,הצינורות פיזור 11.4.2

 הקבלן ועל מאוד זהיר להיות חייב העבודה בזמן בצינורות הטיפול א.

 את לגלגל אין הצנור. של בציפוי פגמים למניעת האמצעים בכל לנקוט

 העטיפה חסרי הקצוות על נשען כשהצנור ,מסילות ע"ג רק אלא הצנור

 תמיכת הקרקע. פני על הצנור את לגרור פנים בשום אין החצונית.

 חול. שקי על תעשה הצינורות

 לאחר ,בלבד חשמלית ברתכת קצה בריתוך יעשה הפלדה צינורות חבור ב.

 ניקוי לאחר פלדה. מברשת בעזרת וחלודה מלכלוך הקצוות ניקוי

 מ"מ 4 באלקטרודה הבאים התפרים יעשו ,הראשון מהתפר השלקה

 מפעל ע"י לכך מוסכמים רתכים ידי על יעשה הריתוך .6010 מסוג

 המפקח. בפני זה אישור הצגת ולאחר הצינורות

 מאושר מדגם בחום מתכווצת וביריעה בסרט - לעטוף יש הריתוך מיקום 

 הצינורות. יצרן מפעל ע"י

 חיתוך במכשיר שימוש תוך לצורך בהתאם יעשה פלדה צינורות חיתוך ג.

 אוטוגניים. וריתוכים חיתוכים יורשו לא בלבד. אייר"-"ארק

 שדה" "שרות בדיקות ה.
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 של השדה" "שרות אנשי ע"י הריתוכים יבדקו הריתוך עבודות בזמן 

 הודעה לאחר הקבלן ע"י תעשה הבדיקה הזמנת לצינורות. ביח"ר

 של רדיוגרפי צלום גם תכלול הבדיקה למהנדס. מראש מתאימה

 המפקח. ע"י יקבע אשר בשעור הריתוכים

 "שרות אנשי יוזמנו החצוני הבידוד תיקון עבודות גמר לאחר כן כמו 

 בעזרת החצונית העטיפה לבדיקת הצינורות מפעל של שדה"

 בעטיפה ידם על שנתגלו הפגיעות את יתקן הקבלן "הולידיטקטור".

 "שרות ע"י יאושרו התיקונים האפשר. ובמידת הקו כיסוי לפני החצונית

  תמורה. ללא  מבוצעות הנ"ל הבדיקות כל שדה"

 התקנים מכון אישור 11.4.3

 מכון תעודה ,נוסף תשלום כל ללא ,יידרש באם ,למפקח להמציא הקבלן על 

 בדרישות עמד שסופק מהמשלוח שהצינורות ,אחרת מעבדה כל או התקנים

 התקן.

 לבדיקות העבודה ממקום צינורות לשלוח הזכות את לעצמו משאיר המפקח 

 הקבלן. חשבון על נוספות

 הקו כיסוי 11.4.4

 יוחל לא אולם ,האפשרי בהקדם יכוסה לתעלה המורד הצינורות קו של קטע כל 

 לפחות שעות 24 במשך אטמ' 12 של הלחץ בדיקת לאחר אלא קטע כל בכיסוי

 סופי באופן הונח שהקטע לאחר יבוצע הכיסוי לכך. אישורו נתן שהמפקח ואחר

 הפגמים כל ותיקון והקשתות הריתוכים כל בידוד ולאחר ,התעלה בתחתית

 הנמוכה היא הטמפ' כאשר המוקדמות הבוקר בשעות קטע כל לכסות יש בבידוד.

 היממה. בתוך ביותר

 היחידי הינו הקבלן הקבלן. אחריות את משחרר לא המפקח מצד הכיסוי אישור 

 העבודה. כל על האחראי

 ולא ממקומם הצינורות לתזוזת יגרמו שלא באופן בזהירות הכיסוי את לבצע יש 

 ס"מ 20 בגובה חול כסוי באמצעות יעשה הכסוי ובידודם. הצינורות בשלמות יפגע

 הידוק תוך ס"מ 15 בעובי חול של בשכבות התעלה יתרת ומלוי לצנור מעל

 באזור 98% ועד כביש שאיננו באזור צפיפות 96% עד ,דלעיל כמצויין בשכבות

 כביש.

 מערכת שטיפת 11.5

 הזורמים נקיים במים המערכת חלקי כל של שטיפה תבוצע לשימוש המערכת מסירת לפני 

 לפחות. .ft/sec 10 במהירות
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 לחץ בדיקות 11.6

 שעות 24 במשך ,אטמוספירות 12 של בלחץ הידראולי במבחן תיבדק המים מערכת כל 

 לפחות.

 אוגנים 11.7

 .CLASS-150 לפי יהיו האוגנים כל 

 

 הספרינקלרים מערכת .12

                                        בבנינים. האזורים כל על להגן מיועדת הספרינקלרים מערכת 12.1

 .NFPA-13 תקני לפי מחושבים ההמטרה וצפיפות הסיכון רמת

 

 תקנים 12.2

 ודרישות 1596 ת"י ,הישראלי התקנים ומכון NFPA-13 הנחיות לפי תבוצע המערכת 

 והדרישות התקנים של הסעיפים לכל כפוף יהיה העבודה בצוע צורת הכבאות. שירותי

 הישראלי. הסטנדרטי המפרט של 34-ו 07 לפרקים העבודה כפופה לכך בנוסף הנ"ל.

 דרישות את תואמת המערכת כי המאשרת התקנים ממכון בדיקה תעודת יקבל הקבלן 

 .(NFPA-13) 1596 ת"י

 

 צנרת 12.3

 ,תפר ללא "40-"סקדיול שחורים צינורות יהיו 1"¼ קוטר עד הצינורות א.

 או -QUICK-UPב ומחוברים ASTM-A-53 אמריקאי לתקן המתאימים

 צבועים. לאתר יסופקו הצינורות בהברגה.

 מחוברים "10 "סקדיול שחורים צינורות יהיו ומעלה 1"¼ מקוטר הצינורות 

 .-QUICK-UPב

 מגולבנים. אך כנ"ל לצינורות חלופה הכמויות-בכתב קיימת 

 של לאלמנטים או לקירות ומקבילים ישרים בקוים יותקנו הצנרת קוי כל ב.

 הגגות. קונסטרוקצית

 במים תשטף המערכת התקנתם. לפני זרים שבבים/גופים מכל תנוקה הצנרת 

 הפעלתה. לפני

 הצנרת. של היחידה במחירי נכללים QUICK-UP אביזרי 
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 לחץ בדיקת 12.4

 לפחות. שעות 24 במשך ,אטמוספירות 12 של הידראולי בלחץ תעשה הבדיקה 

 הנ"ל. התקופה במשך ,שהיא כל לחץ נפילת תורשה לא 

 ספרינקלרים 12.5

 RECESSED או UPRIGHT או PENDENT מסוג יהיו במשרדים הספרינקלרים 

PENDENT תבריג ובעלי מהירה תגובה בעלי NPT זרימה מקדמי ובעלי K=5,6 

  .68°C הפתיחה וטמפרטורת

 הכמויות. ובכתב בתכנית יתוארו ,ויהיו במידה ,המתזים של אחרים סוגים             

 מפתח באמצעות תעשה הרכבתם בתכניות. למפורט בהתאם יורכבו הספרינקלרים 

 זו.  למטרה מיוחד ,בלבד אורגינלי

 

 ראשית הפעלה תחנת 12.6

  תכלול: ראשית הפעלה תחנת 

  ,פרפר( מגוף )או OS&Y  דגם מתרומם ציר עם שער מגוף -

 ניקוז, וברז ,הידראולי פעמון ,לחץ מדי שני ,בילום תא עם אזעקה חוזר אל שסתום -

  1/2" לחץ פורק שסתום -

 מכסים. עם שטורץ מצמדי ושני חוזר אל שסתום כולל להסנקה חיבור -

 זרימה רגש -

  1" בקוטר בדיקה ברז -

 העירונית. הרשת אופיין לבדיקת שטורץ ומצמד מגוף עם 3" הסתעפות -

 הכמויות. בכתב למפורט בהתאם הכל .UL/FM ע"י מאושרים יהיו האביזרים כל

 

 קומתית הפעלה תחנת      12.7              

 הכוללת: הקומתית ההפעלה תחנת תותקן במבנה )מפלס( קומה בכל                           

 פרפר(, מגוף )או OS&Y  דגם מתרומם ציר עם שער מגוף -

 לחץ מדי שני עם חוזר אל שסתום -

 זרימה רגש -

 הראשי( הצינור בקוטר תלוי הברז )קוטר 1596 בת"י המוגדר בקוטר ניקוז ברז -

 1" בקוטר בדיקה ברז -
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 הכמויות. בכתב למפורט בהתאם הכל .UL/FM ע"י מאושרים יהיו האביזרים כל

 

 (DELUGE) הצפה מערכת      12.8              

 .NFPA 13 תקן דרישות לפי מים מסך יותקן הצופים לאולם הבמה בין

 תכלול: המערכת

 UL/FM מאושרים BSP 1/2" הברגה K5.6 בעלי  אמפולה( )ללא פתוחים מתזים -

  ,ביניהם מ' 1.8 של במרחק הבמה אורך לכל יותקנו אשר

 לקוטרים בהתאם אפ" "קוויק אביזרי ידי על מחוברת SCH40 מגולוונת צנרת -

 מתלים. כולל ,בתכנית המופעים

 ע"י חשמלית הפעלה עם הצפה שסתום יותקן – (DELUGE) הצפה שסתום -

 מתוצרת מושלמת. להתקנה הנדרשים האביזרים כל את וכלל V24 DC סולנואיד

 פרפר מסוג ניתוק מגופי יותקנו השסתום ואחרי לפני מאושר. ערך שווה או ברמד

 .UL/FM מאושר

 RATE RASE & FIXED מסוג: חום גלאי 2 של הצלבה ע"י תופעל המערכת

TEMPERTUR אחרים. ע"י תכנון ,1220 תקן לפי המבנה בתקרת שיותקנו 

 הכמויות. וכתב למפורט בהתאם הכל .UL/FM ע"י מאושרים יהיו האביזרים כל

 

 עבודה קבלה/גמר בקרה 12.9

 המערכת. בדיקת תערך לנ"ל ובהתאם NFPA של מפורטים תקנים לפי מתוכננת המערכת 

 שתוכח ולאחר NFPA של במפרטים כמצויין ,הבדיקות גמר לאחר רק תערך סופית קבלה

 שירותי של סופי אשור לקבל אחראי הקבלן הנ"ל. למפרטים בהתאם ,המערכת תקינות

 ובצוע המערכת התכנון בדיקות הוצאות הישראלי. התקנים מכון של וכן חיפה הכבאות

 השונים. הסעיפים של היחידה במחירי יכללו המערכת

  

  וציודם אש-כיבוי משאבות .13

 של הפנימית החצר בשטח ממוקמים ,אליו הצמוד המים ומאגר האש כיבוי משאבות חדר 13.1 

 קיים. קיר מאחורי המתנ"ס

 הבאות: והדרישות הציוד את יכלול המשאבות חדר  

 הספרינקלרים. מערכות להזנת דיזל מנוע עם משאבה 13.1.1  

 הספרינקלרים. למערכת ג'וקי משאבת 13.1.2  

 למשאבות. ופיקוד חשמל לוחות 13.1.3  
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 חירום. תאורת 13.1.4  

 ניקוז. סידורי 13.1.5  

 הדיזל. משאבת ספק לדרישות בהתאם מאולץ או טבעי אוורור 13.1.6  

 האש כיבוי לרכזת יחווטו המשאבות בחדר הבקרה ולוחות המגופים כל 13.1.7  

 במבנה.

      

 אש לכיבוי דיזל משאבת 13.2 

 כללי 13.2.1  

 למערכת מים אספקת כמקור משמשות דיזל מנוע עם המשאבות   

 לעיל. כמתואר שריפה של במקרה אש כיבוי לצרכי הספרינקלרים

 

 האתר תנאי 13.2.2  

 מ'. 800.0 הים: פני מעל גובה   

 .30C עד 0C הסביבה: טמפרטורת   

  

 המשאבה נתוני 13.2.4  

 GPM 400  ספיקה:   

 PSI 90  סניקה: לחץ   

  8" יניקה: צינור קוטר   

 4" סניקה: צינור קוטר   

 מזויין. מבטון בסיס על תותקן המשאבה   

 דיזל מנוע 13.2.5  

  ע"י ומאושר N.F.P.A 20 לתקן ויתאים המשאבה יצרן ע"י יסופק המנוע .א

U.L/F.M. 

 תנאי לפי ספיקה במקסימום המשאבה להפעלת יתאים המנוע הספק .ב

               למפורט מעבר המנוע סיבובי מהירות את להעלות צורך ללא הסביבה

 .U.L/F.M ע"י אושר ואשר היצרן ע"י

 ,המנוע קירור לצורך הכיבוי במי שימוש תעשה המנוע של הקירור מערכת .ג

 אינה הניקוז צנרת אם בגרביטציה. ביוב מערכת אל ינוקזו הקירור מי

 עינית בה להתקין יש הקירור מי בזרימת להבחנה אפשרות ואין פתוחה
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 גמיש. גומי מחבר יותקן הניקוז לצינור המנוע בין בחיבור זכוכית.

 מערכות שתי יכלול המנוע ומצברים. מתנע ע"י חשמלית יותנע המנוע .ד

 מקבילות. והתנעה טעינה

 הפליטה צינור קצה ,גמיש ומחבר רעש משקיט עם מפלט צינור יכלול המנוע .ה

 קוטר אליו. גשמים מי חדירת יאפשר שלא כך ויעוצב למבנה מחוץ יותקן

 המפורט עפ"י המותר את יעבור לא הנפלטים הגזים שלחץ יבטיח הצינור

 הפליטה צינור של החלקים כל את מחום לבודד יש המנוע. יצרן ע"י

 ,חשמל כבלי ,פלסטית ביוב צנרת כדוגמת הנפלט מהחום להינזק העלולים

 וכדו'. תאורה גופי

 של ישירה התנע יאפשר אשר פיקוד לוח עוקף התנעות בלוח יצויד המנוע .ו

 ,חום במד יצויד זה לוח ,הפיקוד ללוח הזדקקות ללא חירום בשעת המנוע

 עבודה. שעות ומונה מנוע סיבובי מד ,ושמן לחץ מד

               ותקן היצרן הוראות עפ"י הנדרשת בקיבולת יהיו ההתנעה מצברי .ז

N.F.P.A 20, אל ויחוברו מהרצפה המוגבהת מתאימה מסגרת על יוצבו 

 בהם. קורוזיה למניעת ווזלין גריז במשחת ימשחו המצברים קוטבי המנוע.

 מכמות 5% מכיל כשהוא שבו הדלק שמפלס כזה באופן יוצב הדלק מיכל .ח

 משאבת מעל ס"מ 10-ב גבוה יהיה הדלק מיכל ברז ,המקסימלית הדלק

 הדיזל. במנוע הדלק

 .NFPA תקן לדרישות ויתאים הדיזל מנוע יצרן ע"י יקבע הדלק מיכל נפח .ט

 איוורור צינור ,מכאני דלק גובה מד ,מסנן עם מילוי בפתח יצויד המיכל

 ,פתוח במצב לנעילה ניתן אשר אספקה ברז ,להבה בבולם בקצהו מצויד

 עם דלק מד ,מתוברג פקק עם גם יסגר סגור להיותו בנוסף אשר ריקון ברז

 מילוי. וצינור דלק להחזרת פתח ,מצוף

 להגן )יש מנחושת תהיה הצנרת ,לפחות "½ בקוטר תהיה הדלק צנרת .י

 צינור קטע עם מנוע אל יחוברו הדלק צינורות פלב"מ. או מכניות( מפגיעות

 מיכל אל הצנרת חיבור המנוע. יצרן ע"י ויסופק ליעודו המתאים גמיש

 .N.F.P.A 20  בתקן  המפורט עפ"י הדלק

 + המיכל תוחלת את להכיל תוכל אשר מאצרה תיבנה הדלק מיכל סביב .יא

 או הקרקע אל דלק ופיזור נזילות שתמנה כך תיבנה המאצרה .10%

 דלק. אליה ונשפך במידה הסביבה

 המפקח. הוראות עפ"י יהיה הגוון הצבע מפרט עפ"י יצבע המיכל .יב

 ע"י ולמנוע למשאבה יותאם זה לוח ,וטעינה התנעות לוח יסופק המנוע עם .יג

 לדרגת גם יתאים בחוץ להצבה נועד אשר התנעות לוח המשאבה. יצרן

 לכך. המתאימה אטימה

 מנוע לסימון: ביקורת ונוריות הדממה ,התנעה ,ניסוי בלחצני יצויד הלוח .יד

 ותקלות. בפעולה מנוע ,הכן במצב

 והטעינה. המצברים מצב לביקורת זרם ומדי מתח במדי יצויד התנעות לוח .טו

 או ידני או אוטומטי במצב להציב ניתן זה מתג בורר. במתג יצויד הלוח .טז

 לשבירה. הניתן זכוכית חלון ע"י יוגן זה מתג מנותק.
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 מתאימה נורית ידי על בלוח תצוין ההתנעה במערכת או במנוע תקלה כל .יז

 בצלצול/סירנה. ותלווה

 בנפרד או היצרן. ע"י והמשאבה המנוע עם משותף בסיס על יוצב הלוח .יח

 יעשה המשאבה מנוע לבין ההתנעות הלוח בין החיווט המשאבה. מבסיס

 לכל יוגנו הכבלים ,היצרן הוראות עפ"י מתאים בחתך גמישים בכבלים

 בהם. פגיעה כל שתימנע באופן אורכם

 תקניים. לחץ ברגש יצויד ההתנעות לוח .יט

 בורר ומתג כללית תקלה ,בפעולה מנוע ,יבשים מגעים יכלול ההתנעות לוח .כ

 רמת באתר. ההתראות למערכת יחוברו אשר אוטומטי במצב מוצב שאינו

 המפקח. ע"י תיקבע תקלה או אזעקה החיווי

 

  ג'וקי משאבת 13.2.4  

 אנכי. מדגם חשמלית תהיה המשאבה   

 PSI 100 לחץ ,GPM 20 המשאבה ספיקת   

 המשאבה. יצרן מתוצרת ופיקוד הפעלה-לוח עם תסופק המשאבה   

 מזויין. בטון בסיס על תותקן המשאבה   

 ההפעלה. בלוח שיותקן פרסוסטט ע"י ותופסק תופעל המשאבה   

 

 תקנים 13.2.5  

 יהיו החומרים NFPA-13-ו NFPA-20 אמריקאי לתקן בהתאם יהיה הציוד   

 המשאבה  .ANSI-B-16.5 לתקן יתאימו והאוגנים ,ASTM לתקן מתאימים

 תהיה החשמל מערכת  .FM-ו UL של תקן ע"י מאושרים יהיו הבקרה ומערכת

 הישראלית. החשמל חברת ותקני ישראליים תקנים  .NEMA תקני לפי

 

 משאבות( עם )תסופק הפיקוד מערכת 13.3 

 להלן: הפריטים את תכיל המערכת  

 ברשת. לחץ נפילת ע"י להפעלה פרסוסטט א.  

 ידני. הפעלה כפתור ב.  

 שבועית. נסיון להפעלת שבועי שעון ג.  

 למנוע. פיקוד מערכת ד.  

 מהמערכת. כחלק בנוי מצברים מטעין ה.  
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 אטמוספירות. 0.15 של בדיוק אטמוספירות 12 עד 5 של בתחום ללחץ )רשם( רקורדר    ו.  

 לשעה. ס"מ 3 של סיבוב מהירות                                  

 הנ"ל. האביזרים לכל פיקוד לוח ז.  

 הפיקוד צנרת על ,מנירוסטה או מגולוונת לפחות 1/2" בקוטר תהיה הפיקוד צנרת ח.  

 בקלפות. מ"מ 2 בקוטר חירור עם מטר 1.8 במרחק חוזרים אל שסתומים 2 יותקנו

 צינור על ,המשאבה מהספק 200% של סקלה עם לחץ מד יותקן הפיקוד צינור על ט.  

 המשאבה. להפעלת 1/2" בקוטר ניקוז ברז יותקן הפיקוד

 המשאבה מערכת במחיר נכללים הנ"ל האביזרים כל  

  

 ג'וקי למשאבות פיקוד לוחות 13.4 

 לפחות. 10HP של מנוע להספק יתאימו הלוחות  

 

 שונים אביזרים 13.5 

 לתקן. בהתאם הנדרשים האביזרים כל עם יסופקו המשאבות  א.  

  אקסצנטרי יניקה אביזרי  ב.  

 2% של בדיוק "ונטורי" מטיפוס ,למיכל ההחזרה קו על שיורכב 4" בקוטר זרימה מד  ג.  

                                     היצרן. ע"י המוגדרים למרחקים בהתאם הצדדים בשני המתוקנים מגופים כולל       

 .UL או FM ע"י מאושר שהציוד המוכיח שילוט  ד.  

   יותקן למשאבה במאגר בין היניקה צינור על שיפוע. ללא ,6" בקוטר יהיה היניקה צינור ה.  

 המשאבה. לפני D10 לפחות של ישר באורך יהיה היניקה וצינור UL/FM שער מגוף       

 העזר. וציוד המשאבות במחירי נכללים הנ"ל האביזרים כל  

 

 והפעלה הרכבה 13.6 

 היצרן. של מומחה נציג ע"י תעשינה וההפעלה ההרכבה  

 המזמין. ידי-על יקבע באתר הראשונית ההפעלה מועד  
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 ותכניות מסמכים 13.7 

 להלן: והתכניות המסמכים את יגיש היצרן  

 5 עם שנתקבלה עקומה כולל ,המשאבה של החרושת-בבית בדיקה תעודת א.  

 העקומה. לאורך מינימום בדיקה נקודות

 והמנוע. המשאבה מידות תכניות ב.  

 והפיקוד. חשמל לוח תכניות ג.  

 הרעש. לרמת בדיקה תעודת ד.  

 מומלצים. חילוף חלקי רשימת ה.  

 העזר. ואביזרי הציוד הרכבת הוראות כולל הרכבה תכניות ו.  

 ראשונית. הפעלה כולל הפעלה הוראות ז.  

 וכו'. שבועית ,יומית אחזקה כולל אחזקה הוראות ח.  

 העזר. ואביזרי הציוד כל של קטלוגים ט.  

 הדרושים. מזויין-בטון פרטי כולל ,מפורטות יסודות תכניות י.  

 

 ופיקוד בקרה ,הפעלה לוח 13.8 

 מערכת של להפעלה הדרוש הבקרה וציוד החשמלי הציוד כל את יכלול הלוח  

 של הפיקוד לוח ובין שבינו הקשר את וכן ,להלן שתפורט הפרוגרמה לפי הספרינקלרים

  ראשי. בקרה ללוח ויציאות הג'וקי משאבת ושל החשמלית המשאבה

  

 להלן: לפריטים ואזעקה סימון מנורות גם יכלול הבקרה לוח  

 ע"י מופעלים – האזוריים האזעקה מברזי אחד לכל ואזעקה סימון מנורות .1  

 שלהם. .F.S זרימה בקר

 .O.S&Y מגופי של החשמליים מהמגעים אחד לכל ואזעקות סימון מנורות .2  

   בבניין. מרכזי בקרה ללוח האזהרות להעברת מהלוח יציאות .3  

 צורך יהיה וכן UL/FM לתקני בתאם יהיו שלו הבניה וחומרי החשמל לוח   

 וכן המזמין באמצעות ,הבטיחות ומהנדס ,החשמל מהנדס אישור בקבלת

 החשמל. חברת אישור

                  התקנים. מכון ושל עפולה הכבאות-שירותי של סופי אשור לקבל אחראי הקבלן 13.10

 היחידה. במחירי יכללו והביצוע התכנון של הבדיקות הוצאות
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  אש לכיבוי מים מאגר .14

 נטו. מ"ק 120 יהיה המאגר נפח 14.1

 בפלטה היניקה צינור יצויד הפנימי בצדו ,3" ובקוטר 8" בקוטר יניקה בפתח יצויד המאגר 14.2

 בקוטר עליון מילוי בפתח ,מגוף עם 4" בקוטר ריקון פתח ,מסביבו מים מערבולות למניעת

 למצוף פתח ,8" בקוטר ואיוורור גלישה פתח ,4" בקוטר מים החזרת פתח ,מוטבע 4"

 חיצוני וסולם פנימי סולם ,עליון שרות פתח ,חשמלי למצוף פתח  ,הידראולי פיקוד

 בחלקו והמיכל )במידה העליון בהקיפו בטיחות ומעקה בטיחות כלוב עם מנירוסטה

 20 בגובה החלקה מעצור גם בהיקף הבטיחות מעקה על להתקין יש בכיפה מצויד העליון

 המעקה(. מבסיס ס"מ

 מד במיכל. המים גובה של ומהירה קלה אבחנה יאפשר אשר מים גובה במד יצויד המאגר  14.4

 מ"ק(. ,)ליטרים נפח ביח' המאגר תכולת את יציינו אשר בשנתות יסומן הגובה

 מצוף ע"י יופעל אשר ש"ע או ברמד כגון  4" בקוטר בריכה מגוף ע"י יעשה המיכל מילוי  14.5

 תותקן המילוי מגוף לפני ,ידני באופן להפעילו גם אפשרות תהיה ,ואולטרסוני הידראולי

 אבנים. מלכדות

 

 קורוזיה ומניעת צביעה .15

 כללי 15.1

 ,09.0.18 סעיפים ,הכללי במפרט 16073 ,07091 וסעיפים 11 פרק לפי יבוצעו צביעה עבודות 

 זה. פרק והוראות 09.0.19

 APC-D חרושתי פוליאסטר בצבע מהמפעל צבע עם יסופקו הספרינקלרים צינורות 

 לבן גוון פוליאסטרי אברות וצפוי SA-2.5 דרגה פלדה גרגרי נקוי כולל אברות תוצרת

RAL-9010 מיקרון. 60 בעובי 

 

 הצביעה טיב 15.2

 יכלול המקצועי הצוות מקצועיים. צבעים בעזרת הקבלן ע"י תבוצענה הצביעה עבודות 

 יצרן של מוסמך מקצועי נציג כי לכך לדאוג הקבלן על מקצועי. בדרג אחד צבעי לפחות

 ביישום הצבעים את ידריך ,הבצוע על ופיקוח הצבעים בבחירת למהנדס יסייע הצבעים

 לאחר ורק אך תבוצע נוספת צבע שכבת שבוצעו. העבודות את ויאשר ויבדוק הצבעים

 ושמן. מאבק ניקוייה ולאחר הראשונה השכבה ייבוש
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 צבע 15.3

 צבעים ייצור במפעל לשימוש מוכנות הרמטיות באריזות הקבלן ע"י ירכשו הצביעה חומרי 

 יצרן נציג של הוראות לפי רק תעשה לצבע מדללים תוספת ,המהנדס ע"י שיאושר ,מוכר

 הקבלן ע"י יירכש ,ממושך מאכסון מתיישן או המתקלקל הצביעה חומר הצבעים.

 תהיינה הן ,יסוד צבע שכבות שתי להן שידרשו לעבודות הבצוע. לזמן תואמות בכמויות

 שונים. בגוונים

 

 שטחים הכנת 15.4

 שכבות ינוקו מכני. באופן או ביד פלדה במברשות ניקוי ע"י תבוצע השטחים הכנת 

 WASH) מדללים בעזרת בקפדנות ינוקו שמן כתמי ,הקשקשת ותורחק שנוצרו החלודה

PRIMER.) ונקיים. יבשים סמרטוטים בעזרת יוסר האבק 

 

 הבצוע במהלך קורוזיה מניעת 15.5

 כלהלן: קורוזיה למניעת הפעולות את לבצע הקבלן על ,העבודות בצוע תקופת תוך 

 לאחר מיד ולתקן הצינורות הרכבת לפני לבצע יש ראשונה יסוד צבע שכבת .1

 תיקון. הדרושים המקומות את הריתוכים

 צבע עם יסופקו ,יצרנים אצל או הקבלן של מלאכה בבתי שיוכנו פלדה מוצרי 2

 לעיל. כמתואר שיבוצע יסוד

 יש ,פלדה חובקי או פלדה וצינורות ברזליים אל צינורות בין ישיר מגע למניעת .3

 שרוול בתוך להשחילו או מודבק PVC בסרט המגע במקום הצנור את ללפף

 פלסטיק. מצנור

 מים משאריות כתוצאה שחורים פלדה בצינורות פנימית קורוזיה למניעת .4

 ,המהנדס ע"י מאושרים אלקליים חומרים הניסוי למי להוסיף יש ,לחץ מניסויי

 .8-9 בין PH בעלי יהיו שהמים כך

 הקוים. את לנקז יש גמר לאחר .5

 

 הנדרשות הצבע שכבות 15.6

 מגולוונים פלדה צינורות 15.6.1

 מיקרון. WASH-PRIMER - 40 צבע אחת שכבה א. 

 מיקרון. 35 - סינטטית לכה צבע שכבת ב. 
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 שחורים פלדה צינורות 15.6.2

 שכבה כל - אחת כל מיקרון 40 - עופרת מיניום יסוד צבע שכבות שתי א.

 שונה. גוון בעלת

 מיקרון. 35 - סינטטית לכה צבע אחת שכבה ב.

 המערכות זיהוי .16

 כללי 16.1

 ,הברזים ,הציוד לזיהוי חרות טקסט עם מפלסטיר שלטים ולהרכיב לספק הקבלן על 

 הזרימה. כיוון ואת תפקידו את צנור כל על שילוט צבעי בעזרת לשרטט וכן ,הצינורות

 דוגמאות אישור ולאחר סופי צבע לאחר לעשות יש הצנרת על והסימנים השילוט את 

 השלטים מיקום לבנין. ומחוץ בתוך חללים ,שכטים ,החדרים בכל ,המהנדס ע"י שילוט

 בהתאם השלטים צבע המהנדס. ע"י מאושרים לקריאה נוחים במקומות יהיה והסימונים

 חלקן או העבודות קבלת המהנדס. דרישת לפי או ,שהציוד או הברזים ,הצינורות לצבע

 המהנדס. רצון לשביעות וזיהוי בצוע דרישות של מושלם בבצוע היתר בין מותנת

 וברזים לציוד זיהוי 16.2

 עם זיהוי שלט ויורכב יסופק וניקוז( בדיקה וברזי ממ"מים של ניתוק ברזי )כולל ברז לכל 

 עם ס"מ 5x5 במידות יהיה השלט בסכמה. ברז אותו למספר המתאים הברז מספר

 ,מסויימים במקרים לברזים. היטב מחוזקים יהיו השלטים ס"מ. 3 בגובה מספרים

 פליז. שרשרת ע"י לברז השלט תליית תורשה ,המהנדס לאישור בהתאם

 המתזים: המערכת את המאפיין שלט תותקן הראשית ההפעלה תחנת ליד      16.3

 מתזים: מערכת נתוני

 _________________________ מתקינה: חברה

 __________________________ החברה: טלפון

 __________________________   המתכנן: שם

 ________________________ המערכת: מיקום

 __________________________ המערכת: סוג

 _________________________ התקנה: תאריך

 ___________________________ סיכון: רמת

 __________________________  אחסון: גובה

 __________________________  הסחורה: סוג

 _________________________ המים: צפיפות

 ___________________________ יישום: שטח

 ____________________ למתזים: המים כמות

 ________________________ נדרש: מים לחץ

 ______________________________ הערות:                               
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 והתשלום המדידה אופני .17

 כללי 17.1

 המפורטות הדרישות לקיום ההוצאות כל את כוללים לעבודות היחידה מחירי א.

 נאמר לא עוד כל ובתכניות בתקנות ,הכללי במפרט ,המיוחד במפרט ,בחוזה

 במפורש. אחרת

 לקיום ההוצאות את גם כוללים הכמויות בכתב סעיף בכל העבודות מחירי ב.

 דרישות לקיום להוצאות פרט ,סעיף לאותו יחס ,במפרט המפורטות הדרישות

 לעובדה היחידה מחירי קביעת בעת לב לשים הקבלן על בנפרד. ימדדו כי שנקבע

 בתאורים להתחשב ועליו ,ביותר תמציתי הוא הכמויות בכתב הסעיפים שתאור

 היחידות. במחירי אותם ולכלול בחוזה המלאות ובדרישות במפרט המלאים

 כסיבה המפקח ע"י תאושר לא ,בו התחשבות אי או ,שהוא תנאי כל הבנת אי ג.

 שהוא. סוג מכל נוסף לתשלום כעילה ו/או הכמויות בכתב הנקוב מחיר לשינוי

 

 היחידה מחירי 17.2

 להלן: המפורט כל וכן עזר עבודות ערך את גם ככוללים ייחשבו היחידה מחירי א.

 בעבודה הנכללים עזר וחומרי לסוגיהם מוצרים זה בכלל ,החומרים כל .1

 בדיקתם הוצאות ,אחסונם ,הובלתם ,שבר ,שלהם הפחת ,בה נכללים שאינם

 ותקינותם. לטיבם ואחריות

 החוזה. לתנאי בהתאם בצוע לשם הדרושה העבודה כל .2

 ופיגומים. תמיכות ,מכונות ,מכשירים ,עבודה כלי ,בציוד השימוש .3

 כמפורט. ,הבטיחות דרישות מילוי לשם הגנה אמצעי כל .4

 צנרת ,מציוד ורעשים רעידות מעבר מניעת לשם הדרושים האמצעים כל .5

 לרעידות. הגורמים המוצרים ושאר

 ,כמפורט וכו' העבודה כלי ,הציוד ,המוצרים ,החומרים כל והזזת הובלת .6

 למקום עובדים הובלת הבנין. בתוך והעברתם ופריקתם העמסתם זה ובכלל

 וממנו. העבודה

 ושמירה הגנה וכן ושמירתם המכונות ,הכלים ,המוצרים ,החומרים אחסנת .7

 שבוצעו. עבודות על

 מכס ,בלו ,שחרור דמי ,קניה מיסי ,הביטוח הוצאות ,הסוציאליים המיסים .8

 אחרים. ומיסים היטלים

 על החל תכנון לרבות ,עקיפות( והן הישירות )הן הקבלן של כלליות הוצאות .9

 הכנת ,עבודה ומפרט תכניות של והספקה מהכנה הנובעות והוצאות הקבלן
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 רשימות ,קטלוגים ,ואחזקה הפעלה הוראות ,התקנה תכניות ,דיאגרמות

 מוקדמות הוצאות כל וכן הדרושים החילוף חלקי ורשימות פרטיו כל על ציוד

 ומקריות.

 (.Workshop Drawings) בצוע תכניות .10

 (.AS-MADE) בצוע לאחר תכניות .11

 המפרט. לפי וצביעה ניקוי ,הגנה עבודות .12

 ו/או הדרושים השרוולים כל כולל ,היציקה לפני בטפסנות הכנה עבודות .13

 הבטונים. בתוך צינורות

 ,ווים ,שרוולים ,תליות ,תמיכות ,מתלים ,קונסולים ,ברגים ,איטום חומרי .14

 וכד'. בנין חומרי ,חבורים ,הלחמות ,ריתוכים

 ,חורים ,חללים ,הפתחים כל של וחציבה קדוח ,חיתוך ע"י או מראש ביצוע .15

 בלוחות קדוחים גם כולל ,מראש הוכנו שלא וכד' מעברים ,חריצים ,הנמכות

 וכו'. ספנקריט כגון טרום בטון

 בין וכו'. מעברים ,חריצים ,הנמכות ,חורים ,חללים ,הפתחים סתימות .16

 לפני שהיה כפי לקדמותו המצב והחזרת אחרים ע"י או הקבלן ע"י שבוצעו

 העבודות. התקנת

 הקיימים. בפגומים להשתמש ניתן שלא מקרים באותם וגישה תמיכה פיגומי .17

 המפרט. לפי הצנרת חלקי כל של לחץ בדיקות .18

 וכד'. גידור ,דיפון ,בטיחות עבודות .19

 הזיון. פלדת כולל ובטון מלט ,חול ועטיפות מצעים .20

 אחרים. ע"י המסופקים אלו לרבות ,והציוד המוצרים כל בהזמנות טיפול .21

 המים. מערכות חיטוי .22

 הדרכת ,המתקן הרצת ,וויסות ,כיוון ,להפעלה הקבלן של הוצאותיו כל .23

 ושירות אחריות ,ותיקונים בדק ,האחזקה וחברת המזמין עובדי ,המהנדס

 והפעלתו. המתקן קבלת מיום חודשים 24 למשך

 אותן. מחייבים החוזה תנאי אשר ,שהוא סוג מאיזה ,אחרות הוצאות .24

 הקבלן. רווחי .25

 וקבלת מאושרת מעבדה ע"י וביצוע תכנון ,הספרינקלרים מערכת בדיקת .26

-ו         NFPA-13 ותקני 1596 לתקן בהתאם היא המערכת כי המעידה תעודה

NFPA-20. 
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 מגדל עיריית של הרלוונטיות המחלקות עם המתקן וקבלת הביצוע תאום .27

 העמק.

 ספחים כמות ,העזר עבודות בהיקף משינוי כתוצאה ישתנו לא היחידה מחירי ב.

 בנפרד. נמדדים ואינם היחידה במחירי הכלולים מוצרים וכמות בצנרת

 מדידה אופני 17.3

 נטו מדידה עבודות כל תמדד ,להלן אחרת במפורש צויין שלגביהם למקרים פרט א.

 חיתוך הפסדי עבור תוספת כל ללא במקומה קבועה ו/או מושלמת ,גמורה כשהיא

 וכיו"ב. שבר ,חפיות ,פחת

 לא אשר הלואי ועבודות העזר אביזרי ,הספחים כל ערך את כוללים המחירים 

 ותפעולו המתקן של שלמותו הבטחת לשם הדרושים עם ,נפרדים בסעיפים נמדדו

 והשוטף. התקין ,הסדיר

 ובמפרט הכלליים במפרטים המדידה לאופני בהתאם יהיו המדידה אופני ב.

 סתירה של במקרה המיוחד. המפרט הוראות עדיפים סתירה של במקרה ,המיוחד

 יותר. מאוחרת הוצאתו ששנת המפרט עדיף ,הכלליים המפרטים בין

 ומילוי חפירה עבודות 17.4

 ימדדו ולא ,הצנרת במחיר נכללות למבנה מחוץ בקרקע לצינורות עפר עבודות א.

 בנפרד.

 בסעיף ויכללו בנפרד ימדדו לא ,המבנה בתוך ,בקרקע לצינורות עפר עבודות ב.

 הצינורות.

 עפר. עבודות על ופיקוח סימון תאום יכלל הצינורות במחירי ג.

 נכללת הכללי במפרט 511.01 בסעיף כמפורט חול ועטיפת מצע ,תושבת יצירת ד.

 הצינורות. במחירי

 במחירי כלול הכללי במפרט 511.013 בסעיף כמפורט מילוי של הראשון השלב ה.

 הצנרת.

 עבודות מחיר הצנרת. במחיר נכלל וניקוז ביוב ,מים צינורות עבור תעלות חפירת ו.

 לשוחות. והרחבות בסלע חיצוב גם כולל חפירה

 וציוד מוצרים 17.5

 ו/או דגם ,הכמויות בכתב או במפרט צויין שלגביהם ציוד או מכשירים ,מוצרים א.

 לא היחידה ומחיר ,בלבד וסוגו טיבו קביעת למטרת הדבר נעשה היצרן של שם

 ,מוצרים אחרים באמצעות או בעצמו יספק או יזמין המזמין באם ישתנה

 הכל - אחרים יצרנים של ו/או יצרן אותו של דומים וסוגים מטיב וציוד מכשירים

 המהנדס. בחירת לפי
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 הדוגמה תימדד ,כדוגמה תחילה הזמן ציוד חלק או מוצר או שאביזר מקרה בכל ב.

 לבצוע. סופית שאושרה הדוגמה בעד רק ישולם אולם ,המתאים הסעיף במסגרת

 המזמין. רכוש הינה הדוגמה

 המתאים הציוד חלק או האביזר הרכבת בעד התשלום יופחת הדוגמה ממחיר ג.

 במבנה. תורכב ולא המזמין בידי תשאר שהדוגמה מקרים באותם

 

 אורך יחידות לפי מדידה 17.6

 אורך כולל ,ציריהם לאורך ימדדו קוטריהם ולפי סוגיהם לכל - אספקה צינורות א.

 הנמדד. הצנור מאורך יופחת ואוגנים שסתומים אורך הברגה. ושסתומי רקורדים

 במפרט כהגדרתם הספחים כל את יכלול בכלל ועד 2" קוטר עד צינורות מחיר

 הכללי.

 לפי בנפרד ימדדו אשר הספחים את יכלול לא ומעלה 3" מקוטר צינורות מחיר 

 למעשה. שבוצעה הכמות

 היחידה. במחירי יכללו-ישרים אספקה בצינורות Quick-Up אביזרי 

 הספחים הספחים. אורך כולל ,ציריהם לאורך ימדדו ודלוחים שפכים צינורות ב.

 הכמויות. בכתב המחירים לפי עבורם וישולם בנפרד מכן לאחר ימדדו

 הצנור. של יחידה במחיר יכללו פוליאטילן בצינורות חשמליות מופות מחברי ג.

 המבודדים. הצינורות וקוטרי ולסוגי הבידוד סוגי לפי ימדד - צינורות בידוד ד.

 בלתי צינורות קטעי עבור הורדה ללא ,המבודד הצנור ציר אורך לפי ימדד האורך

 שסתומים. ליד מבודדים

 סוגי לפי מסווג ,למשנהו אחד ביקורת תא של פנימי מקצה ימדדו ביוב צינורות ה.

 הצינורות. וקוטרי הצינורות

 המפלים מחיר הצנור. סוג קוטר מאותו הצנור של אורך במטר ימדדו - מפלים ו.

 מבטון. או מאסבסט ואביזרים לתא וחיזוקו בבטון הצנור עטיפת כולל

 והסתעפויות קשתות ,ספחים עבור רק תשולם האורך למדידת מעל תוספת ז.

 בפועל המורכבות היחידות מספר לפי ימדדו אשר ,הכמויות ברשימת המפורטים

 הנ"ל(. וב' א' סעיפים )ראה

 הנ"ל. ב' לסעיף בהתאם ימדדו בבנין גשם מי ניקוז צינורות ח.

 ,אחרים ע"י שיורכבו ואביזרים ולמוצרים למכשירים ,לכלים "התחברות" עבור ט.

 צנור. של חבור לכל נוסף מ"א 1 למדידות פרט ,תוספת כל לקבלן תשולם לא
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 ,מחיצות ,קירות על לרבות המבנה על לצינורות מתייחס גלויים צינורות המונח י.

 ארונות ,ציפויים בחללי ,ביניים תקרות בחללי ,המבנה דרך ,לתקרות מתחת

 וכו'. גבס מחיצות

 של ובניה בטונים בתוך לרבות ,המבנה בתוך לצינורות מתייחס סמויים צינורות יא.

 לריצוף. ומתחת ורצפות תקרות ,מחיצות ,קירות

 במחירי יכללו ישרים בצינורות ספרינקלרים במערכות "Quick-Up" אביזרי יב.

 ועד 2" עד בקטרים להסתעפויות "Quick-Up" אביזרי  הקטרים. בכל יחידה

 כולל ,ספח כחצי בנפרד ימדדו ומעלה 3" ובקטרים היחידה במחירי יכללו בכלל

 ספח. כחצי שימדדו עצמם לספרינקלרים מהצינורות ההסתעפות אביזרי גם

 

 יחידות לפי מדידה 17.7

 למעט ,אוגנים ,רקורדים ,למיניהם שסתומים ,מגופים ,ברזים ,מכשירים ,כלים א.

 המורכבות. היחידות מספר לפי ימדדו ,כוללות כיחידות הנמדדים אלו פרטים

 ציוד. יחידות במחירי הנכללים אביזרים ,כיחידות בנפרד ימדדו לא ב.

 ועד 2" עד לקטרים 3" ,4" ,6" לקטרים " Quick-Up" אביזרי ע"י הסתעפויות ג.

 הצנור. מחיר בסעיף ויכללו ימדדו לא בכלל

 

 לחץ בדיקות 17.8

 ,במפרטים הנדרש כל את כוללות הבדיקות הלחץ. בדיקות את כוללים העבודות מחירי 

 הסידורים וכל הקוים לסגירת הדרושים הזמניים העזר אביזרי ,הבדיקה ציוד - לרבות

 עבודות על והגנה המים לניקוז הסידורים כל את כן כמו ובשלבים. חלקית בדיקה לאפשר

 אחרות.

 

 כמויות 17.9

 את לשנות רשאית המזמין בלבד. באומדן הן הכמויות כתב של השונים בפרקים הכמויות 

 סעיפים לבטל וכן לחוזה בהתאם וגודל יחס בכל ,הקטנה ,הגדלה ע"י סעיף בכל הכמויות

 לפי למעשה. לפועל שהוצאו העבודות של הסופיות המדידות לפי תשולם העבודה בכללם.

 החוזה. חתימת בעת הכמויות בכתב מראש שנקבעו היחידה מחירי ולפי המדידה אופני
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 חשמל עבודות – 08 פרק

 

 כי: בזאת מובהר

 ."הקבלן"( זה: בפרק )להלן ומעלה 3 -א' סיווג בעל להיות החשמל קבלן על  .1

 משנה(. קבלן )לא מהנדס חשמלאי רישיון בעל עבודה מנהל להעסיק קבלןה על  .2

 לשימור. מבנים וחלקם חדשה לבנייה מהמבנים חלק שונים. מסוגים במבנים מתבצת העבודה .3

  הבנייה. סטנדרט עפ"י רגיל -הטיח תחת תקשורת/החשמל  מערכת כל ביצוע – חדשים מבנים .4

 קיימים באלמנטים וכדומה  חציבות ,מעברים ,פתחים לבצע ניתן לא אלה במבנים – לשימור מבנים .5

  .לשימור יועץ/הקונסטרוקטור וגם המפקח של אישורו את לקבל מבלי בקירות או אבן של

 /חציבה לעיל. הגורמים אישור אלל דבר לשימור מבנה  תקרות\ האבן קירות על לסמן ואין לבצע אין .6

 למבנה. הפיך בלתי לנזק להביא יכולים נכון לא סימון

       

               

 כלליים תנאים 8.01

 מתח ,תקשורת ומערכת תאורה ,כוח חשמל מערכות של מלאה והתקנה לאספקה מתייחס זה חוזה

 אש. וגילוי משולבת כריזה ,טלפון ,נמוך

 

 המיוחד המפרט תחום 8.1.01

 ,הישראליים החשמל,התקנים חוק של האחרונות למהדורות בהתאם תבוצענה העבודות

  .ISO.UL ו/או VDE, IEC, EIA/TIA האירופים והתקנים

 מסחריים. לבניינים כללית כבילה מערכת – לקוח בחצרי בזק רשתות 1,2,3,5 חלקים 1907 ת"י

 החשמל תקנות 81019 תקנה הבזק. הארקת דרישות – לקוח בחצרי בזק רשתות 4 חלק 1907 ת"י

 תעמוד ישראלי,המערכת תקן ידי על מכוסה שאינו נושא בכל .1981 – תשמא יסוד( )הארקות

 הרלוונטי.  EIA/TIA ו/או ,ANSI, UL. ISO תקני בהגדרות

 בזק חברת הדרישות לפי תבצע תקשורת לישראל,מערכות החשמל חברת של הכלליות הדרישות

 .1985-08 משרדית הבין הועדה של חשמל לעבודות הכללי המפרט ,טל"כ ו

 הועדה של בניה לעבודות הכללי מהפרט הוא זה למכרז/חוזה המתייחסים והתיאורים המפרט

 לפי חשמל עבודות ופרק מוקדמות "00" פרק לרבות הביטחון משרד שבהוצאת משרדית הבין

  ."08" פרק

 עבודה כל כן ועל הכמויות ולכתב הכללי,לתכניות למפרט כהשלמה זה מיוחד מפרט לראות יש

 זה. במפרט הנוסף ביטויה את שתמצא ההכרח מן זה אין הכמויות ובכתב בתכניות המתוארת

 הוראות ,הישראלי לתקן ,לתכניות ,הכמויות לכתב ,למפרט בהתאם המתקן את לבצע הקבלן על

 הקבלן יציע עבודתו כדי תוך אם בעבודה. הנוגעות המוסמכות הרשויות כל ואו ,החשמל חברת

 ואישור מהתאומה הרשות אישור המהנדס אישור לכך לקבל עליו במתקן שינויים להכניס

 בשלושה למהנדס ולמוסרה שבוצע" "כפי תכנית להכין הקבלן על ,הביצוע גמר עם מראש.

 מוסמך. מודד בחתימת וזה הצנרת הנחת מיקום של מפורט סימון תוך ,העתקים
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 חומרים והספקת העבודה ביצוע 8.1.02

 יספק הקבלן המהנדס. של רצונו ולשביעות פיקוח תחת ,לתוכניות בהתאם תבוצענה העבודות

 אחרת(. סומן לא הדרוש)אם והחומר הציוד כל את

 העזר חומרי כל כולל נלווים ומתקנים וטלפונים תקשורת החשמל,תאורה,מערכות מתקן

 והציוד. החומרים בעצמו לספק המהנדס בידי הרשות יידרשו. ואשר האינסטלציה להשלמת

 של הכמויות בכתב הכתובות המחירים ליחידות בהתאם להורדה המחירים ייחשבו זה במקרה

 עליו וכן הדרושים החומרים על הפרטים כל את ולקבל בתוכניות היטב לעיין הקבלן על הקבלן

 המחירים. לקביעת המעניינים הגורמים בכל לעיין

 

 בתוכניות שינויים 8.1.03

 כן כמו המהנדס. של בהסכמתו ורק אך להיעשות יוכלו ,בכך צורך יש בתוכניות,באם שינויים

 יישארו זה במקרה הקיימות. התוכניות להשלמת נוספות תוכניות להוסיף המהנדס רשאי

 המצורף. המקורי והמחירים הכמויות בכתב כמו המחירים אותם בתוקף

 

 החומרים טיב 8.1.04

 בכל העבודה. בצוע לפני המהנדס ע"י ויאשרו ביותר המשובח מהמין יהיו והציוד החומרים כל

 באלה ורק אך הקבלן ישתמש ,ישראלי תקן לגביהם קיים אשר בחומרים שימוש של מקרה

 התקנים מכון של אישור לדרוש רשאי המהנדס הישראלי. התקנים מכון ע"י המאושרים

 הטיפוס. של כללי באישור להסתפק ולא והציוד החומר של יחידה או פריט כל על הישראלי

 להגיש הקבלן על הקבלן. על תחולנה ,ויהיו במידה ,התקנים מכון בדיקת על ההוצאות כל

 בצוע לפני אישורם לשם המתקן חלקי ויתר האביזרים החומרים. כל של דוגמאות למהנדס

 אם המיוחד המפרט ו/או המפרט בדרישות לעמוד המוצר או החומר חייב מקרה בכל העבודה.

 העוסקים מומחים מקצוע בעלי ע"י תבוצענה מקצועיות עבודות תקן.-תו מדרישות גבוהות אלה

 העבודות בכל מתאימים חרושת ובבתי משנה בקבלני להיעזר הקבלן על במקצועם. בקביעות

 רשאי זה מסוג במקרים עבודתו. של הרגיל בתחום אינם המהנדס לדעת אשר ,המיוחדות

 יתחיל לא הקבלן העבודה. לביצוע לדעתו מתאימים שאינם ,וכד' יצרן ,עובד כל לפסול המהנדס

 הגיש. אשר לדוגמאות המהנדס אישור לקבלת עד הנלווים והחלקים האביזרים וביצוע בייצור

 במחיר. תוספת ללא זאת אביזר,יגיש של לאישור נוספת דוגמא להגיש יידרש והקבלן במידה

 המהנדס אישור את לקבל יש הרלוונטיים. היחידה במחירי כלול – לעיל המפורט כל - הערה:

 בכל המכריע האחרון הפוסק יהיה המהנדס הסופיים. האביזרים כל ודוגמת ,סוג ,צבע לגבי

 ללא המהנדס של הכרעתו את לקבל מתחייב הקבלן  החומרים. ואיכות הביצוע איכות שאלות

 בכל המהנדס ידי על שיפסל עבודה חלק כל מחדש ולהתקין לתקן ,לפרק ,ולשנות ומענות טענות

 ללא וזאת המהנדס של המוחלטת דעתו להנחת העבודות של הסופית קבלתן עד שהוא זמן

 נוספת. תמורה

 

 העבודה והתקדמות ביצוע זמני 8.1.05

 הקבלנים להתקדמות בהתאם יהיה העבודות בצוע קצב בנפרד. יימסר העבודה התחלת זמן

 ידי על הנגרמות בעבודות מעיכוב הנזקים כל המהנדס. הוראות ולפי הפרויקט של ואחרים

 הקבלן. חשבון על יהיו הקבלן
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 קבלן ע"י העבודה ניהול 8.1.06

 ומן המתאימה המוסמכת הרשות מן לתכניות מחדש אישור לקבל הקבלן על בזאת מוטל

 קרקעיים תת ומתקנים צינורות קיימים העבודה ובשטח במידה הביצוע. תחילת לפני ,מהנדס

 ביצוע במהלך בהם יפגע שלא כדי המדייק מיקומם את ויוודא יבדוק הקבלן שונים. ועיליים

 על היחידה. במחירי כלול כשהכול ,הביצוע לגמר עד אלה מתקנים על לשמור הקבלן על עבודתו.

 חברת עם לתאם הקבלן על בשטח. העובדים האחרים הקבלנים עם עבודתו את לתאם הקבלן

 כבלים. הנחת ,צינורות התקנת ,חפירה כגון החשמל חברת ידי על העבודות ביצוע את החשמל

 יהיה הקבלן השונים. היחידה במחירי כלול ,החשמל,כנ"ל חברת עם התאום עבור התשלום

 לכך מופנית הקבלן של ליבו תשומת קיימים. ולמערכות לקווים ידו על שייגרם נזק לכל אחראי

 לדרישת בהתאם הנדרש הסופי האבסולוטי לגובה להגיע כדי שונים בעומקים לחפור שעליו

 לביצוע הרלוונטיות. הרשויות מכל חפירה היתרי לקבל הקבלן על הקיימות. ולמערכות הרשויות

 התואמים. היחידה במחירי כלול הנ"ל כל השלבים. בכל המערכת

 עבודה. מנהל בתור במקום שלו כוח בא העבודות בצוע זמן כל במשך בקביעות יעסיק הקבלן

 רישיון בעל במקום העבודה ומנהל לפחות בכיר" "חשמלאי רישיון בעל יהיה החשמל קבלן

 מנהלתיות בהחלטות הקבלן את לייצג מוסמך יהיה העבודה מנהל לפחות. מוסמך" "חשמלאי

 וכספיות.

 

 המחירים תכולת 8.1.07

 את להשלים בכדי הדרושות העבודות ואת הדרושים העזר וחומרי החומר כל את יספק הקבלן

 הניסיוני. תפעולו כולל ,לפעולה מוכן שיהיה המתקן

 מכשירים ,העבודה כלי של הובלה דמי ,הדרושות ההכנה עבודות את המחירים יכללו כן

 המחירים )עובדיו(. ואנשיו הקבלן של הנסיעה הוצאות ,ומכשירים עבודה בכלי שימוש וחומרים.

 פקודת לפי לעובדים ו/או לקבלן בטוח דמי ,לעובדים הסוציאליים התשלומים כל את גם יכללו

 הקבלן. ורווח ,בעבודה תאונה או אסון של מקרה כל נגד לעובדים הפיצויים

 עבודות הכנת ,בטון עבודות כל וכד' בזק החשמל מחברת לחפירות המקודמים האישורים כל

 ,ברזל ,פח כיסויי ,קונסטרוקציה ,חצוב עבודות עבור תוספת כל תינתן לא ,וכד' קונסטרוקציה

 או בתכניות ומוזכרים המופיעים הפרטים כל את תכלולנה העבודות וכדומה. מגן צינורות

 במפורש. וצוינו פורטו לא הם אם אף ,בהם המשתמעים או במפרטים

 החוזה לתנאי בהתאם המהנדס יהיה האחרון הפוסק ,שהם איזה דעות חלוקי של במקרה

 הכללי.

 

 כמויות מדידת 8.1.08

 מכל פחת או חומרים פסולות עבור תוספת כל ללא בפועל הבצוע לאחר תיעשה הכמויות מדידת

 כל נפרד תשלום ללא העזר עבודות כל את לכלול יש החשמל עבודות מחיר בחישוב שהוא. סוג

 חצוב שידרשו: המהנדס ע"י דרישות כולל ,מהן המשתמע או בתוכניות המצוין פי על זאת

 3:1 במפרט שנחצבו והחורים החריצים סתימת ,שרוולים התקנת ,מעברים ,חפירות ,חריצים

 ,קירות ,בתקרות יבוצעו העבודות מראש. הוכנו לא שאלה מקום בכל הטיח( פני על )הסתימה

 המהנדס. של המלאה רצונו לשביעות הכול ,ורצפות עמודים ,קורות
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 ביצוע הכרוכות ההוצאות בכל ולשאת "בזק" ו חשמל בודק בדיקת את להזמין אחראי הקבלן

 בשלמותו. המתקן לקבלת עד עצמה הבדיקה עבור תשלום כולל הבדיקה

 

 לביצוע תוכניות 8.1.09

 זה. למפרט מצורפת רשימתה אשר שרטוטים של שלמה מערכת בידו שתמצא לדאוג הקבלן על

 שינויים )עקב האחרונה ההוצאה הנם ברשותו הנמצאים שהשרטוטים לכך לדאוג עליו כן כמו

 בהוצאות לשאת הקבלן את תחייב ,זו מהוראה חריגה העבודה(. בצוע מהלך תוך לחול העלולים

 עם יחד הגשתם לשם במציאות שבוצע כפי המתקן של תוכניות יכין הקבלן שיידרשו. השינויים

 3) למהנדס המבוצע המתקן של תוכניות תשלום ללא הקבלן ימסור כן המתקן. לבדיקת בקשתו

 העבודה. מערך 10 % של תשלום יעוכב אלה תכניות מסירת ללא סטים(.

 

 וציוד לחומרים הקבלן אחריות 8.1.10

 שהוא והחומרים העבודה על המתקן קבלת מיום אחת שנה לתקופה אחריות עליו יקבל הקבלן

 הקבלן יהיה הנ"ל התקופה במשך במתקן להתגלות העלולים והקלקולים הליקויים כל מספק.

 ,העבודה בצוע על הפיקוח המהנדס. ע"י שיקבע מתאים זמן תוך חשבונו על לתקנם חייב

 על גם חלה הנ"ל האחריות הנ"ל. מהאחריות הקבלן את משחררים אינם ואישורה בדיקתה

 חלש. זרם מערכות

 

 עפר ועודפי פסולת סילוק 8.1.11

 שפיכה מקום אל ,האתר לשטח מחוץ אל יסולקו הפסולת וכל חציבה ו/או מחפירה עפר עודפי

 חשבונו. ועל הקבלן של המלאה באחריותו הנם העודפים וסילוק הובלה ,האישור השגת מאושר.

 

 אחר לגורם עבודה מסירת 8.1.12

 הסכמה לקבל מבלי אחר לאדם או משנה לקבלן ממנה חלק או העבודה את למסור לקבלן אסור

 לוחות של ואספקה היצור לגבי גם מתייחס האיסור כוחו. בא או מהמהנדס בכתב לכך מוקדמת

 לוחות של מוכרים יצרנים של רשימה להגיש הקבלן על חלש. זרם ומערכת התאורה גופי ,חשמל

 הזמנת לפי המהנדס מאת מהם אחד כל על אישור לקבל ועליו וכדומה התאורה גופי ,חשמל

 עצמו. הציוד

 

 העבודה על הגנה וציוד אנשים לנזקים אחריות 8.1.13

 תקופת כל במשך ,שביצע העבודות על להגן כדי הדרושים האמצעים בכל לנקוט הקבלן על

 ,אדמה מפולת ידי על להיגרם העלול נזק כל בפני ,העבודה של הסופית למסירה ועד הביצוע

 גשמים מפני להגנה הדרושים אמצעים הקבלן ינקוט במיוחד וכד'. תהום מי ,שמש ,רוח ,שיטפון

 ,מים שאיבת ,לצורך בהתאם ,לבצע הקבלן על תהום. מי לרבות אחר מים מקור כל מפני או

 וסתימת הגשמים עונת במשך תקין במצב החפירה החזקת ,המים לניקוז זמניות תעלות חפירת

 שייגרם נזק כל היחידה. במחירי כלולות הנ"ל העזר עבודות כל המתקן. מסירת לפני החפירות

 יתוקן ,כן עשה לא אם והן נאותים הגנה אמצעי נקט הקבלן אם הן ,הנ"ל מהגורמים כתוצאה

 עבור אחראי הקבלן המהנדס. של המלאה רצונו ולשביעות חשבונו על ,דיחוי ללא הקבלן ידי על

 נזק על הקבלן אחראי כ"כ רכוש. או לאנשים. פעולותיו או עבודתו ע"י שיגרמו נזקים או נזק כל
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 עליו יהיה מעבודתו שהוא כל חלק יינזק אם בשטח. אחרים קבלנים ע"י הוא לעבודתו שיגרם

 חשבונו. על החלק את להחליף

 

 רכוש / לעובדים הקבלן שבאחריות ביטוחים 8.1.14

 ,שלישי בצד פגיעה וכן העובדה סיכוני כל בפני עבודתו וכלי רכושו ,עובדיו את לבטח הקבלן על

 הבטוחים וסוג היקף על המפקח אישור לקבל הקבלן על המהנדס. ידי על יידרש אשר בהיקף

 הנ"ל. לבטוחים כתמורה נוסף תשלום כל לקבלן יגיע לא ,ידרשו אשר

 

 הכמויות בהיקף הפחתה / הגדלה 8.1.15

 שינוי כל ללא הכמויות בכתב המתוארות הכמויות את להפחית או להגדיל הזכות תהיה למהנדס

 המסומנות הכמויות העבודה. של שלמים פרקים פסילת או ,המוצעות המחירים יחידות של

 בכתב הנתונות הכמויות על החומרים בהזמנת להסתמך לקבלן ואל מקורבות הן הכמויות בכתב

 במקום. מדידות לעשות עליו אם כי ,הכמויות

 ,מכשירים מיקום של ,הדעת על המתקבלים לשינויים הזכות את המהנדס לעצמו שומר כן כמו

 מחיר. תוספת בלי ,הנ"ל הציוד של סופית ההתקנה של לזמן עד וכנ"ל ציוד

 הנ"ל הציוד המהנדס. של במחסן הציוד ימצא אחרים ע"י או המהנדס ע"י ציוד יסופק באם

 הספקה". "ללא או בלבד" "התקנה הכמויות בכתב יצוין או במפרט נפרדת ברשימה יופיע

 

  המתקן חלקי איתור 8.1.16

 אלא המהנדס ידי על הבצוע לפני נוסף אשר טעונים המתקן חלקי כל של המדויקים המקומות

 לפי – בתכנית מדידה על להסתמך מקרה בשום )אין לביצוע. בתכניות משמעית חד נקבעו אם

 מידה(. קנה

 

 

 לתכניות התאמה 8.1.17

 העבודה במקום בפועל הנתונים לבין התוכניות בין התאמה ישנה אם לבדוק מתחייב הקבלן

 למהנדס. מיד כך על להודיע הוא חייב התאמה אי או סתירה הקבלן שיגלה מקום ובכל

 באישור ,ביניהם יתר המחמיר לפי לעבוד יש התכניות ובין טכני המפרט בין סתירה של במקרה

 מהנדס. של

 

 אחרים קבלנים עבודות עם פעולה שיתוף 8.1.18

 אחר קבלן כל ו/או בניה לעבודות הראשי הקבלן עם פעולה שיתוף תוך עבודתו את יבצע הקבלן

 העבודה התקדמות לוח יתואם הביצוע התחלת לפני וכדומה(. במקום.)אינסטלציה,ביוב שיעבוד

 לקבוע רשאי יהיה המהנדס בשטח. האחרים הקבלנים הראשי הקבלן של אלה עם הקבלן של

 לדרגות בהתאם העבודה את לבצע חייב והקבלן השווים העבודה חלקי לגבי העדיפות דרגות

 ו/או הבניה להתקדמות בהתאם יהיה העבודות ביצוע קצב מחיר. תוספת ללא ,שנקבעו כפי הנ"ל

 הציוד. הרכבת
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 המתקן בדיקת 8.1.19

 פעולת בדיקת ,החומרים ,עבודתו המתקן,צורת של סופיות בדיקות תערכנה ,העבודה בגמר

 לשתף יהיה הקבלן על המהנדס. הוראות ולפי הקבלן ע"י ,וכן ניסיונית הפעלה ,המכשירים

 בודק יזמין הקבלן במחיר. תוספת כל ללא – והחזרתם וכן' מכסים,חבורים בפרוק פעולה

 ויתגלו במידה הקבלן. חשבון על הבודק בדיקת אישורו. ויקבל שביצע החשמל מוסמך,לעבודות

 המהנדס. של המלאה רצונו לשביעות חשבונו ועל הקבלן ידי על אלה יתוקנו ליקויים

 לעשות המהנדס רשאי הרי ,המהנדס שקבע הזמן פרק תוך הקבלן ע"י יבוצע לא והתיקון במידה

 הקבלן. חשבון על התיקון את

 

 

 טכני מפרט 8.2

 

 והמתקן העבודה תיאור 8.2.01

 כוח. ,חשמל ,התאורה נקודות כל וכנדרש חשמל להזנות אינסטלציה ביצוע .א

 חשמל. לוחות של והתקנה אספקה  .ב

 שנים. 5-ל אחריות עם LED תאורה גופי של והתקנה אספקה .ג

 שונות. ולמערכות שונים מסוגים מובילים של והתקנה אספקה .ד

 .3 חלק 1220 תקן לפי כבאים ואינטרקום כריזה ,אש גילוי מערכת של והתקנה אספקה .ה

  .דלק לתחנות מערכות של התקנה .ו

 קטודית. הגנה מערכת והתקנת אספקה .ז

 התשתיות. משרד אישור כולל תדלוק ומערך גנרטור של והתקנה אספקה .ח

 בודק. ומהנדס חשמל חברת ע"י החשמל מתקן בבדיקת וטיפול הזמנה .ט

 536 מכ"ר הוראת לפי אינטגרציה בבדיקת וטיפול הזמנה .י

 המתקן. ומסירת הפעלה .יא

 שנה. למשך המתקן של תקינה לפעילות אחריות .יב

 

 הארקות 8.2.02

 ,4271 התקנה קובץ 1981 תשמ"א יסוד( )הארקת החשמל לתקנות בהתאם תבוצע העבודה

 מתאימה. התנגדות לקבלת עד אלקטרודות ישלים הקבלן

 המבנה. של הפוטנציאלים השוואת פס יותקן החשמל בחדר

 

 .וכנ"ל תקע בית מוליכים,נקודות הזנה,התכנת וכבלי צנרת 8.2.03

 וכבלים צינורות יהי הם קרקע או תקרות בקירו מופות ללא יבוצעו ההזנה וכבלי צינורות כל

 ולא מכופפים לא ,ושלמים מבודדים יהיו ,המוליכים לצרכן. ועד ההזנה מנקודת שלמים

 ,להארקה ירוק צהוב ,לאפס שחור ,לפאזה חום יהיה המוליכים צבע במשנהו. החד מפותלים

 פאזי: תלת במעגל הפאזות צבעי העדכני. הישראלי לתקן בהתאם הכול חוזרת. לפאזה כחול

 ,ההסתעפות תיבות בתוך רק ייעשו המוליכים בין חיבורים לאפוס. וכחול חום ,חום ,חום

 אחד המוקנים תקע בתי או זרם פוסקי עבור יותקנו נפרדים מוליכים תקניים. מהדקים ובעזרת

 לשני. אחד מאביזר ולא ,קרובה ההסתעפות מתיבת ויסתעפו ,השני ליד
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 והגנתם ריפודם הצינורות הנחת ולאחר ,משיכה( )חוט כלול הצינורות במחיר באדמה: צינור

 עם פקק באמצעות ,קצותיו בשני ,ייאטם צינור כל המהנדס. אישור לקבל החשמל קבלן על יהיה

 אורכם לכל מוטבעים יהי "פני" מטיפוס כפיפים – פלסטיים צינורות מוקצף. פוליסטירן אטימת

 המזערי הקוטר מסומן. בלתי בצינור להשתמש אין הצינור. וקוטר היצרן שם ,מת"י תקן בתו

 תקרת יש בהם במקומות והשחלה. בקורת קופסת תותקן מ' 12 כול מ"מ. 16 יהיה הצינורות של

 או ,כחול בצבע מאליו" כבה-"פנ מטיפוס צינורות יותקנו דליקים חומרים מיני כל או ,ביניים

 מיקום תקרה. של ההתקנה ובשלב התקרה בחלל תותקן מקומות באותם הצנרת כל בלבד. ירוק

 ביותר הקצר בתוואי יבוצעו הקווים כול המהנדס דרישת עפ"י להשתנות עשוי תאורה גופי

 ,מחתיכות ולא שלמים מקטעים יהיו שיותקנו וכבלים צינורות המהנדס. לדעת לביצוע האפשרי

 מאולתרים. ולא תקינות בקופסאות ייעשו הקטעים בין החיבורים

 

 כבלים סולמות 8.2.04

 ,לרוחבם ,ביניהם המחוברים מ"מ 50X50 במידות מקבילים ברזל זוויתני משני יורכבו הסולמות

 40 -מ גדול יהיה לא השלבים בין המרחק מ"מ. 6X150חריצים עם מ"מ 15X40 תעלה בברזל

 מגולבנים. ברגים באמצעות יעשו החיבורים מ"מ.

 ,מגולבנים יהיו הסולם חלקי כל עליו. המונחים הכבלים למספר בהתאם יהיה הסולם רוחב

 באמבטיה. חם בגילוון – והחיזוק התליה קונסטרוקציית לרבות

 תומכים ו/או מתלים באמצעות קונסטרוקציות( ,תקרות ,)קירות למבנה יחוזקו הסולמות

 הכבלים לפחות. 3/8" בקוטר פליז דיבל עם יהיו בטון ותקרות לקירות החיבור ברגיי מתאימים.

 בקבוצות. או בודדים כבלים ,מתאימים במחזיקים ויחוזקו הסולם על מסודר באופן יותקנו

 ,ולקונסטרוקציה למבנה חיזוקים ,כיפופים ,ברגים ,המתכת חלקי כל יכללו הסולמות במחיר

 הדרושים. העזר ועבודות העזר חומרי וכל ריתוכים ,בבטון ברגים

 

 מגולבן מפח כבלים תעלות 8.2.05

 1.5 - לתעלות הפח עובי מכסה. עם ,סגורות כבלים תעלות יותקנו בתוכניות המצוינים במקומות

 התעלות בתוך בעתיד. נוספים כבלים 50% -ל שמור מקום יכללו התעלה מידות לפחות. מ"מ

 לפחות. מ"מ 2 בעובי מגולבן פח עשויים ס"מ 40 כל כבלים מחזיקי יותקנו

 ,זוויות ,כיפופים ,ברגים ,הדרושים הפלסטיק או המתכת חלקי כל את יכללו התעלות מחיר

 והעבודות העזר חומרי וכל ריתוכים ,בבטון ברגים ,ולקונסטרוקציה למבנה חיזוקים ,משפכים

 הדרושות.

 באמבטיה. חם בגלוון יגולבנו והחיזוקים התעלות מרכיבי כל

 

 מגולבנת מרשת כבלים תעלות 8.2.06

 התעלות גובה לפחות. מ"מ 5 - התיילים עובי מגולבנים. פלדה מתילי עשויות תהיינה רשת תעלות

 לעיל. פח תעלות עבור כמוגדר התעלות חיזוק כמוגדר. ורוחבן מ"מ 85

 

 ברזל תעלות הארקת 8.2.07

 לפחות ממ"ר 16 החתך שזור גלוי הארקה מוליך יותקן רשת ותעלת כבלים סולם ,פח תעלת בכל

 המוליך. חיתוך ללא קנדי מהדק ע"י מטר 3 כל התעלה קטע אל יחוזק אשר
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 פלסטיות תעלות 8.2.08

 חיזוקי המהנדס. ידי על שייקבע בצבע מאושר ערך שווה או פלרם מתוצרת יהיו פלסטיות תעלות

 דופן עובי הכבלים. עם התעלות עומס את שישאו מתאים ובגודל במספר יהיו הפלסטיות התעלות

 לפחות. מ"מ 4 יהיה התעלות

 יחוזקו הם מקרה בכל המהנדס בחירת לפי הצד מן או מלמטה ,מלמעלה יהיו לתעלות המכסים

 הכבלים חיזוק - תעלה מכסה פותחים כאשר יפלו שלא כך יחוזקו בתעלות הכבלים יפלו. שלא כך

 תקניים. פלסטיק קושרי ע"י יבוצע בתעלות

 ממנו החומר על אישור יקבל הקבלן ומליחות. ברטיבות עמידים יהיו והחיבורים החיזוקים כל

 אלה. חיזוקים עשויים

 

 גלויים פלדה צינורות 8.2.09

 וכד'( דוודים )חדר  חמים ובמקומות בכבלים מכאנית לפגיעה סכנה קיימת שבו מקום בכל

 משוריינים. חשמל צינורות בקטעי הכבלים יושחלו

 ויהיו הישראלי התקן לדרישות מתאימים ,בידוד ללא מפלדה מגן צינורות יהיו אלה צינורות

 מחזיקי באמצעות למבנה יחוזקו הצינורות שחורה. לכה של רצופה בשכבה ובחוץ בפנים מצופים

 תיבות מתאים. מתוברג מחבר באמצעות יעשה צינור קטעי שני בין החיבור מתאימים. מרחק

 קצות את הצינור. במחיר ויכללו לצינור מתאימות משוריינות תיבות יהיו ומעבר הסתעפות

 קשתות מתאימה: סופית תותקן בכך צורך יש ואם יפגע לא הכבל שבידוד כך לעבד יש הצינורות

 סטנדרטיים. יהיו ביקורת וזוויות

 

 קשיחים פלסטיים צינורות 8.2.10

 חום עקב פגיעה של סכנה קיימת לא אך ,בכבלים מכאנית פגיעה של סכנה קיימת בו מקום בכל 

 תהיה אלה צינורות התקנת )מרירון(. כבד קשיח פלסטי צינור בקטעי הכבלים יותקנו ,הסביבה

 העזר אביזרי וכל מחזיקים ,מחברים ,והסתעפות מעבר תיבות עם ,הפלדה לצינורות בדומה

 ע"י - זו לצנרת חיזוקים הישראלי. התקן לדרישות בהתאם הכל המתאימים. הסטנדרטיים

 מטר. 1 - חבקים בין מקסימאלי מרחק מנירוסטה. חבקים

 

 כפיפים פלסטיים צינורות 8.2.11

 יותקנו  ,וכד' שירותים מבני ,במשרדים ,צינורות של סמויה התקנה נדרשת בו מקום בכל

 בקוטר )מריכף(  כבדים  כפיפים פלסטיים צינורות  ,בקירות בחריצים או בטון  ביציקות

 והם הזיון לרשת קשורים  כשהם הנ"ל  הצינורות יותקנו בטון  ביציקות  מ"מ. 16 של  מינימאלי

 ידי על ילחצו לא שהצינורות להבטיח יש  הבטון. או הטיח לפני  מתחת לפחות ס"מ 5 של במרחק

 אחר. גורם כל

 ס"מ 5  של במרחק יהיה שהצינור כך מתאים חריץ לחצוב יש ,בלוקים בקירות התקנה עבור

 במקרה ,המזמין ידי על יעשה הטיח תיקון ואילו מלט ידי על יחוזק הצינור  הטיח. מפני  לפחות

 תיבות כגון הצינור אבזרי כל  נוצק.  שהטיח לאחר  רק החציבה את לבצע הוראה קיבל שהקבלן

 ומתאימים סטנדרטיים יהיו  ,ושקעים מפסקים  של התקנה  ותיבות מחברים  ,ומעבר הסתעפות

 הצינור. במחיר ויכללו הישראלי התקן לדרישות
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  לכל  בלעדית  מלאה באחריות ישא והוא ותקינותם הקווים תוואי את בדק כאלו הקבלן את יראו

 הצינורות. ותקינות  החוטים להשחלת  בקשר והנזקים  התקלות

 הבטון לתקרת יחוזקו הצינורות "פן". מאליו כבה מטיפוס יהיו אקוסטית תקרה בחללי צינורות

 לצנרת היכר צבעי מתכתיות. שלות או תקניים פלסטית קושרי עם מגולבנים פרופילים ע"י

 גילוי ,כחול - טלפון ,שחור - מבנה בקרת ,ירוק - חשמל כדלהלן: השונות המערכות לסוגי יותאמו

 חום. - מחשבים ,צהוב - אינטרקום ,לבן - כריזה מע' ,אדום - אש

 

 גמישים צנורות 8.2.12

  ,וכד' פיקוד אבזרי ,מכונות ,מנועים בחיבור ורק אך להשתמש יש ,פלסטיים גמישים בצינורות

 הצינורות אל  התנודות  את  להעביר  מנת  על  וזאת  ותנועות  רעידות השפעת תחת הנמצאים

 ספיראלה עם ואקום( )צינור פלסטיים שרשורים בצינורות שימוש יבוצע זה במקרה הקשיחים.

 .PG מתאם ע"י האביזרים לתיבות וכניסות מתכתית( )לא פלסטית פנימית

 

 באדמה צינורות 8.2.13

 ,כבישים תחת מעבר בקטעי ,באדמה המונח אחר כבל כל ו/או הראשיים ההזנה כבלי עבור

 בעלי מגן צינורות  באדמה בחפירות יותקנו ,למבנים ובכניסה וכד' מבנים  ,מסילות ,שבילים

 חברת ,החשמל חברת לדרישות בהתאם קשיח פי.וי.סי או מבטון יהיו הצינורות  מתאים. קוטר

 השטח. לתנאי ובהתאם  הבזק

 

 כבלים התקנת 8.2.14

 יחוברו. אליו לאביזר המתאים מסוג כבל בנעלי יצוידו ממ"ר 6 של חתך מעל הכבלים כל א.

 ס"מ. 180 לגובה עד משוריין מתכתי מגן צינור ע"י יוגנו מהכלל יוצא ללא הכבלים כל ב.

 תקניים. פלסטיק חבקי ע"י יבוצע בתעלות/סולמות כבלים חיזוק ג.

 כבלים. של מפותלת הנחה תותר ולא ישרים בקוים בתעלות יונחו הכבלים ד.

 -מ גדול - אלומיניום כבל ,הכבל קוטר פעמים 8 -מ גודל - נחושת כבל כבלים: כפוף רדיוס ה.

 הכבל. קוטר פעמים 12

 משיירי התעלות את הקבלן ינקה כבלים סולם/תעלת על הכבלים התקנת עבודות סיום עם ו.

 שהיא. בנין פסולת כל או כבלים פסולת

 קבוצת או בודד כבל לחיזוק מיוחדים מחזיקים באמצעות יותקנו סולמות על כבלים ז.

 של סכנה בו שאין  במקום ,קונסטרוקציה או קיר על בודד כבל הסולם. שלבי אל ,כבלים

  מתאימות. הידוק רצועות או מרחק מחזיקי באמצעות יחוזק ,מכנית פגיעה

 מראש. שהושחל תיל באמצעות משיכה ידי על הכבלים יושחלו צנורות בקטעי 

 קוטר בעל צנור אותו בתוך כבלים מספר להשחיל אפשרות קיימת ,באדמה ורק אך ח.

 מתאים.

 

 ומוליכים הכבלים סוגי 8.2.15

 מוליכי עם טרמופלסטי כבל כגון: הכמויות ובכתב בתכניות למוגדר בהתאם יהיה הכבל סוג

 עם טרמופלסטי כבל )נ.וי.בי.וי.(  נחושת מוליכי עם משוריין טרמופלסטי כבל )נ.וי.וי.( נחושת

 - מוצלב פוליאתילן בדוד עם כבל - וכד' גמיש כבל , מסוכך כבל )נ.אי.וי.וי.( אלומיניום מוליכי
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XLPE. המקובלים לסטנדרטיים בהתאם הכמויות וכתב בתכניות כמוגדר יהיו הכבלים חתכי 

 כבלים. לייצור

 

 מוליכים 8.2.16

 יותקנו כן כמו וכו'. שירותים ,משרדים במבני אשר סמויים בצינורות יותקנו בודדים מוליכים

 עבור נפרד הארקה כמוליך המשמשים ,צינורות ובקטעי כבלים סולמות על בודדים מוליכים

 גידים. ארבעה בעלי גדולים כבלים

 הכבל. חיזוק במקומות הראשי לכבל קשור ויהיה תקני היכר צבע בעל יהיה הנפרד המוליך

 כמוגדר ,גמישים או שזורים ,קשיחים ,מנחושת עשויים פי.וי.סי בידוד בעלי יהיו המוליכים

 ,בידוד ללא גלויים יהיו ,לכבלים במקביל המותקנים להארקה נחושת מוליכי ,הקודם בסעיף

 הכמויות. וכתב התכניות הוראות לפי

 

  ומוליכים כבלים חיבורי 8.2.17

 כל ללא אחת מחתיכה יהיו וכד'( פיקוד מכשירי ,)מנועים יחידים לאביזרים מלוחות הזנה כבלי

 יסתעפו אביזרים מספר המזינים מוליכים או כבלים הקצוות. שתי בין שהוא סוג מכל חיבורים

 מתאימים. תקניים למהדקים ורק אך ויחוברו מתאימות סטנדרטיות תיבות בתוך

 )גם קשיחים מוליכים ,בידוד וסרט המוליכים בין ישיר חיבור באמצעות חיבור כל יורשה לא

 המוליך. בקצה מתאימה כבל נעל באמצעות או האביזר למהדקי ישירות יחוברו כבלים( של

 מקרה בשום מתאימים. תקניים כבל נעלי באמצעות ורק אך יחוברו וגמישים שזורים מוליכים

 האביזר. למהדקי מוליך יולחם לא

 

 ומוליכים כבלים סימון 8.2.18

 לקצה הקשור מרוקע אלומיניום שלט באמצעות ,מסלולו ובאמצע קצותיו בשני יסומן כבל כל

 בצבעי יסמנו לכח הזנה בכבלי מוזן. הוא ממנו הלוח ושם המעגל מספר את יכלול השלט הכבל.

 המהדקים. סימוני לפי המוליכים את לסמן יש פיקוד כבלי ואילו תפקידם את המוליכים

 סטנדרטי סימון באמצעות המהדק מספר את גיד כל על לסמן יש הגידים על סימון אין )כאשר

 הכבל. יצרן של

 

 מיוחדות חיבור ותיבות לאביזרים חיבורים 8.2.19

 מדי ,סולנוידים ,גבול )מפסיקי פיקוד מכשירי ,מנועים כגון: ,במתקן לאביזרים החיבורים כל

 אבק. ו/או רטיבות בפני אטומים כולם יהיו ,וכו' לחצנים ,מפסיקים ,תאורה גופי ,וכד'( גובה

 לבצע יש ,לרטיבות אטומה שאיננה האביזר תיבה בתוך יעשה והחיבור במידה מקרה בכל

 מוליכי בעל בכבל למנועים חיבור עבור אנטיגרון(. סופית )כגון: לכך מתאים סידור

  יותר. גדולה בתיבה החיבורים תיבת את להחליף ,מסוימים במקרים דרוש ,אלומיניום

 בתיבת הקו את לסיים יש ,חזקות רעידות או לתנועה הניתנים מנועים או אביזרים עבור

 בכבל הקו את ולהמשיך קבוע מבנה על המותקנת ,גדולים( כבלים לגבי )סטנדרטית חיבורים

 ,מיוחדת מהדקים בתיבת יסתיימו ,אביזרים מספר המזינים גידיים רב פיקוד כבלי ,גמיש

 גידים. של קטן מספר בעלי בכבלים  הקוים ימשיכו ממנה
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 התיבה לתכניות. בהתאם מסומנים מהדקים יותקנו התיבה בתוך אביזר. לכל נפרד כבל

 השונות התיבות כל ברגים. עם סגור קדמי מכסה בעלת ותהיה לגישה נוח במקום תותקן

 מעבר תיבות רטיבות. ו/או אבק כניסת בפני אטומות תהיינה אליהם הכבלים וכניסות

 ותיבות מיוחדות מהדקים תיבות ורק אך ,הכבלים במחירי תכללנה סטנדרטיות והסתעפות

 בנפרד. תימדדנה למנועים אלומיניום כבלי לחיבור מיוחדות

 

 כללי - מאור מתקן 8.2.20

 מותקנים XY2N מטיפוס כבלים באמצעות ו/או הגבס קירות במחיצות ו/או ביציקה ו/או

 צינורות בתוך או ,כבלים בתעלות ו/או בסולמות מונחים ו/או מחורצים שרשרת בפרופילי

 קופסת תהיה ,הכלל מן יוצא ללא תאורה גוף לכל גלויה בהתקנה מרירון מסוג קשיחים

 תהייה הקופסה השרשרת. בפרופילי ו/או הכבלים בתעלת ו/או בתקרה מותקנת ,הסתעפות

 המכסה ובולטת. ברורה בצורה מחיק בלתי מיוחד בדיו המכסה על המעגל מספר עם משולטת

 לתקרה בצמוד יותקנו אשר התאורה גופי רפוי. פלסטי קושר עם התיבה לבסיס יחוזק

 אלומיניום סרטי ידי על האקוסטית לתקרה שמעל הבטון לתקרת ישירות יחוזקו ,האקוסטית

 הבטון לתקרת ומחוזקים מחווטים יהיו להדלקה העזר וציוד התאורה גופי הגוף. פינות 4 בכל

 הפנלים יחוזקו פריקה תותבת לתקרה תאורה גופי התקנת של במקרה התותבת. התקרה או

 תקרה של מתכתית מסגרת התקרה. למסגרת קבוע באופן הציוד מותקן עליהם התקרה של

 פח מגשי בתקרת שקועים תאורה גופי התקנת של במקרה הארקה. למוליך תאורק תותבת

 בלתי לפחות מ"מ 12 בעובי מחומר התאורה גוף לקונטור סביב המגש מעל עיבוי להוסיף יש

 לתקרה. הגוף יצמידו הגוף של החיזוק שקפיצי כדי דליק

 

 תאורה גופי 8.2.21

 יסופקו ',וכו התקנה אמצעי גמר אבזרי ,ציוד ,נורות לרבות ,וחוץ פנים לתאורת גופים

 .החוזה במסמכי לדרישות בהתאם ויותקנו

 ,מציע שהוא התאורה גופי מסוגי אחד מכל ופועלת מחווטת דוגמה מועד מבעוד יספק הקבלן

 .העזר וציוד האבזרים וסוגי הדגמים אימות לצורך וזאת

 לדוגמה המפקח אישור שקיבל לאחר רק העזר ואבזרי הנורות ,התאורה גופי את יזמין הקבלן

 .והתאמות לשינויים בדרישות עמידה לרבות ,שהגיש

 .בהמשך כמפורט ,שלבים בשני המוצעים התאורה גופי בדיקת לאחר יינתן המפקח אישור

 .הרלוונטי 2 חלק 20 י"ת של ובדרישות 1 חלק 20 י"ת בדרישות יעמוד תאורה גוף

 .מתח תחת יבוצעו בדרישות העמידה בדיקות

 או ISO-17025 פי על מוסמכת מעבדה של מלאה בדיקה תעודת תצורף תאורה גוף סוג לכל

 .לאישור התאורה גוף להגשת שקדמו השנים 4 במהלך שנערכה ,מאושרת מעבדה

 

 :הבאים הנתונים את הכולל ,הגוף יצרן של קטלוג יצורף תאורה גוף לכל .א

 דרגות ,בנייה חומרי ,טכניים נתונים ,תיאור ,דגם שם ,היצרן ט"מק ,היצרן שם .1

 גוף של מפורט מבנה IEC 62262) לפי IKXX , 60529 י"ת לפי IPXX ( גנהה

 ;התאורה
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 על מוסמכת ממעבדה ר(או עוצמת ,פילוג עקומת ,אורית לות)יעי פוטומטרי ח"דו .2

 הנתונים יוגשו בנוסף .המפקח ידי על שאושרה מעבדה או ISO 17025 פי

 ; LDT או IES בפורמט דיגיטלית מדיה גבי על הפוטומטרים

- יצרן ידי על המאושרים (קבל ,מצת ,מדלק ,נטל) החשמליים הרכיבים יצרני שם .3

 בתקנים עמידה על בדיקה אישורי ,יצרנים ט"מק ,הנורות יצרןו התאורה גוף

 נצילות ,הספק כופל מקדם ,הפעלה טמפרטורות טכניים ונתונים עליהם החלים

 .'וכו

 מלאה בהעמסה ,לפחות 0.92 של הספק מקדם בעל יהיה התאורה גוף כי יצרן הצהרת .ב

 ;האפשריים העמעום מצבי ובכל

 ,הנורה סוג ,יצרן ט"מק ,יצרן שם :הבאים הפרטים את הכולל מסמך יצורף נורה לכל .ג

 מסירת מקדם ,גוון ,אורית יעילות ,תחילי אורי שטף ,נומינלי חיים אורך ,הנורה הספק

 ;הנורה בסיס ,צבע

 גוף- מכלול ספק ידי על ויאושרו הספקה ו הנורה לסוג יתאימו וקבל מדלק ,מצת ,נטל .ד

 (;הציוד עם הגוף) התאורה

 היצרן אישורי ,לעיל למפורט בנוסף ,יצורפו פלסטיים מחומרים הבנוי חוץ תאורת לגוף .ה

 בתנאי דומה -ואינפרא סגולה על וקרינה )וטמפרטורה רוח( אקלים בתנאי הגוף לעמידת

 ;הארץ

 היצרן אישור ,לעיל למפורט בנוסף ,יצורף פלסטיים מחומרים הבנוי תאורה לגוף .ו

 ;מאליו כבה/באש לעמידות

 ניתן .החשמל בתקנות הנדרשים לצבעים יתאים התאורה בגוף החיווט בידוד צבע .ז

 בתנאישכל ,בתקנות לנדרש מתאימים אינם המוליכים שצבעי ,מיובא בגוף להשתמש

 שרוולים באמצעות ,החשמל בתקנות הנדרשים בצבעים יסומנו שלו המוליכים קצות

 ;מתכווצים

 .אור( פולטת דיודה( לד נורות עם תאורה גופי עבור נוספות דרישות .ח

 

 LED – Diode Emitting Light    תאורת למערכות ייעודיים יהיו התאורה גופי

 .הנורה של החום לפיזור מתאים אלמנט יהיה תאורה גוף לכל .א

   של סביבה לטמפרטורות ויתאים ייבדק , 20 י"ת לדרישות יתאים התאורה גוף .ב

10° C  35°עד C   

 תהיה Risk Group הסיכון קבוצת 62471 י"ת לדרישות יתאים התאורה גוף .ג

 :להלן לאמור בהתאם

  0 סיכון קבוצת :פנים בתאורת .01

 לא אם .החוזה במסמכי לאמור בהתאם ,1 או 0 סיכון קבוצת :חוץ בתאורת .02

  .0 תהיה הסיכון קבוצת אחרת נאמר

 בהתאם 4,000°K  ± 10% או 3,000°K  ± 10% תהיה הנורות של הצבע טמפרטורת .ד

 של הצבע טמפרטורת ,החוזה במסמכי דרישה בהעדר. החוזה במסמכי לאמור

 :להלן כאמור תהיה הנורות
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 ; 4,000°K ± 10% :פנים בתאורת .01

  3,000°K ± 10% :חוץ בתאורת .02

 , nm 420-500 הספקטרום של הכחול בתחום הקרינה של )פיק( המירבי הערך

 ;הנפלטת )פיק( המרבית מהעוצמה 45% עד יהווה

 :להלן כאמור יהיה CRI הצבע מסירת מקדם .ה

 ;לפחות 80 יהיה פנים לתאורת .01

 .לפחות 70 יהיה חוץ לתאורת .02

 אופפת בטמפרטורה ,לפחות שעות 50,000 יהיה ,לד נורות עם תאורה גוף חיי אורך .ו

 20% עד של וכשל 80% עד האור שטף ירידת מותרת  .היצרן קטלוג לפי C ° 35 של

 המתוכנן העבודה ובזרם הרלוונטים לתקנים בהתאם ,) L80/F20 הנורות מסך

 ;היצרן של ההתקנה בהוראות כאמור תתבצע ההתקנה .ז

 בידוד- עם כפול בידוד Class II מסוג תהיה Driver האלקטרונית ההפעלה מערכת .ח

 ללא ,ויציבה קבועה תאורה ותאפשר המוצא מעגל לבין הכניסה מעגל בין חשמלי

 יהיה המערכת של ההספק מקדם ± 10%  הנומינלי הרשת במתח בשינויים תלות

  .האפשריים העמעום מצבי בכל או מלא בעומס לפחות 0.92

 התאורה גוף בתוך בהתקנה ,לפחות שעות 50,000 יהיה ההפעלה מערכת חיי משך

 מלאה בהעמסה

  .זהים וגוון עוצמה ,בהיקות  בעלות יהיו הלד נורות כל .ט

 ומערכות בקרים ,כוח ספקי ,לד נורות( המסופקים התאורה שבגופי הרכיבים .י

 ולמיחשובם לבנייה החוזה מסמכי של לסטנדרטיזציה משרדית הבין הוועדה

 ידי על אושר אשר ,התאורה בגוף שנבדקו לרכיבים זהים יהיו ()דרייברים( הפעלה

  .20 י"לת כמתאים ,הבדיקה בתעודת ותועד המעבדה

 

 ,חוץ לתאורת לד נורות עם תאורה גופי ,תאורה גופי עבור הדרישות לגבי ,לעיל לאמור בנוסף

 :להלן בדרישות גם יעמדו

 ;הרלוונטי 2.5 או 2.3 חלק 20 ישראלי תקן דרישות לכל יתאים התאורה גוף .א

 בתקנות כאמור הבאות מהחלופות אחת לפי תהיה חשמלי הלם מפני הגנה דרגת .ב

 :החשמל

   Class II סוג ציוד .01

 ;מוגבר בידוד עם ציוד .02

 לאמצעי ביחס ,התאורה גוף יצרן הוראות שימולאו ובלבד   Class I  - סוג ציוד .03

 של האחריות ותנאי EMC -ב לעמידה הארקה התנגדות ,החשמלית ההגנה

 לפי התאורה גוף יהיה ,החוזה במסמכי דרישה בהעדר .התאורה גוף יצרן

  .1' מס חלופה
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 ציודההפעלה כאשר .האופטי והציוד ההפעלה ציוד לתאי לפחות IP65 הגנה דרגת .ג

 בדרגת להיות ההפעלה ציוד תא יכול , IP65 הגנה בדרגת    הוא Driver האלקטרוני

 IP44 הגנה

 לפחות. IK08 מכני הולם מפני הגנה דרגת .ד

 לפחות. 10kA של וזרם 10kV של יתר מתחי בפני יעמוד התאורה גוף .ה

  

 התאורה גופי ,ובנוסף עליהם החלים התקנים לדרישות יתאימו לד נורות עם התאורה גופי

 :מאושרת מעבדה של בדיקה תעודות עם ויסופקו להלן לדרישות יתאימו

 הרלוונטי החלק , 20 י"לת התאמה .א

  2.13 חלק 61347 י"ת לדרישות driver אלקטרוני בקרה ציוד התאמת .ב

  EN-55015 -ל אלקטרומגנטיתאו תאימות 2.1 חלק 961 י"לת התאמה .ג

-IECלתקן הרמוניותאו זרמי ,מוליכות הפרעות 12.3 חלק 961 י"לת התאמה .ד

61000-3-2  

-IECלתקן רגעייםאו שינויים ,מוליכות הפרעות 12.5 חלק 961 י"לת התאמה .ה

61000-3-3  

 -ביולוגית פוטו בטיחות 62471 י"לת התאמה .ו

 תאורה לציוד מגנטית אלקטרו וחסינות תאימות IEC-61547 לתקן התאמה .ז

 -חשמליות בטיחות בדיקותCOT Certificate Of Testing ל יצרן של הצהרה .ח

 לעיל כאמור CRI "צבע מסירת מקדם" לדרישה להתאמה יצרן הצהרת .ט

 כאמור  BINNING – ה לתהליך IEC-62707 תקן לדרישות להתאמה יצרן הצהרת .י

 .לעיל

 יהיו ,המתוכנן העבודה בזרם ,התאורה בגוף הלד נורות של ושרידות חיים אורך .יא

 :כדלקמן התקנים קבוצות משתי לאחת בהתאם

01. IESTM-21, IESLM-79, IESLM-82  

02. IEC 62717, IEC 62722  

 ומקדם יציבות לדרישות Driver האלקטרונית ההפעלה מערכת התאמת אישור .יב

 .לעיל כאמור ההספק

 :להלן כמפורט ,התעודות את לעיל לאמור בנוסף לספק יש ,חוץ תאורת לגופי .יג

 יתר מתחי בפני הגנה התקן .01

  IEC 62262תקן לדרישות בהתאם IK08 מכני הולם מפני הגנה לדרגת התאמה .02

 

 חרום תאורת גופי 8.2.22

 הנ"ל היחידות לקליטת במידותיהם יתאימו ,חרום לתאורת יחידות בהם יותקנו אשר הגופים כל

 נורה של רצופה לפעולה ומצבר ממיר ,מטען תכלולנה החרום יחידות ,היצרן אישור לפי בתוכם

 הגוף. של המקסימאלית מהתפוקה 50% -מ פחותה שאינה אור ובתפוקת דקות 60 למשך
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 המעברים לשילוט תכליתיים דו תאורה גופי 8.2.23

 תכליתית דו חרום לתאורת ויחידה ,לדים עם ,יציאה שלט עם תכליתיים דו יהיו התאורה גופי 

 ס"מ 12 של בגודל אדום או ירוק בצבע שילוט יכללו הגופים דקות. 120 במשך אחת נורה להפעלת

 .20IP אטימות דרגת בעלי יהיו ,לפחות

 

 והתקנתם אביזרים 8.2.24

 רטיבות. כניסת ,בפני אטומים האביזרים כל יהיו באוויר רטיבות קיימת שבו במתקן א.

 וכניסת מים כניסת בפני מוגנים יהיו לחים במקומות או בחוץ מותקנים אביזרים 

 אביזרים  וכו'(. )אנטיגרון אטימה סידור עם התחתון מהצד תמיד אליהם הכבלים

 משוריינים. יהיו מכאנית לפגיעה הצפויים במקומות המותקנים

 

 בטחון ולחצני בטחון מנתק ב.

 ,מנוע אותו ידי על המופעלת במכונה מקום ומכל לעין הנראה במקום ,מנוע כל יד על

 לגבי זאת כל ,המכונה ושם המנוע במספר שיסומן אבק מוגן משוריין מנתק יותקן

 מותקן בעומס מנתק יהיה המנתק אחרת. נאמר אם אלא ,א'( 25) כ"ס 10 עד מנועים

 משוריין. פלסטיק בתיבת

 ידי על שייקבע כפי מקומות בכמה יותקנו החשמל אספקת כל של חירום הפסקת עבור

 "פטריה" דגם הפעלה לחצני יהיו אלה לחצנים חרום. להפסקת לחצנים ,המפקח

 שקוף פלסטי במכסה ומכוסה רטיבות כניסת בפני מוגנת משוריינת בתיבה המותקנים

 אזהרה. בשלט ומסומן אגרוף( מכת ידי על )השבירה שביר
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 חשמל לוח 8.2.25

 לעסוק רישיון בעל מוסמכים חשמלאים – מקצוע בעלי ,ומאושר מוכר יצרן ע"י ייעשה הלוח יצור

 להבטחת  ISO-9002:2008- ל הסמכה בעל חשמל לוחות יצרן ע"י ייוצרו חשמל וחותל במקצועם.

 .61439 ישראלי לתקן הסמכה + איכות

     )מת"י(. המצורפת התמונה כדוגמת תקן בתו הלוח את לסמן חובה הערה:

 

 הבאות: מהמערכות תאחוע"פ  61439 תקן דרישות עפ"י לפי ייוצר הלוח 8.2.25.1

 ציוד SYSTEM מקור יצרן 

 PRISMA Merlin-Gerin אלקטריק שניידר 1

 בלבד T4P ABB תמח"ש 2

 SIEMENS או Ri4POWER Merlin-Gerin מארזים מערכות ריטל 3

 

 

 חשמל ללוחות מיוחד מפרט 8.2.25.2

 כללי: .01

 החשמל. ולחוק 61439 ת"י הישראליים התקנים לדרישות יתאימו הלוחות 1.1

  למסמך מתאימה  שלו האיכות שמערכת  ,מרכיב-יצרן ידי על ייוצרו הלוחות

 את לסמן היתר בעל מרכיב-היצרן יהיה ,לחילופין התקנים. מכון של 22 ת"ת

  תקן. בתו החשמל לוחות

 ידי על שהוסמך או מקורי יצרן עם תקף ידע הסכם בעל יהיה מרכיב-היצרן  1.2

 יעמוד מרכיב-היצרן מרכיב. -ליצרן הנ"ל הידע את להעביר המקורי היצרן

  יערוך לא ,להנחיותיו בהתאם ורק אך יעבוד ,מקורי יצרן עם מתמיד  בקשר

 של בסיסטם שנערכו השינויים כל לגבי מעודכן ויהיה הסכמתו ללא שינויים

 המקורי. היצרן

 העבודה גבוהים. מקצועיים סטנדרטים פי על תתבצע הלוחות הרכבת  1.3

 לייצר והוסמכו הוכשרו אשר מיומנים עובדים ידי על תתבצע המקצועית

 התמחותם. בשטח בקביעות מועסקים והם חשמל לוחות

 היצרן  זה. במפרט שנקבעו כפי איכות בדרישות שעומד במפעל יוזמנו הלוחות  1.4

 תחזוקה. ושירותי הנדסיים שירותים יספק

 זה: במפרט המוזכרים תקנים  1.5

 נמוך למתח ובקרה מיתוג לוחות עבור ריקות תיבות – 62208 ת"י 

 חלקים( 5) נמוך למתח ובקרה מיתוג ציוד – 60947  ת"י 
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IEC 61000  -Electromagnetic compatibility חלקים( )מספר 

IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)  

IEC 60364-4-41-Low-voltage electrical installations - Part 4-41: 

Protection for safety  

IEC 60445    Basic and safety principles for man-machine interface, 

marking and identification  

IEC 60446  Basic and safety principles for man-machine interface, 

marking and identification - Identification of conductors by colours 

or alphanumerics 

 IEC 61082-1- Preparation of documents used in electrotechnology -  

Part 1:   Rules 

IEC 60073 - Basic and safety principles for man-machine interface, 

marking and identification - Coding principles for indicators and 

actuators 

IEC 62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical 

equipment against external mechanical impacts (IK code) 

IEC 61439-1Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - 

Part 1: General rules 

 

 

 מרכיב מיצרן דרישות .02

 :מקורי יצרן קטלוג   2.1

 נתונים הכולל ,המקורי היצרן שהכין מפורט קטלוג יימצא מרכיב-היצרן ברשות 

 טכני מידע יכלול הקטלוג ולספק.  לייצר מרכיב-היצרן בכוונת שאותו הלוח של

 יכלול כן כמו הלוח. במבנה להתקנה המאושרים ציוד ודגמי החומרים סוג על

 התאמה ,צבירה פסי ,חיווט ,הרכבה הוראות ,ההרכבה שיטת על מידע הקטלוג

 טבלאות ,האספקה לאחר וטיפול אחסנה ,הובלה הוראות ,מידור שיטות ,לתקנים

 רשימת וכן ,וצבע מכאניים נתונים ,עתידית ציוד תוספת ,טמפרטורה עליית

 ואישורים. בדיקות

 לאישור תוכניות הגשת    2.2

           ביצוע". "תוכנית ברמת תוכניות יהיו הלקוח  מספק שאותן החשמל תוכניות  

        היועץ המהנדס לאישור ולהעביר מפורטות ייצור תוכניות להכין מרכיב-יצרן על 

 .A3 בגודל בגיליונות יוגשו התוכניות א'. לנספח בהתאם טכני מידע

 ההרכבה בהוראות לשימוש ממוחשבת שרטוט מערכת היצרן בידי שתהיה חובה

 לתוכניות בכתב המזמין או היועץ אישור לאחר רק ,משתמש הוא בו הציוד של

  הלוחות. את לייצר  להתחיל היצרן רשאי ,הנ"ל
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 יגיש מרכיב-היצרן למזמין ואספקתו הלוח ייצור בגמר להגיש יש שאותם מסמכים    2.3

 הלוח: אספקת עם הבאים המסמכים את

  התקן עפ"י שיגרה בדיקות ביצוע על דו"ח •

 והובלה אחסנה הוראות •

 ברגים לסגירת מומנטים טבלאות •

 מידע יימצא ההתקנה  בהוראות  הלוחות. של והתקנה הפעלה הוראות ספר •

  ההרכבה. לאחר גם IP ההגנה דרגת על לשמור מנת על למרכיב מדויק

 (.As Made) כמבוצע סופיות תוכניות •

 ב'( נספח )ראה יצרן הצהרת –לתקן להתאמה התחייבות מכתב •

 חשמליים נתונים •

 

 הלוח בניית .03

 הלוח )מבנה( מסד 3.1

 IEC 61439-1 הבינ"ל לתקן או 62208 -ת"י לתקן יתאים הלוח מסד

 יהיו מודולאריות אותה בעלות התפקוד יחידות כל מודולארי. יהיה הסיסטם

 קיימת אם אלא ,מלפנים תהיה הציוד יחידות לכל הגישה להחלפה. ניתנות

 היצרן סיסטם לפי ברגים בעזרת ההתקנה למגשי יחובר הציוד מאחור. גישה

 ,מכאניים מאמצים בפני לעמוד היכולים מחומרים בנוי יהיה הלוח המקורי.

 וסביבתיים. חשמליים ,תרמיים

 מספיק מכני חוזק בעלי יהיו ,דלתות ,צירים ,נעילה אמצעי כולל ,המבנים כל

 קצר. זרם בזמן הנוצרים המאמצים בפני לעמוד שיאפשר

 פי על או   62208-ת"י  הישראלי לתקן בהתאם קורוזיה מפני מוגן יהיה הלוח

  דרגת  תהייה  פנימי להרכבה בלוחות  IEC 61439-1  .הבינלאומי התקן

 )הלם IK ההגנה  דרגת .B  חומרה דרגת חיצונית להרכבה ובלוחות A חומרה

-ב יעמדו פנימית להרכבה לוחות .IEC 62262 הבינ"ל התקן לפי תעשה מכני(

IK=5,  ב חיצונית להרכבה לוחות-IK=7. 

 סטנדרטים  סביבה תנאי   3.2

  אחרת: צוין אם אלא ,כדלהלן ,רגילים סביבה לתנאי יתוכנן הלוח

 טמפרטורה ;C35°: שעת 24-ל מקסימאלית ממוצעת טמפרטורה •

  . C40°   רגעית מקסימאלית

 -ב 50% -ה את היחסית הלחות תעבור לא פנימית. להרכבה לוחות עבור •

40°C. יותר. נמוכה טמפרטורה נדרשת ,יותר גבוהה יחסית לחות עבור 

 -ל רגעית ללחות להגיע היחסית הלחות יכולה חיצונית. להרכבה לוחות עבור •

  .C25° -ב 100%

 .3 תהיה הסטנדרטית הזיהום דרגת •
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 מטר. 2000-ל מתחת ההתקנה גובה •

 ההגנה דרגת      3.3

 תסומן  ונוזלים זרים חלקים של חדירה ,חיים חלקים עם מגע בפני ההגנה דרגת

 תהיה המינימאלית ההגנה דרגת .IEC 60529 הבינ"ל לתקן בהתאם IP בדרגת

IP2X, תהיה הלוח בחזית המינימאלית ההגנה דרגת IPXXB. בלוחות 

 .IPX3B המינימאלית ההגנה דרגת תהייה ,חיצונית להרכבה המיועדים

 דרגת על לשמור מנת על הרכבה הוראות ,בשטח הלוח למרכיב ,יספק היצרן

 למניעת באמצעים יציידו חיצונית להרכבה לוחות המוצהרת. האטימות

 עיבוי. מי הצטברות

 אוויר( )מרווחי בידוד ומרחקי זחילה מרחקי 3.4

 הבינ"ל תקן לדרישות בהתאם יהיו אוויר( )מרחקי בידוד ומרחקי זחילה מרחקי

IEC 61439-1.  

 .IV  – ראשי בלוח יתר מתח סיווג

 .III  – משני בלוח יתר מתח סיווג

 התחשמלות בפני הגנה     3.5

 זמנית ובו ולתחזוקה להפעלה נוחה גישה שתהיה כך יסודרו והאביזרים הציוד

  מרבית. בטיחות יקנו

  בסיסית הגנה  3.5.1

 בידוד בעזרת תעשה ההגנה .IPXXB תהיה מינימאליות בסיסית הגנה

 פתיחת  דלת(. ,פנלים ,)כיסוי ומחסום מחיצות ידי על או החלקים על מלא

 בעזרת תעשה ,חיים לחלקים הגנה המעניקים ופנלים דלתות ,מחיצות

 המתח. מקור הפסקת ידי על או אינטרלוק באמצעות או מפתח או כלי

  תקלה בשעת הגנה  3.5.2

 לזרם המותאם מוליך בעזרת מוארקת תהיה  ,ציוד הנושאת ,ציר עם דלת

  ממ"ר. 6 -מ פחות לא אבל הפאזות

-IEC 60364 הבינ"ל לתקן בהתאם מתוכננים הגנה אמצעי יכלול המבנה

 הנגישים  המתכת חלקי כל )הארקה(. הגנה מעגל יכלול המבנה 4-41

  תיבדק הארקה רציפות הלוח. של הארקה ולמקור ביניהם יחוברו

 כאשר תיפגע לא ההארקה רציפות  שיגרה. ובבדיקות דגם בבדיקת

 מהלוח. חלק  פורקים

 ,התקן לפי קצר בזמן ומכאניים תרמיים במאמצים יעמוד הארקה מוליך

 הלוח. של הקצר לזרם בהתאמה

 כלי. בעזרת רק יתאפשר הארקה מוליכי שני בין חיבור פירוק 

  בתקן. טבלה לפי הפאזות למוליכי מותאם יהיה הארקה מוליך 

  כפול בידוד ידי על הגנה 3.5.3

  תקני. בסימן יסומן כפול בידוד ידי על הגנה 
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  סטאטי מתח   3.5.4

 יסומנו הניתוק. לאחר סטטי מתח היוצרים אביזרים הכוללים לוחות

 מתאימים. אזהרה בשלטי

 ושירות הפעלה תנאי    3.6

 לא אנשים ידי על להפעלה הנועדים אביזרים קיימים שבהם בלוחות  3.6.1

 ההגנה דרגת חיים. חלקים עם מגע כל בפני הגנה תהיה ,מיומנים

  .IPXXC המינימאלית

 בלוחות ציוד של ולהחלפה לבדיקה גישה לגבי דרישות מפורטות להלן    3.6.2

 מורשים: אנשים ע"י המתופעלים

 ,מפסקים של ויזואלית בדיקה לבצע ניתן שיהיה כך יתוכנן הלוח •

 ואתחול כוונון ,חוטים וסימון חיבור ,והגנות ממסרים כוונון

 החלפת ,נתיכים החלפת ,אלקטרוני ומכשור הגנות ,ממסרים

 מתח זרם לבדיקת מיוחדים מהדקים ,נורות

 היחידות בין נוחה להחלפה גישה שתהיה כך בנוי יהיה הלוח •

 הפונקציונאליות.

 מחיצות. יתוכננו לצורך בהתאם •

 היועץ(. לדרישות )בהתאם מידור בדרגות שימוש ייעשה •

 הכבלים בכניסת תרמוגרפית בדיקה לבצע אפשרות תהיה •

 תרמוגרפית בדיקה לבצע מאפשרים שאינם במקרים מהשטח.

 הלקוח. עם הדבר יסוכם

  הלוח של עתידית הגדלה  3.7

 דרישת פי על ציוד של עתידית להתקנה מקום בו שישמר כך בנוי יהיה הלוח

  יועץ. המהנדס

 עתידיים: לאבזרים השמור המקום גודל

 יהיה  וחלוקה ראשי צבירה פס של הכנה ללא עתידיים לאביזרים מקום -

 הלוח. נפח 10% במינימום

 יהיה ומהיר קל וחיבור צבירה פסי של הכנה כולל עתידיים לאביזרים מקום  - 

 המיתוג. ציוד מכלל 15% במינימום

 קטלוגיים מספרים ויספק בשטח הציוד של ההרכבה שיטת את יתעד היצרן 

 ידי על תעשה תאים של עתידית תוספת הרכבה. וחלקי חיבורים ,מפסקים של

 עברו אשר מסוג יהיו צבירה פסי חיבורי מקוטלגים. סטנדרטים אביזרים

  דגם. בדיקות

 בעתיד. ציוד תוספת של לאפשרות תרמיים נתונים יספק היצרן
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 המידור דרגת  3.8

 מופרדים יהיו הצבירה פסי ,כלומר 2B תהיה המינימאלית המידור דרגת

 הנדרשת המידור דרגת לפי הלוח את היצרן יבנה ,מקרה בכל המיתוג. מאביזרי

 המזמין. ידי על

 

 (EMC) אלקטרומגנטית תאימות  3.9

 לתקן בהתאם מגנטית אלקטרו עמידה יכולת בעל יהיה בלוח המותקן הציוד

 כלהלן. ,IEC 61000 הבינ"ל

A אינדוקטיביים ועומסים תעשיה בעבור 

B  קלה ותעשייה מסחריים מבנים בעבור 

 

 הלוח וחיווט חיבורים ,צבירה פסי התקנת   3.10

 פסי המקורי. היצרן להנחיות בהתאם יותקנו וחיבורים חוטים ,צבירה פסי

 קצר. זרם ייווצר שלא באופן יסודרו הצבירה

 מבוטאים כשהם מקורי יצרן ע"י המוגדרים קצר בזרמי יעמוד ראשי צבירה פס

   אחת. שנייה במשך אמפר בקילו

 שהדגמים ,ובחיבורים במוליכים ,צבירה פסי במערכות ישתמש מרכיב-היצרן

  המקורי. היצרן לוח  במבנה טמפרטורה עליית ובבדיקת קצר בזרם נבדקו שלהם

 ללוחות פרט ,קוטביים 4 יהיו חלוקה ופסי הראשיים הצבירה פסי מערכות

  האלקטרומגנטיים(. השדות את להקטין )כדי (MCC) למנועים

 מבודדים מוליכים    3.11

 המוצהר. הבידוד מתח כערך לפחות תהיה מבודדים מוליכים של הבידוד רמת

 לא בסיסי בידוד בעלי מוליכים ביניים. חיבורי וללא שלמים יהיו המוליכים

 במקרים אלא אסורה מוליכים הלחמת חשופים. חלקים עם במגע יבואו

 המהדק אם אלא אחד מוליך יחובר מהדק לכל מפורשת. דרישה לכך שקיימת

 מוליכים. מספר לכניסת במיוחד בנוי

 ויסומנו נפרדת תעלה או צינור לתוך יוכנסו ראשי מ"ז לפני המחוברים מוליכים

 כפול. בידוד בעלי יהיו המוליכים אזהרה. בשלט

 מוגנים לא מעגלים לגבי מקורי מיצרן דרישות     3.12

 פסי  או ,ראשיים צבירה פסי בין המחובר מוליך הוא מוגן לא מעגל ,זה בסעיף

 ידי     על יוגדרו אלה מוליכים אחר. מיתוג אביזר או זרם מפסק לבין ,חלוקה

 היצרן. בקטלוג ויתועדו מקורי יצרן

 הקצר זרם לפי הלוח בתוך בדיקה יעברו  מוגן לא במעגל המוליכים  3.12.1

 שנייה. 1 במשך הלוח של המוצהר

 נתיך( ,)מפסק מיתוג אביזר לאחר הבדיקה תבוצע הבאים בתנאים  3.12.2

 : המעגל של מותנה קצר זרם על היצרן יצהיר זה ובמקרה

 מרווח. מבדד הלוח.בעזרת ומגוף מהשני אחד מופרדים המוליכים 3.12.3
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 צינור. או שרוול בתוך יוכנסו המוליכים   3.12.4

 או מאד, גבוה מכאני חוזק בעלי ,מוגבר בידוד בעלי יהיו המוליכים 3.12.5

 כפול. בידוד

 שיועמסו בתנאי להצמדה מותרים צלזיוס מעלות 90-מעל  מוליכים 3.12.6

 של 80% על עולה שאינה הטמפרטורה לעליית שגורם בזרם

 המוליך. של הנקובה הטמפרטורה

  הלוח בתוך החוטים סימון  3.13

 IEC 60446 -ו IEC 60445 התקנים לפי יסומנו החוטים כל

  ירוק. צהוב בצבע יסומן הארקה מוליך

  .אפס בסימון אחרים במקרים או כחול בצבע יסומן האפס מוליך

 העמסה  מקדם    3.14

 הזה זה נתון אם היועץ. ידי על יוגדר הלוח של חלק או הלוח של  העמסה מקדם

 בתקן. הטבלה לפי העמסה מקדם את היצרן יקבע ,חסר

 RDF העמסה מקדם מעגלים מספר

2-3 0.9 

4-5 0.8 

6-9 0.7 

 0.6 10 מעל

 

  ציוד זיהוי   3.15

 שלהם. ההגנות ואת בודדים מעגלים לזהות ניתן יהיה המבנה בתוך

 -IEC 61082 הבינ"ל התקן לפי ייעשה החיווט תוכנית של הזיהוי

 כבלים וכניסות מהדקים 3.16

 או אלומיניום או נחושת לחיבור מיועד המהדק אם התוכנית גבי על יציין היצרן

 המופיעה הטבלה ולפי  הכניסה כבלי לגודל מותאמים יהיו המהדקים שניהם.

 כיפוף רדיוס וישמור נוח יהיה שהחיבור כך להיות צריך החיבור שטח בתקן.

 בכבל. יפגע לא אשר

 במעגלי והן הכניסה במעגל הן הפאזות מהדק בקרבת יהיה האפס מהדק

  האלקטרומגנטיים(. השדות את להקטין מנת )על היציאה

 16 מעל והאפס מוליך וחתך ממ"ר 16 עד הפאזות כחתך יהיה האפס מהדק חתך

 IEC לפי ייעשה המוליכים סימון הפאזות. מחתך לפחות 50% יהיה ממ"ר

60445.  
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 ואביזרים ציוד .04

 מיתוג ציוד       4.1

 בהתאם ויבחר   IEC 60947-1 הבינ"ל לתקן יתאים המיתוג ציוד  4.1.1

 ,נומינלי זרם ,נומינלי מתח יגדיר  היועץ מפרט .היועץ מפרט לדרישות

 בין תאימות תהיה פעולות. מספר ,ניתוק כושר ,שרות מחזור ,תדירות

 IEC לתקן ויתאים שלו וההגנה מגען כדוגמת ( )קורדינציה האביזרים

  .הרלוונטי

 המיתוג ויכולת קווי-החד לתרשים בהתאם יבחר המיתוג ציוד 4.1.2 

 הסיסטם. להנחיות בהתאם יורכב הציוד העומס.  בצד הנדרשת

  מלפנים.  תהיה לציוד הגישה

 לתוספת )אפשרות ורסטיליות תאפשר המיתוג ציוד של היציאה עמודת     4.1.3

 עתידי. ציוד הרכבת של שונים( בגדלים מפסקים

 ראשי מעגל 4.2

  מיתוג ציוד החלוקה. לפס או הראשי לפס המחובר כמעגל מוגדר ראשי מעגל

 המבנה. עם דגם בדיקת שעבר מהסוג יהיה חלוקה או ראשי לפס מחובר אשר

  בלוח. דגם בדיקת שעבר ציוד מאשר אחר  מיתוג בציוד להשתמש אין

  התקנה וגובה לציוד גישה       4.3

 ולהחלפתם המכשירים של חוזרת להפעלה  נוחה גישה תהיה 4.3.1

   .המבנה מרצפת מ' 0.2 של מינימאלי  בגובה יותקנו מהדקים המהירה.

 -ל מ' 0.5 שבין בגובה החשמל לחוק בהתאם  יותקנו המפסקים ידיות 4.3.2

 2.2-ל מ' 0.2  שבין בגובה יותקנו מדידה מכשירי הלוח. מרצפת מ' 2.0

 מ' 1.6-ל מ' 0.8 שבין  בגובה יותקנו חירום לחצני המבנה. מרצפת

  .המבנה מרצפת

 סימון מנורות צבע      4.4

 .IEC 60073 הבינ"ל התקן לפי הסימון מנורות צבע יהיה אחרת צוין לא אם

 

 

 בדיקות .05

 מקורי יצרן ידי על בדיקות    5.1

 יאפשרו הבדיקות מספר .התקן  דרישות פי על הבדיקות את יערוך מקורי צרןי

 בקטלוג מופיעים שהם כפי ,שונים לוחות לבניית האפשרויות מגוון את לכסות

 המקורי. היצרן

 היועץ. בקשת לפי בדיקה תעודות יציג המקורי היצרן

  



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  256 עמוד
 

 שיגרה בדיקות 5.2 

 שיש שיגרה בדיקות להלן מרכיב.-יצרן ידי על ,התקן לפי יבוצעו שיגרה בדיקות

 לבצע:

 ויזואלית בדיקה - ההגנה דרגת -

 טבלה ואימות ויזואלית בדיקה - וזחילה בידוד מרחקי -

 הארקה רציפות ובדיקת ויזואלית בדיקה - התחשמלות מפני הגנה -

  ספק או  המקורי היצרן להוראות התאמה בדיקת - בלוח אביזרים הרכבת -

 הציוד

   מד בעזרת  ,ברגים סגירת של  )אקראית( מדגמית בדיקה -  בלוח חיבורים -

 מומנט

 הגודל ובחירת  סימון בדיקת - מהדקים -

  נעילות ,מכאני חיגור דוגמת חלקים של יעילות בדיקת - מכאנית הפעלה -

 פעילים וחלקים

  למתח ובהתאם בתקן הנדרש במתח תעשה הבדיקה - דיאלקטרית בדיקה -

 אחת. שנייה  במשך תעשה הבדיקה הלקוח. יד על הנדרש או המוצהר הבידוד

 מתח. חיבור ידי על בדיקה - פונקציונאלית בדיקה -

 

 לאישור תוכניות הגשת .06

 הבאים: הנתונים את היועץ המהנדס לאישור יגיש  )המרכיב( הלוח יצרן  6.1

 קווית. חד דיאגרמה -

 וכיו"ב. פיקוד ,משנה מעגלי תוכניות -

 דלתות. עם הלוח  חזית מבט -

 הרצפה. על העמדה תוכנית -

  מלמעלה. מבט -

 מהדקים. תוכנית -

 שילוט. -

 טכניים. נתונים ,יצרן ודגם קטלוגי מספר כולל ציוד רשימת -

 חוטים. סימון -

 כבלים. כניסת -

 

 התוכניות: עם לצרף שיש מידע  6.2

 .Icc או Icw קצר בזרם עמידה כושר -

 ותדירות. עבודה מתח -

 הלם(. )מתח Uimp אימפולס מתח -

 .Ui בידוד מתח -

 אביזר. כל של נומינלי זרם -
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 .IK\IP  ההגנה דרגות -

 מידות. -

 משקל. -

 המידור. דרגת -

 ללוח. המתחברים כבלים חתכי -

- RDF – העמסה   מקדם 

 הזיהום. דרגת -

 חיצונית. או פנימית להרכבה מיועד הלוח אם ציון -

 צורך. יש אם ,מיוחדים שירות תנאי -

 

 לאישור להגיש שיש נוספים נתונים   6.3

  ללוח צבירה פסי של סינוף מערכות חיבורי -

  .שינוע לצורך בחלקים מסופקים הם אם  התאים בין החיבור אופן -

 .המרכיב-ליצרן המקורי היצרן שנתן בתוקף הסמכה תעודת -

  

 

 ולתשלום למדידה הגדרות 8.3

 כללי: 8.3.01

 לפי מדידה הכמויות( לכתב )בהתאם המשיטות אחת לפי העבודות ימדדו ככלל .א

 כל כולל ועובדת מושלמת אחת ביחידה  נמדדת מסוים בסעיף העבודה כל מכלולים:

 במפרט מהאמור לגרוע מבלי זאת כל העזר. וחומרי העיקריים החומרים ,העבודות

  המתאים. בסעיף 08 חשמל למתקני הכללי

 בנפרד)לפי נמדד חומרי/הציוד העבודה ממרכיבי אחד כל מרכיבים. לפי מדידה .ב

 מקרה. בכל כלולים העזר עבודות,חומרי מטה(. ההגדרות

 המלאים בתיאורים להתחשב הקבלן על ,תמציתי הינו הכמויות בכתב הסעיפים תאור .ג

 מקרה. בתוכניות.בכל והתיאורים ,המיוחד המפרט ,הכללי במפרט

 

 וחיבור התקנה ההספקה את כולל הכמויות בכתב וסעיף סעיף כל 8.3.02

 של הכמויות בכתב במידות שונה או דומה סעיף קיים שלגביה ,עבודה תבוצע בו ,מקרה בכל

 צוין אם פרט הנ"ל. הרלוונטי הסעיף על המבוססת אינטרפולציה ע"י החישוב יעשה ,הקבלן

 במפורש. אחרת

 

 להלן: האמור כל את כוללים הכמויות כתב בסעיפי מחירים תכולת 8.3.03

 מיוחדות. דרישות ,כללים בתנאים המפורט את .א

 התנאים קיום בסעיפים לאמור ובנוסף 08 חשמל למתקני הכללי במפרט המפורט את .ב

 בנפרד. ימדדו ולא השונים היחידה במחירי יכללו הנ"ל

 המהנדס(. ע"י שיסופקו לאלה )פרט שלהם והפחת העזר חומרי ,החומרים כל .ג
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 ,ומכונות ,עבודה,במכשירים בכלי שימוש לרבות והחומרים הציוד להתקנת העבודה כל .ד

 הקבלן. עבודות מביצוע כתוצאה שניזוקו עבודות ותיקוני וכד' בטיט ,בבטון סתימות

 וממנו. העבודה למקום עובדים הסעת ,עבודה כלי ,והציוד החומרים כל הובלת .ה

 בשלבים וביצוע בשטח העובדים אחרים קבלנים לרבות הגורמים כל עם תאום .ו

 האחרות. העבודות עם מתואמים

 והגנה שנסתיימו עבודות חלקי על שמירה וכן ,ושמירתם והציוד החומרים אחסנת .ז

 למסירתם. עד עליהם

 וציוד. לאנשים ביטוח הוצאות ,הסוציאליים המיסים .ח

 המוקדמות הוצאותיו זה ובכלל עקיפות( והן ישירות הקבלן:)הן של כלליות הוצאות .ט

 והמקריות.

 וכו'. מכס ,קניה מס כגון: הממשלתיים ההיטלים .י

 קבלן. רווחי .יא

 

 וכו' צנרת ,מוליכים ,חוטים ,כבלים 8.3.04

 ,עיקרי חומר כוללים הנ"ל ימדדו. לא ופחת שאריות בלבד. מותקן אורך לפי נטו ימדדו הנ"ל

 ,כיפופים זויות ,מופות ,מחברים ,סגירות ,סופיות ,זיהוי שלטי ,שלות קשירות ,חיזוקים

 נטו. אורך מטר לפי ימדדו כבלים וכו'. גמישים חיבורים

 

 צינורות 8.3.05

 סימון רזה. ובטון ביוטה בעתיד לשימוש צנרת איטום אורך. מטר לפי נטו ימדדו הצינורות

 בנפרד. ימדד ולא הצינור במחיר יכלל הצינור קצה

 

 יצוקות ו/או בנויים תאים/שוחות 8.3.06

 התאים ביצוע לאופן בזק חב' עם התאומים את במחירה תכלול לטלפונים התאים בניית

 תאים והחפירה. הזיון ,הטפסות את גם ויכלול קומפ' ימדד התא מחיר הצנרת. וכניסת

 שוחות עבור זה בסעיף המתואר וכל המכסה כולל קומפלט ימדדו וטל"כ ,לתאורה,חשמל

 בזק.

 

 חשמל למתקני הכללי במפרט 0808 סעיף תאורה גופי 8.3.07

 אם )גם ציוד ,הנורה בתי ,הנורות יכללו התאורה גופי במחיר ,הנ"ל בסעיפים לאמור בנוסף

 ,פנימי חווט ,הארקה ברגי ,כיסויים ,מצתים ,לוברים ,קבלים ,נטלים ,בנפרד( מותקנים הם

 במחיר התאורה. לגוף מפורטת תכ' אין אם הדרושים העזר חלקי וכל מחזיקים ,מהדקים

 השונים: הגורמים עם הגופים תאום הבאים: התנאים יכללו הגופים

 הדגמים אישור יקבל שלא עד יזמינם ולא התאורה גופי כל של דוגמאות יספק הקבלן ▪

 המהנדס. ע"י

 וידרשו. במידה ביציקה תבניות ▪

 בשלבים. להתקין יש שאותו תאורה לגוף מחיר תוספת תינתן לא ▪
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 ואכסונם לאתר הובלתם ,ספירתם ,בדיקתם תוך המספק בשלמות קבלתם אישור ▪

 העבודה. בשטח

 וכן ,והפריקה ההטענה ,ההובלה בעת גם הגופים שלמות עבור אחראי יהיה הקבלן ▪

 המהנדס. המתקן ומסירת התקנת השלמת עד באתר

 האביזרים. כל יכלל התאורה גוף במחירי ▪

 

 חריגים 8.3.08

 בכתב מוקדם באישור רק יבוצע/יסופק זה הכמויות בכתב מופיע שאינו חריג עבודות/ציוד

 מוסכם מחיר וקביעת הקבלן ע"י מחירים" "ניתוח הגשת לאחר וזאת ,המהנדס של

 לעבודה/ציוד.

 חריג סעיף של מחירו קביעת חריגים. סעיפים על גם חלים והחוזה המפרט תנאי מקרה בכל

 העדיפויות(: כסדר החלופות )סדר כלהלן תבוצע

 ליחס בהתאם המחיר הגדלת/הקטנת תוך קיימים "דומים" חוזה לסעיפי בהשוואה ▪

 ,חתך שטח ,גובה ,עובי ,משקל ,קוטר )יחס בחוזה. המוגדר והמוצר החריג המוצר בין

 ולא וכו'(.ובמידה הצדדים שני בין ותוסכם שתתקבל סבירה יחוס שיטת כל או מכלול

 .20% פחות דקל מחירון ע"י החישוב יעשה בחוזה זהה סעיף קיים

 

 רג'י עבודות 8.3.09

 לסעיפים בהתאם רג'י עבודות עבור מחיר הקבלן ייתן אופן בכל רג'י. עבודות לבצע אשור אין

 הקבלן ויקבל במידה ורק אך תבוצע רג'י עבודת זאת עם יחד הכמויות. בכתב המופעים

 כמות את מראש הקבלן יעריך זה במקרה מסוימת. עבודה לגבי בכתב אשור ממהנדס מראש

 הקבלן יבצע אזי ,בכתב זאת יאשר והוא המהנדס דעת על יתקבל והנ"ל במידה רק ,השעות

 הרג'י. עבודת את

 

 המזמין ע"י חומרים/ציוד הספקה 8.3.10

 החומרים את לקבל הקבלן על יהיה אזי כלשהו חומרים/ציוד לספק המהנדס יחליט באם

 הכלולות הדרושות הפעולות בכל ולנקוט לאחסן ,העבודה לאתר להוביל הספק במחסן ציוד/

 החומר/הציוד. עבור לספק התשלום למעט השונות מדידה בשיטות

 יכלול החומר שבעמודת ,כך הכמויות כתב את הקבלן ימלא ספק כל הסר למען

 עזר. וחומרי העבודה הסעיפים כל כולל החומר/הציוד

 

 כמויות הקטנת הגדלת 8.3.11

 ייקח הקבלן סעיפים. של יח' במחירי לשינוי יגרמו לא כמויות הקטנת או כמויות הגדלת

 בסעיפים כמויות הוספת סעיפים. ביטול של אפשרות המחירים מילוי בעת בחשבון

 )התקנה המהנדס ע"י ישירות אחר ציוד כל או לוחות ,תאורה גופי ציוד שונים,אספקת

 חוזה. סעיפי במחירי שינוי או נוסף תשלום ללא הקבלן( ע"י וחיבור
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 נקודות 8.3.12

 לחיבור ,הסתעפות קופסאות ,זרם מפסקים ,מוליכים ו/או כבלים ,צינורות כוללות נקודות

 ,מחברים ,סגירות ,סופיות ,זיהוי שלטי ,שלות קשירות ,חיזוקים ,עיקרי חומר מושלם

 וכו'. גמישים חיבורים ,כיפופים ,זוויות ,מופות

 

 המתקן של סופית קבלה 8.3.13

  המתקן. של קבלה סיור ייערך העבודות בגמר

 ,חשמל חברת כגון: מהרשויות השונים האישורים אף ועל ,המהנדס ע"י הקבלה אף על

 בהמשך שיתגלו לליקויים ,העבודה לאיכות בעתיד כאחראי יראה הקבלן ,בזק חברת

 18 של לתקופה וכו' וחפירות הזנות ,לחיבורים ,לכבלים ידו. על שבוצעו שונות בעבודות

 וקיימות( )במידה הערות כולל דו"ח של מהמהנדס וקבלה קבלה סיור ביצוע לאחר חודש.

 הערות תיקון לבדיקות סופי קבלה סיור ויערך עוררין ללא תיקון הדרוש את הקבלן יתקן

  .המהנדס ע"י

 

 מפרט טכני מיוחד לאספקת מערכת דיזל גנרטור 8.4

 

 תיאור העבודה 8.4.01

אשר תותקן על גג המבנה,  PRIMEקו"א  400אספקה והתקנת מערכת דיזל גנרטור בהספק  .א

בהתאם למפרט הטכני המצורף, כולל התקנת כל האביזרים המכאניים והחשמליים 

 הדרושים להפעלתו הסדירה.

בעת חיבור של לוח הגנרטור אל מערכת הכוח,  ליווי קבלן החשמלכמו כן, העבודה כוללת  .ב

 הפיקוד והבקרה החשמלית והמכנית:

 העבודה כוללת: .ג

 שעות עבודה רציפות לפחות. 10-ת אספקת דלק אינטרגלית להספקה והתקנת מערכ .1

 הספקה, הרכבה וחיבור כל האביזרים הדרושים לעבודה תקינה של הדיזל גנרטור. .2

הספקה והתקנת מערכת מצברים לפי ספציפיקציה של היצרן. חיבור המצברים יאפשרו  .3

 התנעות אחת אחרי השניה. 20לפחות 

 מטר. 7למרחק  65DBעם רמת רעש חופה מושתקת )מקורית( של היצרן  .4

 3מפסק ראשי עם הגנות טרמית ומגנטית אלקטרונית עם אפשרות כיול זרם מגנטי פי  .5

 מזרם טרמי.

בדיקה ומסירת המתקן בצורה תקינה עם רישיון של משרד האנרגיה תוכניות מעודכנות  .6

 ויתר המסמכים הדרושים לצורך זה.

 אספקת סט כלים לטיפול במערכת. .7

 מכמות השמן והסולר. 120%רה לקליטת אספקת מאצ .8

 

 תנאים כללים לאספקה והתקנת הדיזל גנרטור 8.4.02

העבודה תוצא לפועל לפי התקנים הישראליים, או בהעדרם, לפי תקני ארץ המוצא של  .א

 גנרטורים.-הדיזל
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כל הציוד וחומרי העזר לביצוע העבודה האמורה יסופקו ע"י הקבלן. חומרי העזר כוללים:  .ב

חומרי אינסטלציה, מלט, חצץ, חול או כל חומר אחר הדרוש להשלמת חומרי מתכת, 

 העבודה.

המציע יהיה אחראי לאחסנתו ושמירתו של הדיזל גנרטור וכל חומרי העזר אשר ישתמש  .ג

 בהם בהרכבה, עד מסירתם ליד המזמין.

המציע יהיה אחראי לכך שהעבודה תוצא לפועל לפי הוראות ההרכבה של כל ספקי מערכות  .ד

גנרטור והוא יהיה האחראי הישיר למסירת המתקן כולו במצב עבודה תקין, נקי -הדיזל

 ומסודר ובצורה תקינה. אחריות הקבלן כוללת הרצת המתקנים תחת עומס מלא.

המציע יאשר כי הוא בדק באופן יסודי ונהירים לו היטב דרכי ההעמסה, ההובלה והפריקה  .ה

האחריות להובלתו התקינה של כל הציוד של כל הציוד המכני והחשמלי והוא מקבל את 

אשר יובא מחוץ לארץ וכן להובלה תקינה של כל הציוד אשר יקנה או ירכוש בארץ או יסופק 

 ממחסנים הנמצאים בארץ.

ההרכבה המכנית של הציוד תכלול את הרכבת צינורות המפלט והמשתיק על אביזריו,  .ו

כל ליצירת יחידות עבודה מושלמות התקנת מיכל דלק יומי וחיבור לדיזל ומערכת הדלק, ה

 לפעולה אוטומטית.

המפקח יקבע את הניסיונות שעל הקבלן לבצע עם גמר ההתקנות בכדי להיווכח כי כל  .ז

 המערכת האוטומטית פועל בצורה תקינה. פעולות אלה תכלולנה בין היתר:

 הפעלת הדיזל גנרטור ידנית. .א

 בדיקת והפעלת מערכת הדלק. .ב

 ית ובאופן אוטומטי.הפעלת כל המערכות ידנ .ג

 אישור משרד התשתיות להיתר הפעלה של גנרטור. .ח

 

 השמנים הדרושים להפעלת הציוד יסופקו ע"י הקבלן.

 

 אחריות 8.4.03

 התחלת תקופת האחריות תיקבע מתאריך מסירה והפעלה ראשונית של הגנרטור. .א

 הספק יהיה אחראי לפעולה סדירה של הדיזל גנרטור, על כל חלקיו וציודו. .ב

 שעות עבודה הקודם מבניהם. 1000חודשים או  36האחריות היא תקופת  .ג

חלקים של הדיזל גנרטור ואביזרים שלא יעמדו בתקופת האחריות המפורטת לעיל, יוחלפו  .ד

ע"י הספק ועל חשבונו בחלקים מקוריים ותקופת האחריות לגבי אותם החלקים תתחיל 

 מחדש ותארך שנה החל מיום ההחלפה.

 ל התיקונים שיבצע במשך שנת האחריות.הספק יישא בהוצאות כ .ה

שנים לפחות  5על הספק להחזיק מלאי של חלקי חילוף עבור כל מרכיבי היחידה במשך  .ו

 אצלו או אצל ספק הציוד.

 

 תיאור טכני 8.4.04

 כללי .א

המפרט כולל את הדרישות הקשורות בהספקת והתקנת דיזל גנרטורים בהספק עבודה  .1

, עם כל הציוד והאביזרים הדרושים קו"א 400  5%±ללא הגבלת שעות הפעלה של 
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הקבלן יאשר להפעלה אוטומטית בכל מקרה של הפסקת חשמל מהרשת הכללית.  

הגדרת ההספק לפי הר"מ באה  במפורש שהיחידה היא בהספק כנדרש לפי ההגדרה.

 כדי למנוע על כל ספיקות או אי הבנות הנובעות מהגדרות ותקנים שונים.

ש לבדיקתה והוא יכלול דיאגראמות וטבלאות הספק להצעה יצורף חומר טכני הדרו .2

בתנאי עבודה רצופים והפחתת הספק בשל תנאי הסביבה ) טמפרטורה, לחות וגובה (, 

צריכת דלק ושמן, מידות, משקל המכונה ופרוספקטים של היצרן המפרטים לדרישות 

 מיוחדות בהתקנה.

ל התאמת היחידה לפני משלוח היחידה, יעביר הספק אישורי בדיקה המעידים ע .3

 לדרישות המפרט.

 תקנים ותנאי הסביבה .ב

ההספק הנקוב של היחידה יהיה בהתאם לאחד התקנים הבינלאומיים הבאים:                          .1

) מחליף  5514S.B: 1977/79או  DIN 6271: 1978או   A  6270 DIN:1970מנוע הדיזל:  

 .ISO 3046( או  2613S.B) מחליף את התקן הישן  S.B(  1958:649את התקן הישן 

 בהצעה יש לקחת בחשבון את תנאי הסביבה שבהם יעבוד הדיזל גנרטור: .2

 10-מעלות צלזיוס, טמפ' מינימלית  55 -טמפרטורת אוויר מקסימלית בקיץ -

 מעלות בחורף, יש להתקין מע' חימום +מי רדיאטור מסוג  אנטיפרייז.

 . 90%לחות יחסית  -

 הדיזלמנוע  .ג

סל"ד. המנוע  1000-1500מהירות עבודה  BS5514/ISS03046מנוע הדיזל יתאים לתקן  .1

אלקטרוני או שווה ערך, מתנע חשמלי, מערכת פליטה -כולל וסת סיבובים מסוג וודואר

 עם משתיקי קול וצינור גמיש ושאר האביזרים הדרושים.

חומר בלתי מחליד מערכת הקירור תהיה סגורה בלחץ, מורכבת מרדיאטור טרופי מ .2

המתאים לעבודה בתנאים קשים ומורכב בחזית המכונה, משאבת מים, מאוורר דוחף 

הקשור בחגורה למנוע ומערכת בקרת חום המים. כן יצורף התקן לחימום מוקדם של 

 המים עם בקרה תרמוסטטית. 

לעיל, אבל הרדיאטור מורכב בנפרד  2מערכת קירור אלטרנטיבית תהיה בהתאם לסעיף  .3

 הדיזל עם מאוורר שקט מופעל ע"י מנוע חשמלי בעל מהירות סיבובית נמוכה.מ

 המנוע יצויד במסנני אוויר, שמן ודלק שבכולם רכיבי הסינון ניתנים להחלפה. .4

המנוע יצויד בהגנות מפני לחץ שמן נמוך, חום מים גבוה, חוסר מי צינון ברדיאטור             .5

ה בהנעה. שעוני לחץ וחום השמן והמים יהיו ) מכשיר "מרפי" (, מהירות יתר ותקל

 מורכבים על המנוע.

 המנוע יצויד באלטרנאטור טעינה למצברים. .6

 המנוע יצויד בסולונואיד הפסקה במידה ונדרש. .7

 המנוע יצויד במגן יתרת סיבובים אלקטרו מכני. .8

 האלטרנאטור .ד

  72:4999 פאזי בעל ערור וויסות עצמי, בהתאם לתקן הבריטי-האלטרנאטור יהיה תלת .1

 מתאים לעבודה בתנאי הסביבה. 2613:57או 

 נתוני האלטרנאטור: .2

 V 400/230מתח נומינלי:        
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 KVA 400 5%±הספק נומינלי רצוף:       

 M.P.R 1500מהירות סיבובית:       

  Eבידוד: טרופי, דרגה       

 טולרנסים: .3

 2%±תדירות:       

  2.5%±מתח:       

  5%±מהירות סיבובית:      

 תגובה דינאמית:     

שינוי זמני מחוץ לטולרנס  10% -בקבלה או הורדה פתאומית של העומס -תדירות -

 הרגיל.

מחוץ  12%סטיית מתח עד  - 100% -ל 50% -בעליה פתאומית של העומס מ -מתח -

 לטולרנס הרגיל.

יתר ויצוייד בסיכוך האלטרנאטור יכיל אמצעים פנימיים להגנה מפני קצר ועומס  .4

 למניעת הפרעות רדיו.

 

 לוח הפיקוד  8.4.05

 

 בקר ממוחשב .א

 הבקר יהיה בעל התכונות הבאות:      

 התנעה אוטומטית או ע"י בקר מרחוק ) סיגנל ( של הגנרטור, בכפוף לקיום התנאים   -      

 הפסקה אוטומטית של פעולת המערכת לאחר חזרת מתח האספקה הרגיל ) או לפי פקודה   -      

 מרחוק (, לרבות השהיית פעולת הדממה לצורך קירור עצמי.        

 חישה של כל הפרמטרים של המערכת המכנית והחשמלית, אפשרות תצוגה שלהם באופן   -      

 חוק ע"י המפעיל. הפעלת התראות לפי דרישה ) מגעים, צופר (   דיגיטלי בפנל קדמי, או מר        

 והדממה אוטומטית בתקלה.        

 התצוגה הנדרשת מהבקר, על פניו וכאפשרות למדידה מרחוק היא: .ב

 מתח בין כל פאזה לאפס, ומתח בין כל שלושת הפאזות. -      

 זרם כל פאזה. -      

 ( לכל פאזה. KVAR( והספק ריאקטיבי )  KW(, הספק אמיתי )  KVAהספק מדומה )  -      

 תדירות הגנרטור. -      

 מקדם הספק. -      

 מתח המצבר. -      

 מונה שעות עבודה מצטבר. -  

 המתח הפאזי של מקור האספקה העיקרי ) רשת (. -  

 תדר מקור האספקה העיקרי. -  

 סטטוס מצב הפעולה. -  
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 הנדרשת להבחנה והתראה ע"י הבקר: רשימת התקלות .ג

 מחסום אוויר סגור. •

 תקלת מטען מצברים. •

 כישלון התנעה. •

 כישלון הדממת היחידה. •

 התנעה איטית מהצפוי. •

 אין ערור לגנרטור. •

 עוות הרמוני בגנרטור. •

 תדירות גבוהה בגנרטור. •

 זרם גבוה בגנרטור. •

 מתח גבוה בגנרטור. •

 מתח ירוד בגנרטור. •

 הספק חוזר בגנרטור. •

 הפעלה ראשונית של הבקר, יש לעדכן שעון. •

 מתח מצבר גבוה. •

 מתח מצבר ירוד. •

 סדר הפאזות שגוי בגנרטור. •

 התראת רמת דלק נמוכה. •

 התראת לחץ שמן נמוך. •

 הדממה עקב לחץ שמן ירוד. •

 התראת חום מנוע נמוך. •

 המערכת לא במצב "אוטומטי". •

 אין עלייה בלחץ זמן. •

 הדממה כתוצאה מפקודה מרחוק. •

 הדממה בגלל מהירות גבוהה. •

 יחס בין מהירות לתדר שגויים. •

 שמור. •

 לחיצה על לחצן "עצור". •

 נגמר הזמן המוקצב לסינכרון. •

 תקלה בחילוף המגעונים. •

 תקלה בבניית מתח המוצא. •
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 הספק מתבקש למלא את הנתונים הבאים:

 

 

 

 

 

 

 

 מנוע דיזל

 תוצרת:

 דגם:

 כמות הצילינדרים:

 נפח הצילינדרים:

 סיבובים לדקה:

 יחס דחיסה:

 כוח סוס:

 קירור:

 תצרוכת דלק לשעה:

 משקל:

 ארץ ייצור:

 חיבור:

 

 

 

 

 

 גנרטור

 דגם:

KVA 

AMPS 

VOLTS 

HZ 

 סיבובים לדקה:

PF  (P  COS :מברשות  ) 

 מצבר ) אקומולטור (:                               מתח:

 חימום קודם:

 משקל כללי:

 זמן אספקה:

 לוח חשמל ופיקוד, דגם בקר:

 

 מידות הגנרטור המוצע עם וללא חופה

             

 גובה רוחב אורך 

חופה ללא מידות 

 מושתקת

   

חופה  כוללמידות 

 מושתקת
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8.4.06 UPS מרכזי 

 מודולארית, לוח העברה שקטה.מפרט למערכות אל פסק 

 קילו וואט. 250מפרט זה מתאר את הדרישות להתקנת מערכת אל פסק בהספק  של 

 .APC Symmetra PXכדוגמת מערכת 

 .Onlineהמערכת תהיה מסוג 

 .Transformer less -טכנולוגית המערכת 

ובצמוד לעבוד בחדר שרתים המערכת מיועדת לחדר שרתים ועליה להיות מסוג המותאם 

 שרתים ללא כל חשש להפרעה מכל סוג שהוא לציוד התקשורת הקיים בחדר השרתים. לארונות

 כמו כן המערכת תהיה מסוג המותאם לעבוד במסדרון חם.

 קילו וואט. N =150כאשר  N+1המערכת תעבוד בתצורת 

לו קי 250המערכת תכלול יכולת גדילה מודולארית באמצעות תוספת יחידות כוח להספק של 

 וואט.

 קילו וואט. 25כל יחידת כוח לא תעלה על 

 .UPSלהלן יפורטו הדרישות מכל יחידת 

המערכת תבטיח רציפות אספקה לצרכן ללא הפסקה כתוצאה מהתדרדרות מקור ההזנה למשך 

 קילו וואט. 140דקות בעומס של  15זמן של 

 .IGBTהמערכת תהיה מבוססת רכיבי  

 

 משטרי עבודה 

 עבוד במשטרים הבאים:מערכת אל פסק ת

 מצב עבודה רגיל )מתח הזנה קיים(

 למהפך תוך כדי טעינת ציפה של המצברים. DCהספק מטען יספק מתח 

 מיצב ונקי מהרמוניות. ACהמהפך יזין את הצרכן במתח 

 

 עבודה על מצברים )מתח עבודה נעלם או מחוץ לגבולות(

את הצרכנים ללא הפסקה או הפרעה במקרה של תקלה או חריגת מתח, ימשיך המהפך להזין 

 למשך זמן הגיבוי שהוגדר.

 

 טעינת מצברים )חזרת מקור ההזנה(

 עם חזרת מקור הספק / מטען לפעולה ויזין את המהפך תוך טעינת המצברים.

 

 מעבר לעוקף סטטי

במקרה של עומס יתר העובר את יכולות המערכת )קצר, זרמי התנעה גבוהים( או במקרה של 

הממיר בין אם יזום על ידי המשתמש או כתוצאה מתקלה, יעביר העוקף הסטטי את כיבוי 

העומס למקור הזינה ללא כל הפסקה שהיא. העומס יוחזר להיות מוזן מהמהפך כאשר המהפך 

 סונכרן למקור הזינה, בצורה אוטומטית או ידנית ללא הפסקה או הפרעה.

 

 עבודה ללא מצברים
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כת תכלול מפסק זרם לניתוק המצברים מהספק / מטען לצורכי תחזוקת המצברים המער

 ומהמהפך.

כאשר המצברים מנותקים מהמערכת, ימשיך האל פסק להזין את העומס ללא הפסקה או 

 הפרעה, למעט במקרה של תקלה במקור הזינה.

 

 נתוני המערכת

 . במוצא1 במקדם הספק של    המערכת תתוכנן לספק הספק

ללא הפחתה Crest factor = 1:3 המערכת תוכל לספק זרם עם במקרה שהעומס אינו ליניארי 

 בביצועים.

 עיוותי המתח תחת תנאים אלו יהיו:

THDU ph / N  3.5% 

THDU ph / ph  2% 

 On-lineבמצב  96%תהיה 45%-הנצילות המינימאלית ב

 

 מתחי כניסה

 הזנת ספק / מטען:

 400V ± 10% מתח:

    .N +פאזות  3 חיבור:

 50Hz ± 5% תדר:

 

 מהזנת העוקף:

 400V ± 10% מתח:

 .Nפאזות +  3 חיבור:

 50Hz תדר:

 

 

 הרמוניות בכניסה

ישפר את כופל ההספק של רשת   אשר PFCמערכת האל פסק/מיישר מטען תכיל טכנולוגית 

 ,PF=0.99 -ההזנה לכל הפחות ל

 ובנוסף יגרום לרמת זיהום שלא תעלה על:

THDI3% .הרמוניות בזרם 

 עם נתח הרמוניות.  UPSהוכיח את טיב הפתרון, על ידי ביצוע מדידות על העל הקבלן ל

 

 נתונים חשמליים

 ספק/מטען:

 Inrushזרמי 

אשר יבטל זרמי יתר בזמן הפעלה על ידי הגבלה הדרגתית של  Walk inהספק/מטען יכיל מעגל 

 מתח
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 שניות. 10של המטען לפרק זמן  DC -ה

 

 עומס לא סימטרי

 .°3 -קטנה מ  סטיית הפאזה תהיה

 תדר מוצא

 50Hz תדר נומינלי:

 יתאפשרו שני מצבי עבודה:

אם מקור הזנת ±. 0.5Hzבמצב רגיל תדר המוצא של המהפך יסנכרן לתדר הזנת העוקף בתחום 

 העוקף

 ±.2Hz -הוא גנרטור, יהיה ניתן לסנכרן את תחום קלון התדר ל

 . 1%±אם תדר מקור ההזנה חורג מהגבולות לעיל המהפך יעבור למצב של תדר פנימי בדיוק של 

 .1Hz/Sהמעבר לסנכרון תדר פנימי וחזרה לסנכרון תדר לעוקף יהיה בשינוי של 

 

 עומסי יתר

 . BYPASS -תעמוד בעומסי היתר הבאים ללא מעבר ל UPS -מערכת ה

 דקות לפחות. 10 -ל 125%

 .דקה 1-ל 150%

 

 עוקף סטטי

עוקף סטטי מרכזי ובודד יאפשר העברת עומס מיידית מהמהפך למקור הזנת העוקף ובחזרה 

ללא כל הפסקה או הפרעה שהם, וזאת בתנאי שמקור הזנת העוקף נמצא בתחום חלונות המתח 

והתדר שהוגדרו. המעבר יתרחש אוטומטית במקרה של עומסי יתר החורגים מיכולת המהפך 

 תקלה במהפך.או במקרה של 

 ניתן יהיה לאתחל פקודת העברה לעוקף בצורה ידנית.

אם מקור הזנת העוקף חורג מחלונות המתח/תדר העומס יועבר לעוקף רק לאחר הפסקה של 

500-800msec. 

 במצב זה תתאפשר העברה והחזרה ידנית של העומס.

 

 

 מבנה מכני-מבנה

 בפני כל טלטולי ההובלה וההתקנה.מערכת האל פסק תבוסס על שלדת פלדה המסוגלת לעמוד 

 הגישה למכלולי המערכת תהיה חזיתית. פנלים אחוריים יהיו ניתנים להסרה.

 לוחות המתכת יוגנו בפני שיכוך ע"י תהליך מתאים כגון גלוון או צביעה באפוקסי.

 ארון המערכת יענה לתקן ארונות שרתים.

 .42Uהמערכת תהיה קטנה ככל האפשר. ומחולקת לארונות שרתים בגודל של -מידות

 כניסות ויציאות הכבלים יהיו עיליים.-חיבורים ופסי צבירה 

 מהדקים יהיו מסומנים בבירור לקלות ההתקנה.

 כל החיבורים יעשו מחזית המערכת. המערכת תצודד בחיבור כמתואר בסעיף בטיחות.
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חושת אלקטרוליטית או אלומיניום. כבלים יעמדו בתקנים המפורטים פסי הצבירה יהיו מנ

 בסעיף בטיחות.

 מחתך מוליך הפאזה כדי לעמוד בזרמי הרמוניות. 150%חתך מוליך האפס יהיה 

 אוורור

המערכת תהיה בעלת אוורור מאולץ. על מנת למנוע הפסקה כתוצאה מתקלה במאווררים, 

 תהיה 

 רר תפעיל התראה.יתירות במאווררים ותקלה במאוו

 

 מדולריות

מערכת האל פסק תהיה במבנה מודולארי על מנת לאפשר הגדלת המערכת על ידי התקנת 

 הוספת יחידות 

 כוח ויחידות מצברים לצורכי הספק או יתירות.

השינוי בתוספת היחידות כוח מערכת יעשה בשטח ללא החזרת היחידה למפעל וללא גדילה של 

 שטח 

 ון המערכת בצורה אנכית.הרצפה אלא בתוך אר

 

 בטיחות

להגנה בפני מגע מקרי. המערכת תצויד במפסק עוקף  IP20כל המערכת תהיה בעלת דרגת הגנה 

 תחזוקה 

ידני לשם בידוד הספק/מטען, המהפך והמפסק הסטטי תוך המשך הזנת הצרכן ללא הפסקה 

 מהמקור החליפי.

 מעגלי הפיקוד יבודדו גלוונית ממעגלי הכוח.

 ,IEC 146חלקים חיים יוגנו בעזרת כיסויים מבודדים. כל הציוד יתוכנן ויבנה לפי דרישות תקן 

439. 

 

 

 

 תנאי עבודה

 40°c - 10  טמפרטורת סביבה:

 25°C  - 95  לחות מקסימלית:

 1000m  גובה מקסימלי:

   

 מצברים

 תנאי עבודה:

 c25 - 18° טמפרטורת סביבה:

 e 25°C 95%  לחות יחסית:

 1000m   גובה:
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 תחזוקתיות

כל תת מכלולי המערכת יהיו נגישים מהחזית. המערכת תתוכנן לאמינות מקסימאלית 

 .MTTRומינימום 

 המערכת תכלול פונקצית בדיקה עצמית שתאפשר איתור תת מכלול תקול.

דיגיטאלי לחלוטין )לא אנלוגי(, מבוסס מיקרו מעבד  -יהיה אלקטרוני  UPS -לפיכך פיקוד ה

 וללא כל פוטנציומטרים כתוצאה בכך יתאפשר:

 קיזוז אוטומטי של שינוי בפרמטרים של רכיבים

 איסוף נתונים נרחב לצורך מערכת שליטה מרחוק כיול אוטומטי של מכלולים מוחלפים

 יציאה לתקשורת נתונים

 מערכת האל פסק תהיה ניתנת לתיקון ע"י החלפת מכלולים ללא כל כוונון או כיול.

יהיה זיכרון פנימי לא נדיף לזיכרון כל שינויי הסטאטוס, תקלות כולל מידע על  למערכת

 מכלולים תקולים. 

 מידע זה ייאסף בעזרת תכנת בדיקה ושירות ויוצג ללקוח במקרה הצורך.

 

 

 הגנות מערכת אל פסק

המטען יצויד במעגל שיאפשר התרעה חיצונית לכיבוי אוטומטי ופתיחת מפסק המצברים 

 כיבוי חירום. במקרה של

 הספק/מטען יצויד באפשרות לניתוק אוטומטי במקרה של תקלת אוורור בחדר מצברים.

 מגיע למקסימום המותר עפ"י הוראות יצרן המצברים. DC -הספק גם יתנתק במקרה שמתח ה

 

 הגנות מצברים

נומינלי אמצעי הגנה יגביל את זמן פריקת המצברים לפי שלושה מזמן הגיבוי הנקוב בעומס 

 למנוע פריקת יתר בעומס נמוך. וזאת על מנת

אמצעי נוסף ימנע פריקה אוטומטית של המצברים דרך מעגלי הפיקוד, במקרה של הפסקה 

 בפעולת המערכת  )יותר משעתיים(. ארוכה

האל פסק יכלול מערכת לניטור זמן הגיבוי האמיתי לפי העומס האמיתי, טמפרטורת המצברים, 

 ימת התמורה שלהם.גיל המצברים וסכ

 

 פיקוד

 האל פסק יצויד בכפתור הפעלה וניתוק שיאפשרו גם את הפעולות הבאות:

 מעבר מאולץ לעוקף  )או כיבוי המהפך אם מקור ההזנה חורג מהגבולות(

 בדיקה עצמית של המערכת והפעלת מחזור טעינת מצברים.

 

 חיוויים

 הנתונים להלן ינוטרו ויוצגו על חזית פנל המערכת:

 פק/מטען פועלס

 עומס מוזן ממהפך

 עומס מוזן מעוקף
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 ההתראה תשולב בזמזם כולל השתקה -התראה כללית 

 זמן גיבוי שנשאר

 תקלת מאוורר פנימי

 התרעת מצברים חלשה

 הזנת עוקף מחוץ לגבולות

 

 מדידות

 על פנל בחזית המערכת יוצגו המדידות הבאות:

 מתחים שלובים במוצא המהפך

 זרמים במוצא המהפך

 תדר במוצא המהפך

 מתח מצברים

 מתחים שלובים של מקור ההזנה

 במוצא המהפך Crest factorזרמי כניסה למיישר 

 הספק אקטיבי וריאקטיבי

 מקדם הספק של העומס

 

 תקשורת

 המערכת תכלול כרטיס מגעים  וכרטיס רשת כולל תוכנת ניהול.

 

 מצברים

 שנים לפחות. 5אורך חיי המצברים יהיה 

 . UPSיהיו מסוג המיועד להמצברים 

 וולט לתא. 1.65דקות עד לסף פריקה של  15זמן הגיבוי הנדרש הנו 

המציע יצרף להצעתו חישוב מפורט של מערכת המצברים, כולל ציון נצילות הממיר ומספר 

 תאים מינימאלי.

 .ULכולל הוכחת רישום באתר  UL94HB -יתקבלו מצברים העונים לתקן האירובט ולתקן ה  

 

 מצברים יזוודו במגירות לשליפה חמה ומהירה ללא חיבור מחברים מצורה ידנית.ה

 כל מגירה תכלול אמצעי הגנה וניתוק מהיר וחם.

 וולט. 100כל מגירת מצברים לא תעלה מעל מתח ישר של 

 הפתרון יכלול מערכת לניטור מצברים שמנטרת את המצברים באמצעות התנגדות וטמפרטורה.

ברים תהיה מסוגלת לתת חיווי על שורת מודול מצברים שתקולה מערכת לניטור המצ

 והמשתמש יוכל להחליף אותה בצורה חמה ללא חשש סכנה לאבד את העומס.

 

קילו וואט והשליפה שלהם תבוצע  25 -יחידות הכוח של המערכת יהיו בגודל של לא יותר מ

עולה אחת תוך כדי שליפת באמצעות שליפה חמה ללא צורך לחבר ו/או לנתק פלג הכל יבוצע בפ

 מגירת הכוח בזמן עבודה ללא צורך לעבור לעוקף.

 לכל יחידות הכוח יהיה משותף. DC -פס ה
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 ניתן להציע פתרון הכולל עוקף סטטי מרכזי ראשי ו/או עוקף לכל יחידת כוח נפרדת.

בת אינץ לכל הפחות במקרה של פחות יש להוסיף מסך מגע בקר 10תצוגת המערכת תהיה בגודל 

 המערכת.

יחידות שפועלות יחד  2 -יחידת הפיקוד המרכזית של המערכת תהיה לכל הפחות מורכבת מ

 לצורך יתירות.

 המערכת תצוייד ותדע לנטר את מפסקי הזינה ומפסקי העברה שקטה שקיימים באתר.

באם אין למערכת יכולת פיקודית כזו יש לצרף בקר ופתרון לניטור המפסקים בלוח העברה 

לצורך שמירת לוגים של מצב מפסקי ההזנה והעברה השקטה כל זאת באחריות ספק  השקטה

 מערכת האל פסק.

 

 

 

    IEC 62040-3 Separate battery chargerלביצועי המערכת יהיה: תקן

 של המיישר לממיר וכן מטען יעודי בנפרד. DC המערכת תכלול חוצץ בין פס ה

 לעשר שנים.   EUROBATתקן מצבריה

ISO פק בארץס
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 טבלת ריכוז נתונים

 הערות  נתון

   UPSמערכת 

   תוצרת

   דגם

   משקל

 W              D            H  מידות

הספק כולל של העוקף  KWהספק 

הסטטי ושל שלדת 

 250המערכת הינו 

 קילו וואט

 

  N=150+1=175kw יחידות הכוחkW הספק 

  400v±10% מתח כניסה + גבולות

 AC-ACנצילות כוללת 

 45%בעומס של 

  96%מינימום 

  0.99 מקדם הספק כניסה

  V 400 מתח יציאה גבולית

עומס  100%עיוות מתח ל 

 (מוצא.(THDUלינארי  

1%   

עומס  100%עיוות מתח ל 

 (מוצא. (HDUלא  לינארי 

2%  

  DB 56 רמת רעש 

   Min 0.5  150%עומס יתר 

 Performance IECתקן 

62040-3 

Separate battery 

charger 

 חובה

 

  יש    IEC 62040-2תקנים 

 CPU כמות יחידות / 

 מרכזיות

  2מינימום 

IEC 62040-1  יש  

   

יכולת שליפה והחלפת 

מודול כוח במצב 

ONLINE 

  חובה כן.

המערכת כולל אישור 

 ENERGY של 

STAR  

  כן
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 ULאישור מעבדת 

 למערכת

 נדרש:

UL 1778, UL 60950-

1, UL Listed 

 

הכולל מפסק  DCלוח 

מצברים עם הגנה 

ופיקוד וסליל חוסר 

מתח לקבלת פיקוד 

ממערכת האל פסק 

 להשבתה בשעת חירום.

 חובה לרשום דגם

ולהוכיח שהדגם עונה 

 לזרם הפריקה.

 MGו  ABBמתוצרת 

יש לצרף סקיצה . בלבד

 בהגשה.

 

הניתנים  UPSכמות 

לחיבור במקביל ללא 

תוספת של עוקף סטטי 

מרכזי אלא שימוש 

בעוקפים 

 האינטגראלים?

  יחידות. 4חובה עד 

  SNMP כולל מודול תקשורת?

בקר ורישום לוגים של 

מצב מפסקי ההזנה 

ולוח העברה שקטה. 

מותקן בארון החשמל 

של המזמין על ידי ספק 

 מערכת האל פסק

  חובה 

THDI   בכניסה לכיוון

 רשת ההזנה.

  .5% -לא יותר מ

   מצברים

   תוצרת 

   דגם 

אורך חיים מוגדר של 

המצברים ע"פ תקן 

 האירובט.

  שנים  5מינימום 

 זמן גיבוי בעומס של 

250KW 

 במוצא המערכת 

דקות  15מינימום 

קילו  140בעומס של 

וואט ובמוצא המערכת 

נדרשת בדיקה באתר 

הלקוח להוכחת 

עמידה בזמן הגיבוי 

 1.65מתח סף פריקה 

 וולט לתא.
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מצברים  40מקסימות  יחידות בשורה 

וולט בשורה  12של 

וולט  2תאי  240קרי 

 מקסימום

 חובה

 

  חובה הגנות כל  מודול מצברים

משקל יחידת מודול 

 מגירת מצברים 

  קילו. 40לכל היותר 

לוח העברה שקטה מקורי 

חיצוני למערכת האל 

 פסק

  חובה

בגודל מקסימאלי של  יחידות כוח 

 קילו וואט חובה 25

 

S.W  עוקף סטטי

 אלקטרוני

מרכזי ובעל שליפה 

חמה במצב עבודה 

ONLINE 
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 עבודות טיח - 09פרק 

 דרישות כלליות 09.01

ש"ע. לא יותר להכין תערובת  הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או 09.01.1

 באתר. טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורף.

כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח מגולוון +  09.01.2

" או ש"ע, לכל אורך וגובה PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-פינת הגנה מ

 הפינה.

חיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת פיברגלס ב 09.01.3

ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי, לאורך תפר  15ברוחב מזערי של 

החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת 

 ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

ם וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל מכל צד קנטי 09.01.4

 של הפניה.

מגולוונת  X.P.M ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5

 עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

אופקי מעל השיפולים ובאופן שהשיפולים גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו  09.01.6

 יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.

המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות תהיינה  09.01.7

 מ'. 2X2במידות של לפחות 

במחיר כלול  -שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרים רטובים  09.01.8

 החיפוי.

 

 אופני מדידה מיוחדים 09.02

בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של  

 הסעיפים הבאים:

 טיח בחשפים וגליפים. א.

 יישום במעוגל ובשיפוע. ב.

 חיזוק פינות כמפורט לעיל. ג.

 לעיל. מגולוונת כמפורט  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  ד.

 טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים וכיו"ב( ה.

 כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה. ו.

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי  ז.

 כתב הכמויות.
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 וף וחיפויעבודות ריצ - 10פרק 

 כללי 10.01

סוג המרצפות/אריחים/חיפויים יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  10.01.1

 המפקח.

( למניעת החלקה ובכל התקנים 2005החדש )אפריל  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  

הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות למישוריות וכו'. 

 יהיו מסומנים בתו התקן. האריחים

על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור מכון  

התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף/חיפוי 

 הספציפי בכל התקנים הנדרשים.

  

דרה אחידה של היצור )תאריך מידת כל המרצפות/אריחים תהיה זהה. יש להקפיד על ס 10.01.2

ייצור( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו אריח. 

יש להקפיד גל גוון אחיד לכל המרצפות/אריחים. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע 

 הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. 

 

 לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.  -האריחים  צורת הנחת 10.01.3

 

 יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.  10.01.4

 

במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף, בהעדר  10.01.5

 מ"מ מעוגן היטב. 40/4הוראה אחרת, בזויתן פליז ו/או אלומיניום שטוח 

 

 יצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות:הר 10.01.6

בהדבקה ישירה ע"ג הבטון. במידת הצורך יבצע הקבלן, על חשבונו, מדה  א.

  מתפלסת ו/או שפכטל עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה.

ס"מ, נטול סיד עם מוסף להגדלת  2ע"ג חול מיוצב  או סומסום + טיט בעובי  ב.

 ק"ג למ"ק.  200 -העבידות. תכולת הצמנט בתערובת 

מוחלק  30-בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( יבוצע הריצוף בהדבקה ע"ג בטון ב ג.

 במפרט הכללי )הכלול במחיר היחידה(. 1008עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 

 ום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי היחידה.תח 

 

מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות וכדומה, הכל  10.01.7

 לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר. 

 

 על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח.  10.01.8
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על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים ושיפולים  10.01.9

 מכל סוג שהוא. 

 האישור יכלול את:  

 סוג האריחים.  א.

אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה וכל הדרוש  ב.

 לביצוע העבודה. 

מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  

 מהעבודה המיועדת לביצוע. 

 

שנים מיום אישור המפקח בכתב על גמר  10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של   10.01.10

העבודה. הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת הפרויקט, לאחריותו 

ריצוף. האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים כגון: עבודות על עבודות ה

הנחה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה. האחריות תכלול את כל מרכיבי 

התפקוד הכלולים במפרט זה. הקבלן יתקן, על חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י 

החלפת הריצוף באזור מסוים חוות דעת של מומחה מטעם המזמין. התיקון יוכל לכלול 

 או בשטח כולו. 

ימי לוח ממועד משלוח ההודעה על גילוי  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  

 שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של המפקח.  48פגמים או תוך 

 

 הגנה על שטחים מרוצפים  10.01.11

ני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או שכבת על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפ 

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 מצב הקבלן הינו 

 האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.02

( בגוון לפי בחירת 2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  10.02.1

 המפקח.

צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות  10.02.2

 מיוחדות לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם לתכניות.

 ק האריחים ובאישור המפקח. הטיט להדבקה יהיה מסוג המאושר ע"י ספ 10.02.3

 הכנת האריחים להדבקה 10.02.4

לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף את גב  

האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" מגב 

האריח. הסבר: אריחים תעשייתיים עשויים בכבישה בתבנית. לצורך חילוץ מהיר של 

יקה" )כגון טלק למשל(. אבקה זו, האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה "מחל
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כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין 

 הדבק וגב האריח, ויש להסירה, לפני ההדבקה. 

 המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.  

מטלית רטובה, על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת  

נקיים מאבק לפני יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות 

. ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את מילוי ויבשים

 המישקים )רובה או כוחלה(.

 

 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 10.02.5

לעיל. יש לרצף בשיפוע לכיוון מחסום  05פרק הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט ב 

הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור המוגדר למקלחת 

ובהתאם לתוכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי תוכניות האדריכלות יש 

 לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה.

 

 מילוי מישקים 10.02.6

מ"מ לפחות  3חת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים הנ 

או בהתאם תוכניות. המישקים יהיו ממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסי תוצרת 

"MAPEI "עד שתיפגש עם הדבק שחדר למישק ולפחות  -" או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה

 מ"מ.  6

. אין לאלתר בגוון המוזמןוכן מראש ע"י היצרן, נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מ 

 ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח.

 מ"מ. 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  

 הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי. 

מ' לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות, יש לבצע  6.0/6.0בשטחים גדולים של  

מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת חומר גמיש על  10-8 -ישקי התפשטות ברוחב כמ

בסיס סיליקון בגוון שיקבע ע"י המפקח. התכנון של מיקום המישקים יובא לאישור 

 האדריכל והמפקח.

 

 חיפוי קירות באריחי קרמיקה וגרניט פורצלן 10.03

 

( בגוון 2)314בת"י  4אחיד, מסוג א' לפי טבלה האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון  10.03.1

 לפי בחירת המפקח.

 

במפרט הכללי. הדבקת האריחים תבוצע ע"ג  10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.03.2

במפרט הכללי בדבק מתאים המאושר ע"י ספק 100651טיח צמנטי בהתאם לסעיף 

 האריחים.

 ות והתייבשותם המלאה.הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקיר 

 

 לעיל. 10.2ראה סעיף  -הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.03.3
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יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, כגון  10.03.4

צינורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום בחומר כנ"ל, 

 בין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.את הרווח ש

 

 " ו/או פרופילי נירוסטה כמפורט בתוכניות.RONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 10.03.5

 

 

 ריצוף באריחי אבן או שיש 10.04

 

 הזמנת הריצוף והחיפוי א.

 חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך. 

הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן להכין דוגמאות מאבני ריצוף, בטרם אספקת חומרי  

ציפוי וממדרגות לאישור האדריכל, ורק לאחר אישור הדוגמאות, יוכל הקבלן לבצע את 

 ההזמנה והאספקה לאתר.

 

 עבודות ריצוף באבן או שיש ב.

 

 מבנה החומר ותכונותיו .1

מינימום גידים האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי, ב 

סיבובים,  440-מ"מ ל 2.0-חרסיתיים ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל

חוזק מיזערי  60, חוזק מיזערי ללחיצה )מגפ"ס( 1.0%רמת ספיגה לא מעל 

 ק"ג/מ"ק. 2.600-, ומשקל מרחבי כ5לכפיפה )מגפ"ס( 

 

 מידות וביצוע .2

מ"מ  1וך. סטיות מותרות מידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחית 

מקסימום, בעלי זוית מדוייקת בהתאם לדרישות, בלא כל "גרדים" על שטח פני 

 הריצוף או על הקנט סביב היחידות.

 תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר.  

 

 סיבולות .3

 הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן: 

 מ"מ 0.2 אורך ורוחב 

 מ"מ 0.5עובי  

פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. חריגה  0.3חריגה מניצבות  

 פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. 0.25ממישוריות 
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 ליטושים .4

הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל, לא יורגשו  

כל סימני חיתוך, ליטוש או חומר לוואי על הריצוף, הליטושים בשתי אפשרויות 

לפי בחירת האדריכל, האחת בליטוש מלא עד ברק סופי והשני בגמר מט 

HONED. 

קבלת ברק בליטוש המלא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר  

בליטושי האבן. הליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק שייש או אפוקסי לפי החלטת 

 המפקח. 

 

 נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף .5

+ תוספת ערב פולימרי מסוג פלניקירט  1:3טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס 

מכמות הצמנט  15%יבואן "נגב אלוני" או שו"ע, בכמות של  MAPEIמתוצרת 

 הביצוע לפי הוראות היצרן.  שבתערובת.

 

 מילוי מישקים ג.

המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה קולור של 

או שו"ע, עודף החומר ינוקה ע"י  SP-100נגב אלוני, או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט, 

האדריכל מקטלוג מים, עם התקדמות העבודה, לפני ייבושו הסופי, הגוון לפי בחירת 

 החברה.

 

 תפרי התפשטות ד.

 תפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקטיבי הנושא. 

 או שו"ע. 570מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל"  

 

 סילר על לוחות שיש/אבן ה.

 

האבן הסילר ייושם על כל משטחי האבן )הן על האבן בחיפוי קירות, הן על  .1

 בריצוף, הסילר ישמש הן לתוספת רק והן למניעת החלקה.

 

 מספר ימים לאחר הריצוף והחיפוי(.0יישום הסילר לארח התייבשות האבן  .2

 סוג הסילר, בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח. 

 

יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים, אין לדרוך על  .3

 ימים. 3טיפול בסילר, במשך  אריחיה אבן, לאחר

 

 חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות היצרנים. .4
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 הגנה על שטחים מרוצפים ו.

על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס או כל  

ם, אולם בכל מצב הקבלן שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלו

 הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

 

 ביצוע הריצוף ז.

על הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שונות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם לנדרש  

בתוכניות הריצוף. הדוגמא ניתנת לשינוי ע"י האדריכל בהתאם לביצוע מספר דוגמאות 

 ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

 אופני מדידה ומחירים 10.05

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:

ניקיון וקרצוף כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב נקי  א.

 לחלוטין.

ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג הריצוף  ב.

 על בסיס מלט לבן.

שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל ההתאמות  ג.

 למיניהן וכו'. לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים קטנים, מעוגלים וכו'.

הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב, בטון ו/או בטון שיפועים כמפורט  ד.

 לעיל. 

 וי לרבות טיח כמפורט לעיל.הכנת השטח לחיפ ה.

סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר  ו.

מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה 

גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל 

 וכיו"ב.

 הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( משטחי טרצו.-טושלי ז.

 הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף. ח.

 ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם. ט.

 מ"מ וסתימתם ברובה. 3יצירת מישקים ברוחב מינימאלי של  י.

ישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני התברואה איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמ יא.

 ברצפה ובקירות.
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 עבודות צביעה - 11פרק 

 

 כללי 11.01

 

 כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית. 11.01.1

 לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה. 

 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות פריימר  11.01.2

וחומרי הדילול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו 

 שלוש שכבות(. לפחותלקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו 

 

 והיא כוללת את האפשרויות הבאות:בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח  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 שונה  ב.

 מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(.

למשל דלת החוזרת במבנה מספר פעמים בחירת גוונים שונים ליחידות השונות ) ג.

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(. -

 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי המלאכה  11.01.4

 המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

 

ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי  שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך 11.01.5

 מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.

 

מ"ר, מכל סוג  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  11.01.6

 דה.צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך בעבו

לפי בחירת המפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד לקבלן  -כל הגוונים  

 הגוון המבוקש.

 

בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות סניטאריות   11.01.7

 וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

 

 יו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס.מחירי היחידה יה 11.01.8

 

 טיפול בצבעים 11.02

 

 כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. 11.02.1
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את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם חשופים  11.02.2

 לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.

 

 כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן. 11.02.3

 

מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים בשעת -במקרה של שימוש בצבעים דו 11.02.4

 ערבובם.

 

 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות. 11.02.5

  

 בטיחות 11.03

 

מצב תקין. כן יש לצייד את העובדים כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו ב 11.03.1

 בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.

 

אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים או  11.03.2

 מדללים.

 

 תיקוני צבע 11.04

 

ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס  11.04.1

 ס"מ סביב הפגם בצבע. 30טין טמבור( ברוחב )טרפנ

 

צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובעלי גוון  11.04.2

 אחיד.

 

 ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות.  10באם לא יאמר אחר, עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה  11.05

מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי. במידה לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר  

 והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על חשבון הקבלן.

 

 אופני מדידה מיוחדים 11.06

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים: 11.06.1

קבלת פני קירות חלקים ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד ל א.

 ונקיים.

הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות  ב.

וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או בפוליאתילן והורדת כל כתמי הצבע מרצפות, 

 חלונות וכו', בגמר העבודה.

 ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר. ג.
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בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר וניקיון הגנה על הצבע  ד.

 סופי.

 שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח. ה.

 הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח. ו.

תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו ע"י  ז.

 המפקח.

 

 לולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת בנפרד.צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כ 11.06.2
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 עבודות אלומיניום  - 12פרק 

 

 .מהות העבודה  12.02.01

עבודות האלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעת מחיר/חוזה, מתייחסות לביצוע מושלם ומלא 

של העבודות המפורטות בהמשך )במפרט המיוחד ותאור הפריטים( וברשימות האלומיניום, 

 כדלהלן;

 הגשת תכנון כללי ומפורט לכל עבודות האלומיניום. .1

 הגשת כל המסמכים הנדרשים במפרטים השונים. .2

 הצגת כל הדגמים לסוגי החומרים השונים, כנדרש. .3

 ביצוע כל עבודות המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של העבודות. .4

 עבודות הזיגוג.ביצוע כל עבודות האלומיניום המפורטות לרבות  .5

ביצוע כל עבודות התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניום השונים המפורטים  . 6

 ברשימות האלומיניום, במפרט המיוחד ובתיאור הפריטים. 

 

 תכניות ומסמכים טכניים שעל הקבלן להמציא לפני תחילת ביצוע העבודות.  12.02.00

לייצור והתקנה  (של הקבלן שיתארו את כל הנדרש SHOP DRAWINGSתכניות ביצוע ) .1

 של הפריטים בשלמותם בבניין, כדלהלן;

 תכניות כלליות עם מידות לבצוע. 1.1 

 תכניות בקנה מידה מתאים, לכל פריט המהווה יחידה שלמה, 1.2

 תכניות ייצור והרכבה לפריטים המתארים את החבורים השונים 1.3

ערכו ע"י מהנדס רשוי ויבדקו ע"י מהנדס הפרוייקט חישובים סטטיים של הפריטים שי .2

 והיועץ.

 תקנים ותעודות בדיקה למוצרים ורכיביהם. .3

 דוגמאות של חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים. .4

 דוגמאות של אביזרים לאישור האדריכל והיועץ. .5

 דוגמאות של גימורים כגון אילגון וצביעה לאישור האדריכל. .6

 

 כללי

כל תכניות העבודה ופרטי הייצור וההקמה של הקבלן, ייבדקו ויאושרו ע"י האדריכל, היועץ 

 ומהנדס הפרוייקט. 

 הקבלן יתקן ו/או ישנה את התכניות כפי שיידרש ע"פ הערות לתכנון, כנ"ל. 

התכניות המתוקנות תהוונה אסמכתא להתחלת היצור, רק אחרי קבלת אישור בכתב של 

  המנהל. 

ור בכתב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור, על ידי האדריכל והיועץ, שיימסר לאחר איש

 .ע"י המנהל

  

 לוח זמנים   12.03.00

 לוח הזמנים יהיה כמפורט במסמכי ההסכם המצורפים.    
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 הנחיות כלליות לביצוע.   12.04.00

 דוגמאות .1

לרכיבי מעטפת ומוצרים במסגרת הכנת תכניות הבצוע יציג הקבלן דוגמאות של החומרים 

 שלמים, כפי שיידרש, לאשורו המוקדם של האדריכל והמנהל למשל:

דוגמאות של פרופילים, סוגי זכוכית, דוגמאות גימור של האלומיניום, קטעי חלונות, קטע 

לדוגמא של קיר המסך, ויטרינות, דוגמאות לחיפוי האלומיניום המוצע, אביזרי פרזול, 

 וכו'.

 דגמים מושלמים .2

 קבלן יתחיל ביצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמים, בדיקתם ואישורם.ה .א

הקבלן יבצע על פי דרישת המזמין וללא תמורה, דגמים מושלמים בגודל מלא,  .ב

FULL-SIZE MOCK UP  .מכל יחידת מוצר טיפוסית שתיבחר 

 ייצור הדגמים והרכבתם, יעשה, על פי התכניות המאושרות לביצוע נ"ל. .ג

הדגמים, במדויק ועל פי הנדרש בתכניות ובמפרט, לפני ייצור  הקבלן ירכיב את .ד

 הסדרה כולה.

 

 תקנים נדרשים.   12.05.00

כל הפריטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת וע"פ דרישות התקנים הרלוונטים 

לחלונות אלומיניום ורמת התקן  1068לכל פריט ופריט וזאת מעבר לדרישות התקן הישראלי 

 למסגרות אומן )אלומיניום( 12.00ע"פ הוראות המפרט הכללי פרק  הנדרשת וכן

 לציפויים אנודיים. 324תקן  .3

 לעומסים אופיניים בבניינים  412תקן  .4

 לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה. 414תקן  .5

 לזיגוג. 938תקן  .6

 לציפוי מתכות ברזיליות. 265תקן  .7

 לבטיחות ומעקות. 1142תקן  .8

 לזיגוג מהדורה עדכנית ליום הביצוע.  1099תקן  .9

 לגלוון מתכות. 918תקן  .10

 חוזר מנכ"ל משרד החינוך. .11

 תקנים אחרים שיאוזכרו במסגרת מפרט זה ותיאור הפריטים, בהמשך. .12

בהעדר תקנים ישראליים לפריטים מסוימים, יחולו התקנים הזרים הרלוונטים כמוגדר בפרק  

 למפרט הכללי. 12.00

 

 הרכבה   12.06.00

הרכבת פריטי האלומיניום תבוצע על ידי צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות  .1

  אלומיניום מסוג העבודות נשוא בקשה זו.

ציוותי ההרכבה יהיו מצוידים בציוד המדידה כנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי ואנכי  .2

 מדויקים של העבודות.

שנגרמו לבנין ו/או לעבודתם של קבלנים קבלן האלומיניום, יהיה אחראי לתקן ליקויים  .3

 אחרים, במהלך עבודתו הוא, כגון: חציבה בבטון, פגיעות בצבע, פגיעה בחיפוי אבן ועוד.
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חוזק ויציבות הפריטים, לרבות בשלבים הראשונים של ההרכבה יהיו באחריותו הבלעדית  .4

 של הקבלן.

יטים בשלבי ההרכבה מערכות העזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפר .5

תום העבודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע סדיר של עבודות  השונים, יפורקו עם

 אחרות.

 הקבלן יבטיח תנאי אחסון מתאימים, למניעת פגיעה אפשרית בשלמותם של המוצרים. .6

באחריות הקבלן להוביל את המוצרים והרכיבים השונים אל האתר, בצורה נאותה, כאשר  .7

 מפני פגיעות אפשריות. מוצר או חלק פגום ייפסל ויוחלף. יםהם מוגנ

 לא יתוקן מוצר או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתר. .8

הקבלן יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבנין, על כן, ימדוד את הבניין לפני תחילת  .9

הכרוכות התאמת המידות של המוצר למבנה, ההוצאות הכספיות  על הייצור וישמור

 במילוי הוראות סעיף זה, יחולו על הקבלן.

 

 איטומים בפריטי אלומיניום וזכוכית.   12.07.00

אטימה מושלמת של הפריטים נגד חדירת רוח, אבק ומי גשמים, הנה דרישת ביצוע  .1

 בסיסית.

במהדורתו האחרונה, המיוחד לדרישות  1068דרישות המינימום הן לפי תקן ישראלי  .2

 ת אויר ומים.עמידות לחדירו

מרכיבי הפריטים יעמדו בדרישות הנ"ל במפגשים שבינם לבין עצמם, בינם לבין שלד  .3

 הבניין. וככלל במפגשים שבין הרכיבים השונים של הפריטים.

הקבלן יביא לאישור המתכננים באמצעות המנהל שיטות ותהליכים לאיטום הפריטים  .4

 חצים ואופן ניקוזם.כמו כן יציג הקבלן בפרטים, את החללים להשוואת ל

 האחריות לאטימות המוחלטת של הפריטים הנה בלעדית של הקבלן. .5

 WEATHERכל האלמנטים המתוכננים לתפעול, יאטמו עם אטמים רציפים ) .6

STRIPS) , מהחומרים המעולים ביותר. האטמים יהיו מותאמים בתוך חריצים

 ובשום מקרה לא בהדבקה. מתוכננים מראש בפרופילים,

העלולים להצטבר , (WEEP SYSTEM) צרי האלומיניום יאפשר ניקוז מיםתכנון מו .7

 עיבוי.-גשם ומי-הפנימיים של המוצרים, כגון מי בחלקים

בפריטים המורכבים בקיר בטון עם חיפוי אבן, יש לאטום את המפגש בין המלבן הסמוי  .8

 לבין קיר הבטון, עם יריעות איטום בהדבקה לאורך כל היקף המלבן.

איטום ההרכבה של המעטפת, כולל חלונות, פינות וחיבורים, תעשה על ידי בדיקת  .9

 :הקבלן ובאישור היועץ. הבדיקה תעשה בהתאם למפרטי מכון התקנים הישראלי

 התגלתה, בבדיקה חדירה של מים, יתוקן האיטום ויבדק שנית.  .א

 ליקויים אופייניים יתוקנו בכל היחידות הדומות במעטפת.  .ב
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 חומרים   12.08.00

 פרופילי אלומיניום: .1

ולי דרישות ת"י  6063פרופילי אלומיניום החלולים יהיו מסגסוגת באיכות מעולה כדוגמת  

 והמתאימה לסוג הגימור הנדרש, אין להשתמש בחומר גלם ממוחזר בכל שיעור שהוא. 1068

 '.הפרופילים יהיו חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור, אילגון, הובלה וכו 

כל הפרופילים יהיו סגורים בקצוות. עובי הסופי של דופן הפרופילים הקונסטרוקטיביים  

 בקירות המסך יהיה כמתחייב מהחישובים הסטטיים.

  

 פחי אלומיניום .2

-AL 3כל הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים, כדוגמת קבוצת הסגסוגת  

MAG  ומתאימה לגימור הנדרש. עובי פחי קורוזיבית גבוהה  -, בעלת עמידות אנטי

מ"מ לפחות. )שפולים לויטרינות  2האלומיניום לשימוש לאקונסטרוקטיבי, יהיו בעובי של 

 וכד'(תהליך כפוף פח האלומיניום יהיה בפחים מוגמרים מראש חרושתית.

   

 משקופי עזר .3

מ"מ  2מ משקופי עזר )משקופים סמויים( יבוצעו בפח פלדה מגולוונת בעובי שלא יפחת  

ובחתך המתאים לדרישות היועץ, לתנאי הסיבולת של הבניין ולתנאי הסביבה בה מותקנים 

 משקופי העזר.

 ריתוכים במסגרות ייצבעו בצבע עשיר אבץ קודם להרכבתם בבניין. 

  

 פלדה. .4

 כל חלקי הפלדה במעטפת )קונסטרוקציה נושאת, אביזרים ואמצעי חיבור( יהיו מגולוונים.  

בפחי פלדה יהיו  דה, עוגני פלדה וחלקי מבנה אחרים שאינם מבוצעיםפרופילי פל .א

 מגולוונים בגלוון חם;

(  HOT-DIP GALVANIZINGגר'/מ"ר ) 270טבילה חמה באבץ בשיעור של 

 .918בהתאם לת"י 

החיתוך, קידוח  חלקי הפלדה יגולונו רק כמוצרים מושלמים, לאחר כל פעולות .ב

 וריתוך. 

בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר באבץ בצביעה בשתי חלקים שנפגעו באתר,  .ג

 שכבות.

 פחי פלדה יהיו מגולוונים חרושתית.  .ד

 

 זכוכית .5

 יחולו גם הדרישות המפורטים בסעיפים דלהלן: 1068, 1099בנוסף לאמור בת"י  

, ובתכונות הנדרשות מכל FLOATהזכוכית תהיה מאיכות מעולה, מיוצרת בשיטת  .א

 הזכוכית יהיה כמפורט בתיאור הפריטים בהמשך.סוג וסוג של זיגוג,סוג 

כל חלקי הזכוכית יזוגגו בשיטה התואמת את דרישות המפרט ע"פ הגדרות השיטה  .ב

 בתיאור הפריטים,ע"פ מפרט והנחיות ייצרן הזכוכית ועל פי התכנון המפורט.
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, בכל האמור לעובי 1099אחריותו של הקבלן היא כי הזכוכית תתאים לת"י  .ג

 ר סכנה, וכן סוג הטיפול הנדרש.הזכוכית באזו

 

 פרזול .6

כל אביזרי הפרזול יהיו מדגם ע"פ תקן, כפי שנדרש ברשימות האלומיניום, במפרט  

 ובתיאור הפריטים אך בכל מקרה יובא לאישור על ידי היועץ, מנהל הפרוייקט, האדריכל. 

 אביזרי הפרזול יהיו בגימור זהה לזה של מוצרי האלומיניום בבניין. 

 רי הפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח ובכוח סביר.אביז

 כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניום בברגים או תפסים מתאימים.  

 החיבור יאפשר החלפה ו/או תיקון של כל אביזר ו/או חלק ממנו מתוך הבניין בצורה נוחה. 

ון אוקולון או חומרים שיקבלו טיפול גלגלונים, מסבים וכו', יהיו מחומר בלתי מחליד כג 

 נגד קורוזיה.

 .316מנגנונים להגבלת פתיחת החלונות ולקביעתם במצב פתוח, יהיו מפלב"ם  

 

 גימור מוצרים.   12.09.00 

 גימור מוצרי האלומיניום. .1

מוצרי האלומיניום יהיו מוגנים על ידי אילגון או צביעה ע"פ הגדרת המפרט המיוחד ותיאור 

 הפריטים. 

כל הפרופילים והפחים יעברו תהליך של פסיבציה ו/או טיפול שטח לפני יישום הגימור  

 הסופי. 

 ,.U.Vכל מוצרי האלומיניום יובאו לאתר מוגנים מפני פגיעות מכניות, כימיות וקרינה . 

 כיסוי המגן יישאר על גבי המוצרים לפי הוראות ספק חומר הגלם.

 גימור פרופילי אלומיניום באילגון ו/או בצביעה ע"פ אחת השיטות או יותר כמוגדר במפרט.  

 מיקרון יבוצע בצבע על ידי מפעל תקני ומאושר לבצוע עבודות אילגון.  20אילגון בעובי  

יבוצע בצבע על ידי מפעל תקני ומאושר ע"י ספק  מיקרון 60צביעה בעובי שלא יפחת מ  

 אבקות הצביעה.

 בלבד. PVDFגימור פחי אלומיניום בצביעה מסוג  

  

 גוונים .2

ו/או לוחות גוונים  RALגוון לצביעת פרופילים ופחים יבחר ע"פ לוח גוונים מסדרת  .א

 אחרים. 

 מיקרון לצביעה באבקה. 60עובי צביעה לא יפחת מ  .ב

 20על ידי האדריכל מתוך לוח גוונים לאילגון. עומק האילגון יהיה  גוון האילגון יבחר .ג

 מיקרון וע"פ הסטיות המותרות על פי התקן.

לאחר תהליך הצביעה ו/או האילגון יהיו שטחי האלומיניום חלקים לחלוטין,  .ד

משריטות, קוים או פגמים אחרים ובגוון אחיד, כל פריט בפני עצמו וכל הפריטים 

 ביחד.

 על הקבלן לוודא ולדאוג לקבל מהאדריכל את הגוונים הנבחרים במועד.  .ה
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 חיבורים למיניהם.   12.10.00

 חיבורים מכניים יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטה סמויה אחרת. .1

כל החיבורים המכניים ו/או בין הברגים לתבריג, יבוצעו על ידי טבילה או מריחה בחומר  .2

 "רטובה". יש להסיר מיד את שיירי החומר מבלי לפגוע בגימור המוצרים.אטימה בשיטה 

 בורגי החיבור יהיו מסגסוגת פלב"ם מתאימה. .3

 לא יעשה שימוש בברגים גלויים לעין כלפי חוץ ו/או חשופים לאקלים בחוץ. .4

חיבורים בין אלומיניום ומתכות אחרות יבוצעו באמצעות ברגים דרך שרוול אוקולון  .5

סקיות אוקולון. חיבורים אלה, כולל פרט חיבור, דרושים אישורו המוקדם של ואומים עם ד

 האדריכל.

חיבורי אלומיניום ופחים בריתוך בגז ארגון )או דומה(, מותרים רק במקומות סמויים מעין  .6

 ובתנאי שלא יופיעו כתמים במקומות גלויים לעין, לאחר הריתוך.

 :חיבורי פינות .7

ם מכניים סמויים או בריתוך, על ידי אביזרי פינה או בלעדיהם. חיבורי הפינות יעשו באמצעי 

בכל מקרה, הפינה תהיה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קווי ההשקה, שיטת החיבור 

האיטום וההידוק, יישמרו ולא יפגעו בשל התרופפות הברגים או מכל סיבה  תבטיח כי

 אחרת.

 ום המומלצים ע"י יצרן השיטה בלבד.איטום חיבורי פינות ייעשה באמצעות חומרי איט

 :חיבורים לשלד הבניין .8

 כל החיבורים של מוצרי האלומיניום אל שלד הבניין, יאפשרו כוונון נוח מתוך הבניין.

הפריטים. האביזרים  הקבלן יספק ויתקין את אביזרי החיבור מפלדה, הדרושים להרכבת

 פלטות, ברגים וכד'.בטבילה חמה, כנדרש במפרט זה, לרבות  יהיו מגולוונים

 :התקנת זיגוג  .9

הזכוכית תוצב על גבי מייצבים הממוקמים סימטרית לציר המרכז, במרחק מהפינה של רבע 

 מהאורך.

 לפחות.מ"מ  3.0ית. עובי המייצבים יהיה מ"מ לכל מ"ר זכוכ 30 -אורך המייצבים 

הזכוכית המתכת, יאפשרו התפשטות טרמית של המרווחים שבין קצה הזכוכית לחלקי 

 וימנעו מגע בין הזכוכית למתכת.

 ניקוזים .10

יבוצעו קדחים וחורי ניקוז ע"פ דרישות התקנים המתאימים ועל פי הוראות ספק 

 הפרופילים.

 אטמים .11

אטמי הזיגוג יהיו מתאימים לתפקוד הנדרש, ובטיב מעולה, עמידים לאורך שנים בתנאי מזג 

 .U.Vאויר קיצוניים וקרינת 

 

 סופי, הוראות אחזקה ניקוי   12.11.00

במועד שייקבע על ידי המזמין  הקבלן יתחייב לנקות, באופן יסודי, את כל פריטי הביצוע .1

 למסירת הבניין, לרבות ניקוי הזיגוג וזאת כהתחייבות בלתי נפרדת מהצעתו. וסמוך

תאור  (, הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים, ובמיוחדAS MADEהקבלן יצרף תכניות עדות ) .2

 ובאטמים. בזיגוג הגימור, בחומרי גלל חשש לפגיעהולבנטים האסורים בשימוש בסוגי הס
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 .12.00)כולל אך לא מוגבל ומבלי לגרוע מהאמור בפרק  -תכולת מחירים    12.12.00

היתר את כל  מחיר פריטי האלומיניום, חלונות, ויטרינות, חיפויים לקירות ועמודים, יכלול בין

לקבלת כל הפריטים באיכות הנדרשת במפרטים ובתכניות העבודות והחומרים הדרושים 

 לביצוע, לרבות הסעיפים דלהלן שיהוו חלק אינטגרלי ממחירי הפריטים: המאושרות

 מדידות המבנה. .1

התכנון המפורט )תכניות פרטים ומסמכים טכניים(, החל על הקבלן מתוקף האמור  .2

 מתכנני הקבלן.במפרט הכללי והמפרט המיוחד, לרבות פקוח עליון מצד 

 משקופי עזר ומשקופים סמויים ואיטומם אל הבניין. .3

 פרופילים, פחי חיפוי ופחי גמר מאלומיניום. .4

 זיגוג לסוגיו השונים. .5

 פרזול לסוגיו השונים. .6

 גימור מוצרי האלומיניום בצבע או אילגון. .7

 אטמים, חומרי איטום ובידוד, בדיקות אטימות. .8

 בתם באתר.הכנת דוגמאות ודגמים מושלמים והרכ .9

 הובלה ואחסון כנדרש בכל שלבי העבודה ועד לגמר העבודה והשלמתה. .10

 התקנת פריטי האלומיניום במבנה, בהתאם לסיבולת הבניין. .11

 (ע"פ דרישת היועץ. AS MADEהכנת תכניות עדות ) .12

לקבלת  כמו כן, יכלול מחיר פרטי האלומיניום את כל החומרים והעבודות הדרושות  .13

 פרטיהם, כשהם מותקנים במקומם, מושלמים ומתפקדים כהלכה.הפריטים על 

 

 אופני מדידה   12.13.00

מדידת הפריטים לסוגיהם כמופיע ברשימות האלומיניום וברשימת הכמויות תעשה לפי  .1

 סווג היחידות כמפורט בכתב הכמויות כשהן מורכבות על הבניין.

רכבה ואיטם בהיקף הפתחים מידות הפריטים הנן מידות נטו ואינן כוללות מערכות ה .2

 לרבות איטומם אל קירות הבניין.

 מערכות אלו לא ימדדו בנפרד ולא תשולם בגינן תוספת כל שהיא.

 חלקים אלו יהוו חלק מהמחיר המשוקלל של הפריט.

 

 )פרק ב' למפרט(; -תיאור הפריטים    12.14.00

 נתוני התכנון; .1

מערכות האלומיניום המתוארות במפרט המיוחד יהיו מתוכננות לעמוד בעומסי רוח 

רמה נדרשת לבדיקות עמידות לחדירת אוויר, מים  414וכוחות אופקיים ע"פ תקן ישראל 

 .1068כמוגדר בתקן  Eועומסים תהיה ש"ע לרמה 

  ; הגדרת השיטות .2

אדריכלית תכניות הבניין הגדרת השיטות תהיה ע"פ הרשום ברשימת אלומיניום 

 והקונסטרוקציה ו/או בתיאור הפריטים דלהלן.
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  ;גימור מוצרים .3

לט( -)ניר SUPER DURABLEגימור כל עבודות האלומיניום יהיו בצביעה באבקה מסוג 

 ובגוון לבחירת האדריכל. 

 

  ;מערכת קירות מסך .4

צדדים(;ביצוע  X 4פריטים המוגדרים כמערכת קירות מסך בזיגוג סטרוקטוראלי מלא )

כולל קופסאות צל בחלקים המסתירים תקרות, קירות וחלקי בניין אחרים יבוצעו כפנל 

 מרוכב כדלהלן;

 מצד פנים כלי חוץ;

 לוח גבס ירוק. .א

 . 3ק"ג/מ 38מ"מ בצפיפות של  5מזרון צמר סלעים בעובי  .ב

 לוח אלומיניום מרוכב בגוון לבחירת האדריכל. .ג

הכול במתכונת של פנל מרוכב על מסגרת אלומיניום היקפית, מותקן בתוך משבצת 

 המסומנת כקופסת צל. 

מ"מ  6זכוכית פנימית וחיצונית בעובי  –זיגוג בזכוכית המוגדרת לאותו הפריט  .ד

 ומחוסמת.

  

 זיגוג  .5

 סוג הזכוכית יהיה ע"פ הגדרות הזכוכית בתיאור הפריטים.

 למניעת שבר ספונטני. HEAT SOAKליך של כל הזיגוג המחוסם יעבור תה

 זכוכית בידודית בהרכב הבא; 

 מ"מ מחוסמת. 10 – 6זכוכית פנימית זכוכית שקופה  

 מ"מ עבור זיגוג עם צלונים( 29מ"מ. ) 16מרווח אוויר  

 מחוסמת מטיפוס המוגדר להלן ובתיאור הפריט. LOW Eזכוכית חיצונית מסוג  

 מ"מ מחוסמת או ש"ע. 6בעובי  Sunguard SN 40/23; מסוג Bטיפוס  

 צלונים מ"מ או ש"ע. בתוספת 10 – 6בעובי  Sunguard SN 51/28; מסוג Cטיפוס  

 כלואים.

 מ"מ מחוסמת או ש"ע  6בעובי  Sunguard SN 51/28; מסוג Dטיפוס  

 

 פרזול .6

עם מפתח  SAVIOקיפ יהיה מנגנון לוגי )קיפ תחילה( התוצרת -פרזול חלונות מסוג דרה

 אינטגרלי בידית ההפעלה.

 " לרבות מנעולי הדלתות.Master Keyכל המנעולים בסדרת "
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 עבודות אבן - 14פרק 

 

 חיפוי חזיתות האבן בשיטה היבשה 14.01

 תאור העבודה 14.01.1

קירות הבנין ע"פ החזיתות יחופו מבחוץ באבן. שיטת החיפוי תהיה בשיטה  א.

 "היבשה".

 כוללת גם חיפוי המזוזות האנכיות של הפתחים.העבודה  

 לפני עבודות החיפוי על קירות החוץ, יבוצעו עבודות איטום קיר הרקע. ב.

במפרט הכללי,  14, בצרוף הנחיות פרק 378כל עבודות האבן יבוצעו עפ"י מפמ"כ  ג.

 .2378ובהתאם לת"י 

 כ.כל ההנחיות המפורטות לעיל מדגישות נושאים המפורטים במפמ" 

בכל שאר הנושאים כגון: אשפרה, גימור )ליטוש הוגנה( והגנה, תעשה העבודה  ד.

 .14לפי המפרט הכללי לעבודות אבן בפרק 

 העבודה כוללת תכנון מפורט, אספקת האבן וביצוע החיפוי. ה.

הקבלן יעסיק על חשבונו יועץ אבן מומחה שאושר ע"י המזמין שייתן פתרון לכל  ו.

 ן בתוכניות ופרטי האבן.בעיה שאין לה פתרו

 

 הנחיות כלליות 14.01.2 

 

 מהנדס אחראי א.

בסעיף  1חלק  2378מהנדס רשוי של הקבלן יהיה "מהנדס אחראי" כמוגדר בת"י  

13.10. 

הקבלן אחראי לתכנון יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע בהתאם לתכנון  

 ולמפרט המיוחד.

  

 אחריות כוללת של הקבלן ב.

הבלעדית לאטימות ויציבות החיפוי חלה על הקבלן. המפרט המיוחד האחריות  

איטום צמנטי, הינם  – 05להלן, לרבות המפרט המיוחד להכנת הרקע בפרק 

דרישת מינימום. במידה והקבלן סבור שהמפרט אינו מספק או שדרושים 

שינויים/תוספות למפרט, עליו להודיע על כך למפקח בכתב ולקבל הוראותיו 

 צוע העבודה.בכתב לב

 

 מפרטים באתר ג.

 הקבלן יחזיק באתר עותק של המסמכים הבאים:

 .1חלק  2378ת"י  .1

 ( "חיפוי קירות באבן טבעית".1994) 378מפרט מת"י מפמ"כ  .2

 .14מפרט כללי פרק  .3

 המפרט המיוחד. .4
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 קיר אבן טיפוס –דוגמא  ד.

לאחר אישור עקרוני של דוגמת אבן בודדת ולאחר שהוצגו תוצאות  .1

בדיקות בהתאם למפורט להלן, יכין הקבלן קיר אב טיפוס כמפורט 

. הדוגמא כוללת הכנת התשתית בשכבת 1חלק  2378בת"י  5.1.1.1בסעיף 

הרבצה ואיטום צמנטי עד וכולל עשית המישקים וקבלת אישור המפקח. 

יבנה הקבלן או על משרדי האתר אולם לא על הדוגמא תבנה על קיר ש

המבנה עצמו. הדוגמא תכלול פינת בנין ושפת פתח אופקית ואנכית כולל 

 .EPDMהתקנת סינור 

 הדוגמא תבוצע גם לחיפוי חוץ וגם לחיפוי פנים. 

עוגנים לפני תחילת העבודה.  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל .2

המתוכנן ע"פ חישובי הקבלן עם מקדם העוגנים יעמדו בכוח השליפה 

 .4בטחון 

רק לאחר אישור הדוגמא, אישור בדיקות שליפה לעוגנים ואישור  .3

החישובים ותכניות מפורטות שיוכנו ע"י הקבלן, יוכל הקבלן להזמין את 

 האבן.

 

 מדידת הרקע, סימון ה.

ט האבן מעוצבת בשילוב מידות רוחב שונות וקוי מישקים עוברים לפי הפרו

בתכניות החזיתות. לפיכך, ידרש הקבלן לבצע את עבודת חיפויה אבן בדייקנות 

 גבוהה מהרגיל.

ידרש לקבל קירות מיושרים לפי חוט למלוא גובהם ואורכם. קוים עוברים מתחת 

ומעל לחלונות, קוים עוברים מעל דלתות, התאמת רוחב פסי האבן כך שיתקבלו 

 נים שלימות מעל הדלתות.אבנים שלימות מתחת ומעל לחלונות ואב

לפני תחילת החיפוי יסמן הקבלן, ע"י מודד מוסמך, על החזיתות את הצירים 

הראשיים, ימדוד את המבנה ויעביר למפקח את תכנית המצב הקיים עם כל 

 הסטיות בכל הכוונים.

. הסטיה המותרת ממישוריות 02בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בפרק 

מ"מ, הסטיה באנכיות הפינות וקוי שפות  10±על  הקירות לכל גובהם לא תעלה

מ"מ לכל גובה הבנין. במידה והסטיות עולות על הנ"ל,  10±הפתחים לא תעלה על 

יידרש הקבלן לתקן את פני הרקע בסיתות או תוספת בהתאם להוראות מפורטות 

 שיתן המפקח.

ואת המפקח יקבע את מיקום מישור פני האבן, את הצורך בסיתות או במילוי 

 מיקום קוי המישקים לצורך בליעת הסטיות.

הקבלן יידרש להתאים מידות אבן שונות כדי להתגבר על סטיות השלד ולא 

 לצבור את השגיאה לאורך או לגובה החזיתות אלא לחלקה בין קוי המישקים.

אם תדרש לצורך כך הזמנת אבן בגדלים שונים והדבר יגרור תוספת עלות, תחול 

 על הקבלן. כל העלות הנוספת
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 ע"י הקבלן Shop Drawingsתכניות  ו.

 תכניות הקבלן יכללו, בין היתר:

תכניות פרישה של חיפוי האבן ע"פ תכניות המדידה הנ"ל ולאחר קביעת  .1

 מיקום מישורי פני האבן בהתאם לסטיות בפועל של הבניה.

קטעי חזית מוגדים ופרטים שישמשו לקביעת מידות האבן לחיתוך  .2

שרו לקבלן להכין רשימת אבן להזמנה לפי מידות חיתוך ועיבוד ויאפ

 סופיות.

פרוט מיקום הקדחים לעוגנים, עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור סופי  .3

 במפעל.

 

 אחידות האבן, מיון ז.

בכדי לקבל אחידות גוון מכסימלית בכל חית וחזית תסופק האבן חתוכה עבור 

 כל חזית מאותם גושי אבן.

לכך יהיה סימון נוסף להתאמת האבן בכל החזית, כפי שיצוין בתכניות בהתאם 

 הקבלן וברשימות האבן.

לפני תחילת החיפוי יפרוש הקבלן את האבנים ויבוצע מיון קפדני שיבטיח 

אחידות במראה לפי גוון וגיד ויקבל אישור המפקח למראה החיצוני של האבנים. 

 ר.אבינם שיפלסו ע"י המפקח יורחקו מיד מהאת

הקבלן רשאי לערוך מיון במקור אספקת האבן. גם במקרה זה חייב הקבלן לפרוש 

 את האבנים ולקבל אישור המפקח באתר לפני תחילת החיפוי.

 

 בדיקות האבן ח.

כמפורט  1חלק  2378בדיקות במעבדה של תכונות אבני החיפוי יבוצעו ע"פ ת"י 

 שם בפרק ו'.

ביבת ים, אינה סביבת כפור ואינה סביבת האתר הינה סביבה רגילה. אינה ס

סביבת זיהום, הבדיקות יבוצעו על דוגמאות אבן שהובאה לאתר ממש. אישור 

 אבן לא יתבסס על תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האבן בלבד.

תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפני תחילת החיפוי. דרישה זו מחייבת את 

כך שיהיה זמן מספיק לקבלת  הקבלן להביא את האבן לאתר במועד מוקדם

 תוצאות מאבן שסופקה בפועל לאתר ולא מדוגמאות מוקדמות בלבד.

 

 בדיקות העוגנים ט.

כל העוגנים לתלית האבן יעמדו בכוחה שליפה המתוכנן ע"פ חישובי  .1

 .4הקבלן עם מקדם בטחון 

עוגנים לפני תחילת העבודה )ראה  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל .2

 לעיל קיר נסיון(.

מהעוגנים בפיזור אקראי.  2%-במהלך העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל .3

, 5.1.1.3סעיפים  2חלק  2378ת"י  2)דרישה זו חמורה מדרישות טבלה 

5.1.1.4.) 
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 סימון צנרת בקירות י.

לאחר גמר האיטום ולפני תחילת הקידוח לעוגני, יסומנו בצבע בולט )ספריי( 

 אי צנרת ביוב וצנורות מי גשם בקירות שיחופו באבן.בקוים מלאים, תו

מטרת הסימון למנוע קידוח לתוך הצנורות וגרימת נזק שתיקונו קשה, יקר 

 ולפעמים בלתי אפשרי.

 סימון הצנרת אינו נמדד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באבן.

 

 עיגון פיגומים יא.

המישקים שבין לוחות האבן כך מותר שהפיגומים יעוגנו באביזרים שיעברו דרך 

שהחיפוי יבוצע ברצף ולא יושארו פתחים להשלמת חיפוי מאוחרת. )ראה דרישות 

 (.2חלק  2378בת"י  2.2סעיף 

אביזרי העיגון יהיו כאלו שיאפשרו פרוק בגמר העבודה שלא ישאיר חקי מתכת 

 .316בין לוחות האבן. כל חלקי המתכת שישארו במקומם יהיו מנירוסטה 

 

 בדיקת אטימות ב.י

לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקים, תבוצע בדיקת אטימות בהמטרה, 

, ע"י מעבדה מוסמכת. נזילות ורטיבות יתוקנו ע"י הקבלן ועל 1476ע"פ ת"י 

חשבונו לרבות פרוק החיפוי ועשיתו מחדש. אופן התיקון,החומרים ושיטות 

 היישום טעונים אישור מראש של המפקח.

 

 חות האבן לו יג.

 בהתאם לכתב הכמויות. סוג האבן:

 נסורה, בעיבוד בהתאם לכתב הכמויות ולתוכניות. גמר:

 מ"מ. 1±בהתאם לכתב הכמויות. סטיה מותרת  מידות הלוחות:

מרווח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוון עלפני לוח  סטיה במישוריות:

 מ"מ. 1האבן לא יעלה על 

ת אופקיות ינוסרו מקצועות במפגש לוחות בפינו עיבוד פינות:

, כך שייראה חריץ שקוע 11-3Gהלוחות כמתואר בפרט 

מ"מ )"פלץ"(. עיבוד קצה הלוח  15/15בפינה בחתך 

 יבוצע במפעל.

קידוחים לעוגנים יבוצע במפעל או בקו ייצור מסודר  קידוחים:

מ"מ  0.5±וע"פ שבלונה באתר, כך שיובטח דיוק 

מ"מ  2±-ז הקדח ומ"מ במיקום מרכ 1±בקוטר הקדח, 

 בעומק הקדח.

 

 חישוב הנדסי יד.

 378חישוב הנדסי מפורט ייעשה ע"י הקבלן בהתאם לדרישות מפמ"כ  .1

 .106( בסעיף 1994)
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כולל התחשבות מפורטת בתחומי  414עומסיה רוח יהיו ע"פ ת"י  1.1

שם. מקדם  205.6יניקה מוגברת באזורי שפה כמפורט בסעיף 

 .1.2 הבטחון לעומס רוח יהיה

 .412עומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י  1.2

הקבלן יגיש לאישור המפקח את החישובים. התכנון ע"י הקבלן יכלול  .2

פרטי הרכבה וחיבור, מידות הקידוחים באבן, חיזוק בפינות, פרטי 

קיבוע סביב פתחים וכו'. אישור החישובים והתכניות ע"י המפקח הינו 

שו ע"י הקבלן במועד מוקדם ע"פ לוח תנאי להזמנת האבן ולפיכך יוג

 הזמנים המאושר של הפרויקט.

החישוב יעודכן בשלב גמר הקמת השלד ויתאים למרווח האמיתי שבין  .3

האבן לרקע ע"פ הסטיות שנמדדו בפועל לפני תחילת החיפוי. למרווח 

מוגדל יותאמו אביזרים המסוגלים לשאת את העומס המוגדל. אישור 

 נו תנאי להתחלת בצוע החיפוי.החישוב המעודכן הי

החישוב יעודכן ע"פ תכונות החוזק של האבן כפי שנקבעו בבדיקות האבן  .4

 שסופקה לאתר.

 

 דיוק טו.

 מ"מ. 0.5±הסטיה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

 מ"מ. 1.0±הסטיה ברוחב המישקים לא תעלה על 

 מ"מ. 1.0±הסטיה במיקום המישקים לא תעלה על 

במישוריות פניה חיפוי )מרווח מירבי בין תחתית הסרגל לבין פני הסטיה 

 מ' בכל כוון. 3מ"מ אורך סרגל של  2.0±המשטח( לא תעלה על 

 

 הכנת שטחי החיפוי, איטום טז.

מרבית השטחים לחיפוי יהיו קירות בטון ו/או עמודים וקורות בטון אשר יש  

 להכין לפני התחלת עבודות החיפוי:

חוטים שזורים, סיתות מיץ בטון ובליטות, הרחקת גופים זרים, קיצוץ  .1

 טיפול בסגרגציות וכסוי ברזלי זיון גלויים.

התזת שכבה אוטמת על פי הנחיות במפרט המתאים. האטימה תהיה ע"י  .2

צמנט הידראולי ויבטיח אטימות מוחלטת של קירות החוץ. )ראה פרק 

 עבודות איטום(. - 05

הנ"ל יש לסתום את כל כיסי החצץ. מרכיבי השכבה  לפני ביצוע העבודה 

, בתוספת סיקה לטקס עפ"י נתוני היצרן. עובי 1:2יהיו צמנט וחול ביחס 

 מ"מ. 5-השכבה כ

 לאחר סיום האשפרה, ניתן להתחיל בעבודות הרכבת האבן. .3

ימים לפחות, תוך מעקב צמוד אחר  5-מודגש שתהליך האשפרה ימשך כ 

 מצב רטיבות הקיר.
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 חיפוי אבן חוץ בקיבוע יבש 14.01.3

 

 כללי 14.01.3.1

( 1994) 378חיפוי האבן ייעשה בהתאם למפרט מת"י מפמ"כ  .1

 .1חלק  2378"חיפוי קירות באבן טבעית" ועדכונו ע"י ת"י 

חיתוך אבן באתר יבוצע בניסור יהלום רטוב בלבד, לא יותר  .2

 ניסור בדיסק.

ורר. הרווח בין האבן לקיר בכל החיפוי יהיה בשיטת החלל המאו .3

 ס"מ. 2-מקום לא יהיה קטן מ

 

 אביזרי הקיבוע 14.01.3.2

האביזרים שיציע הקבלן יותאמו לחישוב ההנדסי ע"פ נתוני  .1

 היצרן.

הגרמניים  DINיותרו רק אביזרים המיוצרים על פי תקני  .2

 .ISO 9000במפעל בעל הסמכת 

העוגן לבטון יהיו מנירוסטה האביזרים על כל חלקיהם לרבות  .3

316. 

 פרטי האביזרים ודוגמאות האביזרים יובאו לאישור המפקח. .4

   

 הרכבת הלוחות 14.01.3.4

 301שיטת הרכבת הלוחות תהיה "חיפוי בקיבוע יבש" כמפורט בסעיפים 

 (.1994) 378במפמ"כ  302-ו

 נקודות. 4-אביזרים ב 4עיגון לוחות האבן: כל אבן תקובע באמצעות 

העוגנים עם פינים לתוך האבן. לא יותרו עוגנים המחייבים חריצים 

 באבן.

פינים בתוך שרוול פלסטי המאפשר תנועה  2-פינים קבועים ו 2בכל אבן 

 טלסקופית.

עיגון בפאות האופקיות או האנכיות בהתאם לתכנית  חיבור לרקע:

 ולאביזרים המפורטים שיגיש הקבלן לאישור.

אמצעות אביזרים הניתנים להזזה וכוון בשלושה צירים החיבור לרקע ב

או באמצעות אביזרים המעוגנים למסילות. לא יותר שימוש באביזרים 

 המעוגנים בתוך קדח.

בפינות אנכיות יחוברו הלוחות משני צידי  חיזוק פינות:

הפינה במחבר אלכסוני שיותקן בפאה 

 האופקית העליונה של הלוחות.

ל מקום בו יקדח עבור עוגן )או יקדח חור בכ    איטום עוגנים:

שלא ינוצל(, לאחר בצוע שכבת ההרבצה 

והאיטום, תבוצע אטימה מקומית סביב נק' 

 .05החדירה כמפורט ונמדד בפרק 
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ככלל, ייעשה חיתוך אבנים למידה הסופית  חיתוך:

 לרבות עיבוד "פלץ" לפינות, במפעל.

 בהתאם לפרטי האבן ולמתואר בחזיתות. מישקים:

ככלל יישארו המישקים פתוחים. במקומות  סתימת מישקים:

בהם מראה המישק הפתוח פוגם בהופעה 

הרצויה לאדריכל, יורה המפקח על סתימת 

 המישקים.

המישקים ינוקו בקפדנות מאבק, יוחדר בלחץ  

פרופיל גיבוי עגול מפוליאתילן מוקצף בקוטר 

המתאים, שפות המישקים ימרחו בפריימר 

בחומר אטימה על בסיס  והמישק יאטם

פוליאוריתני חד רכיבי כגון "סיקהפלקס 

PRO 2HP.בגוון לפי בחירת המפקח ," 

חלוקת האבן תעשה בתאום עם המפקח לפי  אדני חלון:

 מודול החלונות.

 EPDMמעל פתחים יותקן סינור מיריעת  :EPDMסינור 

אשר תודבק  ס"מ 20מ"מ, ברוחב  5בעובי 

לרקע מעל הפתח ותשמש מחוסם להטיית מים 

הזורמים על הרקע כך שלא יעברו אל המישור 

 האופקי שמעל לפתח.

 
 

 שמירה וניקיון שטחי אבן גמורים 14.02.4

להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבניה באמצעים 

 בדוקים.

מיידית וללא דיחוי )לפני התקשות  נקוי החיפוי מנטפי מלט בטון וכד' יעשה

החומרים( כל כתם ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמצעות 

 מברשת פלדה קיטור וכיו"ב.

 כל שטחי עבודות האבן תמסרנה למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין.

 במקומות שיכלו לכלוך כתמים וכו' ושלא יהיה ניתן לנקותם יוחלפו לוחות האבן

 באחרים לשביעות רצונו המלאה של האדריכל, כשבכל ההוצאות ישא רק הקבלן.
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 תכולת המחירים כדלהלן: 

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל בין היתר גם: 

 378ומפמ"כ  2378את כל האמור במפרט הבינמשרדי בת"י  א.

אספקת האבנים כנדרש לרבות הכנת רשימות אבן מפורטות להזמנה,  ב.

סיתות האבן ועיבודה, ביצוע חריצים, מישקים וכד', התאמת גב האבן, 

עיגון כל פרופילי הפלדה למיניהם, אספקת חומרי אטימה וחומרי 

הדבקה נדרשים, ביצוע העבודה בכל סוג אלמנט )כולל קירות, עמודים, 

 חשפים וכד'(.

ביצוע קידוחים וחורים כנדרש, עבודות כיחול וליטוש פני הקיר  ג.

מצעות אבן קרבונדום, הגנה על עבודת האבן עד מסירתן לרבות ניקוי בא

 סופי.

 חיתוך "פלץ" או הדבקת סרגל קצה. –עיבוד וחיבור אבנים לפינות  ד.

 חיתוך וגמר אלכסוני. ה.

עיבוד פתחים, חריצים ופינויים למעברי צנרת ואביזרים המבוטנים  ו.

 בבנין.

 מעל לפתחים. EPDMסינור  ז.

מ"ר. העבודה תאושר לביצוע רק  12דוגמא כאמור לעיל בשטח של ביצוע  ח.

 לאחר אישור הדוגמא.

באזור  2378הכנת כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאבן לפי ת"י  ט.

 הפרויקט הנדון.

 חישוב הנדסי ותכנון מפורט. י.

 ניקוי, ליטוש והגנה. יא.

 

 ישום פוליאש בתליה יבשה 14.03
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 אווירמיזוג  – 51פרק 

 כללי –פרק א' 

 הצהרת הקבלן .1

 חוזה זה מורכב מהמסמכים הבאים:

 מפרט כללי לעבודות בניה של הוועדה הבין משרדית ובהוצאת משרד הביטחון:  .1.1

 , מפרט כללי למתקני מזוג אויר.15פרק  .1.1.1

 מפרט כללי למתקני הסקה. 16פרק  .1.1.2

 מפרט כללי לעבודות צביעה. 11פרק  .1.1.3

 חשמל.מפרט כללי לעבודות  8פרק  .1.1.4

 מפרט טכני מיוחד לעבודות מזוג אויר המהווה תוספת והשלמה למפרט הכללי. .1.2

 כתב כמויות. .1.3

עדיפות בין מסמכים: בכל מקום שיש סתירה בין האמור במפרט הכללי לבין הנדרש באחד  .1.4

 מפרט זה עדיף. –מהפרקים הנ"ל 

 עבודות שאינן כלולות בחוזה .2

 הכנת יסודות יצוקים. .2.1

הרץ, הארקה ואפס מהרשת עד לוח מזוג אויר. חיבור  50וולט,  380זי, הספק זרם חשמלי תלת פ .2.2

 הכבלים לרבות נעלי כבלים יבוצעו ע"י הקבלן.

פתחים בבטונים )קירות ורצפות( כמפורט בתכניות. הקבלן ידאג שהפתחים יבוצעו בהתאם  .2.3

 לתכניות ) פתיחת פתחים בקירות בלוקים תעשה ע"י הקבלן(.

כלולים בחוזה ידאג קבלן מזוג האוויר שההכנות, העבודה והציוד עבור הנושאים שאינם  .2.4

המתוארים, יותקנו בצורה נכונה אשר תבטיח התקנת המערכת המתוכננת. הקבלן יספק את כל 

יום מיום חתימת החוזה, וידאג  14המידע לרבות התכניות הדרושות לביצוע העבודה הנ"ל תוך 

ים לציוד, תכניות העמדה של הציוד לרבות מהלך צנרת שיבוצעו בהתאם לדרישותיו. )תכניות בסיס

 ותעלות(.

 הקבלן ינחה את הקבלן הראשי ויוודא ביצוע של פתחים, בסיסים, מעקים ושרוולים. .2.5

 הגדרות  .3

"קבלן": כל מקום המזכיר "קבלן", הכוונה לקבלן מיזוג אוויר, חימום ואוורור של העבודות  .3.1

 המתוארות במפרט זה.

מזכיר "מפקח", הכוונה לבא כח המזמין, המפקח על העבודה המתוארת "מפקח": כל מקום ה .3.2

 במפרט זה.

 "מפרט": כל מקום המזכיר "מפרט", הכוונה למפרט כללי + מיוחד. .3.3

 כוונה .4

כוונת המפרט והשרטוטים, לתאר את המתקן באופן כללי. תכניות המפרט הן כלליות ודיאגרמטיות  .4.1

להפעלה תקינה ומושלמת של המערכת. במידה ולדעת ואינן בהכרח מציינות כל פרט ופרט הדרוש 
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הקבלן חסרים פרטים וציוד להשלמת המערכת, יגיש הקבלן עם הצעתו את פירוט האביזרים ו/או 

 העבודות שלדעתו חסרות, כולל המחיר, אחרת תיראה הצעתו כמכילה אותם.

ולאמת את נתוני האתר  תוכניות עבודה )תוכניות הקבלן(: לפני הכנת תוכניותיו, על הקבלן לבדוק .4.2

 הרלוונטיים לעבודתו.

שינויים ואישורים: הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את  .4.3

פרטי החיבורים השונים הקשורים בין ציודו למערכות אחרות, במידה ואלה לא מבוצעות על ידו. 

 כגון: פרטי חיבור לביוב, חשמל וכו'.

ה המפורטות כולל רשימת ציוד, דפי קטלוגים, יגיש הקבלן למפקח בשלושה תוכניות העבוד .4.4

העתקים לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה. אישור התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו 

לטיב העבודה, החומרים, הציוד והחלקים. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור 

 מהמפקח.

 לאתר לפני שהמפקח יבדוק ויאשר את הציוד בבית המלאכה. הקבלן לא יעביר ציוד .4.5

על הקבלן מגיש ההצעה לבקר במקום, לפני מתן הצעתו. לבדוק תוכניות המתכנן, תוכניות  .4.6

אדריכלות, חשמל וכל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודה הנדרשת, כגון: דרכי גישה אל האתר 

 ובתוכו, אפשרויות האחסון והשינוע.

ולתוכניות: המערכת תבוצע בהתאמה מלאה למפרטים ולתוכניות המאושרות  התאמה למפרטים .4.7

לביצוע. כל שינוי במפרטים או בתוכניות הנ"ל, הקבלן חייב לבקש עבורם אישור בכתב מהיועץ, בין 

 שהשינוי הוצע על ידי הקבלן, המזמין או המפקח.

 טיב העבודה .5

הוראותיו ולשביעות רצונו של המפקח.  העבודה המבוצעת על ידי הקבלן, תבוצע ברמה גבוהה לפי .5.1

למפקח תהיה הסמכות לדחות כל עבודה אשר תראה בעיניו כבעלת איכות ירודה. על הקבלן יהיה 

 לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה על ידי המפקח ללא כל תיאום נוסף.

לפירוש הנכון של במקרה שיש חילוקי דעות בין הקבלן למזמין ו/או בין הקבלן למפקח ביחס  .5.2

 המפרט והתוכניות, תקבע החלטתו של המפקח בלבד.

במידה וברצון הקבלן למסור חלק מביצוע העבודה לקבלן משנה, יהיה עליו לקבל על כך הסכמה  .5.3

מוקדמת מצד המפקח. ,למרות הסכמה זו לא תיפגם אחריות הקבלן כלפי המזמין לגבי עבודת קבלן 

 המשנה.

ק על ידי עובדים מוסמכים ומנוסים בעבודות מהסוג הזה, ובהשגחתו כל העבודות יבוצעו אך ור .5.4

 המתמדת של מנהל העבודה מטעם הקבלן.

המפקח יהיה רשאי להורות על הרחקתו של מנהל העבודה ו/או כל עובד של הקבלן, שלדעתו, אינו  .5.5

 יו.מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית מתאימה או, שהתנהגותו אינה נאותה בעינ

 לוח זמנים ותיאום .6

יום מחתימת החוזה לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות  15הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך  .6.1

הכלולות במפרט זה ובתוכניות. לוח הזמנים יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח הזמנים של המזמין כפי 

 שאושר על ידי המפקח.
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מערכות שרטוטים מושלמות  3 עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית, על הקבלן לספק .6.2

ומעודכנות של העבודה, כפי שבוצעה למעשה, ולמוסרם למפקח. הקבלן ישמור לעצמו באתר מערכת 

 תוכניות אחת, אשר בה יסמן כל שינוי שיעשה תוך כדי ביצוע.

 הוראות הפעלה והדרכה .7

ת הפעלה לפני מסירת המתקן ימסור הקבלן למפקח שלושה העתקים מודפסים וכרוכים של הוראו .7.1

 ותחזוקה.

לפני מסירת המתקן, ידריך ויורה הקבלן את מפעיל המתקן מטעם המזמין כל הנדרש להפעלה  .7.2

ואחזקה תקינה של המתקן. תקופת הדרכה של יום אחד תבוצע עם גמר העבודה וההפעלות, ללא 

 תוספת במחיר.

 בדיקת ויסות .8

רושים לשם קבלת התפוקה והתפעול הקבלן יבצע את כל הבדיקות והויסותים של הציוד והמתקנים הד

בהתאם למכרז, כמו כן יבצע את כל הבדיקות הדרושות בהתאם לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות 

 המוסמכות. על הקבלן להמציא תוצאות בדיקות שנעשו בכתב למפקח.

 הגנה .9

אפשריות  במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן או כל חלק ממנו כנגד גניבה, פגיעות .9.1

 העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על ידי הקבלן עצמו או על ידי גורמים אחרים.

במידה וייגרם נזק כל שהוא למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל תשלום על  .9.2

 ידי הבעלים.

ו או רכושו של אדם כלשהו הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו תוך ביצוע העבודה לגופ .9.3

 וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

הקבלן יבטח על חשבונו לטובתו ולטובת המזמין יחדיו, מפני נזק או אובדן העלולים להיגרם  .9.4

 במישרין או עקיפין תוך כדי ביצוע העבודות לגופו או לרכושו של כל אדם.

 רשיונות ואישורים .10

ונות הדרושים לעבודה במכרז זה וכן להסדיר את כל הביקורות על הקבלן לשלם ולספק את כל הרשי .10.1

הדרושות על ידי הרשויות המוסמכות ולהמציא לבעלים את כל התעודות הדרושות כהוכחה 

 שעבודתו בוצעה בהתאם לתקנות.

 על הקבלן לדאוג לכל רשיונות הייבוא והקצבת מטבע זר במידה ותידרש. .10.2

 אחריות ושירות .11

מיום קבלת המתקן. אחריותו תסתיים רק לאחר שיצא אישור בכתב לגבי  הקבלן אחראי למשך שנה .11.1

 פעולה תקינה של כל המערכות וכל חלק ציוד שסופק על ידו.

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל התיקונים וההחלפות הדרושים בציוד ובחלקים במשך  .11.2

 תקופה זו.

שעות מזמן קבלת הודעה על  24הקבלן מתחייב במשך תקופת האחריות להיענות לקריאה תוך  .11.3

 תקלה ולבצע את התיקון מיידית.
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למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע אחרים או לתקן את התקלה בעצמו אם הקבלן לא נענה תוך  .11.4

פרק הזמן הנ"ל ולתבוע את ההוצאות של התיקונים והחלפת ציוד מהקבלן, בהתאם לחשבונות 

 ידי המפקח.-מאושרים על

או פעולה בלתי תקינה של המתקן, כולו או חלק ממנו, רשאי המפקח  במקרה של קלקול, פגם .11.5

להאריך את תקופת האחריות עבור המתקן כולו או חלק ממנו, לפי שיקול דעתו, למשך שנה נוספת 

 מיום הקבלה מחדש של המתקן, או חלק ממנו שהוחלף, או תוקן.

ים וציוד העלולים להידרש הקבלן מתחייב בזה שבידו מלאי חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומר .11.6

 לתיקון המתקן לפי דרישת המפקח.

האחריות כוללת מתן שירות מונע לכל חלקי המתקן, כולל שימון וגירוז, ניקוי או החלפת מסננים,  .11.7

מתיחת רצועות, חיזוק ברגים, ביטול נזילות, החלפת מייבשים, ניקוי מעבים ומחליפי חום, מילוי 

 וי החלודה, ביקורת וכיול. גז ושמן, תיקוני צבע לאחר ניק

המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק מתן אחריות ושירות בתום כל שנה של שנות האחריות  .11.8

 והשרות הנוספות.

הקבלן מתחייב להודיע בכתב למתכנן על כל תקלה שתוקנה במערכת במשך תקופת האחריות.  .11.9

הבא: תאריך התקלה, מהות  בנוסף לאמור ימסור הקבלן למזמין ספר לרישום תקלות ובו הפרוט

 התקלה, פרוט התיקון, שם הטכנאי האחראי לתיקון.

 הקבלן יבקר לפחות פעם בשלושה חודשים במהלך שנת האחריות לצורך טיפול ואחזקה. .11.10

 הגנה בפני קורוזיה וחלודה .12

כל מערכת שתסופק על ידי הקבלן כגון: ברזל וקונסטרוקציה, תמיכות ומתלים, תקבל טיפול הגנה  .12.1

חלודה וקורוזיה. ההגנה כוללת הכנת שטחים לצבע באמצעים מכניים וממיסי שומנים, צביעה  מפני

בצבע אפוקסי בתנור או לחילופין גלוון בחום, ושכבה עליונה של צבע עליון בגוון שיקבע על ידי 

 המפקח.

 כל הברגים והאומים במתקן יהיו מפליז, פלב"מ או מצופים קדמיום. .12.2

 שונות יובטח נגד קורוזיה באמצעות מבודד חשמלי כגון טפלון.המגע בין שתי מתכות  .12.3

 סילוק שיירים ולכלוך .13

הקבלן ידאג לסלק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך העבודה. עם סיום העבודה ישאיר הקבלן את 

 המקום נקי לחלוטין.

 מניעת רעש ורעידות  .14

 

הקבלן יוודא שכל הציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה, לא יגרום רעש ורעידות בלתי  .14.1

 סבירים. 

מ' מהיחידה לא יעלו  1.5רמות הרעש הנובעות ממתקן מיזוג האוויר באזורים הממוזגים במרחק   .14.2

 על המפורט להלן:  

  DB 48(A)  -שטחים ציבוריים וחנויות עד .14.2.1

  DB 45(A)    -משרדים עד .14.2.2

  DB(A) 40               -יתות לימוד עדכ .14.2.3
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במידה ופעולת הציוד תגרום לפי דעת המפקח רעש או רעידות מופרזות, יבצע הקבלן על חשבונו  .14.3

שינויים הדרושים לביטול הרעש והרעידות כגון תוספת משתיקים, בולמי זעזועים או החלפת 

 הציוד.

ות חדר מכונות, תותקן ריצפה צפה כמפורט על הגג, בכל איזור בו מותקן ציוד מיזוג אוויר לרב .14.4

 בתוכניות.

ציוד על הגג, מעל התקרה כגון: מקררי מים, משאבות, יחידות טיפול באוויר, יחידות לאוויר צח  .14.5

” MASON“כדוגמת תוצרת  1ומעבים יותקנו על בולמי זעזועים קפיציים בעלי שקיעה סטטית של "

ייקבע לפי משקל הציוד ומספר הבולמים ליחידה. או שווה ערך. דגם הבולמים  ”VM“או תוצרת 

 ”MASON“בולמי הזעזועים יהיו בולמי זעזועים פתוחים למניעת קצר אקוסטי כדוגמת תוצרת 

 ”.SLF“דגם 

או   ”VM“ותוצרת  ”FEXL“דגם  ” MASON“חיבורים גמישים אל המשאבות יהיו מגומי תוצרת  .14.6

  ”TORRINGEN“חיבור גמיש כדוגמת תוצרת  שווה ערך. חיבור תעלות אויר ליחידות יהיה ע"י

 או שווה ערך מאושר, יש להגן על החיבור כנגד קרינת השמש. ראה פרט.

פעם משקל המשאבה כולל המנוע  1.5כל המשאבות יותקנו מעל גבי בסיסי בטון שמשקלו לפחות  .14.7

 ”.VMוהמים. מתחת לבסיס הבטון יש להתקין בולמי זעזועים קפיציים כדוגמת תוצרת "

תליית צנרת בחדר המכונות: הצנרת המחוברת למשאבות תחובר לריצפה באמצעות בולמי זעזועים  .14.8

או שווה ערך ” PC30N“דגם  ” MASON“", כדוגמת תוצרת 1/2מניאופרן בעלי שקיעה סטטית 

 מאושר. ראה פרט.

 צנרת בפירים: צנרת העולה לאורך פירים תחובר באופן גמיש אל הקירות באמצעות צמיד מפח .14.9

או שווה ערך.   ”FLMCO MAFRO“אלסטי שאל חלקו הפנימי צמוד גומי אלסטי כדוגמת תוצרת 

 לאחר גמר התקנת הצנרת יאטמו הפתחים במפלס הריצפה ע"י קבלן ראשי.

מעבר צנרת ותעלות אויר דרך קירות: במעבר צנרת דרך קירות יש לעטוף את הצינורות בגומי  .14.10

לעטוף בשרוולי פח ולמלט במלט את הרווחים בין הצינור  מ"מ. את הגומי יש 10ארמפלקס בעובי 

מ"מ ולמלט  10לקיר. במעבר תעלות דרך קירות יש לעטוף את התעלות בגומי ארמפלקס בעובי 

 במלט את המרווחים בין התעלה לקיר. ראה פרט.

 ביצוע מעבר תעלות וצנרת כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד. .14.11

תיקי קול בתעלות בחתכים ובאורכים כמפורט בתכניות. המשתיקים משתיק קול: הקבלן יתקין מש .14.12

או שווה ערך מאושר. במחיר המשתיק כלול איטום פתח   ”M“יהיו כדוגמת תוצרת "ח.נ.א." דגם 

המשתיק נגד חדירת רעש ובידוד פנימי של מעטפת המשתיק. מחיר המשתיק בהתאם לנפחו 

 וביחידות של מ"ק.

 שלוט .15

שילוט ליד כל ציוד במערכת כגון: מפסקים, לחצנים מנורות סימון, ממסרים על הקבלן להתקין  .15.1

 ומאבטחים, יחידות מיזוג אויר, משאבות, מפוחים.

השלטים יהיו מבקליט חרוט כתובים לבן על גבי שחור. תוכן הסימון יהיה כפי שיאושר על ידי  .15.2

 המפקח. חיבור השלטים על ידי מסמרות בלבד.

נים בהתאם למפרט הטכני הכללי לרבות הדבקת חיצי כיוון זרימה וציון סימון הצנרת יהיה בגוו .15.3

 לסוג הנוזל והמערכת.
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 עבודות חשמל .16

 עבודות חשמל .16.1

כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל ולתקנות ולדרישות במפרט כללי  .16.1.1

 לעבודות חשמל.

לפעולה בזרם מנועים: הקבלן יספק וירכיב מנועי חשמל עבור כל הציוד. המנועים יהיו  .16.1.2

הרץ. המנועים יהיו בעלי יכולת עמידה בפני עמסות  50וולט ותדירות  380חילופין תלת פזי 

ללא התחממות יתר. המנועים ייבחרו לפעולה שקטה ויוחלפו  50%יתר רגעיות בשיעור 

אם לדעת המפקח פעולתם גורמת לרעש מפריע. לפני הזמנת המנועים חייב הקבלן לקבל 

 בי יצרן וסוג המנועים המוזמנים.אישור היועץ לג

תוכניות יצור לוחות: לפני ביצוע העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח בשני העתקים  .16.1.3

 תוכניות יצור מפורטות: 

 אין להתחיל ביצור הלוחות לפני קבלת אישור המפקח לתוכניות. .16.1.3.1

 .  A3בפורמט סטנדרטי   1:10התכניות בק"מ  .16.1.3.2

 סגורות, ובנפרד ללא דלתות. התוכניות יראו את הלוחות עם דלתות .16.1.3.3

 קווי של כל הלוחות, לרבות לוחיות הפעלה מרחוק.-תרשים חשמלי חד  .16.1.3.4

 תרשים פיקוד מפורט עם מספור כל המהדקים והגידים .16.1.3.5

 תוכניות מבנה הלוחות. עם ציון מפרט הצביעה והגוון הסופי. .16.1.3.6

 פרוט הציוד. .16.1.3.7

 רשימת השלטים בלוחות השונים. .16.1.3.8

החשמלי הדרוש מלוחות החשמל אל כל המנועים ומכשירי הקבלן יתקין את החיווט  .16.1.4

 הוויסות על אביזריהם השונים.

 צינורות החשמל הגלויים על הקירות יהיו צינורות "מרירון" או שווה ערך. .16.1.5

 צינורות החשמל מחוץ למבנה והגלויים לאטמוספירה יהיו צינורות משוריינים מגולוונים. .16.1.6

 בצינורות גמישים.סיום הצינורות לאביזרים יהיה  .16.1.7

 בלבד. XLPEעשויים  N2XYכל מתקן החשמל יבוצע בכבלים  .16.1.8

המוליכים יהיו בצבעים שונים, כל חוט יהיה מסומן בתג מסופרר בשני קצותיו ויסומן  .16.1.9

 בתכניות החיווט בהתאם.

כל הזנות החשמל ליחידות מיזוג האויר במבנה ינותקו בשעת פרוץ שריפה במבנה.  .16.1.10

צעות גלאי עשן או גלאי שריפה אשר יותקנו ע"י אחרים, ומגע הפסקת ההזנה תהיה באמ

בלוח ע"י קבלן מיזוג. בנוסף, יותקן בכל יט"א תרמוסטט, אשר יפסיק פעולת היחידה, 

 מ"צ. 50-כאשר הטמפרטורה תעלה מעל ל

 הקבלן יתקין עבור כל מדחס קבל לשיפור מקדם הספק, לרבות מגען, הגנה, נורה ובורר. .16.1.11

 

  בדיקה ואישור: .16.2

הקבלן ידאג להזמנת בודק מוסמך על חשבונו לעריכת בדיקות קבלה של עבודות ולוחות חשמל 

שסופקו על ידו. הקבלן יהיה חייב לתקן כל הנדרש על ידי הבודק ללא תשלום ויהיה אחראי לקבלת 

המתקן ע״י הבודק. על הקבלן להביא בחשבון שתהליך הבדיקה יעשה בשלבים ללא תמורה 

 יקבע ע״י המזמין ע״ח הקבלן. כלשהיא. הבודק
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 הזנת מנועים:  .16.3

כ.ס. תהיה ישירה לקו. מנועים מעל הספק זה יותנעו ע״י מתנע רך  5,5התנעת מנועים עד  .16.3.1

כ״ס יהיו מטיפוס דיגיטלי. מתנעים יכללו  30כדוגמת תוצרת ״סולקון״. מתנעים מעל 

ת. המתנע כולל הגנה תרמית מתכוונת להגנה בפני יתרת זרם בכל שלוש הפזו מגענים,

 מגען עוקף.

מתוצרת ״אושפיז״ סימנס, או ברוק קרומפטון  IP55 V400כל המנועים יהיו תלת פאזיים  .16.3.2

למנועים מותנעי וסת  IE4יעילות  -או לירוי סומר מערב אירופאית או אמריקאית 

ליתר המנועים. מנועים החל משלושה כ״ס ומעלה יצוידו בהגנה תרמית  IE3 -מהירות ו

אינטגרלית ע״י תרמיסטורים לכל ליפוף בנפרד. לכל המנועים שאינם בקשר עין עם הלוח 

 יותקנו מפסקי יד אטומים לניתוק הזרם במקרה של טפול במנועים. 

צרת חברת דנפוס עם יותנעו באמצעות וסת מהירות כדוגמת תו -כל מנועי מפוחי י.ט.א  .16.3.3

לפחות. מחיר הוסת כלול במחיר הלוח. הוסת יכללו משנקים ומסנני  96%נצילות של 

 -הרמוניות פנימיים בכניסה וביציאה. המסננים יבטיחו שלא יכנסו לרשת החשמל יותר מ

הפרעות בהרמוניות הגבוהות. מחיר המסננים כלול במחיר מערכת החשמל. הלוח   5%

לת המנוע ידני באמצעות בורר עוקף וסת )חיצוני(. גם במצב זה יהיה יכלול סידור להפע

המנוע מוגן כנדרש. הכבלים מהווסת למנוע יהיו מסוככים כנדרש. התקנת הוסתים 

תבוצע על פי הוראות היצרן ובאיזור מאורר היטב. בחדרי מכונות הוסתים יותקנו בתאים 

 לפחות. IP56וסת יבוצע במארז במידה וה מיוחדים בלוחות החשמל או גלוי על הקיר

 

 פיקוד .16.4

מערכת הפיקוד תהיה מושלמת על כל פרטיה בהתאם לשרטוטים ולמפרט ותכלול את כל  .16.4.1

 האביזרים הדרושים לפעולה תקינה של המערכת.

המערכת תותקן בהתאם להמלצות היצרן. הציוד ותוכניות הפיקוד יקבלו אישור מוקדם  .16.4.2

 של המפקח.

 לי הפעלה ויוזנו על ידי טרנספורמטור נפרד.מעגלי הפיקוד יובדלו ממעג .16.4.3

 

 לוחות חשמל .16.5

 ראה פרק מיוחד תיאור פרטני של הלוחות. .16.5.1

המתנעים יצוידו במפסיקים אוטומטים עם מגעי עזר כנדרש לפעולה אוטומטית ומיועדים  .16.5.2

קילו אמפר לפחות, ומצוידים בממסרים נגד יתרת זרם. המגענים  15לזרמי קצר של 

ת "טלמכניק" צרפת או שווה ערך מאושר והמותאמים לגודל והממסרים יהיו תוצר

 ( מיליון פעולות.3ולשלושה )  AC3המנועים לאפיין 

הלוח יכלול עבור כל מנוע נורה אדומה לסימון תקלה, מנורה ירוקה לציון פעולה תקינה,  .16.5.3

 מנורה צהובה לציון גוף חימום בפעולה. כל מנוע או אביזר הפעלה יצויד במ"ז בורר פקוד

 בעל שלושה מצבים: הפעלה, ידני או אוטומט.

 וולט מוארק. 230/24או  230/230כל מעגלי הפיקוד יוזנו מטרנספורמטור  .16.5.4

המהדקים יהיו מסוג מהדקי שורה, מטיפוס לחץ שטח על המוליך )ולא רק על ידי בורג(,  .16.5.5

יקים פסי דין ר 25%עם סימון על גבי מהדק. לא יהיו מהדקים מעבר לדלת. הקבלן ישאיר 

 להתקנת ציוד בעתיד.
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לא יעברו כבלים בתוך הלוח אלא לצד הלוח. המכשירים על הדלת עם כיסוי הגנה. בדלת  .16.5.6

 ס"מ לפחות. 20/30/3יותקן תיק לתוכניות מידות הכיס יהיו 

 אמפר גלאי אש בלוח 63הקבלן יתקין בלוחות מעל  .16.5.7

פחות. יותקנו מחיצות מ"מ ל 2מבנה הלוחות:  הלוחות ייוצרו מארגז פח דקופירט בעובי  .16.5.8

פח מלאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות. על הדלתות יותקנו אך ורק הציוד הבא: 

ידיות מצמד למפסקים  ראשיים, נוריות סימון, מכשירי מדידה, לחצנים ובוררים 

למערכות הפיקוד. הלוחות ייצבעו פעמיים בצבע יסוד + צבע סופי אפוקסי בשיטה 

 קרם בהיר באם לא צויין אחרתאלקטרוסטטי בגוון 

אמפר  מערכת גילוי  וכיבוי אש אוטומטית בהצפה בגז  100הקבלן יתקין בלוחות מעל  .16.5.9

PM 200המערכת תותקן בהתאם בהתאם למפורט בהנחיות ה ,- NFPA  2001מספר   .

 הגלאי ומערכת הכיבוי כלולים במחיר הלוח.

 הפעלה ויסות ומסירה .17

 הפעלה:  .17.1

ימים לבדיקת  10הקבלן להודיע על כך למפקח ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של עם סיום העבודה על 

ימי המבחן ידריך הקבלן את המזמין על אופן פעולת  10הפעולה התקינה של המערכת. במהלך 

 המערכת לרבות התגברות על תקלות, טיפול ואחזקה וכל הנדרש להפעלה נכונה של המערכת.

 בדיקה וכוון:  .17.2

זרים ייבדקו לתפוקה נדרשת, טבלת כמויות האוויר של כל המפזרים ותריסי מערכת תעלות ומפ

אויר חוזר וצח כפי שנמדדה בפועל תימסר למפקח עם ציון הכמויות ומהירות זרימת אוויר לפני 

קבלת המתקן על ידי המפקח. כל המנועים ייבדקו בעומס מלא וכן ייבדקו כל אביזרי הביטחון ליתר 

 זרם.

 מסירה:  .17.3

ימי המבחן, יזמין את המפקח וימסור לו את  10חליט הקבלן שעבודתו הסתימה, כולל כאשר ה

עותקים של חוברת אחזקה והפעלה של המתקן. החוברת  4המתקן. בעת המסירה ימסור הקבלן 

 תכלול:

 הסבר כללי של המתקן. .17.3.1

 תיאור פעולה ובקרה. .17.3.2

 הוראות הפעלה. .17.3.3

 הוראות אחזקה. .17.3.4

 תוכניות חשמל מעודכנות. .17.3.5

 של כל הציוד והאביזרים. קטלוגים .17.3.6

תכניות עבודה סופיות ומדויקות כפי שבוצע בפועל. התוכניות יכללו את כל המערכות  .17.3.7

 אשר סופקו ע"י הקבלן.

 דוח הפעלה יכלול:  .17.4

 שם מבצע הבדיקה, תאריך, שעה, טמפרטורה יבשה חוץ, טמפרטורה לחה חוץ.

 הביטחון ליתר זרם. כל המנועים ייבדקו לזרם בעומס מלא וכן ייבדקו כל אביזרי

 לכל מנוע יש לציין: 

 זרם מנוע רשום.   
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 זרם מנוע נמדד.             

 כיוון מאמ"ת מנוע             

 (100%לכול מדחס יש להוסיף: )המדחס בפעולה מלאה  

 טמפרטורת כניסת מים.  

 טמפרטורת יציאת מים.  

 לחץ יניקה.  

 לחץ דחיסה.  

 לחץ פרסוסטט גבוהה.  

 חץ פרסוסטט נמוך.ל  

 לחץ פרסוסטט שמן.  

 רגש זרימה חיצוני.  

 טמפרטורה רגש קפיאה חיצוני.  

 גופי חימום:

 זרם רשום.  

 זרם נמדד.  

 כיוון מאמ"ת  

 ביט"א יש לרשום:

 טמפרטורה תרמוסטט בטחון.  

 מפל לחץ לפרסוסטט הבדלי על המסננים.  

 בדיקה מפסק זרימה.  

 טמפרטורה יבשה בחדר.  

 טמפרטורה לחה בחדר.  

 הגנה מפני התפשטות אש .18

 .1001מערכת מיזוג אויר תותקן מחומרים  בלתי דליקים לפי ת"י  .18.1

 V.3.3ויעמדו בסיווג  921-ו 755חומרי הבידוד לצנרת והתעלות יהיו בלתי דליקים כנדרש בת"י  .18.2

 של חומרי הבידוד לאישור. (NAME PLATE)לפחות. הקבלן יעביר למפקח את תויות הזיהוי 

הקבלן יתקין מגע יבש בלוחות לצורך הדממת כל ציוד מיזוג האויר מפקודה אשר תתקבל ממערכת  .18.3

 גילוי האש במבנה. עם "נפילת" מתח בלוח מזוג אויר, יופעלו אוטומטית מדפי האש.

"מ לפחות תוך ס 12מעברי צנרות )חשמל, גז, מים( יאטמו בין קומה לקומה ע"י תקרות בטון מזוין  .18.4

 השארת שרוולים מינימליים לצנרת ע"י קבלן ראשי באחריות קבלן מיזוג.

חדירת צנרת וכבלים דרך רצפות ותקרות אש יחסמו לאחר ההתקנה בחומרים בלתי דליקים בעלי  .18.5

 עמידות אש ש"ע לאלמנט אותו הם חודרים, ע"י קבלן ראשי באחריות קבלן מיזוג.

 וחות חשמל וסעיף מערכת תעלות.הגנה מפני אש. ראה גם סעיף ל .18.6
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 שחרור עשן .19

 :שחרור עשן מ"א .19.1

החלפות  8 -שחרור העשן יתבצע באופן מאולץ ע"י מערכת אלקטרומכנית המתוכננת ל .19.1.1

 אוויר בשעה. 

מעלות  250רכיבי המערכות האלקטרו מכניות לשחרור עשן יהיו עמידי אש לטמפרטורה  .19.1.2

מצבים( שימוקמו בלוח פיקוד  3צלזיוס לרבות מפסקי ניתוק אספקת הזרם של המפוחים )

הכבאים במיקום שיקבע )עפ"י תכנית הבטיחות(. קווי ההזנה והתעלות יתוכננו לעמידות 

מאושרים ע"י מכון בדיקות מוכר לנ"ל )יש להציג  דקות. המפוחים יהיו 90אש למשך 

מ"מ לפחות. המערכת  1.25אישור זה בגמר ההתקנה(. תעלות שחרור העשן יהיו בעובי 

 רלוונטים אחרים. N.F.P.Aותקני   N.F.P.A 92A תתוכנן בכפוף לתקן 

אספקת החשמל למפוחים תגובה ע"י גנרטור חירום , בעל אספקה ישירה וכבלים חסיני  .19.1.3

 ש.א

מערכות מ"א מרכזיות ומערכות אספקת אויר צח יושבתו אוטומטית במקרה שריפה ע"פ  .19.1.4

 חיווי ממערכת הבקרה הראשית.

חומרי הצנרת, המובילים לרבות הציפויים והבידוד במערכת מיזוג האוויר ובצנרת המים  .19.1.5

 .V.3.3יהיה  755יהיו בלתי דליקים . ובכל אופן סיווג חומרי הבידוד והציפוי ע"פ תקן 

תעלות מ"א המותקנות בקירות אש יצוידו בתריסי אש שיתוכננו ויוגדרו ע"פ תקן ישראלי  .19.1.6

דקות לפחות. המדפים  90. המדפים יהיו עשויים מאלמנטים עמידי אש למשך 1001

שיותקנו במישור הקיר, יהיו מעוגנים לקירות אלו ומופעלים אוטומטית בעת קבלת חיווי 

 ו פתחי טיפול ותחזוקה של המדפים הנ"ל כמפורט בתקן.ממרכזת הגילוי. כמו כן ישמר

 .1001מערכת המובילים לרבות תריסי האש תעמוד בדרישות תקן ישראלי  .19.1.7

 

 מערכת פיקוד, בקרה, גילוי וכיבוי אש: .19.2

רכזת גילוי אש ועשן ראשית לבנין, תמוקם בקומת הקרקע כחלק מעמדת פיקוד הכבאים, 

 .מיקום סופי יקבע ע"פ תכנית הבטיחות

 

 רפפות אוורור  .20

 50רף -או קליל 30רף -מערכת תריסי אוורור עם שלבי אלומיניום קבועים כדוגמת ממערכת קליל .20.1

על פי הגדרת האדריכל או שווה ערך ותותקן בפתחים בנויים המיועדים לכך ו/או משולבים בקירות 

 מסך או ביחידות אחרות במישור ובמיקום המתוכנן על פי התכניות.

הרפפות יהיה מותאם לתכניות האדריכל ויותאם לקווי פריטי קירות המסך, החיפויים מצלול  .20.2

 ופריטי המעטפת הסמוכים אליו ויותקן במישור המתוכנן.

פרופילי ההצללה יחוברו אל מסגרת אלומיניום היקפית בעזרת בורגי נירוסטה סמויים ובעזרת  .20.3

מסגרת החלון ו/או אל חיפוי הפח מחזיקים יעודים. מסגרת האלומיניום תחובר אל פרופילי 

 כמתואר בשרטוטים. לא יישארו פרופילים חלולים הפתוחים מהצד.

פרופילי ההצללה ימוקמו בחפיה אחד מעל השני כך שממבט אופקי יראה רק קו אחד לכל פרופיל.  .20.4

המרחק בין פרופילי ההצללה יהיה כזה שלא יאפשר חדירת מים אופקית אך יאפשר אוורור 
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יש לקבל את הנחיות / אישור יועצי מערכות ומ"א ויועץ בטיחות לספיקת האוורור ו/או  מקסימאלי.

 שחרור עשן הנדרשת.

במקום בהם מותקן תריס האוורור בצמוד למפוח ו/או להתקן אוורור אחר, יאטם כל שטחו הפנימי  .20.5

פוח על פי מ"מ ויחובר בצורה אטומה לצינור הפלטה של המ 2של התריס על ידי פח מגולוון בעובי 

 הוראות יועץ מ"א ומתכנן המפוחים.

מצדם האחורי של פרופילי הרפפה ובתוך המסגרת ההיקפית תותקן בצורה מתוחה ומקבילה רשת  .20.6

מ"מ כל אחד, עם עיניים מרובעות בגודל  0.18גידים בעובי  6נגד ציפורים עשויה מפוליאתילן, 

1919X  .מ"מ 

 מערכת תעלות ובידודה .21

. ותקן ישראלי  1506,  1505תעלות מבודדות בהתאם למפרט הכללי סעיפים הקבלן יבצע מערכת  .21.1

 על כל חלקיו. 1001ת"י 

 כל המידות המסומנות בשרטוטים פירושם מידה פנימית של התעלה. נטו למעבר אויר. .21.2

הרכבת התעלות תהיה בהתאם לשרטוטים. במקרה של שינוי הנובע מאי התאמה בבניין, או  .21.3

 , על הקבלן לקבל אישור המפקח.כתוצאה משינוי בבניין

בזמן הבנייה על הקבלן לסגור באופן זמני את קצה התעלות הפתוחות על מנת למנוע חדירת לכלוך  .21.4

 ומכרסמים.

כל התעלות המותקנות בחוץ על הגג והגלויות למזג אוויר, יאטמו נגד חדירת מי גשם על יד איטום  .21.5

ת התעלה למנוע חדירת מים. התעלות יצבעו כל התפרים במסטיק אפוקסי. כל התפרים יהיו בתחתי

בצבע לבן " פוליגג משוריין" של "טמבור" זאת לאחר הכנת הפח לצבע הכולל ניקוי מכני, הורדת 

ברק, חספוס, צבע יסוד "גלווקוט" ורק אחריו פוליגג משוריין. הרכבת התעלות תעשה כך שלא 

זכוכית בעל דופן קשיחה בלתי דליקה, יעמדו עליהן מים. התעלות יבודדו בבידוד אקוסטי מסיבי 

 אינטש. 2.0בעובי 

של המפרט הכללי. תעלות המיזוג תיוצרנה  1505מערכת התעלות ללחץ נמוך תהיה כמתואר בפרק  .21.6

מפח מגלוון ללא כל סדקים או סימני התקפלות. עובי הפחים וסוג התפרים יהיו כמפורט בתוכניות 

גם אם לא מסומן בתוכנית( יורכב מדף מפלג )ספליטר(. ובהתאם למפרט הכללי.  בכל ההתפצלויות )

 הניתן לכיוון ע"י מנגנון שמחוץ לתעלה.

במשך שעתיים לפחות.  C 250°תעלות לפינוי עשן יהיו מחומרים העומדים בטמפרטורה של   .21.7

מ"מ  1.25התעלות עשויות מפח שחור חיבורים בריתוך, או לחילופין מתעלות פח מגולוון בעובי 

במשך שעתיים כדוגמת חבל דמוי אסבסט של חברת  C 250°גנים. עם אטמים העומדים ב חיבור או

GOOD METAL   אוCPS 210DA .או שווה ערך מאושר 

במשך שעתיים לפחות.  C 250°תעלות יניקה ממנדף: יהיו מחומרים העומדים בטמפרטורה של   .21.8

קרומי( וורוד -שכבות גבס )דו התעלות עשויות מפח שחור חיבורים בריתוך וכן יהיו מצופות בשתי

 בכל מקום שיעברו בתוך חלל מבנה.

אינטש, ועטיפה  1.0בידוד תרמי לתעלות: הבידוד יהיה משמיכות צמר זכוכית בלתי דליקות בעובי  .21.9

 של המפרט הכללי. 15061של נייר אלומיניום לחסימת אדים כמתואר בפרק 

)בעל דופן קשיחה( מוגן נאופרן מותז, מסוג בידוד אקוסטי: הבידוד האקוסטי יהיה מסיבי זכוכית  .21.10

"ductliner 5.3.3בדרגה  755ק"ג למ"ק לפחות, בלתי דליק שעומד בת"י  32", במשקל מרחבי של 
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של  15068לתעלות בחוץ .כמפורט בסעיף  2אינטש לתעלות פנימיות ובעובי " 1.0לפחות, בעובי 

 המפרט הכללי.

 בעזרת פעמון פח מרותך בכל היקף התעלה כמפורט בתוכניות.חדירה דרך הגג: כל החדירות יאטמו  .21.11

תליות וחדירות דרך התקרה והקירות: כל התעלות תתלינה בעזרת תליות ברזל, זוויות ובורגי  .21.12

 תליה, כמפורט בתוכניות.

חדירת תעלות דרך מחיצות: למניעת מעברי רעש בין חללים, יש לבצע איטום בהיקף חדירת  .21.13

ת ע"י דחיסת צמר סלעים / זכוכית ומילוי במרק אלסטי כמפורט. האיטום התעלות במחיצות השונו

 יבוצע גם במעבר צנרת גז וחשמל.

מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר: על הקבלן לספק ולהרכיב את כל המפזרים כפי שסומן בתוכנית,  .21.14

ים לכמות על הקבלן לוודא לפני אספקת מפזרי האוויר, כי סוג המפזר גודלו ועוצמת הרעש מתאימ

 האוויר שעליו לספק.

אין להתחיל כל עבודות הקשורות בתעלות אוויר לפני קבלת תוכניות תיקרה אקוסטית מאושרות  .21.15

וחתומות על ידי האדריכל עם מידות ברורות למיקום מפזרים וגרילים בתקרה. יש לקבל את כל 

 האינפורמציה על מערכות נוספות בחלל כגון תאורה, ביוב ומים.

יסות אוויר: הקבלן יתקין מדפי וויסות במקומות כמסומן בתוכניות. המדפים יהיו מדפי וו .21.16

אוטומטיים או ידניים. המדפים יהיו מדגם רב כפות בעלי תנועה נגדית עשויים פח מגולוון בעובי 

מ"מ, הצירים מצופים קדמיום והמסבים מטפלון. המדפים יבטיחו אטימות מוחלטת. המדפים  1.5

ים, אטמים וחיזוקים להתקנה מושלמת. מדפים להפעלה ביד יותקנו עם סידורי יסופקו עם אוגנ

נעילה ושילוט לציון מצב פתיחה. מדפים להפעלה אוטומטית יצוידו בבסיס למנוע, זרועות ומנופים 

 מתאימים להנעת המדפים.

דה מדפי אש: בכל מקום שבו תעלת מיזוג אוויר עוברת דרך קיר או ריצפה המהווים אלמנט הפר .21.17

לאגפי אש יקבע "מדף אש" לסגירה בעת גילוי אש בבניין. התקנת המדף היא חובה גם אם לא סומן 

עשויים מאלמנטים עמידים לאש למשך שעתיים  1001בתוכניות. מדפי האש יהיו כמפורט בת"י 

לפחות. סגירתם תהווה חסימה מוחלטת למעבר אויר לקטע המוביל. מדפי האש יותקנו בתעלות 

וולט  24ר יאפשר בקרה, טיפול ואחזקה. המדף מסוג מדף ממונע הנפתח עם אספקת מתח באופן אש

לתעלות ” FKA“דגם  ” TROX“וולט ונסגר בהפסקת המתח למדף. כדוגמת תוצרת   220או 

לתעלות עגולות, או שווה ערך מאושר. המדפים יקבעו לאלמנטים ” FRL“מלבניות ודגם  

 קונסטרוקטיביים בבניין.

 ל תעלה ותעלה כלולה במחיר היחידה.הארקת כ .21.18

חיבורים גמישים בין היחידות לתעלות כלולים במחיר היחידה לא ישולם מחיר עבור חיבורים  .21.19

ס"מ. מחוזקות עם סרגלי פח ברוחב  10גמישים. חיבורים גמישים יהיו מרצועות "אקסלון" ברוחב 

דין" או שווה ערך -כדוגמת "דורוס"מ משני ציידי הגמיש. הגמיש מוצר מוגמר של מפעל מוכר  3

 מאושר. בחיבור של תעלת אספקה או כל תעלה עם אויר קריש להוסיף בידוד של ע"ג הגמיש.

מפזרי אויר וגרילים למיניהם יהיו עשויים מאלומיניום משוך תוצרת "מפזרי יעד" או שווה ערך  .21.20

ם ייצבעו על פי דרישת מאושר, עם מישרי זרימה ומדפי ויסות מטיפוס להבים מנוגדים. המפזרי

 האדריכל. העבודה בסעיף זה כוללת התקנת משקוף עץ עבור כל מפזר או גריל אוויר המותקן בקיר.

מפזרי אוויר קיריים יהיו בעלי שתי שורות של להבי הכוונה הניתנות לוויסות בלתי תלוי להבים  .21.21

   AS/Rקדמיים אנכים ולהבים אחוריים אופקיים כדוגמת "מפזרי יעד", דגם
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. עם ווסת כמות אויר כלול TK/R מפזרי אוויר תיקרתיים יהיו כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד" דגם .21.22

 במחיר המפזר.

מעלות כדוגמת תוצרת  45שבכות אוויר חוזר או פליטה יהיו עם להבים אופקיים קבועים בחזית של  .21.23

 ”.HRT“"מפזרי יעד" דגם 

 ”.RTP“ תריס נגד גשם יהיו כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד " דגם .21.24

סבכת אוויר חוזר נגד גשם עם ”. RTF“תריס אוויר צח עם מסנן כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד" דגם  .21.25

 ”.RTPF“מסנן תוצרת " מפזרי יעד " דגם 

מ'.  4.5תעלות גמישות: התקנת תעלות גמישות בהתאם לתוכניות, אורך מרבי של תעלות גמישות  .21.26

גמישות במקום תעלות פח באישור המפקח  תעלה גמישה לא תעבור דרך קירות., התקנת תעלות

הקבלן יצרף אישור מכון התקנים הישראלי. התעלות   1001בלבד. תעלות גמישות בהתאם לת"י 

  ” AMERIFLEX AF 012“  כדוגמת תעלות אלומניום גמישות תוצרת "ג.ל.ו. אינטרנשיונל" דגם

ץ עם רשת הגנה בעלת פתחים כניסת אויר חיצוני למבנה לאספקת אויר צח או אספקת אויר מבחו .21.27

 מ"מ. 13-קטנים מ

מסנני אויר המותקנים בתקרה תותבת )תקרה( אקוסטית יהיו עשויים מחומרים שסיווג האש  .21.28

 שלהם אינו קטן מהתקרה בהם הם מותקנים.

מ'.  4.5תעלות גמישות: התקנת תעלות גמישות בהתאם לתוכניות, אורך מרבי של תעלות גמישות  .21.29

ור דרך קירות., התקנת תעלות גמישות במקום תעלות פח באישור המפקח תעלה גמישה לא תעב

הקבלן יצרף אישור מכון התקנים הישראלי. התעלות   1001בלבד. תעלות גמישות בהתאם לת"י 

  AMERIFLEX AF 012 “כדוגמת תעלות אלומניום גמישות תוצרת "ג.ל.ו. אינטרנשיונל" דגם  

”  

ת אויר צח או אספקת אויר מבחוץ עם רשת הגנה בעלת פתחים כניסת אויר חיצוני למבנה לאספק .21.30

 מ"מ. 13-קטנים מ

מסנני אויר המותקנים בתקרה תותבת )תקרה( אקוסטית יהיו עשויים מחומרים שסיווג האש  .21.31

 שלהם אינו קטן מהתקרה בהם הם מותקנים.

 מפוחי עשן .22

מתכתיים לשחרור  בהמשך לאמור במפרט הכללי הקבלן יספק במקום המסומן בתוכניות, מפוח .22.1

 . 1עשן. המפוחים יורכב על בולמי רעידות קפיציים עם שקיעה סטטית של "

הזנת חשמל תהיה באופן ישיר למנוע המפוח דרך מנתק ביטחון עם מנעול בלוח חשמל שחרור עשן.   .22.2

 במשך שעתיים לפחות. ºC250המפוח יותאם לפעולה בטמפרטורה של 

ים הגמישים. הזנת חשמל למפוח תהיה בכבלים חסיני אש לאותם תנאים יבחר המנוע, והחיבור  .22.3

למשך שעתיים. אפשרות  להפעלת המפוחים תהיה תמידית,  ºC250נטולי הלוגן ומוגנים לטמפ' של 

כך שבמצב תקלה או ניתוק של קו הפיקוד המפוחים יופעלו בכל זאת.  המפוח יחובר למערכת גילוי 

 אש ועשן ולאספקת חשמל מגנרטור. 

החיבור יבוצע דרך לוח חשמל למפוח שחרור עשן שימוקם במקום שיקבע בתיאום עם יועץ  .22.4

 הבטיחות של הפרויקט. 

 העבודה כוללת איטום, הנפה , הגשת תוכניות עבודה לאישור וכל הנדרש לפעולה מושלמת כמפורט. .22.5

ח אשר יפרט בסיום העבודה יבצע הקבלן ניסוי סימולציה של פינוי עשן במבנה. הקבלן יוציא דו" .22.6

 את תוצאות הניסוי לרבות כמויות אויר כפי שנמדדו בפועל.
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 מפוח צנטריפוגלי .23

הקבלן יספק וירכיב מפוח יניקה צנטריפוגלי בגודל וספיקה המתוארים בתוכניות. המפוח יהיה  .23.1

 מטיפוס כנפיים נטויות אחורה בעל כניסה אחת.

מ"מ למפוחים  3-, לא פחות מ10עד " מ"מ לפחות למפוח בקוטר 2המפוח ייוצר מפח שחור בעובי  .23.2

. המפוחים במבנה קשיח על חבורי ריתוך וברגים. המסבים יהיו כדוריים מתייצבים 10מעל "

 שעות לפחות. 50,000מאליהם בעלי אורך חיים מחושב של 

התמסורות יהיו תמסורות רצועה או הנעה ישירה כמפורט. הרצועות תהיינה טריזיות כדוגמת  .23.3

 תוצרת "מגם".

 המנוע יהיה סגור לחלוטין, בהספק הנתון בטבלאות ציוד, כדוגמת תוצרת אושפיז או שווה ערך. .23.4

 המפוח יצבע בהתאם למתואר בסעיף צביעה. .23.5

 המפוח ייבדק לפני הבאתו לאתר. .23.6

 מ' בצד המנוע. 1מדוד  60dB(a)מפלס הרעש המותר כתוצאה מפעולת המפוח לא יעלה על   .23.7

ה, הנפת המפוח אם הנדרש, התקנה, חיווט, בולמי זעזועים, מחיר היחידה כולל: אספקה, הובל .23.8

 חיבור גמיש, ויסות כמויות אוויר וכל הנדרש לפעולה מושלמת.

 

 מפוחי אוורור שירותים ומטבחונים .24

בהמשך לאמור במפרט הכללי הקבלן יספק וירכיב, במקום המסומן בתוכניות, מפוחים  .24.1

. 1בולמי רעידות קפיציים עם שקיעה סטטית של "צנטריפוגליים לאוורור. המפוחים יורכבו על 

מחיר המפוחים יכלול מחיר בולמי הרעידות הקפיציים. הזנת החשמל למפוחים למנתק הביטחון.  

הפעלת המפוחים תעשה דרך לוחית הפעלה עם מנורות פעולה תקלה. חיבור הלוחית והאינסטלציה 

 זנה החשמלית תעשה ע"י אחרים .החשמלית ע"י קבלן מיזוג האוויר. צנרת המובילים והה

 דגם המפוח לפי חברת שבח או שווה ערך מאושר. .24.2

מפל הלחץ והספק המנוע ניתנים לצורכי מכרז. לפני הזמנת הציוד על הקבלן לחשב ולקבוע את מפל  .24.3

 הלחץ והספק המנוע של מפוחים.

 מחיר המפוחים כולל קונסטרוקציה נדרשת וכל המצוין מעלה. .24.4

 

 מקרר מים .25

שונית של מקרר המים באתר ע"י טכנאי מוסמך מטעם יצרן המקרר. הטכנאי ימציא הפעלה רא .25.1

 דו"ח הפעלה של המקרר ויאשר בכתב כי ההתקנה של הקבלן בוצעה בהתאם להנחיות יצרן הציוד.

התאמה בפרטים, -הקבלן יתקין מקרר מים בהתאם למפורט בטבלאות ציוד ובתכניות. בכל אי .25.2

 הלן: כתב כמויות עדיף, טבלאות ציוד ואחרון המפרט.תהיה עדיפות בין מסמכים כדל

 מקררי המים יכללו משאבות מובנות ביחידה. .25.3

 מ"מ. 0.2, עובי צלעות   .F.P.I 16צלעות: חמרן בצפיפות מכסימלית  של  .25.4

 מגעים יבשים: הפעלה, הפסקה, סימון פעולה, סימון תקלה. 4ביחידה  .25.5

 לפחות. 0.92היחידות עם קבלים לשיפור מקדם הספק  .25.6
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 היחידות עם רגש זרימה ומגן קפיאה חיצוניים. .25.7

 היחידות עם מפסקים חשמליים אוטומטיים וללא נתיכים. .25.8

 לוח החשמל עם מפסק ראשי להפעלה חיצונית. .25.9

 צנרת מים קרים/חמים .26

התקנת צנרת מים קרים בהתאם למפרט הכללי, השרטוטים, וכתב הכמויות. הקבלן ירכיב את  .26.1

תאם להמלצות היצרן. כל הצנרת תותקן במקביל או בניצב לקירות. הצנרת בצורה מקצועית בה

שנויים בקוטר יעשו באמצעות מעברים אקצנטריים. התחברות של פרטי הציוד השונים תעשה 

באמצעות אוגנים, על מנת לאפשר פירוק נוח ומהיר של הציוד. הצנרת תותקן תוך שמירה על שיפוע  

 בכוון הזרימה. 0.2%

ית תהיה תלויה מן הגג או צמודה לקיר על ידי אביזרי תליה מגולוונים בהתאם כל הצנרת האופק .26.2

לתוכניות המצורפות. אביזרי התליה יקבעו במרחקים אשר יבטיחו קשיחות מספקת וימנעו 

 שקיעות, ויחד עם זאת יאפשרו התפשטות והתכווצות של המערכת.

 ר.ללא תפ 40כל צנרת המים הקרים תהיה מצינורות פלדה סקדול  .26.3

הקבלן יספק ויתקין את כל האביזרים והברזים עבור המערכות כפי שסומנו עקרונית בתכנית,  .26.4

 במפרט או בדרישות, על מנת לווסת ולבקר את הזרימה בכל מערכות הצנרת.

כל הצינורות ינוקו באופן יסודי מבפנים ומבחוץ להסרת חלודה ולכלוך. מבחוץ הצנרת תיצבע ע"י  .26.5

מבפנים ימשחו הצינורות בשמן. הצינורות יגיעו נקיים וסגורים בפקקים שתי שכבות צינכרומט. 

 למניעת חדירת לחות ולכלוך.

חבור הצנרת יעשה ע"י ריתוך חשמלי או באמצעות אוגנים. תהליכי הריתוך בהתאם לדרישות התקן  .26.6

 הישראלי. הרתכים שיועסקו בעבודה יהיו בעלי הסמכה ע"פ ת"י.

י הצנרת יש לדאוג לניקיון מרבי. כל ריתוך ינוקה מסיגים ויעבור בעת ביצוע הרכבה וריתוך קוו .26.7

הקשות בפטיש כדי להסיר שיירי שלקה מהצד הפנימי והחיצוני. לאחר ההקשות יש לסלק את 

 שהלקה והסיגים באמצעות אויר דחוס.

 בכל המקומות הגבוהים יש להתקין ברזים אוטומטיים לשחרור אויר. .26.8

 בידוד צנרת מים קרים/חמים .27

 ין לבודד צנרת במקום הריתוך/החיבור לפני קבלת אישור המפקח על ביצוע בדיקת לחץ.א .27.1

כל צנרת המים על הגג או מחוץ למבנה תבודד בפוליאוריטן מוקצף בתוך שרוול פח מגולוון בעובי  .27.2

מ"מ. הפח צבוע בצבע לבן, עובי הבידוד כמפורט. במקום התמיכה תיקבע טבעת חומר בידוד  0.6

 ת להבטיח את העברת כובד הצינור לתמיכה.קשיח, על מנ

כל צנרת המים במבנה באזורים לא ממוזגים תבודד בצמר סלעים בעובי כמפורט אשר תוגן בתבנית  .27.3

 מ"מ עם תוספת סיליפס נגד הזעה אשר תצבע לבן בגמר העבודה. 0.6פח מגולוון בעובי 

בחפיפה   .P.V.C -רט הדבקה מצנרת במבנה באזורים ממוזגים תבודד בשרוול וידופלקס. גמר עם ס .27.4

50% . 

בידוד צנרת יימדד במטרים לאורך ציר הצינור. כל תוספת עבור בידוד קשתות, הסתעפויות וכד'.  .27.5

 להלן טבלת הבידודים לפי מיקום וקוטר.
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בתוך המבנה באזורים לא  חדר מכונות או גלוי על הגג מקום

 ממוזגים

 בתוך המבנה באזורים ממוזגים

 גמר עובי חומר גמר עובי חומר גמר עובי חומר קוטר

פוליאוריט "2עד 

 ן מוקצף

פח  "1

מגולוון 

מ"מ  0.6

 צבוע

דואלטמפ 

)צמר 

 סלעים(

פח  "1

מגולוון 

מ"מ  0.6

ציפוי 

 סיליפס

וידופל

 קס

 ¾

 אינטש

סרט 

p.v.c  

חפיפה 

50% 

2”-3” " 2” " " 2” " " 1” " 

4”-8” " 2” " " 2” " " 1” " 

 בדיקת לחץ .28

הרכבת הצנרת ולפני חיבורה למשאבות ולמתקן הקירור יש לבצע שטיפת המערכת עד עם גמר  .28.1

-שהמים יצאו נקיים לחלוטין. לאחר ביצוע השטיפה, יש לבצע בדיקת לחץ למערכת. הלחץ יועלה ל

 1/2-השעות לא הייתה נפילת לחץ גדולה מ 24שעות. אם במשך  24אטמוספירות ויוחזק  במשך  8

ו דליפות מים, יזמין הקבלן את המפקח לקבלת אישור על בדיקת הלחץ. אטמוספירה ולא התגל

שטיפות לפחות לסילוק זיהומים ושאריות ריתוך מהצנרת. השטיפה  2לאחר מכן יבצע הקבלן 

תתבצע במים בלחץ גבוה. רק לאחר קבלת מים צלולים יזמין הקבלן את המפקח לאישור ניקיון 

 הצנרת.

 עבודות הבידוד וחיבור המערכת.לאחר הבדיקה יסיים הקבלן את  .28.2

 שסתומים, מגופים, מסננים ואביזרים .29

אינטש יהיו בהברגה עם רקורד לפרוק הציוד.  2ברזים ואביזרים לצנרת מים בקוטר שאינו עולה על  .29.1

 אינטש האביזרים יהיו מצוידים באוגנים. 2מעל 

ודסקיות הניתנים  כל הברזים יהיו עם ראש מוגבה לאפשר בידוד. האביזרים יהיו עם מושבים .29.2

 להחלפה.

אינטש ומעלה יהיו מגוף פרפר תוצרת "רפאל" תמסורת חלזונית ותו תקן מהדגם  3מגופים מקוטר  .29.3

 המתאים למים קרים/חמים עם סימון פתוח/סגור.

אטמוספירות, עם כדורים  12אינטש ומטה יהיו כדוריים בנויים ללחץ עבודה של  2-1/2מגופים  .29.4

 צרת הבונים או שווה ערך מאושר.מפלב"מ ואטימת טפלון תו

 חוזרים יהיו מטיפוס שקט עם קפיץ מועמס.-שסתומים אל .29.5

מש'. מותאמים  40מסננים יותקנו לפני כל משאבה, המסננים עם סל סינון מפלב"מ רשת סינון  .29.6

 אטמ' תוצרת רפאל או שווה ערך מאושר. 10לעבודה בלחץ 

 חיבור צנרת נחושת יעשה ע"י אביזר דיאלקטרי. .29.7

-EN 837 . לפי תקן 4מנגנון ובורדון של " 4מדי לחץ מסוג תעשיתי )לא מיני במארז מוגדל( בקוטר " .29.8

1  
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 התקנת מינדף.  .30

תפקיד מערכת היניקה להרחיק אדים, קיטור וריחות בלתי רצויים מהמטבח. במטבח יותקנו  .30.1

ובה המנדף מנדפים מעל אזור הבישול, מעל התנורים. המנדף יחובר אל התקרה, או אל הקיר. ג

+ מהרצפה, במידה ולא צויין אחרת, כאשר התקרה נמוכה יהיה המנדף 200בחלקו התחתון יהיה 

ס"מ  60+ מרצפה ובולט )מינימום( 140-בשיפוע, חלקו האחורי נמוך יותר אך בכל מקרה לא פחות מ

תח. מהקיר )מנדף כזה אינו מתאים לגריל או כיריים עם חום גבוה(, או מעל כלים עם מכסה נפ

 הקבלן יבדוק כי המנדף יאפשר תפעול נכון של הציוד אותו הוא משרת.

מ"מ.  2מ"מ. חיזוק המנדף ע"י חיזוק הזוויות מפלב"מ בעובי  2גוף המנדף יעשה מפח פלב"מ בעובי  .30.2

 מ"מ. 12חיבור לתקרה ולקירות ע"י ברגים ומוטות פלב"מ בקוטר 

מותקנים בזווית  FPM 300ננים למהירות של המסננים מסוג צנטריפוגליים עשויים מפלב"מ, מתוכ .30.3

 מע' יחסית למישור אופקי. 60-45של 

תעלת היציאה מהמנדף לא תשתלב עם שום מערכת תעלות נוספת. במעבר תעלת יציאה דרך קיר  .30.4

יש לקחת בחשבון את הטמפ' בעת בחירת החומרים הבאים במגע עם התעלה. גודל התעלה יהיה 

רגל/דקה. בתעלה יותקנו פתחי גישה במרחקים  1800-1500היה כזה שמהירות האוויר הנפלט ת

מ"מ  2שיאפשרו ניקוי תקופתי ממשקעי שמן ולכלוך. תעלות יניקה מהמנדף יהיו מפח שחור בעובי 

 מ"צ, במשך שעתיים. 250-מיועדים לעמידה ב

גדר בתקן וואט אטום, מוגן מפני שטיפה והתזת מים, מו 65X1תאורה: ע"י גופי תאורה פלורוצנטים  .30.5

IP 65. 

 מ"מ מתפרקים. 1.25מ"מ לכל אורך המנדף מפלב"מ בעובי  20מגשי טפטוף בעומק  .30.6

מתוצרת  UL 300הקבלן יתקין מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית במנדף, המערכת בהתאם לתקן  .30.7

“PYRO CHEM OF ANSUL ” בעלת תו תקןUL 300  או שווה ערך מאושר. התקנת המנדף עפ"י

. המערכת כוללת מיכלים עם חומר כיבוי, תחנה להפעלה ידנית, ראש הפעלה  NFPA 17Aהנחיות  

פנאומטי, מתזים לחלל מסננים, מתזים לפתחי ארובה, מתזים למכשירי בישול, מספר המתזים על 

,  חיבור למרכזת וכל הנדרש לפעולה מושלמת של המערכת.  המערכת כלולה  UL 300פי התקן 

 אחרת. במחיר המנדף אם לא צוין

על הקבלן לוודא באתר את הפתחים והמידות לצורך התקנת  המנדף באתר. הקבלן יגיש תכניות  .30.8

יצור מפורטות לאישור, התוכניות מתייחסות לכל האמור להלן. אין להתחיל ביצור לפני קבלת 

 אישור בכתב מהמפקח לתכניות.

 תא סינון: .31

 דלתות גישה למסננים.תא הסינון יהיה במבנה קשיח מפרופילים ופנלים עם  .31.1

 מ"מ. 2פרופיל מפח מגולוון  .31.2

 מ"מ. 1.5פנלים ודלתות מפח מגולוון  .31.3

 להשחלה מהצד.  Uכל המסננים מותקנים על גבי מסילות  .31.4

 צבע מבנה: יסוד עליון. .31.5

 צבע פנלים ודלתות: צבע אלקטרוסטטי בקליית תנור. .31.6

 ס"מ מעל הבסיס. 10-תא יוגבה על גבי רגלים כ .31.7

 ישה וכל האביזרים הדרושים.התא יכלול דלתות ג .31.8
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 מ' מעל פני הגג. 3האוויר הנפלט יובל באמצעות ארובה אל גובה של לפחות  .31.9

 מתקן הסינון יכלול את הדרגות הבאות: .31.10

 מסננים מקדמיים שטיפים. •

 מסננים דגם אמרגלס. •

 יחידות משקע אלקטרוסטטי. •

מגולוונת, מחולק לתאים פחם פעיל. הפחם במגירות עשויות פח מגולוון מחורר, במסגרת  •

 פנימיים ליצירת מצע פחם אחיד ולזרימת אוויר הומוגנית על פני הפחם.

מיקום המפוח יהיה בנפרד לתא. חלים עליו דרישות האקוסטיקה של המפרט. המאיץ מטיפוס כפות  .31.11

 אחורה. המפוח על גבי בולמי זעזועים. 

 יות הגבהה. במידה ויותקן על הגג יותקן עם גגון נגד גשם ושמש ורגל .31.12

 מנוע המפוח מופעל דרך ווסת מהירות.  .31.13

 מערכת סינון אב"כ .32

 על הקבלן לוודא באתר את הפתחים והמידות לצורך התקנת  המערכת באתר. .32.1

"תיבת נח", או שווה ערך מאושר.הקבלן  -מערכות הסינון יהיו כדוגמת תוצרת "תעשיות בית אל"  .32.2

ובהתאם לדרישות הנחיות ותקנות של פיקוד  4570יתקין מערכות  בהתאם לתוכניות ולדרישות ת"י 

 העורף האחרונות . לרבות תקופת השירות והבדק.

 החלפות אוויר בשעה לפחות. 2מק"ש לאדם או  6יחידות הסינון יספקו אוויר מסונן בחרום  .32.3

 החלפות אוויר בשעה לפחות. 6מק"ש לאדם או  12במצב אוורור המערכת תספק  .32.4

 מ"מ מים בהתאם להנחיות פיקוד העורף. 14לחץ אשר ישמרו על לחץ של הקבלן יתקין שסתומי על  .32.5

 כניסת אוויר דרך שסתום הדף ותא התפשטות.  .32.6

 באחריות הקבלן לוודא מעבר של כל הציוד לממ"ד. .32.7

באחריות קבלן הבניין לבצע שרוולים בקירות עבור המערכות השונות, באחריות קבלן המיזוג לוודא  .32.8

ת פיקוד העורף עבור מערכות מיזוג אוויר וסינון. במידה וקיימת אי מעברים תקניים לפי דרישו

התאמה בין דרישות מפקדת העורף, או אי התאמה בין התוכניות לביצוע בשטח, באחריות קבלן 

המיזוג לדווח בכתב למפקח ולמתכנן על מהות הליקויים ,   ליקויים אשר ימצאו בשלב ההפעלה או 

 ת של קבלן המיזוג.המבחנים )הטסטים( יהיו באחרי

 תקני. MCTצנרת גז וחשמל למיזוג אוויר, תעבור דרך שרוול  .32.9

כניסת אוויר צח דרך שרוול תקני עם אוגנים, הקבלן יספק אוגן עיוור אטם ברגים ואומים לצורך   .32.10

 פירוק ואיטום הפתח בזמן חרום )כיפתור( כל ציוד האטימה יתלה בצורה מסודרת ליד השרוול.

 יטת אוויר למערכות הסינון  דרך שרוול תקני עם אוגנים.כניסת אוויר ופל .32.11

הפעלת המערכת בצורה ידנית או ע"י מנוע חשמלי, הקבלן יוודא הזנת חשמל ח"ח והזנה חיונית  .32.12

 בעת הפסקת חשמל.

בדיקת אטימות: באחריות קבלן המיזוג בתאום עם קבלן הבניין לבצע בדיקת אטימות בסיום  .32.13

פסקל ללא בריחת אוויר, הקבלן יגיש אישור בכתב של  120חץ של העבודה. על המעטפת להחזיק ל

תקינות המערכת עליו חתום הקבלן וספק הציוד. ביצוע הבדיקות והוצאת הדו"ח כלולים במחיר 

 הציוד ולא תשולם בגינם כל תוספת תשלום. 
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 מערכת וי.אר.אף. .33

 כללי:  -התקנת צנרת, בדיקות והוספת גז  .33.1

חייבות לעבור שלושה שלבים של בדיקה ע"י נציג מאושר של  VRFמערכות מיזוג  אישורי שלבים:

 שנות אחריות. להלן השלבים: 3-היצרן. השלמת שלושת השלבים מזכה את הלקוח ב

בדיקת כל הציוד שנרכש על ידי הקבלן לפני התקנתו כדי לודא שהוא תואם את רשימת  .33.1.1

 הרכש המאושרת על ידי המתכנן.

 ני כיסויה על ידי נציג מאושר של היצרן/ספק.בדיקת הצנרת לפ .33.1.2

 הפעלת המערכת, הרצתה וויסותה על ידי נציג מאושר של היצרן/ספק. .33.1.3

 

 צנרת: .33.2

 צנרת בין המעבה למאייד מנחושת בקוטר בהתאם  למפורט בטבלת צנרת נחושת. .33.2.1

 .C1220T-OLהצנרת ללא תפרים עשויה נחושת זרחתית דלת חמצן תואמת לתקן  .33.2.2

 מחוברת ע"י הלחמה בכסף או קופרטקס.הצנרת תהיה  .33.2.3

 כפופים בצנרת רק בעזרת מכופף צנרת תיקני )ולא כיפוף ביד(. .33.2.4

 מספר הכיפופים מינימלי ובהתאם לתכניות. .33.2.5

וקטנים ממנו יהיו  3/4יהיו בצורת מוטות. צנורות בקטרים " 3/4הצנורות בקוטרים מעל " .33.2.6

 ת.ממוטות או צנרת גמישה בתנאי שהיא עומדת בשאר הדרישו

הצנרת באתר תאוחסן במקום נקי ומוגן מפני פגיעה. כל קצוות הצנרת יאטמו באופן  .33.2.7

 שימנע חדירת לכלוך/לחות. צנור שנחתך יאטם בקצהו מייד לאחר החיתוך.

לפני התחלת ההתקנה יש לנקות כל צינור וכל אביזר בעזרת מישחולת ולוודא שהוא נקי  .33.2.8

 לחלוטין.

 

 התקנת צנרת: .33.3

תואי חסכוני, בקווים ישרים ככל האפשר למעט פיתולים נדרשים התקנת הצנרת תעשה ב .33.3.1

 כמפורט.

בכל מקום של חדירת צינור דרך חלק בנין, כגון קיר, קורה או תקרה יותקן שרוול מתאים  .33.3.2

להעברת הצינור ולאטימה. לחדירת הצינור דרך הגג יורכב גם פעמון הגנה נגד גשם או לפי 

 ס"מ. 2לוט מעל פני התקרה פרט מתכנן. שרוול מעבר דרך תקרה יב

המתלים לצינורות יהיו מטיפוס המאפשר את כיוון הגובה ותנועה צירית של הצינור.  .33.3.3

ס"מ,  10מ"מ, באורך מזערי של  1.5צינור מבודד יוגן במקום המתלה בפח מגולוון בעובי 

שיקיף את מחצית הצינור. מגן הפח יהיה מעוגל בקצותיו בכדי למנוע פגיעה בבידוד 

מ' לקו אופקי,  2.5קן כך שימנע התכווצות הבידוד. המרווח בין המתלים לא יעלה על ויות

מ' לקו אנכי. כל צינור בלתי מבודד הנתמך במתלה יופרד ממנו באמצעות עטיפת לבד,  3

 מ"מ. יש למנוע מגע קשיח בין הצינורות והמבנים. 2או גומי סינטתי בעובי 

 1.5ב מוגן ע"י כיסוי פח מגולוון שטוח בעובי התקנת צינור בקיר תהיה בתוך חריץ חצו .33.3.4

 מ"מ.
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הצנרת תהיה מונחת על גבי הרצפה או תלויה מהתקרה ובכל מקרה תהיה מעוגנת לאורך  .33.3.5

מ"מ, כאשר  1.5מהלכה ב"שילות" )חבקים(  תואמות, מוגנת בכיסוי פח מגולוון בעובי 

 היא מותקנת על הרצפה או הגג.

 יהיו על ידי הקיטים המתאימים המוגדרים בתכניות ובטבלת החיבורים. T-יציאות ה .33.3.6

אורכי צנרת יהיו בהתאם למגבלות המוכתבות על ידי היצרן. אין לשנות אורכים  .33.3.7

 מהמפורט בתכניות ללא קבלת אישור המתכנן.

 טבלת צנרת ובידוד: .33.4

 A 410Rעבור גז  

קוטר צנרת במ"מ 

 )אינץ'(

41.3 

(1-5/8) 

38.1 

(1-1/2) 

35 

(1-3/8) 

31.8 

(1-1/4) 

28.6 

(1-1/8) 

22.2 

(7/8) 

19.1 

(3/4) 

15.9 

(5/8) 

עובי דופן מינימלי 

 )מ"מ(

1.43 1.43 

 

1.21 1.21 1 0.8 0.8 1 

עובי בידוד מינימלי 

 באזור ממוזג )מ"מ(

12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 9 

עובי בידוד מינימלי 

 באזור לא ממוזג )מ"מ(

19 19 19 19 19 13 13 13 

 קוטר צנרת במ"מ

 )אינץ'(

12.7 

(1/2) 

9.52 

(3/8) 

6.8 

(1/4) 

     

עובי דופן מינימלי 

 )מ"מ(

0.8 0.8 0.8      

עובי בידוד מינימלי 

 באזור ממוזג )מ"מ(

9 9 9      

עובי בידוד מינימלי 

 באזור לא ממוזג )מ"מ(

13 13 13      

 מ"מ(. 28.6) 1-1/8להשגה בארץ ובאירופה. יש לתכנן במקומו עם קוטר "מ"מ( אינו ניתן  25.4) 1הערה: קוטר "

 בידוד: .33.4.1

 הבידוד יהיה מסוג ארמפלקס או וידאופלקס.  .33.4.1.1

 לפחות. 50%בחפיפה של  PVCהבידוד ייחבש לכל אורך מהלך הצנרת בסרט  .33.4.1.2

 מחוץ למבנה ייחבש הבידוד ע"י סרט אלומיניום משוריין. .33.4.1.3

 או ש"ע וכך גם זויות ומחברים בצנרת.תפרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק  .33.4.1.4

 

 חיבורים, הלחמות: .33.5

ההלחמות תבוצענה כאשר בצנרת זורם חנקן בלחץ נמוך דרך פקק עם מחט. יציאת החנקן  .33.5.1

 מהצנרת דרך הפתח דרכו מבוצעת ההלחמה. יש לשים לב:

 ההלחמה דורשת איש מקצוע מיומן. .33.5.2

 נרת.הזרמת חנקן יבש מונעת חמצון  בעת תהליך ההלחמה של הצ .33.5.3

על מנת לאפשר  "1/4מומלץ להתקין מפחית לחץ, עם ברז מחט ומד ספיקה על צנרת  .33.5.4

 (.atm 0.2או  m/h 0.05שליטה על כמות החנקן )קצב מומלץ 
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 יש להקפיד על אטימה יעילה בין הצנרת לפקק הגומי ולמחט ההזרקה של החנקן. .33.5.5

)קיטים( בהלחמה תקני מאושר ע"י היצרן  Tיהיו ע"י חיבור  הגזהסתעפויות בצנרת  .33.5.6

ובהתאמה לקטרי הצנרת )עם מעברים במידה ונדרש(. בחירת החיבורים )קיטים( בהתאם 

 למפורט בטבלת היצרן.

תואם לקטרי הצינורות. יש להקפיד על פיצול  Yיהיו ע"י חיבור  הנוזלהסתעפויות בצנרת  .33.5.7

 "חלק" )ללא מפלי לחץ( תקני בהלחמה. הרכיב מסופק ע"י היצרן/ספק.

 יד לאטום הצנרת היטב עם תום הביצוע.יש להקפ .33.5.8

 עם סיום ביצוע הכנות הצנרת, נדרש לבצע בדיקת אטימות וחוזק להלחמות. .33.5.9

 

 (:TESTבדיקת הצנרת ) .33.6

בלחץ  N2עם סיום התקנת הצנרת יש לבצע בדיקת לחץ באמצעות דחיסת חנקן יבש  .33.6.1

 .PSI 600בדיקה של  

צמוד לצנרת מרגע ביצוע הבדיקה עד שעות. שעון הבדיקה יהיה  24הבדיקה תבוצע למשך  .33.6.2

 לסיומה.

 במהלך הבדיקה אסור שתתגלה נפילת לחץ כלשהי. .33.6.3

בדיקת הלחץ הקובעת )על המתכנן לתת אישורו להצלחת הבדיקה ותקינות הצנרת(  .33.6.4

להוכחת אטימות מערכת הגז תכלול את כל היחידות הפנימיות והחיצוניות כשכולן 

 מחוברות באופן סופי לצנרת הגז.

 הקפיד לא לפתוח את ברזי ניתוק היחידה החיצונית במהלך הבדיקה.יש ל .33.6.5

 

 ביצוע פעולת וואקום: .33.7

 הבדיקה תבוצע רק לאחר אישור המתכנן על בדיקת הלחץ. .33.7.1

 הבדיקה תבוצע בנוכחות נציג היצרן/ספק. .33.7.2

כדי לסלק את שרידי הזיהום והלחות מצנרת הגז  להתבצעחייבת פעולת הואקום  .33.7.3

ש להשתמש במשאבת וואקום בעלת שתי דרגות ובספיקה של ולהביאה ליובש מוחלט. י

 רמ"ד ומעלה. 3

 הואקום יבוצע בשלבים הבאים: .33.7.4

תור. לאחר הגעה לרמה הנדרשת יש לסגור ברזי ניתוק  10 -שלב א': ואקום ל .33.7.4.1

דקות. במשך זמן זה יש לודא שאין ירידה  10של מערכת הואקום ולהמתין 

 בואקום.

 אטמוספירי באמצעות חנקן יבש.שלב ב': שבירת הואקום ללחץ  .33.7.4.2

תור. יש לסגור ברזים ולבדוק שהואקום לא נשבר  2 -שלב ג': ביצוע ואקום ל .33.7.4.3

 שעה לפחות. 1למשך 

שלב ד': שבירת הואקום באמצעות תוספת קרר בהתאם לכמות המצוינת על  .33.7.4.4

 ידי המתכנן.

 ותקן בהתאם.במידה וקיים חשש לדליפה יש לבצע בדיקה באמצעות מי סבון/גלאי אלקטרוני,  .33.8

 תוספת קרר: .33.9

 .R410Aניתן להוסיף קרר  .33.9.1

 הוספת הקרר במצב נוזל כשהצנרת נמצאת בואקום. .33.9.2
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 הוסף גז בכמות כמפורט )ראה דף נפרד(. .33.9.3

מ"צ, יש לחבר את מתח  15אם בעת הפעלת המערכת בפעם הראשונה טמפרטורת הסביבה מתחת  .33.10

 בטיח חימום אגן השמן במדחסים.שעות לפני תחילת ההפעלה כדי לה 12ההזנה ליחידה החיצונית 

 הפעלה ראשונה תבוצע ע"י נציג היצרן. רק דוח מסירה מטעמו מהווה אישור לתקינות המערכת. .33.11

 התקנת שרוולים לפיקוד: .33.12

 מ"מ מהמעבה למאיידים בחיבור טורי. ראה פרט. 16יש להתקין צינור חשמל גמיש  .33.12.1

 מכל מאייד יש להתקין צינור כנ"ל לנקודת התרמוסטט. .33.12.2

 צינורות יהיו עם חוט השחלה.כל ה .33.12.3

 תוואי הצינור יהיה ללא כיפופים חדים. .33.12.4

בבית חדש ביצוע השרוולים ע"י קבלן החשמל. אחריות פקוח ווידוא ביצוע על  .33.12.5

 קבלן/מתקין מ"א. בבית קיים אחריות התקנת השרוולים על קבלן המיזוג. 

 כבלי תקשורת: .33.13

בקוטר מעל  CPEVSאו  VS CVגידי -כבל תקשורת בין מאיידים למעבה יהיה מסוג דו .33.13.1

)משמש בד"כ  PVCהינו כבל עטוף סיכוך מבודד בשרוול  CVVSממ"ר. כבל  1.25

 )משמש בד"כ לתקשורת(. PEהינו כבל עטוף סיכוך מבודד בשרוול  CPEVSלפיקוד(. כבל 

 1.25-ל 0.75ללא סיכוך בקוטר בין  PVCגידי עטוף -כבל לחיבור שלטים קיריים הינו דו .33.13.2

 מ"מ.

 VRF/VRVת מערכ .33.14

 VRF  /VRV Variable Refrigeration Flow/Volumeמערכת 

מנוע מדחס עם שינוי מהירות ושסתומי התפשטות אלקטרוניים  כללי

מתאימים את ספיקת הקרר בתגובה לשינויים בעומס החום על היחידות 

 הפנימיות.

שדורשים מיזוג יקוררו כל איזור מבוקר באופן אינדיבידואלי. רק אזורים  שליטה אינדיבידואלית

 או יחוממו, כך, שאזורים שאין בהם דרישה לא יפעלו כלל.

 מ"צ. -+/0.5המערכת מווסתת את הטמפרטורה בדיוק של   רמת נוחות

COP  3.9מינימום 

 R410A קרר

 130%לפחות  מקדם שימוש של המערכת

 וקירור בו זמנית. למערכת יש אפשרות התקנה של ציוד עם יכולת חימום מערכת חום שיורי

 למערכת אפשרות חיבור מנגנון מדידת צריכת אנרגיה לכל משתמש. חשבון נפרד לכל משתמש

 , היטאצ'י, סמסונג, טושיבה.LGמיצובישי, דייקין,  יצרנים:

הספקים עם מחלקת הנדסה עם יכולת גיבוי בכל רמות הידע, שירות בכל  נתוני ספקים

 חלפים לכל היחידות המסופקות.הארץ מאושר ע"י היצרן, מחסן 

  מעבה

 המדחסים מסוג סקרולכל  מדחסים

 אינוורטר DC מנוע מדחס

 ט"ק 40מעל  תפוקת מעבה מכס'

 DCמהירות משתנה באופן רציף ע"י מנוע  מנוע מפוח
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אפשרות התקנת קשת מעל מעבה לפליטת אוויר החוצה במקום מקורה.  התקנה במקום מקורה

 פסקל. 60מינ' לחץ סטטי  מפוח 

 בקרת גובה שמן בעזרת רגשים עם מנגנון אוטומטי להחזרת שמן בקרת גובה שמן

 ט"ק 10ליח' עד    dB(A) 57 רמת רעש ביום

 ט"ק 10ליח' עד   dB(A) 50 רמת רעש בלילה

 רשת הגנה מסביב לסוללת המעבה שומרת עליה ומפחיתה מהרעש. הגנה מיכנית

 הסוללה תהיה מצופה בחומר נגד קורוזיה לסביבה ימית הגנת מסביבה קורוסיבית

 הפשרה ע"י הזרקת גז חם תוך הפסקת הזרמת אוויר ביח' הפנימיות. הפשרה

 מערכת של רגשי לחץ וטמפ' מבקרת כל הזמן את פעולות המעבה בקרת היח'

 ס"מ 165-גובה מעבה לא יהיה גבוה מ גובה מעבה מכס'

 לאופציה של ציוד לחימום וקירור בו זמנית אפשרות חום שיורי

 ט"ק( ניתן להעברה במעלית 14יחידה בסיסית ) עד  קומפקטיות

 מ"צ -15<   -------+  >15  טווח טמפ' בחימום 

 מ"צ -5<   -------+  >45 טמפ' סביבה מכס'

 חסים.במקרה תקלת מדחס המעבה, המעבה ממשיך לעבוד עם שאר המד גיבוי מדחס במקרה תקלה

במקרה ובחיבור מעבים מעבה אחד בתקלה שאר המעבים ממשיכים  גיבוי יח' עיבוי

 לעבוד

המערכת תתחיל לעבוד באופן אוטומטי גם אחרי תקופה ארוכה של נפילת  הפעלה אחרי נפילת מתח

 הרשת.

 הסוללה עם ציפוי נגד קורוזיה בסביבה ימית. הגנה נגד קורוזיה

  מאיידים:

מפזרים קוויים, קסט מפזר קווי אחד, קירי עילי,  2כווני, קסט  4קסט  מאיידיםסוגי 

 נסתר, נסתר דק, רצפתי, תקרתי

בי.טי.יו/ש'  30,000היחידות  שקטות ביותר, רמת רעש מכסימלית ליח' עד  רמת רעש

 .dB(a) 36מתחת 

נוסף למיקום אפשרות מיקום גריל אוויר חוזר בתחתית יחידה נסתרת ב גריל אוויר חוזר

 מאחור.

משאבה  -בנוסף ליחידות הקסט ניתן להתקין גם ביחידות אחרות  משאבה אינטגרלית

 אינטגרלית בתוך היחידה.

היחידות הנסתרות יהיו מצוידים במנגנון וויסות הלחץ הסטטי, לאפשר  יכולת שינוי לחץ סטטי

 גמישות בהתקנת היחידה בהתאם להתנגדות מערכת תעלות האוויר.

גמישות במיקום חיבורים 

 ליח'

בין ימין או  -אפשרות בחירת מיקום חיבור ניקוז, צנרת גז ופנל חשמל 

 שמאל.

 אפשרות העלאת טמפרטורת איוד למאיידים במקומות כמו חדר כושר. שליטה על טמפ' איוד

 אפשרות זריקת אוויר ביחידה רצפתית למעלה או הצידה )אופקית(. יח' רצפתית זריקה הצידה

רמ"ד, בנצילות של לפחות  2500יח' עם מחליף חום לאספקת אוויר צח עד  יח' אוויר צח אוויר אוויר

70%. 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  325 עמוד
 

מ"צ(  35מ"צ )טמפ' חוץ  14יח' אוויר צח מספקת אוויר מטופל בטפ' של   יח' אוויר צח לטמפ' קרה

 רמ"ד. 1,200לספיקה מכס' של 

 רמ"ד( 2,500מ"צ( לספיקה של עד מכס'  23אספקת אוויר בטמפ' החדר ) יח' אוויר צח 

 מ' 150אורך צנרת מירבי ממעבה עד יחידה רחוקה ביותר: מינ'  מרחקי צנרת

 מ' 40אורך צנרת מהתפצלות ראשונה ועד יחידה הרחוקה:  מינ' 

 מ' 60גובה צנרת מכס': לפחות 

 מ'. 150אורך צנרת ממעבה עד יחידה פנימית רחוקה ביותר: לפחות 

 מ' 15הפרש גובה מכס' בין יחידות פנימיות:לפחות 

 מ'. 300אורך סה"כ צנרת: מינ' 

  בקרה:

 המערכת מספקת מידע על כל תקלה ומציגה את מקומה. דיאגנוזה עצמית

, CPEVSאו  CVVSמסוכך מדגם   2X1.25כבל תקשורת בין יח': דו גידי אינסטלצית פיקוד

 לא פולריים.

חיבורי בדיקה עצמית של 

 חווט

מערכת התקשורת מודיעה על כל חיבור שגוי של יחידה פנימית או 

 חיצונית למערכת הבקרה.

 למערכת מנגנון לוויסות כמות מילוי )טעינת( הגז בצנרת. בקרת כמות גז

לתכנת המערכת מנגנון זכירת כמות הגז שהוטענה בראשונה. המערכת 

 לכמות המילוי הראשונה.מציגה את כמות הגז בכל רגע בהשוואה 

 אפשרות לשליטה מרחוק או ע"י שלט קירי לרבות שלט מפולש עם הטיח. שלט מקומי:

יחידות מבוקרות ממקור שליטה אחד. הבקר מסוגל לשלוט על כל  64עד  בקרה מרכזית: בקר אזורי:

הפרמטרים של היחידות הפנימיות לרבות: החלפה בין קירור לחימום, 

הטמפרטורה, הגבלת טמפרטורה, קביעת מהירות מפוח סט פוינט של 

מאייד, לוח זמנים להפעלה יומית/שבועית/שנתית, חלוקת צריכת 

 אנרגיה, חלוקה לאזורי משנה, היסטוריית הפעלה ותקלות.

 או לבית חכם RS232חיבור לבקרת מבנה באמצעות  .1 בקרה מרכזית:

יכולת התחברות למערכות מבנה קיימות מסוג  .2

MODBUS ו אBacnet תוך שימוש ברשת אתרנט של ,

הארגון או רשת האינטרנט כשנדרשת בקרה ושליטה 

 שליטה ובקרה מלאים. –מרחוק 

שליטה על מערכת מ"א ועל מערכות נלוות באמצעות  .3

תוכנת שליטה ובקרה מקוריים של מיצובישי לרבות 

תוכנה בעברית. השליטה על מערכות אחרות ברמת 

 הדלקה וכיבוי וחיווים.

אפשרות להתחבר למערכת בקרת מבנה בשיטת  .4

LONworks . 
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 VRFתהליך ביצוע ביקורת במהלך התקנת מערכת  .33.15

 את הבדיקה יש לערוך עם סיום ההתקנה, לפני סגירת תקרות.

 תאריך אופי ביצוע הבדיקה שם הבדיקה   
   בתעלת פח. -אם עוברת ברצפה  בדיקה לאחר הנחת צנרת 1
   פח עם מכסה.בתעלת -בגג מבנה    
   בצנרת ביוב קשיחה שנועדה לכך.-בקרקע    
   הלחמות צנרת תוך כדי הזרמת חנקן. בדיקת צנרת בזמן ההלחמה 2
   במידה ולא ניבדק : א. חיתוך ובדיקה    

    
ב. הזרמת חנקן ובדיקת  "שלקה" לפני 

   חיבור למאידים.

 בדיקת חיבורי הרכבת המתאמים 3
בזווית הנכונה ובכיוון  בדיקה שהורכב 

   הנכון.
   לפי תכנת התכנון א. תואמים לתיכנון -בדיקת קוטרי צנרת  4
     תקין–ב. עובי בידוד   
     פיקוד:-בדיקת קוטרי החוטים  5

 פנימית, -א. בן יחידות )פנימית   
מטר :   1000כבל שני  גידים  מסוכך . עד   

   ממ"ר ,  1.25
   ממ"ר 2.0מטר :  2000עד  פנימית,פיקוד מרכזי(חיצונית   

 ב. פיקוד בן יחידות חיצוניות  
ממ" ר  ,  2.0-1.25כבל שני גידים מסוכך .  

   מ' אורך 100עד 

 ג. פיקוד לשלט רחוק   
ממ"ר בהתאם  2.0 - 0.5כבל שני מוליכים  
   לאופי הפיקוד 

 ד. אספקת מתח ליחידות הפנימיות  
 3.5 -מ'  20-50ממ"ר ,  2-מטר  20עד 

   ממ"ר

 ה. בדיקת צימתי חיוט הפיקוד  
חוטים , מרחק בן  3לא יותר מצומת של 

   צמתים יותר משני מטר

6 
 -חיוט הפיקוד והצנרת של אותה מערכת 

   להעביר יחד יחד.

  

בתעלות  -כבלי מתח וכבלי פיקוד 
 -עם מרווח מתאים ביניהם  ניפרדות או
 ראה הוראות

אמפר  10-50מ"מ .  300אמפר רווח  10עד  
   מ"מ 500רווח של 

7 
בדיקת מיקום מיתקון  ומירווח מתאים 

   ראה הוראות התקנה יחידות המעבה של 

8 
בדיקת אפשרות גישה ומתן שירות 

   ראה הוראות התקנה ליחידות המאדה

9 
לאחר חיבור הצנרת ליחידות  חובה 

   . PSI 225דקות  3. ב. PSI 45דקות  3א.  בדיקת לחץ
   .PSI 600שעות   24ג.     

 בדיקת לחץ גז במעבים 10
אסור שיעלה לערך הלחצים שבבדיקת 

   הצנרת. אחרת ריקון ומילוי

 בדיקת וואקום 11
 mm - 755שעות הגעה ל  :    2-3א. לאחר  

Hg      :  5או TOR   
   שעה 1ב. שמירת הוואקום במשך     

     כמות גז נוספת והוספהבדיקת  12

  
בדיקה שבירזי כל יחידות המעבה 

     פתוחים
   הפעלת המערכת הפעלה  
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 יחידות מיזוג האויר .33.16

יש להתקין את יחידת המעבה על מתלה מתכת שיחובר לקיר, או לבסיס כמפורט. הקבלן  .33.16.1

 5יתקין מתלה תקני ליחידה חיצונית, החוזק המכני של המתלה וחיבורו יאפשר עומס פי 

 ממשקל החלק החיצוני הבולט של המזגן. 

 שסתום שירות עם פקק יותקן על צנרת יניקה וצנרת דחיסה בכניסה למעבה. .33.16.2

 ת הקבלן כוללת בנוסף להתקנת היחידות גם:עבוד .33.16.3

חיבור צנרת ניקוז מהיחידה הפנימית לזקף הניקוז. אספקה והתקנת צנרת  .33.16.3.1

גז בין היחידה הפנימית ליחידת העיבוי, עבודות חשמל ופיקוד בין חלקי 

 היחידה, מנתק מקומי ע"י יחידת העיבוי.

למפורט העמדת היחידות )הפנימית ויחידת העיבוי( במקומן בהתאם  .33.16.3.2

 בתכניות.

 מפרט תחזוקה .34

הקבלן אחראי למשך שנה )או כל תקופה אחרת שנקבעה בהסכם( למתן שרות ואחזקה למערכת  .34.1

 מיזוג האוויר.

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל התיקונים וההחלפות הדרושים בציוד ובחלקים במשך  .34.2

 ים.תקופה זו, לרבות שבר, שיפוץ מדחסים, קצר חשמלי במנועים חשמלי

שעות מזמן קבלת ההודעה על תקלה ולבצע מיידית את  24הקבלן מתחייב להיענות לקריאה תוך  .34.3

 שקל על כל שעה איחור. 100התיקון. במידה והתקלה לא תטופל בזמן הנ"ל, יחול קנס של 

הקבלן מתחייב לביצוע אחזקה מתוכננת וטיפול מונע למערכת לרבות כל המערכות המכניות  .34.4

 והחשמליות.

 ן יבקר לפחות פעם בחודש במהלך התקופה לצורך טיפולי אחזקה מונעת.הקבל .34.5

 הטיפול כולל מתן שרות תחזוקה מונעת לכל חלקי המתקן בהתאם למפרט המצורף. .34.6

הקבלן מתחייב בזה שבידו מלאי חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומרים וציוד העלולים להידרש  .34.7

 לתיקון המתקן.

ן על כל תקלה שהתגלתה ותוקנה במערכת במשך התקופה. הקבלן מתחייב להודיע בכתב למזמי .34.8

הקבלן ימלא את טופס הבדיקה ע"י סימון בעיגול של כל סעיף שבוצע במפרט. במידה ויש תקלה 

הקבלן ימלא ספר מעקב תקלות וימסור למזמין ספר רישום תקלות ובו הפירוט הבא: תאריך 

 י לתיקון.התקלה, מהות התקלה, פירוט התיקון, שם הטכנאי האחרא
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 מיוחד –פרק ב' 

 היקף ותיאור העבודה .1

 המערכות המתוארות במפרט ובשרטוטים תורכבנה במבנה בית בוסל במכללת צפת. .1.1

העבודה תכלול אך לא תוגבל בזה להספקה ולהתקנה של: מערכת מיזוג מושלמת, קירור בקיץ  .1.2

 וחימום בחורף, בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

 מרכיבי המערכת: .1.3

 קירור מים.יח'  .1.3.1

 מערכת מיזוג וי.אר.אף חום שיורי. .1.3.2

 מאיידים נסתרים וגלויים לתפוקות שנות. .1.3.3

 מים לחדר שרתים. INROWיחידות  .1.3.4

 מערכת פינוי עשן .1.3.5

 מערכת תעלות ומפזרים .1.3.6

 צנרת מבודדת ואביזרים .1.3.7

 לוחות חשמל ומערכת בקרה .1.3.8

 מדפי אש/עשן. .1.3.9

 ן לו תלות במבנים האחרים.מבנים משניים, כל מבנה עצמאי לחלוטין ואי 4המבנה מחולק ל .1.4

 פיזיותרפיה. -1מבנה  •

 בית הסטודנט )מבנה לשימור(. -2מבנה  •

 מ.ס.ר -3מבנה  •

 בית הספר לסיעוד. -4מבנה  •

בקומת הקרקע  2ו  1כל מבנה ממוזג ע"י מערכת וי.אר.אף חום שיורי, מעבים יותקנו עבור מבנים 

 מעבים ימוקמו על הגגות. 4ו 3בפיתוח. עבור מבנים 

אוויר צח ופינוי עשן יפלטו ויילקחו מרפפות בהיקף המבנים, אוורור חדרי שירותים יבוצע דרך 

 פירים לגג.

, ממוקם קפיטריה הכוללת מטבח מבשל, במטבח תותקן מערכות סינון ונידוף, ארובה 1במבנה 

 תעלה לגג המבנה.

סוג ממוקם חדר שרתים, החדר ימוזג ע"י מערכת מים הכוללת צ'ילר מ 3במבנה 

FREECOOLING  אשר ימוקם בפיתוח בקומת הקרקע. בנוסף, יבוצע הכנה להתקנת צ'ילר

 5והכנות ל INROWבתפוקה דומה בסמוך לצ'ילר הראשון. בחדר השרתים יותקנו יחידות מסוג 

 יחידות נוספות.

ים לכל מבנה יותקן לוח חשמל להזנת ציוד מיזוג, לוח חשמל חירום, לוח כבאים, לוח הזנה לצ'ילר

 יותקן בסמיכות לצ'ילרים.

 במעליות הזכוכית יותקנו מזגנים קיריים בראש פיר המעלית.
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 רשימת תכניות .2

 התוכניות הן למכרז בלבד. לפני הביצוע על הקבלן לוודא קבלת סט תכניות החתום לביצוע. .2.1

 15065מספר עבודה:  .2.2

 תוכן עדכון אחרון קובץ מהדורה דף מס'

 סכימת מים חדר שרתים 23.05.17 15065 0 0-מא

 -3מרתף  23.05.17 15065 0 1-מא

 -2מרתף  23.05.17 15065 0 2-מא

 -1מרתף  23.05.17 15065 0 3-מא

 קרקע 23.05.17 15065 0 4-מא

 קומה ראשונה 23.05.17 15065 0 5-מא

 קומה שניה 23.05.17 15065 0 6-מא

 גג 23.05.17 15065 0 7-מא

 גליון פרטים 15065PR- 23.05.17 0 1-פר

  

 תנאי תכנון .3

 חישובי המערכת מבוססים על התנאים המפורטים להלן.

 C0מדחום לח   C0מדחום יבש   

 29 35 תנאי חוץ קיץ

 16-17 24-23 תנאי פנים

 2 2 תנאי חוץ חורף

 16 22 תנאי פנים

 

 מערכת שליטה .4

כללי: מערכת השליטה כוללת שלטים מקומיים לכל אזור ומערכת שליטה מרכזית המאפשרת  .4.1

 על כל יחידה ע"י מחשב אישי דרך מתאם תקשורת. ON-LINEבקרה 

 שליטה מקומית: .4.2

בכל משרד או חלל ציבורי תהיה ההפעלה משלט חוטי. השלט יותקן ליד מפסק התאורה 

 ה, מהירות מפוח וכו' ע"י השלט(.של המקום, וויסות כל הפרמטרים )טמפרטור

לכל מבנה יותקן בקר מרכזי מסוג מסך מגע, מיקום סופי יתואם מול הפיקוח.  שליטה מרכזית: .4.3

בנוסף בקר ראשי עבור כל המבנים ימוקם במבנה מ.ס.ר ויחובר למחשב אישי, לרבות ספק כח, 

צוע )אב הבית, מתאם ותוכנה לתיכנות מלא ועם ממשק הפעלה נוח למשתמש שאינו איש מק

מזכירה וכו'(. התוכנה תכלול ממשק גרפי ידידותי המציג את המערכת על כל מכולליה. הבקר 

יאפשר חיבור אינטרנטי קבוע להפעלה מרחוק אל המערכת, וחיבור לסמארטפונים להעברת 

 התראות ולטיפול בתקלות מרחוק.
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ירות למערכת הוי.אר.אף הבקר הראשי יאפשר שליטה על כל הציוד החיצוני שאינו קשור יש .4.4

 )מפוחים(.

עבור חדר השרתים תותקן מערכת בקרה נפרדת אשר תשלוט על כל הנתונים של מערכת המיזוג  .4.5

של חדר השרתים, מתאם לבית חכם יאפשר שליטה על המערכת מהמחשב השליטה הראשי 

 הכולל את התוכנה למערכת הוי.אר.אף )מסך/תצוגה נפרדת( ושליטה מרחוק אינטרנטית.

 הפעלת המערכת .5

מרכזי. הפעלת כל חלל מלוחית הפעלה מקומית. הקובע בין   PCהפעלת המערכת, ממחשב  .5.1

השנים הוא האחרון שהפעיל. למחשב המרוחק קדימיות בפרמטרים שונים כמו מינ' טמפ' 

בחדר, זמני הפעלה וכו'. כאשר באחד החדרים יש דרישה למיזוג יופעל המעבה והיחידה 

ל. הפסקת המערכת ע"י הפסקת המיזוג בחדרים/אולמות )אין דרישה הפנימית באותו חל

למיזוג( או דרך המפסק הראשי בלוח הפיקוד במזכירות. השליטה המרכזית במזכירות כוללת 

בקר וחיבור עם מתאם תקשורת למחשב פ.סי. כמפורט בפרק "שליטה". מסך המחשב כולל 

האחראי על פעולת המיזוג לקבוע את  תצוגה של כל מזגן על הפרמטרים השונים שלו. בידי

 הטמפרטורה ופרמטרים אחרים בכל מזגן.

יחידות מיזוג חדר החשמל יופעלו ע"י בקר מחליף אשר יחליף בין היחידות, לוחית הפיקוד  .5.2

" בכל פרק זמן קצוב, במקרה של SLAVEתהיה אחראית להחלפה בין המזגן המוביל ומזגן ה"

יכנס לפעולה באופן עצמאי. לוחית הפיקוד )או המזגן( תקלה במזגן הראשי, המזגן המשני 

או הפעלת אזעקה(,  SMSתסופק עם מגע יבש לחיבור אפשרי בעתיד למערכת התראה )כמו 

 להתראה במקרה תקלה. 

מפוחים על גגות המבנה יופעלו מלוח החשמל של המבנה ויכללו שעון שבת לקביעת לו"ז.  .5.3

פסקי תאורה או לוחיות מקומיות כפי שמוגדר מפוחים קוויים ותקרתיים יופעלו ע"י מ

 בתכניות.

 הפסקה כללית של המערכת ע"י כיבוי מפסק ראשי או באופן אוטומטי בעת התראה על שריפה. .5.4

 ציוד .6

, סאמסונג, היטאצ'י LGמערכת הוי.אר.אף תהיה של ספק מוכר כדוגמת מיטצובישי, דייקין,  .6.1

 וטושיבה.

 , ראה נספח א'.ACRC301H APCדגם  APCיהיו כדוגמת תוצרת  INROWיחידות  .6.2

 AQUAFLAIRכדוגמת תוצרת  FREECOOLINGיחידות הקירור )צ'ילרים( מסוג  .6.3

,FREECOOLING CHILLERS, UNIFLAIR, TRAF3642A1 
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 InRow נספח א' יחידות קירור מסוג

 כללי 1

 מבוא  .1.1

למציע )באמצעותו או באמצעות קבלן משנה( תהיה יכולת מוכחת לאספקת מערכות לקירור  1.1.1

 בשיטת סגירת הפרוזדור החם בשורות מסדי השרתים.   In Rowמים צידית 

למציע יהיה קו מוצרים שלם מתוצרת יצרן מערכות המיזוג אשר יוכיח כי קיימת תפישת עולם  1.1.2

תים ותקשורת המתחברים למערכות הקירור, שלמה מאחורי הפתרון, לדוגמה: מסדי שר

 Free -צ'ילרים בשיטת ה מערכת מודולארית לסגירת הפרוזדורים החמים, מערכות אלפסק,

Cooling (FC)   מערכות חלוקת מודולראיות מערכות מתח ראשיות, פסי שקעים, מובילי,

  כבילה וכו'.

מתבסס על תוכנה סטנדרטית כחלק מתהליך האישורים המציע נדרש להציג תכנון ממוחשב, ה 1.1.3

של החברה ואשר בה נעשה שימוש יום יומי לצורך תכנון ואישור אולמות מחשב ברחבי העולם 

בכלל ובארץ בפרט. התכנון יציג את תוכנית ההעמדה והתנהגות מערך הקירור בהתאם 

לפרמטרים אשר יוגדרו על ידי הלקוח, חברה אשר לה אין תוכנה סטנדרטית תידרש להציג 

 , הגשת תכנון זה הינו תנאי מקדים להשתתפות במכרז.CFDתוח מבוסס ני

התכנון יכלול את כל המערך הנדרש בהתאם לדרישות המזמין וניתוח של מצב העבודה  1.1.4

 באמצעות מערכות הצ'ילרים הנדרשות בפרופיל אקלים צפת.

ן מלאה כמה זמ  FCהמציע יראה כמה זמן מתוך הכמות השנתית המערכת עובדת בשיטת  1.1.5

 חלקי וכמה זמן בעבודת קומפרסורים מלאה.

כאשר צ'ילר אחד   Inelegant FCבנוסף יציג המציע אופציה לשימוש בשני צילרים בשיטת  1.1.6

 בלבד.  FC -במצב עבודה מלא ובשני נעשה שימוש במערכת ה

המציע יציין על גבי כל אחד מהסעיפים בדרישה זו האם עונה לא עונה או עונה חלקית כולל  1.1.7

 במקרה שאינו עונה לדרישות. פירוט

מעלות לצורכי חיסכון  22מעלות ועד  15בפרויקט זה יעשה שימוש בטמפרטורת מים גבוהה של  1.1.8

 מעלות. 10בצריכות האנרגיה ותישמר האפשרות לרדת בטמפרטורות עד 

הצ'ילרים ידעו לתמוך בטמפרטורת מים גבוהות אך יאפשרו גם את היכולת לרדת  1.1.9

 אם ידרש.לטמפרטורות נמוכות ב

ידעו לעבוד בטמפרטורת מים גבוהות כמו גם בטמפרטורות אויר חוזר  InRow -מערכות ה 1.1.10

 גבוהות כפי שיפורט בהמשך הן בנקודות עבודה לבחירת היחידה והן בנתונים הטכניים.

, היחידות לא ייצרו עיבוי על גבי הסוללות ויעשה InRow -לא תסופק תשתית ניקוז ליחידות ה 1.1.11

 יוחד מתוצרת היצרן להתרחקות מנקודת הטל.שימוש בקיט מ

אך ורק על סמך נתונים רשמיים של יתבסס  InRow -התשובות למענה הטכני של יחידות ה 1.1.12

היצרן אותם ניתן יהיה להוריד בהפניה ישירה מאתר האינטרנט שלו, נתונים אלו יהיו 

שו, אך לא מכתבים הרצות וכו' יהיו כתוספת במידה ויתבק חשופים לכל משתמשי האתר.

 יהיו בשום אופן תחליף למסמכי נתונים טכניים גלויים של היצרן.

אשר יהיו ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של  InRow -מסמכי הנתונים הטכניים ליחידות ה  1.1.13

   היצרן יכללו כמינימום את רשימת המסמכים הבאה:

 Installation Manuel .א
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 Technical Specification .ב

 Operation and Maintenance .ג

 User's Guide .ד

 UL cUL Certification .ה

 

  InRow -דרישות טכניות מינימאליות ממערכות ה .1.2

המערכת תהיה מוצר מדף של היצרן כל המק"טים אותם יציע המציע יהיו זמינים  .1.2.1

 ושקופים באתר האינטרנט הרשמי של היצרן.

מדוייקת, המערכת מערכת הבקרה של היחידה תוכל לשמור על טמפרטורת אספקת אויר  .1.2.2

תנטר ותשלוט באופן אוטומאטי על כל פעולת הקירור ותדווח על כל בעיה אפשרית 

בהתאם להגדרות היצרן. בנוסף המערכת תאפשר הגדרת שעות עבודה לצורך ניקוי 

 הפילטרים או תועבר התראה במידה והפילטרים דורשים ניקוי.

הנדסה והייצור, תהיה מסוג הניתן היחידה תתאפיין ברמת איכות גבוהה לאורך תהליכי ה .1.2.3

להנחה ועיגון על הריצפה וזריקת אויר אנכית, יניקת האויר תהיה מאחור, זריקת האויר 

 מלפנים על פני כל שטח מחליף החום של היחידה.

ותאפשר עבודה בקבוצה של מינימום  APCמתוצרת   ACRC301Hהיחידה תהיה כדוגמת  .1.2.4

 יחידות לצורך גיבוי הדדי. 12

ה תאפשר חיבורה למערכת מיוחדת אשר תאפשר התקשרות עם הצ'ילרים לצורך היחיד .1.2.5

קביעת טמפרטורת עבודה אופטימאלית  בצ'ילר לאורך חיי המתקן, קביעת הטמפרטורה 

 תהיה דינמית ובהתאם לעומס במתקן.

המערכת תצויד בפילטר אויר חוזר רחיץ למניעת כניסת אבק לסוללה ולציוד האלקטרוני,  .1.2.6

אוטומאטית,  A-Bמים, שני ספקי כח, אפשרות החלפה בין מקורות מתח מד ספיקת 

 -משאבת סחרור מים חוזרים למניעת לחות, חיישן לחות אינטגרלי, יציאת מוד בס ו

TCP/IP .אינטגרלית 

היחידה תאפשר יכולת עבודה עם מערכת הבקרה המנהלת את סגירת הפרוזדור כך שניהול  .1.2.7

: האחת באמצעות שמירה על הפרשי טמפרטורה מערך המיזוג יהיה בשתי אופציות

והשנייה באמצעות שמירת הפרשי לחצים בין הפרוזדור הקר לחם )ספיקות אויר( כך 

 שיתאימו במדויק לספיקות האויר הנדרשות על ידי הציוד האלקטרוני.

 נתונים טכניים נוספים: .1.2.8

 סהמעלות צלזיוס בכני 10-22טמפרטורת מים אפשריות לעבודת היחידה בין  .1.2.8.1

 צלזיוס. 48.9טמפרטורת אויר חוזר מקסימאלית  .1.2.8.2

 80%-30%היחידה תדע לתפקד בלחות יחסית שבין  .1.2.8.3

 תפוקת הקירור של המערכת תוגדר על פי שתי נקודות העבודה הבאות: .1.2.9

 נקודה ראשונה   

   kW 25.1 תפוקת קירור כוללת נטו:   

  kW 25.1 תפוקת קירור מוחשית נטו:   

 ºC17.5 טמפ' אספקת מים:   

 35.0ºC dry bulb temp / 19.8ºC wet bulb temp  תנאי כניסת אוויר :   
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 גלון לדקה  19.4  ספיקת מים:   

 5.5ºC  הפרש טמפ' מים:   

 36.8kPa  מפל לחץ מים:   

 צלזיוס 24.4טמפרטורת אספקה    

 

  נקודה שניה   

   kW 30.1 תפוקת קירור כוללת נטו:   

  kW 30.1 נטו: תפוקת קירור מוחשית   

 ºC17.5 טמפ' אספקת מים:   

 37.8ºC dry bulb temp / 20.7ºC wet bulb temp  תנאי כניסת אוויר :   

 גלון לדקה  22.9  ספיקת מים:   

 5.5ºC  הפרש טמפ' מים:   

 50.1kPa  מפל לחץ מים:   

 צלזיוס 25.04 טמפרטורת אספקה    

 

1.3  

קירור, נתוני חשמל, נתונים פיזיים, שרטוטי חיבור  כחלק מתהליך ההגשה יש לכלול: נתוני 1.3.1

 חשמליים וחיבורי צנרת.

 " לפחות1.25קוטר כניסת צנרת המים ליחידה  1.3.2

 כל יחידה תעבור בדיקת איכות במפעל לפני שליחתה  1.3.3

 .Ral9005מערכת הצביעה תהיה אבקה בתנור בגוון  1.3.4

מהירה בשורה ואפשרות היחידה תכלול גלגלים ורגליות פילוס ע"מ לאפשר הצבה והתקנה  1.3.5

 לפילוס היחידה בקו גובה המסדים.

היחידה תהיה כזו המסוגלת לספק ספיקת אויר אחידה על פני שטח מחליף החום,  – מאווררים 1.3.6

סה"כ ספיקה לכל   .ECומפוקדים   DCמאווררים בעלי הנעה ישירה מסוג  8כל יחידה תכיל 

 .4200cfmכולל פילטר סטנדרטי תפוקה כוללת  525cfmמאוורר 

 .3600CFM -במקרה של כשל במאוורר יחיד ספיקת היחידה לא תרד מ -  כשל במאווררים 1.3.7

במקרה של כשל באחד המאווררים החלפתו תתבצע ללא ניתוק של מערכת הבקרה, חלק  

 ממערכת הבקרה, או כל רכיב קריטי אחר במערכת,

כת,  תוך שימוש במברג החלפת המאווררים תהיה מהירה וקלה תתאפשר תוך כדי עבודת המער

 פשוט או ללא כלים כלל.

 כל מאוורר יאובזר בהגנות מתאימות למניעת פגיעה באצבעות. – הגנות 1.3.8

המאווררים יאפשרו שינוי מהירות ויהיו בעלי יכולת ויסות   – שינוי מהירות המאווררים 1.3.9

את קפיצת  , המאווררים יהיו בעלי התנעה רכה כדי לצמצם למינימום100% -30מהירות של בין 

 הזרם בזמן ההתנעות.

היחידה תאובזר עם קיט לסחרור המים החוזרים באופן אוטומאטי למניעת  –קיט סחרור מים  1.3.10

 עיבוי על גבי הסוללה לא תתקבל יחידה עם צנרת ניקוז/משאבה.
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היחידה תוכל להמשיך ולתפקד במקרה של כשל במאוורר, המאוורר יוחלף  –שירות והפעלה  1.3.11

 יחידה.תוך כדי פעולת ה

בנפילת מקור חשמל A-B היחידה תכלות ממתג חשמל משתי מקורות  –הזנות חשמל כפולות  1.3.12

 תפוקה. 100%אחד היחידה תמשיך לספק 

היחידה תאובזר בשני ספקי כוח להנעת המאווררים לצרכי גיבוי כאשר ספק  –שני ספקים  1.3.13

 לפחות. 75%אחד נופל היחידה תמשיך לספק תפוקה של 

במהלך הפעלה   WATTS 1900צריכת האנרגיה של היחידה לא תעבור את  –צריכת האנרגיה  1.3.14

 .310Wרגילה וכאשר היחידה תסחרר מים, משאבת הסחרור לא תחרוג מצריכה של 

היחידה תאובזר עם מערכת בקרה אינטגרלית הניתנת לשליפה על גבי  – מערכת הבקרה 1.3.15

ל עד ארבעה חיישנים מסילות לצורכי תחזוקה פשוטים, מערכת הבקרה תאפשר חיבור ש

 סטנדרטיים נוספים.

לצורך עידכוני תוכנה הצג  USBכולל כניסת  "4.3היחידה תסופק עם צג צבעוני  –צג צבעוני  1.3.16

 יאפשר לראות את מצב המערכת ולבצע קינפוגים דרכו כולל הגנת סיסמה.

מערכת הבקרה תדע לספק התראות קוליות וחזותיות לגבי כל אחד מהארועים  -התראות  1.3.17

 הבאים:

a. Internal Communications Fault 

b. Link Isolation Relay Fault 

c. Cooling Failure 

d. Rack Inlet High Temperature 

e. Rack Inlet Temperature Sensor Fault 

f. Air Filter Clogged 

g. Lower Return Air Temperature Sensor Fault 

h. Upper Return Air Temperature Sensor Fault 

i. Lower Supply Air Temperature Sensor Fault 

j. Upper Supply Air Temperature Sensor Fault 

k. Coil Fluid Valve Actuator Fault 

l. Fan Fault 

m. Fan Run Hours Exceeded 

n. Water Detection Fault 

o. Condensate Pump Fault 

p. Condensate Run Hours Exceeded 

q. Fluid Flow Meter Fault 

r. Entering Fluid High Temperature 

s. Entering Fluid Temperature Sensor 

t. Leaving Fluid Temperature Sensor 

u. Condensate Pan Full Alarm 

v. Power Feed Failure 

w. Fan Power Supply Fault 

x. Air Filter Run Hours Exceeded 
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y. Supply Air High Temperature 

z. Return Air High Temperature 

aa. Group Communication Lost 

ab. Input Contact Fault 

ac. Invalid Supply Setpoint 

ad. Filter Sensor Fault 

 

 

מערכת הבקרה תדע לאגור ולהציג את כל הארועים הזמינים, כל התראה בלוג תכיל   - לוגים 1.3.18

את הזמן /תאריך  כמו גם תנאי העבודה במהלך הארוע, הבקר יציג את מספר שעות ההרצה 

 של הרכיבים המשמעותיים במערכת.

דה היחידה תכיל כרטיס ניהול רשת, כרטיס זה יאפשר לנהל את היחי – כרטיס ניהול רשת 1.3.19

דרך הרשת יתאפשר לשנות את נקודת העבודה של  .TCP/IPדרך רשת מחשבים בפרוטוקול 

    היחידה כמו גם לראות ולנקות התראות.

היחידה תאובזר עם ברז מפוקד חשמלי אשר יאפשר ויסות כמות מי  – דרך 2/3ברז ויסות  1.3.20

המים בהתאם לנידרש ובשליטת מערכת הבקרה  אשר תעביר את כמות המים המדוייקת 

לצורך שמירה על התנאים הנידרשים לקירור. היחידה תצוייד בברז כדורי על הצנרת העוקפת 

(bypass)  למצב דו דרכי.ותאפשר בצורה ידנית להעביר את המערכת 

 3מותרת חריגה בגובה ובעומק של עד   W300H1991D1070 mmגודל יחידת הקירור הנדרשת  1.3.21

ס"מ ובכל מקרה עם חיבור היחידה למסדים תתקבל תצורה מושלמת ואחידה של החזיתות 

 ותתאפשר סגירה מושלמת של הפרוזדורים באמצעות פריטים סטנדרטיים בלבד של היצרן.

ול  מסך בקרה אינטגרלי בחזית היחידה אשר יאפשר צפייה ועדכון של כל יחידת הקירור תכל 1.3.22

הפרמטרים בהם ניתן לצפות דרך מערכת הבקרה. לצורך שינוי פרמטרים חשובים קריטיים 

 נידרש יהיה להשתמש בסיסמא.

היחידה תצוייד בחיישן המסוגל לנטר את הלחץ על מנת לספק התראה במקרה של סתימת  1.3.23

 הפילטרים.

 

 בקרה    שליטה 1.4

 

 על כל יחידת קירור להכיל מערכת בקרה אינטגראלית לניהול אופטימאלי של היחידה.

 

אשר תאפשר חיבור היחידה לרשת המזמין  IPלכל מערכת בקרה בכל יחידה תהיה כתובת  1.4.1

 וצפייה בנתוני היחידה באמצעות דפדפן סטנדרטי.   SNMP/TCPIPבפרוטוקול 

כחלק מובנה ממערכת הבקרה ותאפשר  Modbusהיחידה תאפשר חיבור במימשק  1.4.2

 התממשקות למערכות בקרת המבנה.

בכל יחידת קירור בנוסף לסנסורי הטמפרטורה לתפעולה השוטף יותקן סנסור לחות באויר  1.4.3

 החוזר וסנסור טמפרטורה נוסף במסד הציוד הסמוך.

 .כל מערכת תכיל מד ספיקת מים אינטגראלי אשר יצביע על ספיקת המים במערכת 1.4.4
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כל יחידת קירור תכיל שני מדי טמפרטורה אחד באספקת המים למערכת והשני ימדוד את  1.4.5

 טמפרטורת המים החוזרים מהמערכת.

כל יחידה תספק חיווי לגבי מהירות הסיבוב של כל מאורר בנפרד ותתריע על כל תקלה בכל  1.4.6

 מאורר בניפרד.

שיאפשר חיווי למקרה של מטר לפחות  6כל יחידה תכיל חיישן הצפה מסוג חוט באורך של  1.4.7

דליפת מים מתחת למסד או ליחידת הקירור, חיישן זה ניתן יהיה להארכה כאופציה 

 מטרים נוספים. 6 -בתשלום ב

 כל יחידה תאפשר קבלת חישוב תפוקת הקירור מהמערכת והצגתה במערכת הבקרה. 1.4.8

מסדי כל יחידה תאפשר ללקוח להזין את טמפרטורת האוויר הנדרשת הרצויה בכניסה ל 1.4.9

השרתים, את טמפ' אספקת האויר מהיחידה וביצוע עידכוני פרמטרים שונים בהגדרות  לפי 

 הצורך.

כל יחידה תאפשר להגדיר אותה כיחידה עצמאית או כיחידה בתוך קבוצה, בנוסף תהיה  1.4.10

אפשרות להגדיר את העבודה במערכת כעבודה בשיטת סגירת הפרוזדור החם, ומה הפרש 

 ור בין הפרוזדור החם לקר כפונקציה של מהירות המאווררים.הטמ' אותו נידרש לשמ

מערכת הבקרה תאפשר לקבל התראות לאחר מספר שעות עבודה שיקבע על ידי הלקוח  1.4.11

 לצורך ביצוע אחזקה מונעת דוגמת ניקוי הפילטרים, או שעות עבודת מאווררים.

ד ספיקה, על המערכת לדווח במקרה של כשל בכל אחד מתתי המערכת לדוגמה ברז, מ 1.4.12

 1.3.25מאורר  כך שהמערכת תדע לספק התראה אוטומאטית ראה פירוט בסעיף 

 על מערכת הבקרה לספק חיווי על מצב פתיחת הברז המפוקד ביחידת המיזוג. 1.4.13

 

 התקנה ושירותים באתר הלקוח 1.5

 

כל יחידה תסופק לאתר כשהיא מושלמת ותקינה. היה ויגרם ליחידה נזק במהלך ההובלה  1.5.1

 יתוקן ע"י המציע קודם להפעלת היחידה.והשינוע הוא 

המציע ישנע את היחידה למקום המיועד לה ויחבר את היחידה למערכות המים, החשמל  1.5.2

 והפיקוד, לרבות כל המחברים, כבלים, צנרת מים גמישה וחיבורי ניקוז.

 קבלן התשתיות יכין עבור כל יחידה זוג הזנות חשמל, זוג ברזי ניתוק ופילטר בצנרת הראשית  1.5.3

 באספקת המים ליחידה, ברז ניתוק בחזרה ונקודת ניקוז. 

 קבלן התשתיות יכין ליד כל יחידה נקודת תקשורת אחת לפחות לצורך חיבור למערכת הבקרה. 1.5.4

 ביצוע עבודות קבלן התשתיות יהיה על פי הנחיות יצרן יחידות הקירור. 1.5.5

ל הקבלן, בשיתוף לאחר השלמת החבורים, הבדיקות וההדרכה כנ"ל יפעיל צוות ההפעלה ש 1.5.6

 נציג ספק היחידות, את היחידה, ויבצע הפעלה ניסיונית והרצה ליחידה. 
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 נספח ג' צנרת מיזוג:

 הנחיות תמחור צנרת ואביזרים עבור מכרז וי.אר.אף )הנחיות לאופן מילוי סעיף זה בכתב הכמויות(

a. .כמויות הצנרת למיזוג אוויר והאביזרים יתומחרו כמחיר קומפלט 

b. יצרף טבלה בהתאם למצו"ב ובה ימלא באופן מפורט את כמויות הצנרת והאביזרים  הקבלן

 ומחיריהם בהתאם ליצרן הציוד בו הוא בחר.

c.  עבור קופסאות פיצול חום שיורי יציין הקבלן מחיר עבור יציאה בודדת. אם הקבלן משתמש

חיר יציאות המחיר יהיה של הקופסא יהיה מכפלת המ 4לדוגמא בקופסת חום שיורי 

 בארבע.

d.  במידה ובמהלך ההתקנה יהיו שינויים, תוספות או הפחתות בכמויות, תחשיב התמורה יהיה

 בהתאם למחירי היחידה שבטבלה.

e.  .כל שינוי יהיה קביל רק אם קיבל את אישור המתכנן לפני הביצוע 

f. :15.4.110יש למלא את הטבלה כנספח לכתב הכמויות לסעיף הצנרת  מצו"ב הטבלה 

 

 

 

 צנרת:

קוטר 

צנרת 

במ"מ 

 ]אינץ'[

מחיר  כמות יחידה

יחידה 

]₪[ 

 ]₪[סה"כ 

    מטר 1/4

    מטר 3/8

    מטר 1/2

    מטר 5/8

    מטר 3/4

    מטר 7/8

    מטר 1

    מטר 1-1/8

    מטר 1-3/8

    מטר 1-5/8

    מטר 1-3/4

    מטר 2

 *מחירי הצנרת כוללים בידוד והלחמות
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 בהתאם לספק הציוד המוצע:אביזרים 

 *המחירים כוללים התקנה, התחברות לצנרת, הזנות חשמל, פיקוד וניקוז.   

 

 

  

 מחיר כמות יחידה תיאור דגם

 יחידה 

 ]₪[ 

 מחיר 

 סה"כ

]₪[ 

    יח' יחידות חוץ Yמפצל 

    יח' בי.טי.יו לשעה 54,000עד  Yמפצל 

    יח' בי.טי.יו לשעה 112,000עד  Yמפצל 

    יח' בי.טי.יו לשעה 242,000עד  Yמפצל 

    יח' בי.טי.יו לשעה 573,000עד  Yמפצל 

בי.טי.יו  573,000מעל  Yמפצל 

 לשעה

    יח'

    יח' יציאות 4עד  חנוכיה

    יח' יציאות 7עד  חנוכיה

    יח' יציאות 10עד  חנוכיה

    יח' עלות ליציאה אחת   קופסת חום שיורי 

      סה"כ צנרת ואביזרים
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 למעליות נוסעים, מעלית משא ומעלון  – 51פרק 

 

 

 תוכן עניינים: 

 

 כללי. – 1רק פ

 תנאים כללים. – 2רק פ

 נתונים כללים. – 3פרק 

 מעליות נוסעים. –נתונים טכניים  – 4פרק 

 מעלית משא ללא ליווי. –נתונים טכניים  – 5פרק 

 מעלונים –נתונים טכניים  – 6פרק 

 כתב כמויות. – 7פרק 

 תאור הציוד המוצע. – 8פרק 

 חוזה שרות. –נספח א' 

 .717133 –תכניות  –ספח ב' נ
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 כללי - 1פרק 

 הקדמה 1.1

מעליות  נוסעים, מעלית משא  3העבודה הכלולה במפרט זה היא לתכנון, אספקה, הרכבה, והפעלה של 

 ומעלונים במכללה האקדמית צפת. 

 .1,3,4מעליות נוסעים  מס' 

 )ללא ליווי( 6מעלית שרות מס' 

 .2,5מעלונים 

 בהם מוגדרת מעלית הכוונה למעלית או מעלון. 2, 1בכל המקומות בפרקים 

 

 העבודההיקף  1.2

 החוזה לאספקה והתקנת המעליות יכלול את העבודות הבאות: 

תכנון מושלם, עיצוב ופתרונות אקוסטיים )בשיתוף עם המתכננים הרלוונטים( התקנה והפעלה  .1

של המעליות כולל תכניות הרכבה, תכניות בניה וכל אינפורמציה נוספת הנדרשת לצורך שילוב 

 והתקנת המעליות בבנין.

 הפרויקט וקבלני המשנה האחרים בפרויקט. קשר עם מנהל .2

ביצוע בדיקות פנימיות של הספק, בדיקות עם גורמי רישוי )מכון התקנים( ומסירה של מערכות  .3

 ( , הוראות הפעלה והוראות אחזקה.AS MADEסטים של תכניות עדות ) 3המעליות כולל 

 מתן שרות בתקופת האחריות ולאחריה. .4

 

 המעליות שיותקנו במכללת האקדמית צפת יענו על הדרישות המופיעות להלן:  1.3

 המפרט הטכני המיוחד: .א

 כללי. .1

 תנאים כללים. .2

 נתונים כללים. .3

 נתונים טכניים. .4

 כתב כמויות. .5

 תאור הציוד המוצע. .6

 חוקי התכנון והבניה המתיחסים למעליות. .ב

 .2481תקן ישראלי  ת.י.  .ג

 )אינה מצורפת(. -( 1970)פקודת בטיחות בעבודה נוסח חדש  .ד

 )אינו מצורף(.בשיתוף עם הקבלן הראשי. -פרק רעש ממעליות  1004ת.י  .ה

 דרישות התאמות לנגישות. 70חלק  2481ת.י  .ו

 חוק חשמל. .ז

 תקנות שרותי הכיבוי הארציים והמקומיים. .ח

 .717133תכניות היועץ מס'  .ט

 הנחיות יועץ אקוסטיקה. .י

 תאור אדריכל )בגוף המפרט(. .יא

 מצורף. חוזה שרות .יב

 )אינו מצורף(. 17מפרט כללי בינמשרדי )הספר הכחול( פרק  .יג
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 בכל מקרה עדיפה כל דרישה של המפרט הטכני המיוחד על דרישות המפרטים הכללים.

על הספק להעביר ליועץ , בכתב, כל שינוי בתקנים או בתקנות אשר יחולו או עומדים לחול, במשך הפרויקט, 

 הפרויקט ע"י הרשויות. ועלולים להשפיע על אישורו של

 

 תנאים כללים - 2פרק 

 תנאי ההצעה:. 2.1

 על הספקים לציין תוצרת וארץ המוצא של הציוד שיסופק על כל פרטיו    2.1.1

 למפרט זה.  8וזאת על גבי הטפסים בפרק   

 

 בתנאים הכללים שלהלן:   2.1.2

 "ספק" פרושו: חברה שתספק ותרכיב את המעליות. 

 "מזמין" : פרושו:  מכללה אקדמית צפת.            

 "היועץ" פרושו:  אוברמן ניב וולנסקי מהנדסים. 

 "צו התחלת עבודה" : כמשמעותו בחוזה שיחתם בין היזם לקבלן. 

 "קבלן המשנה" : קבלנים שונים העובדים באתר במקביל לעבודות      

 , כגון : קבלן שלד, קבלן חשמל וכד'.הספק                                        

 "קבלן ראשי" :  הקבלן המבצע את המבנה.            

"מנהל הפרויקט" :  נציג המזמין לעבודה זאת להלן "המנהל" : מי  שמונה  ע"י המזמין :              

 יעקב שטרית. –מעלה מעלה 

 

דרישות היזם. היזם  והיועץ שומרים  הקבלן יזמין על חשבונו את המעליות אצל הספק ועפ"י  2.1.3

לעצמם זכות לפסול, ללא נימוק נוסף, ספק אשר אינו עולה על דרישות שבמפרט זה או 

שניסיונו אינו מספק לעבודה בהיקף זה. מבלי לפגוע אמור לעיל יוכל הקבלן להגיש את הצעתו 

 המבוססת רק על אחד מהספקים כדלקמן:

 מעליות   2.1.3.1

 ( אלקטרהOtis). 

 ( טיסנקרופThyssen.) 

 ( ישראליפטKone.) 

 ( שינדלרSchindler.) 

 ( לדיקו ליפטHunday.) 

 ( שחק מעליותOrona) 

 

 מעלונים  2.1.3.2

 .תעמל מזרע 

 .סדן 

 מחיר המעליות כלול במחיר המבנה.   
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 שמורה בידי המזמין האפשרות להזמין, את כל המעליות או חלקן הכל עפ"י החלטתו הבלעדית.  2.1.4

 שמורה בידי המזמין הזכות  להזמין את המעליות ישירות אצל הספק.  2.1.5

בכל מקום במפרט זה שמוטלים בו חובות על הספק לטובת הקבלן ו/או המזמין , יחשבו החובות   2.1.6

 כמוטלים על הקבלן לטובת היזם.

אחריות הכוללת כלפי הגדרות "קבלן" "ספק" במפרט זה באות להגדיר את היחסים ביניהם אולם ה  2.1.7

 המזמין היא של הקבלן בלבד.

 אחרי העברת רשימות ציוד ומחירי שרות בכתב הכמויות לאישור היזם/היועץ. רקספק יאושר   2.1.8

 

 תכניות ואישורים  2.2

שבועות מיום קבלת ההודעה על מסירת העבודה לספק, ולפני ביצוע של   כל עבודה על ידו , על  8תוך 

ת כל התכניות עבור השלמה מדויקת של   הפיר וחדרי המכונות לשם הרכבת המעליות  הספק להגיש א

 על חלקיהן.

 פירוט התכניות:

  תכניות מערך ראש הפיר הכוללות: גדלים ומיקום כל הציוד, ווי תילוי, תפוקת חום, אוורור

 נדרש וטמפרטורת מינימום ומקסימום נדרשת, עומסים ומיקומם.

 

  הכוללת פסים, תא, משקל נגדי קורות הפרדה כבלי תילוי, איזון, הזנה , תכנית מערך פיר

 ומיקום אביזרים ועומסים בבור הפיר על הקירות ועל קורות ההפרדה.

 

  חתך אנכי של הפיר כולל מיקום חיזוקי הפס, קורות הפרדה, מיקום     אביזרים.  גובה

 אביזרים בפיר , מרווחים על פי תקן ומרווחים עודפים.

 

 .תכנית חווט 

 

 .תכנית בור ופגושות כולל עומסים ומיקום פתחים 

 

 .תכנית תא, מסגרת תא,  פריסת קירות ופרטי תא לאישור האדריכל 

 .דלתות, משקופים , מפעיל דלת וכל חלקיהם 

 

 .תכנית חזית כולל כיסויי כניסה ופתחים בבניה 

 

  , קטלוגים של האביזרים לצורך תכנית סיגנליזציה, הכנות הנדרשות לצורך התקנת האביזרים

 בחירתם ע"י האדריכל.

 

 .תכניות אלה לאחר תאום פרטי גמר עם האדריכל 
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. שמורה בידי PLT -ו DWGוהן על גבי מדיה מגנטית קבצי  HARD COPY -התכניות  יוגשו הן ב

המזמין הזכות לדרוש העלאת תוכניות למערכת ניהול פרויקט שתשמש את הפרויקט  )וזאת ללא 

 ום במסגרת חוזה הרכבת המעליות(.תשל

מכיוון שתכניות בניה ראשוניות כבר נמסרו למתכננים )אדריכל, וקונסטרוקטור( ע"י היועץ והפירים 

 בנויים בחלקם, יהיה על הספק לאשר תכניות אלה ולשלב את הנתונים בתכניותיו. 

סים ו/או מומחים בעלי הספק אחראי לטיב התכנון הנ"ל. הספק מתחייב לבצע את התכנון ע"י מהנד

נסיון בעבודות הנדונות, ובעלי ידע הנדסי מתאים בעבודות התכנון שיבוצעו על ידם והמכירים את 

 כללי המקצוע, הוראות התקנים, החוק והתקנות,  אף אם לא נזכרו במפורש במפרט הטכני.

שיבצעו עבודות שבועות יהיה על הספק להגיש דרישותיו הראשוניות לקבלנים אחרים  4בתוך 

 הקשורות בהתקנת המעלית.

 .אישור סופי על מידות הפירים וחדרי המכונות 

 .עדכון לעומסים המופיעים בתכניות הראשוניות ומיקומם 

 .עומסי חשמל הנדרשים 

  ק"ג )במידה והדקורציה תבוצע בארץ(. 300לפחות  -משקל מכסימלי לעיצוב תא 

 .טמפ' עבודה ותפוקת חום 

 ם.הכנות עבור פיגו 

 .חווט נדרש למערכות התצוגה והאינטרקום 

  הרכבה והפעלה       כל מידע אחר הנחוץ להשלמת העבודות של קבלנים אחרים ע"מ לאפשר

 נאותה של המעליות.

 .אישור על אביזרים המעוגנים בבטונים 

 כל התכניות חייבות לקבל אישור המזמין, היועץ.

התכניות אסמכתא לבצוע, הספק לא יבצע כל עבודות, לאחר בדיקתן ואשורן ע"י המזמין, ישמשו 

 קניות או פעולות אחרות, אלא לאחר אישור התכניות הכלליות.

כל החלקים אשר ישמשו במעליות חייבים לקבל אישור בכתב מאת המזמין לפני הרכבתם. תכניות 

ים עם שבועות מיום סיכום הפרט 4פרטי הגמר של המעליות יש להגיש לאישור האדריכל תוך 

 האדריכל.

עותקים, היועץ יעיר את הערותיו על גבי התכניות יאשרן  3-כל התכניות תשלחנה לאישור היועץ ב

 ויעביר עותק אחד לספק.

 הספק יעביר את התכניות המאושרות עם הערות היועץ ל:

 עותקים. 2יזם: 

 עותק. 1אדריכל: 

 עותקים 2מנהל הפרויקט: 

 עותק. 1קבלן ראשי       

 

מחובתו להבטיח תכנון ויצור  בשום אופןאישור תכניות העבודה ע"י היועץ, לא ישחרר את הספק 

נאותים, הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון. הספק יתקין, ישנה ויחליף כל פריט או חלק של עבודה 

ללא אשר היועץ ימצא אותו פגום, בעל איכות ירודה או שאינו עומד בדרישות המפרט והתקנים, וזאת 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  345 עמוד
 

דיחוי ובאופן אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הבצוע, או כדי לפגוע בקצב התקדמות 

 העבודות. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע המפורט לעיל, הכל כלול במחיר.

 דוגמאות  2.2.1

 על הספק להעביר למזמין ולאדריכל דוגמאות של חומרי הגמר )פורמיקה, עץ  

, פחי כיסוי, פח צבוע, מראות וכד'( לצורך בחירה ואישור של גימור המעליות. , שיש C.V.Pפלב"מ 

דוגמאות החומרים שיבחרו ישארו אצל נגיד המזמין  לצורך בדיקת התאמה בעת בדיקות הקבלה 

 הסופיות.

 

 התאמה לתוכניות 2.2.2

 על הספק לבדוק ולאשר את תכניות היועץ והתאמתן לציוד אותו הוא מציע.  

 שנה אי התאמה בין תכניות היועץ לבין תכניות הספק, יתריע על כך באם י 

 למפרט זה, לצורך ביצוע התאמות כבר בשלבים ראשונים של  6הספק בפרק  

 הבניה. הספק לא יבצע שינויים כלשהם עד אשר יקבל אישור כי ההתאמות  

 בביצוע הבניה אכן מתבצעות.  

  

 דו"ח מהלך העבודה   2.2.3

האחראי עבור ביצוע העבודה,  ינהל יומן ובו תרשמנה העבודות, התקלות והנתונים הספק או  

 החשובים האחרים בנוגע לבצוע העבודה. ב"כ המזמין רשאי בכל עת לעיין ביומן הנ"ל.

 

 -עבודות בניה: 2.3

 מידות  2.3.1

תמך על תכניות הבנין על הספק, לבדוק את כל המידות הדרושות במקום, בהתאם למציאות ולא להס           

בלבד, וכ"כ  יודיע למזמין על  אי התאמות  באם תהיינה. הקבלן יבצע בקרת אנכיות הפיר במהלך 

 הביצוע ויודיע למנהל הפרויקט  לספק וליועץ על כל שינוי או סטיה  )מהתכנון(.

רשו שינויים או באם על הספק ללמוד את האתר, דרכי הגישה אליו האחסון ואופן ההרמה. באם יד            

יהיה צורך בהריסות ובניה תעשה עבודה זו ע"י הספק   2.2לא תוגשנה תכניות בזמן הנדרש בסעיף 

 ועל חשבונו.

 

 קבלנים אחרים   2.3.2

בשטח יעבדו קבלני משנה אחרים, על הספק לבצע עבודה תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם  

 גורמים אלה.

רעות/תביעות הדדיות וכיו"ב ימסר הנושא לטיפול היועץ והמנהל  והכרעתם נתגלו חילוקי דעות/הפ 

 תהיה סופית, תחייב את הספק.

 הספק לא יהיה זכאי לתשלום כלשהוא עבור התיאום ושיתוף פעולה עם גורמים אלה. 

 

 עבודות באחריות הקבלן הראשי / מזמין. 2.3.3

 עבור המעליות 

 הראשי בהתאם לתכניות הספק:העבודות הבאות יבוצעו ע"י הקבלן  
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 5בניית פירים ע"פ המידות המופיעות בתכניות אדריכלות ובאנכיות הפיר היא  (1

 )חלק מהפירים בנוי(. ±ס"מ 

 בניית ראש פיר, הכולל ווים לנשיאת הציוד , תאורת חירום, איוורור מתאים. (2

'( פרק ג 1988הצבת פיגום יציב ובטוח בהתאם לתקנות עבודות בנייה )התשמ"ה  (3

 לכל גובה הפיר, למשך תקופת ההרכבה ולפי תכניות הספק. 

 כל עבודות הבניה והטיח הקשורות בהרכבת המעלית, בהתאם לדרישות הספק. (4

 ביטון משקופים ויציקת ספים. (5

 בידוד אקוסטי, באופן שיתמלאו דרישות התקן הישראלי/יועץ אקוסטיקה. (6

 קו טלפון לראש הפיר/ בסמוך ללוח הפיקוד. (7

 לריתום קורות בראש הפיר לפי תוכניות הספק.נישות  (8

 סימון גובה קומות. (9

 אספקת חשמל זמני ויציב לתקופת ההרכבה וההפעלה. (10

חיבור חשמל קבוע בהתאם לתכניות הספק , כולל מפסקים ראשיים והארקת יסוד  (11

 בפירי המעליות.

 התחברות באחריות הספק. -נקודת כוח לזמן ההרכבה בקרבת הפירים (12

 תכליתית בראש הפיר ומעל לוח הפיקוד.תאורה דו  (13

 כל החווטים מחוץ לפיר. (14

 )אם ידרש(. º 40אוורור ראש הפיר, כך שהטמפרטורה בהם לא תעלה על  (15

 בהתאם לצורך. -ביצוע הגנות שמירה וגידורים (16

 אספקת מחסן מואר, יבש ונעול סמוך לפיר לשימוש הספק. (17

חי האיחסון כולל תוואי אספקת שטחי איחסון בחניונים לרבות דרכי גישה לשט (18

 המתאים לנסיעת מלגזה כולל תמיכות במידה ונדרש.

 אספקת והתקנת שיש ברצפת התא. (19

 

 -החשמל: 2.4 

  -עבור המעליות:  2.4.1

הרץ וכן הארקה  50וולט,  400הקבלן ראשי, באמצעות קבלן החשמל, יספק קו חשמל תלת פאזי             

וולט לראש הפיר  עבור הכח והמאור למעליות. כן יספק הקבלן הראשי ,  230אפס וקו חד פאזי 

באמצעות קבלן החשמל מתגים ראשיים המתאימים לאספקות הנ"ל. כל החיבורים והמכשירים 

שאחרי המפסיקים הנ"ל, יבוצעו ע"י ספק המעליות בהתאם לתקן ולדרישות חברת החשמל כן 

 ן. )הפעלת תאורת פיר בכל קומה(.יתקין הספק תאורת פיר  ושקעים עפ"י התק

 המזמין / קבלן ראשי, באמצעות קבלן החשמל, יספק תאורה, שקע כוח חד            

 פאזי, ויחידות תאורה ולמבואת המעליות ליד לוחות הפיקוד.            

שמל. על כן יספק קבלן החשמל גנרטור חרום להזנת המעליות, בהעדר אספקת חשמל של חברת ח            

 הספק להגיש דרישותיו לאיכות קו ההזנה מגנרטור חרום.

  

 -חשמל לצרכי עבודת הספק:  2.4.2

המזמין יספק זרם חשמל לצרכי עבודת הספק בנקודה כל שהיא באתר הבניה. ההתחברות למקור  

 זרם זה ע"י הספק  באחריותו ועל חשבונו.
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זמני הכולל מפסקים חצי אוטומטיים וממסר פחת וזאת  הספק יתחבר למקור זרם זה באמצעות לוח           

 על מנת שלא לגרום להפסקת חשמל אצל צרכנים אחרים הפועלים בו זמנית.

 

 -טיב העבודה:. 2.5

הספק מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים,לחוקים ולתקנים הקיימים 

ממדרגה ראשונה המתאימים לבצוע והמקובלים. העבודות תבוצענה ע"י פועלים במספר הדרוש 

 העבודות.

על הספק לספק החומרים, המתקנים והמכשירים הדרושים לעבודה. כל החומרים והחלקים יהיו 

 חדשים ומטיב  משובח.

 אין למסור עבודה כלשהי לקבלן משנה אלא באישור מוקדם ובכתב ע"י המזמין.

 מנהל הפרויקט רשאי לפסול קבלן משנה לספק באם, לדעתו, אין הוא מבצע  

 כראוי את העבודה.         

 כל ריתוך , במרוצת ההרכבה, יתבצע ע"י רתכים מוסמכים.    

 

 -נזק לבנין: 2.6

הספק אחראי לכל נזק שיגרם לבנין, למכונות, למתקנים ולבני אדם, על ידו או ע"י עובדיו או ע"י פגם  

בחומרים שמסופקים על ידו או כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או לקויה, והספק יהיה חייב לפצות 

 את המזמין על הנזקים הנ"ל 

 בשלמותם.        

אין לבצע עבודות או פעולות חיצוב במבנה, בקורות, בעמודים או בתקרות ללא אישור מוקדם מאת  

 המנהל. 

מתאימים המהווים כסוי מלא לנזקים שיגרמו לבני אדם,לחומרים, הספק יהיה חייב להוציא בטוחים  

למתקנים ולמכשירים מסיבות כלשהן כולל רעידת אדמה, שיטפון, אש, קצר או זרם חשמל וכו' בתחום 

 עבודתו. כ"כ  יהיה  עליו להוציא בטוחים לגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו.

 .על הספק להמציא עותק מהפוליסות למזמין        

 

 

 -עבודות נוספות:  2.7

ביצוע כל עבודה או אספקת חומרים שאינם כלולים ב"כתב הכמויות" או בתאור הטכני טעונים אישור   

 מוקדם בכתב של המזמין או בא כוחו.

 

 הרכבת המעליות  2.8

 על הספק לבצע את עבודותיו ע"י עובדים מקצועיים ומעולים. 

דה. המזמין רשאי לדרוש כי ההפעלה הסופית ובדיקת הקבלה בהשגחה ישירה של מומחים ומנהלי עבו 

הפנימית של הספק תבוצע ע"י נציג מוסמך של חברת האם של ספק המעליות וזאת במידה ובמהלך 

ההפעלה יתברר כי יש צורך במפעיל כזה.על הספק לספק נוסף על החלקים העיקרים את כל חומרי 

שירים, מכשירי הרמה וכל האבזרים הדרושים לעבודה העזר וחומרים נוספים, את כלי העבודה והמכ

 מקצועית ממדרגה ראשונה.



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  348 עמוד
 

הספק ידאג להובלה ולעבודות סבלות הדרושות לבצוע העבודות הכל על חשבונו וכלול במחירי היחידה  

 השונים.

על הספק לדאוג לנקיון אתר העבודה, לכל משך תהליך ההרכבה, לדאוג לסילוק פסולת מצטברת       

 נוע שמן וגריז בפיר, בבור, בחדר המכונות ובכניסות.ולמ

 עובד של הספק שלדעת המנהל  מנהל הפרויקט יהיה רשאי לצוות על הרחקתו של מנהל עבודה או כל

הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית מתאימה או  שהתנהגותו אינה כשרה 

 בעיני המנהל. 

 ידי הספק ישולמו -כל התשלומים של שכר העבודה וכל  התשלומים הסוציאליים  למועסקים  על

על ידו ושום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין לספק או בין המזמין לעובדי 

 הספק. הספק יבטח את עובדיו כנגד כל הסיכונים. 

 דאוג  לקיום  הוראות כללי הזהירות והבטיחות הספק מתחייב בכל מקרה, וללא יוצא מהכלל,  ל

ולנהוג בהתאם להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת בטיחות בעבודה וכל חוק ותקנה  אחרים 

 העוסקים בהעסקת עובדים ובטיחותם.

  הספק חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הזהירות והבטיחות  הדרושים למניעת כל סכנות, נזק

 בטחת אופן ביצוע העבודות במתקן   זה. לרכוש או אדם ולה

  האחריות עבור ביצוע העבודות ואופן ביצוען תהיה באחריותו הבלעדית של הספק, ובכל מקרה

יהיה עליו לשפות את המזמין  עבור כל תביעה שהיא שתוגש נגדו בקשר לכך. הספק חייב לבטח את 

זה או כתוצאה מהן, לרכושו או לגופו עצמו נגד כל נזק שייגרם ע"י עבודות במתקן זה ובהתאם לחו

של כל אדם, לבטח את הציוד, את פועליו וכל צד שלישי. לפי דרישת המזמין עליו להציג  כל אחת    

 מפוליסות הביטוח לעיל.  

  על הספק לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק למבנים ולמתקנים   כלשהם הנמצאים

 יתוקן ע"י הספק ועל חשבונו הוא.   בשטח  העבודה. כל נזק שייגרם, 

 מוסמך. כל ריתוך שיבצע רתך של הספק בשטח או בבית  המלאכה יבוצע  ע"י רתך 

  ק"ג לפחות בצמוד  5לא תתבצע עבודת ריתוך או עבודה אחרת באש/חום  ללא מטף  כיבוי תקין של

 לעוסקים במלאכה.

 

 הערות כלליות    

 הרכבת תאי המעליות תבוצע במועד המוקדם האפשרי ביותר.      -    

 לוח זמנים למסירת כל אחת מהמעליות יקבע בין קבלן לספק בחוזה ההרכבה.

באם יותקן באתר יותקן עגורן ע"י הקבלן הראשי, יוכל ספק המעליות לקבל שירותי עגורן ללא      

 תמורה ובתאום מראש. 

 פורק לפני הגעת הציוד תהיה עלות שכירת מנוף על חשבון הספק.במידה והעגורן י     

הקבלן הראשי יספק מקום אחסון בבניין מתאים בגודלו עבור אחסנת חלקי המעליות  למשך תקופת 

ההרכבה.האחסון באחריות ספק המעליות, הקבלן הראשי/מזמין רשאי  לשנות את מיקום 

ום חלופי, במקרה כזה יוזז הציוד ע"י ספק המחסן מאילוצי עבודה ולתת לספק המעליות מיק

 המעליות באחריותו ועל  חשבונו.
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 -מסירה:.2.9

ימסור אישור על בצוע ו את הבדיקות הבאות על חשבונולאחר סיום הרכבת המעליות יזמין הספק   2.9.1

הבדיקות כהוכחה שהבצוע תקין. במידה ובדיקה כלשהיא תגלה ליקוי, פגם או דרישה לתקון או  

 השלמה, יהיה על הספק למלא אחר הדרישות הנ"ל עד כמה שהן בתחום  בצוע עבודתו.

 מטעם חברת החשמל. .א

)למעלית משא      מטעם מכון התקנים או בודק מוסמך של מעליות ממשרד העבודה  .ב

 ללא ליווי או במידה ומכון התקנים יתן  אישור קבוע או זמני לבדיקה כזו(.

 ק )כולל רשימת הערות המחלקה(.מטעם מחלקת בקרת טיב של הספ .ג

 אישור בודק חשמל להתאמת ההרמוניות ומקדם ההספק לדרישות המפרט. .ד

 וכן כל בדיקה נוספת אשר תדרש ע"י הרשויות לצורך מתן אישור להפעלתן של המעליות.

בנוסף לבדיקות הנדרשות ע"י מכון התקנים , משרד העבודה ובודק חשמל יבוצעו ע"י הספק 

 ת:הבדיקות הבאו

 עומס בנסיעה אחת רצופה )מעלה ומטה(. 110% -המעליות תבדקנה ב 

 הערה: מטרת בדיקה זו לודא כי המנוע , בזרם יתר, מסוגל לטפל בעומס יתר.

 ( במהירות נומינלית לפחות 100%המעליות תעבודנה בעומס מלא )דקות   ברציפות. 20 

 לצורך בדיקות אלה.הספק יביא לאתר את כל ציוד הבדיקה והעומסים הנדרשים 

ימים לפני ביצוע הבדיקה )בכתב( על מנת שיוכל להשתתף  7יש לידע את יועץ המעליות לפחות 

 בבדיקות.

הערה: לאחר ביצוע הבדיקות הנ"ל יש לכוון את מכשיר עומס היתר ומתקן השקילה  לערכים 

 הנומינלים.

 א.*  בעת ביצוע הבדיקות יתכן ולא יבוצע עדיין ציפוי וריצוף הת

*  הספק יכוון את מכשיר עומס היתר ומתקן השקילה בשנית לאחר ביצוע עבודות   האתר בתא 

 ולפני מסירתה למזמין לצורך שימוש שוטף.

 

 הגשת מסמכים  2.9.2

 עותקים   3 -לאחר ביצוע הבדיקות, ימסור הספק את המסמכים הבאים ב           

 למזמין.           

 .2.9.1תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף  .א

 " הוראות וקטלוגים.AS MADEתכניות  עדות " .ב

 מערכת תכניות 

 ASעותקים מערכת מושלמת של תכניות עדות סופיות של המערכת )" 3 -הספק יספק ב 

MADE לאחר סיום כל עבודותיו במתקן או בחלק מהעבודה כפי שידרש ע"י היועץ, ויכללו ,)"

את  כל השינויים וסטיות שנעשו בבצוע, ביחס לתכנית המקורית. שרטוטים אלה יכללו במפורט                   

י את מכלל המערכת כולל: מערכת החשמל, הפיקוד וכו' יופיעו בהם כל ציוד, מוצרים,  אביזר

עזר וחיווט חשמלי אשר יהיו קיימים בבנין  בסיום ביצוע המתקן והפעלתו. שרטוטים אלה 

 -ו CDחייבים לקבל את אישור היועץ לפני קבלתם הסופית ע"י המזמין. כמו כן יספק הקבלן 

HARD COPY  של כל השרטוטים לעיל. הקבלן יתלה ליד לוחות בצורה נאה, את הוראות

 ות חילוץ וכל הנדרש על פי החוק.ההפעלה של המתקן, הורא
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 סטים של תוכניות פיקוד יהיה עם למינציה בציפוי פלסטיק ויוחזק בחדר המכונות. 2

 ספר אחזקה .ג

עותקים בשפה עברית. הספר יהיה כרוך במעטפה קשה עם סידור  3-הספק יגיש "ספר אחזקה" ב 

 מתאים להוצאת דפים והכנסתם ספר האחזקה יכלול בין השאר:

  תכניות "כפי שבוצע", כמפורט לעיל.מערכת 

 .תיאור המתקן על מערכותיו 

  הוראות הפעלה אחזקה, לרבות מערך מיוחד המתאר את סדר ההפעלה הרגילה היומיומית

של המתקן, טבלת תקלות שכיחות ואופן הטיפול בהן, לרבות דיאגרמות או שרטוטים 

לבצע, הוראות לטיפול  הדרושים לשם הבנת הפעולות אשר על הטכנאי ועובד התחזוקה

מונע ולאחזקה כפי שנמסרו לספק ע"י יצרני הציוד, לרבות מערכי טיפול "יומי", "שבועי", 

"חודשי", וכו', הכוללים כל פעולה אשר על עובד האחזקה לבצע במועדי הנכון, על מנת 

 לשמור על המתקן במצב תחזוקה מעולה במשך כל  תקופת קיומו.

 וסמך לכל הציוד הנדרש.תעודות בדיקה של בודק מ 

 .תעודות בדיקה של בודק מוסמך למערכות החשמל למינהן 

לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המעליות בהשתתפות המנהל, והיועץ, שיבדקו   

 התאמת המתקן למפרט הטכני.

 הספק יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים לביצוע הבדיקות.  

 יבצעם הספק מידית. -אי התאמות, או ליקויים  יתגלו  

 לאחר ביצועם תערך מסירה סופית של המתקן.  

 

 -הדרכה:. 2.9.3

במסגרת המסירה ידריך הספק את משתמשי המעליות בשימוש במעליות ובמתן "עזרה 

 ראשונה" ופעולות חילוץ במקרה של הפסקת זרם או במקרה של תקלות אחרות. 

 יצוע בדיקת בודק מוסמך, תמסרנה המעליות לשימוש.בתום ההדרכה ולאחר ב

 .2.9.2 -ו 2.9.1אין במסירת המעליות לשימוש הוכחה כי המעליות עומדות בדרישות סעיף 

 

 שילוט וצביעה  2.10 

על הספק להתקין את כל השלטים הדרושים בתא, בכניסות, שלוט העומס המותר, בכניסה לחדר  

בהתאם לתקן. יש לצבוע את כל האביזרים הקשורים לפעולת המכונות הוראות לשימוש וחילוץ 

החילוץ )ידית חילוץ, גלגל חילוץ, מפסק ראשי וכו'( בצבע אדום. כ"כ יש לסמן את הכבלים לציון 

עמידת המעליות בכל קומה )קומות קיצוניות צבע שונה(. ניתן להשתמש בנורית מוזנת מסוללה 

 נטענת לסימון מיקום מעלית בתחנה.

 

 -אחריות:  .112 

הספק אחראי לכל החלקים, החומרים, המתקנים והמכשירים. כ"כ על טיב העבודה לתקופת 

תקופת והאחריות הנ"ל חלה מיום התחלת השמוש הסדיר  חודשים, תחילת   24אחריות של 

במעליות או מועד המסירה הסופי וזאת  עפ"י המוקדם מבין השניים.במידה, ומסיבות השמורות 

, ולאחר מועד המסירה הסופי, לא תופעלנה המעליות כולן או חלקן, יבצע הספק  עם המזמין
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ממחיר השרות הרגיל כפי שמוסכם בכתב  40%במעליות טיפול משמר. מחיר הטיפול המשמר יהיה 

הכמויות. במקרה זה תחל תקופת האחריות במועד המסירה לשימוש שוטף האחריות מותנית 

הספק  חתימת הספק על חוזה לאספקה והתקנת המעליות,  במתן שרות בתקופת האחריות ע"י

 מהווה הסכמתו לנוסח  חוזה השרות המצורף.

על הספק, לבצע מיד ועל חשבונו עם קריאה ראשונה של המזמין או המשתמש את כל התיקונים, 

ההתאמות וכד' במשך תקופת האחריות והבדק בהתאם לדרישות ב"כ המזמין ובהסכמתו בתקופה 

 הסכם השרות ותיקון התקלה יבוצע ברציפות עד לתיקון הסופי. ותר, עפ"יהקצרה בי

 הספק חייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף מקוריים על מנת לעמוד בתנאי אחריות אלה. 

בתום תקופת האחריות יבצע ב"כ המזמין את בדיקת הקבלה השניה שלו והספק חייב לבצע,  

התיקונים,השינויים והחלפת החלקים הלקויים והפגומים או בהתאם לתוצאות הבדיקה הנ"ל, 

 הבלתי מתאימים.

 לאחר ביצוע התיקונים תערך בדיקה נוספת. 

הספק מאחריותו עפ"י סעיף  אישור התכניות או קבלת המעליות ע"י המזמין אינם משחררים את

 זה.

התקלות הגורמות חודשי הפעלה ושימוש )שיחשבו לתקופת הרצה( מתחייב הספק שמספר  3לאחר 

 תקלות בשנה. 6להשבתת המעליות  והתלויות בספק לא יעלה על 

 

 שרות שוטף וטיפול מונע  2.12

עם התחלת השימוש הסדיר במעליות יחתום המשתמש על חוזה שרות ועפ"י המחירים בכתב  

 400-ולמעלית לחודש ₪  1,000הכמויות, ועפ"י נוסח חוזה שרות מצורף. המחירים המירביים יהיו 

למעלון לחודש, אולם על הספק לציון את מחיר השרות המוצע על ידו בכתב הכמויות המשתמש ₪ 

רשאי לנהל מו"מ עם הספק בנושא מחירי השרות. חתימת הספק על חוזה ההרכבה מהווה הסכמה 

 של הספק לנוסח חוזה שרות מצורף.

 

 לוח זמנים 2.13

כל קבוצה של מעליות המותאם ללוח הזמנים של הפרויקט, על הספק להגיש לוח זמנים מפורט ל          

לוח הזמנים יהיה מפורט  דיו על מנת שניתן יהיה לפקח על התקדמות העבודה של הספק. לוח 

 הזמנים יכלול בין היתר את הפעולות הבאות:

 תכנון 

 אישור תכניות 

 .יצור 

 .הובלה 

 )התקנה )כתלות בהתקדמות עבודות הנדסה אזרחית בפרויקט 

 מסילות ומשקופים.= 

 = התקנת ציוד.

 = הפעלה.
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יש לציין בלוחות הזמנים אבני דרך המבוצעות ע"י קבלנים אחרים )כגון בנית פיר, חדר מכונות, 

ריצוף, ביטון משקופים, אספקת חשמל וכד'( ולציין את הזמנים הקריטיים להשלמתם וזאת ע"מ 

 שלא לפגוע בלוח הזמנים לאספקה והתקנת המעליות.

או אחרת שנמצאת  M.S .PROJECTהמזמין יכין את  לוח הזמנים בתכנת ניהול פרויקטים 

בשימוש של מנהל הפרויקט או כל תכנה אחרת של ניהול פרויקטים וזאת לצורך שילובו בלוח 

 ובמדיה מגנטית. HARD COPY -הזמנים של הפרויקט, לוח הזמנים יסופק ב

הנדרשת לביצוע כל שלב וזאת על מנת לאפשר מעקב על לוח הזמנים יכלול את כמות ימי העבודה 

 יכולתו של הספק לעמוד בלוח זמנים עפ"י כ"א שהוקצה לפרויקט.

 

 נתונים כללים מעליות נוסעים משא ומעלון - 3פרק 

 1מעליות נוסעים למבנה פיזיוטרפיה מס'  3.1

 

                                          תאור

 ק"ג 1600נוסעים  15 עומס

 מ'/ שניה 1.0 מהירות נסיעה

 זרם חילופין מבוקר ללא ממסרה סוג הנע

 מ' 16.30 גובה הרמה

 5 מספר תחנות

 כולן באותו צד 5 מספר דלתות בפיר

 סימפלקס מאסף מלא פיקוד

 ראה תכניות פיר המעלית

 חלקו יצוק וחלקו מקונסטרוקציה פלדה מבנה הפירים

 חדר מכונה.ללא  מיקום חדר מכונות

 2200X2200 מידות פנימיות של הפיר

 עפ"י הנתונים הטכניים סימונים

  עפ"י הנתונים הטכניים מבנה התא

  X 1000 2100 כניסות

  אוטומטיות פתיחה מרכזית בתא ובתחנות דלתות

  גלגלי נסיעה או נעלי החלקה ללא ...... נעלי תא ומשקל נגדי

  לתאעם גלגלים מתחת  2:1 תילוי

  מ"מ 5 דיוק עצירה

  פאזות 3הרץ,  50וולט ,  400 הזנה חשמלית

  שקטה ביותר מותאמת למבנה. פעולת המעלית

  התנעות לשעה , ניצול קשה  180 תדירות הפעולה

 

נדרשת מעלית עם מכונה ללא ממסרה מותקנת בראש הפיר ולוח פיקוד ואמצעי חילוץ לצד הדלת בתחנה 

 גורים.מ לעבודה מאומצת. לא תאושר מעלית המיועדת לעבודה קלה במבנההעליונה. המעלית 
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 3מעלית נוסעים למבנה מ.ס.ר מס'  3.2

 

                                          תאור

 ק"ג 1000נוסעים  21 עומס

 מ'/ שניה 1.0 מהירות נסיעה

 זרם חילופין מבוקר ללא ממסרה סוג הנע

 מ' 12.45 גובה הרמה

 4 מספר תחנות

 כולן באותו צד 4 מספר דלתות בפיר

 סימפלקס מאסף מלא פיקוד

 ראה תכניות פיר המעלית

 חלקו יצוק וחלקו מקונסטרוקציה פלדה מבנה הפירים

 ללא חדר מכונה. מיקום חדר מכונות

 X 2600 2800 מידות פנימיות של הפיר

 עפ"י הנתונים הטכניים סימונים

  הנתונים הטכנייםעפ"י  מבנה התא

  X 1100 2100 כניסות

  אוטומטיות פתיחה מרכזית בתא ובתחנות דלתות

  גלגלי נסיעה או נעלי החלקה ללא ...... נעלי תא ומשקל נגדי

  עם גלגלים מתחת לתא 2:1 תילוי

  מ"מ 5 דיוק עצירה

  פאזות 3הרץ,  50וולט ,  400 הזנה חשמלית

  מותאמת למבנה.שקטה ביותר  פעולת המעלית

  התנעות לשעה , ניצול קשה  180 תדירות הפעולה

 

נדרשת מעלית עם מכונה ללא ממסרה מותקנת בראש הפיר ולוח פיקוד ואמצעי חילוץ לצד הדלת בתחנה 

 העליונה. המעלית לעבודה מאומצת. לא תאושר מעלית המיועדת לעבודה קלה במבנה מגורים.
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 4מס'  מעליות למבנה סיעוד 3.3

 

                                          תאור

 ק"ג 1250נוסעים  15 עומס

 מ'/ שניה 1.0 מהירות נסיעה

 זרם חילופין מבוקר ללא ממסרה סוג הנע

 מ' 14.62 גובה הרמה

 4 מספר תחנות

 כולן באותו צד 4 מספר דלתות בפיר

 סימפלקס מאסף מלא פיקוד

 ראה תכניות פיר המעלית

 יצוק מבנה הפירים

 ללא חדר מכונה. מיקום חדר מכונות

 2200X2200 מידות פנימיות של הפיר

 עפ"י הנתונים הטכניים סימונים

  עפ"י הנתונים הטכניים מבנה התא

  X 1000 2100 כניסות

  אוטומטיות פתיחה מרכזית בתא ובתחנות דלתות

  נעלי החלקה נעלי תא ומשקל נגדי

  גלגלים מתחת לתא עם 2:1 תילוי

  מ"מ 5 דיוק עצירה

  פאזות 3הרץ,  50וולט ,  400 הזנה חשמלית

  שקטה ביותר מותאמת למבנה. פעולת המעלית

  התנעות לשעה , ניצול קשה  180 תדירות הפעולה

 

נדרשת מעלית עם מכונה ללא ממסרה מותקנת בראש הפיר ולוח פיקוד ואמצעי חילוץ לצד הדלת בתחנה 

 העליונה. המעלית לעבודה מאומצת. לא תאושר מעלית המיועדת לעבודה קלה במבנה מגורים.
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 6מעלית שרות ללא ליווי מס'  3.4

 

                                          תאור

 ק"ג משא בלבד 300 עומס

 מ'/ שניה 0.30 מהירות נסיעה

 מנוע חשמל זרם חילופין סוג הנע

 מ' 4.87 גובה הרמה

 2 מספר תחנות

 כולן באותו כיוון 2 מספר דלתות בפיר

ע"י לחצנים עם לחצני  אוניברסלי אוטומטי לשימוש עצמי פיקוד

 בכל תחנה.  קריאה ומשלוח

קונסטרוקציית פלדה שתסופק ע"י ספק מעליות תורכב  פיר המעלית

 בחלל הקיים ותצופה בגבס לאחר התקנת המעלית.

המעלית ותותקן בחלל קונסטרוקציית פלדה שתסופק עם מבנה הפיר

  

 המעלית ותותקן בחלל. 

 בחלל מעל לתחנה העליונה מיקום חדר מכונות

 עפ"י תכניות מידות פנימיות של הפיר

בתחנות : לחצני קריאה ומשלוח ונורית סימון "מעלית  סימונים

 בשימוש" ומראה קומות

  עפ"י הנתונים הטכניים מבנה התא

  מ"מ בכל התחנות X 1000 1000 כניסות

דלתות כנף מפלב"מ בתחנות עם תריס גלילה או מחסום  דלתות

 בתא

 

  נעלי החלקה נעלי תא ומשקל נגדי

   1:1 תילוי

  מ"מ 25 דיוק עצירה

  פאזות 3הרץ,  50וולט ,  400 הזנה חשמלית

  שקטה ביותר מותאמת למבנה. פעולת המעלית

  התנעות לשעה , ניצול קל  90 תדירות הפעולה
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 2מעלון/אנכון מס'  3.5

 

                                          תאור

 ק"ג לנכה ומלוה 300 עומס

 מ/שניה 0.15עד  מהירות נסיעה

 מ"מ בקירוב 4.30 גובה הרמה

 2 מספר תחנות

 שתותקןו באותו צד מספר דלתות בפיר

מזכוכית שכבות בתחנות, דלת אוטובוס כנף אוטומטית  דלתות 

 בתא

רצפה קירות עם תקרה קלה ללא אפשרות דריכה על  מבנה התא 

 התקרה.

 אוניברסלי לשימוש ע"י לחצנים עם רישום קריאה פיקוד

קונסטרוקציית פלדה שתסופק ע"י ספקי המעלון ותצופה  פיר המעלית

 כאלטרנטיבה בכתב –בזכוכית שכבות ע"י הקבלן הראשי 

 הכמויות נדרש כי גם ציפוי הפיר יהיה ע"י הספק

 על המתקן עצמו או לצידו מיקום המכונה

  פאזות 3הרץ,  50וולט ,  400 הזנה 

הידראולי בתקיפה ישירה לצד הדוכן או הנע בורגי או הנע  הנע

 עם גלגל שיניים עם פס שיניים
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 5מעלון/אנכון מס'  3.6

 

                                          תאור

 ק"ג לנכה ומלוה 300 עומס

 מ/שניה 0.15עד  מהירות נסיעה

 מ"מ בקירוב )ראה הערה( 1.50 גובה הרמה

 2 מספר תחנות

 מעלות.  90 -,אחת מצד אחד ואחד ב 2 מספר דלתות בפיר

 כנף אוטומטית בתחנות דלת אוטובוס בתא דלתות 

 רצפה קירות עם תקרה קלה ללא אפשרות צריכה מבנה התא 

 לחיצה רצופה בתא ובתחנות  פיקוד

 מ' בתחנה תחתונה 1.5ללא פיר הגנה של  פיר המעלית

 על המתקן עצמו או לצידו מיקום המכונה

  פאזות 3הרץ,  50וולט ,  400 הזנה 

   

 מינימלי. מ"מ יועדף ספק עם עומק בור 200 -הערות: עומק הבור מפני ריצוף כ
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 נתונים טכניים מעליות נוסעים  - 4פרק 

 

  -תא המעליות כללי  4.1 

 מידות מתאימות לעומס העבודה הבטוח, מידות המעליות ראה להלן.       

 לעומס ולתנאי העבודה ה של פלדה  צורתי  שחוזקה בהתאם תא איתן נתון במסגרת יציב - המבנה

התא מבודד ממסגרת התליה ע"י כריות גומי או חומר הנ"ל )לא תאושר מעלית ללא מסגרת תא( 

נאות אחר למניעת העברת זעזועים. על המסגרת מורכבים מנגנון תלית כבלים, נעלי תא, התקן 

 תפיסה, מנגנון העקומה הנעה ומפעיל הדלת.

ק"ג  בחלק התחתון לכל רוחב  100 -יש לספק מתקן שקילה רציף שנותן רזולוציה של לא יותר מ

 מ"מ וישופע לאחור בחלק התחתון. -750פתחי התא יותקן סינר אשר גובהו לא יהיה פחות מ

 

 מיחידות של פחי פלדה קירות התא 

וסרגל דקורטיבי מסביב לרצפה חזית התא  70חלק  2481מעקה מפרופיל עגול מפלב"מ ע"פ תקן 

בחירת המזמין, דפנות התא  פלב"ם איכותי מוברש  ודלתות התא מפחי פלב"ם איכותי מרוקע לפי

או מרוקע או זכוכית או פורמיקה הכל עפ"י בחירת האדריכל.התא מבחוץ יצופה בשלמות בשרף 

 .DRUM (ANTIמיוחד למניעת רעש בעת נסיעה )

 קיר אחורי בתא מזכוכית שכבות תקנית. 1,3במעליות  4.1.1

יש לצפות בגמר נאה את חלקו החיצוני של התא הגג התחתית והמשקל נגד בקופסאות פח  

פלב"מ ללא חיבור נראה לעין. כל הגימורים מעובדים ובאיכות מעולה ללא סימרור נראה לעין 

עם קיר זכוכית גם בחלקם  ופינות ללא עמודים. כאלטרנטיבה בכתב הכמויות נדרש תא 

 לעמודי המסגרת(. הקדמי של קירות התא )מעבר

 

  מפרופיל פלב"מ או עץ בחתך עגול כולל פרט איכותי לחיבור המעקה אל הרצפה בקיר מאחזי יד

האחורי הכל לפי בחירת האדריכל, כולל סגירת החתך בחומר זהה ובאיכות גבוהה, מאחז היד  יותקן 

 מסביב הקירות )בכל המעליות(

 

 :דלתות הפיר והתא

 לפחות נורות הכבות  אוטומטית לאחר גמר פעולת  50%אוטומטית בלתי ישירה.  תאורת התא

 מחוברת למתג  התאורה בתא, בנוסף תאורת חרום, ע"פ התקן. PLאו  LEDהמעלית ותאורה 

 מפלב"מ  בתקרת התא פתח ליציאת חרום. תקרת התא 

 מפוחים צנטרפוגלים ותעלות לכוון התא.  2מאוורר לדחיסה שקט במיוחד עם 

 עם מפסק צמוד המוזן למתח השהית הפיקוד.

עיצוב תאי המעליות חייב לקבל אישור האדריכל לפני היצור ויהיו עפ"י הדגם המפואר ביותר של יצרן   

 המעליות, דגם סטנדרטי כזה יאושר רק אם יתאים במלואו לדרישות האדריכל.

 

 הערות כלליות  4.1.4

לוטש, מרוקע ו/או שילובם כדוגמת חברת "סקופ" פח פלב"מ )נירוסטה( יהיה בגמר מוברש, מ .1

 או שווה ערך לפי בחירת האדריכל.
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 מספר גופי התאורה, סוג הגופים ואופן שילובם לפי בחירת האדריכל ואישורו. .2

קשתי או מישורי . תאורה ישירה ועקיפה תשולב  -צבע לבן ו/או פח פלב"מ -תקרת התא  .3

זכוכית מט. הכל מתוך המגוון הקטלוגי של יצרן בתקרה מונמכת מפח פלב"מ מחורר ו/או 

 המעליות.

 

 דלתות הפיר והמשקופים: 4.2

מ"מ  2דלתות אוטומטיות נגררות לכל פתח. )מידות עפ"י הנתונים הכלליים(. מפח דקופירט 

( מפלב"מ BOX FRAMEמצורפות. בפח פלב"מ מרוקע לפי בחירת האדריכל המשקופים מרובעים )

 מרוקע.

 DRUMניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח מיוחד. על גבי הדלתות ציפוי למניעת  רעש )כל דלת 

(ANTI. 

  לכל דלת, משקולת או קפיץ לסגירתה במידה ותא אינו חונה מול התחנה.    

 מעל למפלס התחנה, המזמין יהיה לדאוג לשיפוע  מתאים לכוון סף המשקוף.  מ"מ 10 -כסף המשקוף 

 לחיפוי שיש או לזכוכית קירות הלובי באזור הפתח לפי פרטי האדריכל.המשקוף החיצוני יותאם 

 3במעלית מס  0,1,2ודלתות התחנות  1במעלית מס'  0,1,-1הדלתות בתחנות  –כאלטרנטיבה 

 מזכוכית שכבות תקנית עם מסגרת פלב"מ מינימלית.

 

 -מנגנון מפעיל דלתות התא והתחנות: 4.3

פתיחה וסגירה של דלתות התא והתחנות. הציוד יכלול מכונה יותקן ויסופק למעליות מנגנון 

המורכבת על תא המעלית אשר תאושר ע"י היועץ. דלת התא ודלתות התחנות ישולבו ויופעלו כאחת 

בעת פתיחה וסגירה. דלת התא ודלת הפיר תפתחנה ותסגרנה בהנעה ותבוקרנה בפתיחה ובסגירה 

 ע"י  מנגנון נאות.

נה באופן אוטומטי כאשר התא נמצא בתחנה. סגירה של דלתות התא והפיר דלתות התא והפיר תפתח

 צריכה להתבצע לפני שאפשר יהיה להפעיל את התא. פעולתן שקטה בפתיחה ובסגירה.

תנתן אפשרות להפסיק את פעולת הדלתות ולהפוך כוונן במשך סגירתן.כל דלת תסופק עם התקן 

א נסגרו וננעלו הדלתות בהתאם לפקודת הבטיחות משולב אשר ימנע תזוזת התא מהתחנה כל עוד ל

 בעבודה. מגע חשמלי יותקן בדלתות התא. אשר ימנע תזוזת התא מהתחנה עד אשר הדלתות תסגרנה.

עפ"י המוגדר בחוק, יסופקו מפסקים מתאימים כדי לפקד על פעולת הדלתות. מנגנון פתיחת הדלתות 

חלזוני, זרועות פרקים, גלגלים, מיסבים, מנעולים בשלמותו כולל מנוע, הנע גלגל שיניים, או הנע 

ומגעים, יהיה מתוצרת חברת האם של ספק המעליות. הדלתות תסענה על מסילות מלוטשות ע"י 

גלגלים עם מיסבים כדוריים ומסילה תחתונה מאלומיניום המשתלבת עם רצפת התא. המנגנון 

, הפעלת טור תאים, או הפעלת כח יכלול, מערכת פתיחה הכוללת טור תאים ומתקן פתיחה. עם 

 ק"ג על דלת המעלית תסוג הדלת לאחור ולאחר השהיה תסגר מחדש. 15העולה על 

לחיצה על קריאת פנים נוספת תקצר השהית דלת, וזו תסגר מידית(. הדלתות תוכלנה להפתח לכל  

ה מאומצת רוחבן, ידנית, )במקרה חרום( ללא צורך בהפעלת כח מעל לסביר.נדרש מנגנון לפעול

(DUTY (HEAVY .בזרם חילופין מבוקר תדר ומהירות הניתנת לכוונון 

מיקום התא הפוטו אלקטרי על מזוזת המשקוף. המעלית תחנה בתחנה עם דלתות סגורות לחיצה 

 על לחיץ קריאת חוץ,  כשהמעלית נמצאת באותה תחנה, תגרום לפתיחת הדלת.
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אם לאחר ביצוע פקודת סגירת דלת לא נוצר מגע מנעול תפתח הדלת מחדש, לאחר השהיה, ותנסה 

לסגור שנית לאחר שלושה נסיונות תפתח הדלת ותשאר פתוחה, ותבטל קריאות קיימות, אולם 

 נסיעות נוספות. לאחר השהייה תנסה לבצע 

 75% -תות פתוחות בהדלתות תפתחנה פתיחה מוקדמת כך שבעת הגעתן לקומה תהיינה הדל

 מרוחבן.

 

 השהית דלתות  4.3.1

ניתנת לכוון בתחום  ההשהיה לפני סגירת דלתות  תהיה שונה לסוגים שונים של קריאות ותהיה  

 שניות. ברירות המחדל תהינה כדלהלן: 1-20של 

 שניה לקריאות תא. 1.5. 1 

 שניות לקריאות מהתחנות. 3.5. 2 

 ראשית.שניות לקריאות מתחנה  10. 3 

 חצית טור תאים  תקצר ההשהיה לחצי מהזמן המוגדר.כאשר מעלית מגיעה  

 לתחנה גם מקריאת תא וגם מקריאת תחנה יהיה זמן ההשהיה לפי הקריאה  

 ההשהיה. מהתחנה וחצית מערכת הגנת הדלת לא תקצר את  

 

 -מכונות ההרמה:  4.4

 מכונת המעלית תהיה מטפוס מנוע ללא ממסרה.  4.4.1

 גלגל ההנעה המניע יהיה מטיפוס המאפשר פירוק לשם תקונים.  4.4.2

ברינל ולפי אישור  180בנוי בצורה נאותה השומר על חיי כבל. עשוי ברזל יציקה בחוזק של לפחות 

 נציג המזמין.

 הגלגל מצויד במתקן הגנה בפני יציאת כבלים מהנעיצים.  

 פעם מקוטר הכבל. 40קוטר הגלגל יהיה לפחות   

מעלות מינימום )לזוית חביקה קטנה יותר נדרש  160זוית החביקה של הכבלים על גלגל ההנעה תהיה    4.4.3

 אישור יועץ(.

4.5 

 מנוע חשמלי   4.5.1  

הנע המעליות יהיה בזרם חילופין מבוקר תדר ללא ממסרה, ההרמוניות יהיו נמוכות או זהות להרמוניות   

הנגרמות ע"י מערכת מסורתית של מנוע גנרטור )וורד ליאונרד(. ההרמוניות החשמליות לא יזהמו את 

ק וכד'( )ראה הרשת ויהיו כאלה שלא יפגעו בציוד המותקן  בבנין, )מחשבים מערכות קשר, מערכות הספ

מ/ש בריבוע  1.2(. יועדף מנוע עם מגנט קבוע. התאוצות והתאוטות הממוצעות לא יעלו על 4.5.1סעיף 

מ/שניה בריבוע. בלימת המעליות תהיה חשמלית ללא שימוש בבלם המכני אשר יפעל  0.8-ותכוונה ל

סגור באמצעות משוב בפעולה  רגילה, רק לאחר עצירתה המוחלטת של המעלית. המערכת תעבוד בחוג  

מטכו גנרטור אשר יותקן על ציר המנוע וביצועיה  לא יהיו תלויים בעומס המעלית. גישת המעלית לתחנה 

 וללא מהירות זחילה. ישירה

 2לא יעלה על  -JERKבריבוע ה מ/ש  1.8תאוצה רגעית מקסימלית בעת האצה והאטה לא תעלה על  

 מ/ש בשלישית.

  מהעומס המותר. 10% -דקות בעומס הגדול ב 10לעבוד ברצף  המערכת תתוכנן כך שתוכל  

 יועדף מנוע עם מגנט קבוע. 
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 המערכת תכלול ממיר תדר כששינוי מהירות המעלית יתבצע באמצעות שינוי תדר. 

 .0.92-מערכת ההנע כולה )מנוע+ממיר( תתוכנן כך שמקדם ההספק יהיה לא פחות מ 

. בעת שינויי מתח או תדר מחוץ לתחום 3%ותדר של  10%ל בתחום הזנת מתח של מערכת ההנע תפע                    

המוגדר תפסקנה המעליות פעולתן כדי להגן על מערכת ההנע והפיקוד, אולם בעת שהזנת החשמל תחזור 

. לתחנה הקרובה.( והפילוס יהיה RESETלהיות סדירה תחזורנה המעליות לפעול כרגיל )לא ידרש ביצוע 

 אנרגיה על גבי נגדים או תחזירה לרשת.  ההנע תפזרמערכת 

 בהעדר זינת חשמל תפלס המעלית לתחנה הקרובה ותפתח דלתות. 

 

בכל מערכת ההנע יהיו רעשים שחוזרים לרשת או משודרים אליה )העוות ההרמוני( קטנים או שווים  4.5.2

. 5% -יהיה קטן מ THUDהעוות בגל המתח  IEC 1000/  204או ארופאי  519למוגדר בתקן אמריקאי 

 העוות המותר בגל הזרם יהיה קטן מהנתונים בטבלה הבאה:

 יחס זרם קצר לזרם         

 % THUDהעוות המותר                      נצרך בנקודת החיבור

 100-50     12 

 1000-100     15 

 20     1000מעל  

 

 .8% -המתח לא יגדל מבמצב עבודה בהזנת גנרטור  עוות  

, שינוי בסטיות  3%וסטיות תדר של  10%כל המערכות תהיינה מסוגלות לעמוד בסטיות  מתח של 

המתח והזרם הנ"ל יגרום להפסקה בנסיעתן של המעליות ועם חזרת המתח או הזרם לתחום המותר 

 תמשכנה המעליות בנסיעתן. מערכת הגנה זו תמנע פגיעות במערכת הפיקוד וההנע 

 במידה ותהינה סטיות כאלה. 

 

 בידוד המכונה:  4.5.2.1

המכונה בשלמותה, על חלקיה השונים תורכב על בסיס מקורי של ספק המעלית. מבודדת ע"י   

 כריות גומי מיתר חלקי הבנין. תנודות או רעש שיעברו לתוך הבנין.

יועץ שמורה בידי המזמין האפשרות לבחור פתרון אקוסטי אחר בשיתוף עם הספק ו

האקוסטיקה, בכל מקרה יסופקו גומיות הבידוד ע"י הספק. המכונה חייבת להיות מפולסת 

 כאשר התא בעומס מאוזן.

 

 (ONE FLOOR RUN) -זמן נסיעה בין קומה לקומה  4.5.3

הזמן ימדד מרגע שהדלתות מתחילות להסגר  5%שניות  11.0זמן הנסיעה בין קומה לקומה יהיה 

מרוחבן בקומה הבאה. במידה ואין  באפשרות הספק  0.75 -עד לרגע שדלתות המעלית נפתחות ב

 לעמוד בדרישה זו עליו לציין זאת מפורשות במסגרת הצעתו ולציין את הזמן הנסיעה.

 מערכת משוב 4.5.4

 עה מראש עם שלוש מערכות משוב:כאמור, תפעל המערכת בחוג סגור עפ"י תכנית קבו  

 .משוב מהירות 

 .משוב דרך אשר יתן את המיקום המדוייק של המעלית בפיר 
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 . משוב זרם 

 המעלית תעצור עצירת חרום מיידית כאשר:  

  בין המהירות המתוכננת והמהירות הנמדדת. 5%יש סטייה של 

  בין התאוצה המתוכננת לתאוצה הנמדדת. 15%יש סטייה של 

  מ"מ בין מיקום המעלית בפיר אשר נתקבל ממשוב הדרך לבין  12-של למעלה מיש סטייה

 המיקום אשר התקבל מאינטגרציה של משוב המהירות.

  שניה.  0.1הזמן החולף בן גילוי השגיאה לבין עצירת המעלית לא יעלה על 

עצירת החרום תהיה, באמצעות המעצור המכני ועצירה גנרטורית והדרך לא תעלה על הנדרש 

 בתקן.

במחשב המערכת תותקן סוללה לצורך שמירה בזכרון של מיקום מעלית בפיר, גם במקרה של העדר 

אספקת זרם ראשית, כך שגם בעת דליקה והפסקת חשמל ניתן יהיה לאתר מיקום המעלית לצורך 

 חילוץ אנשים בזמן מצוקה או אסון באמצעות מערכת התצוגה ומראי הקומות.

 המעליות לתחנה הקרובה ותפתחנה  דלתות. בהעדר זינת חשמל תפלסנה

 

 פילוס אוטומטי    4.5.5

מ"מ )עקב פילוס לא נכון או עקב  6אם לאחר עצירתה המוחלטת של המעלית ישנה סטיה של מעל  

התכווצות או התארכות כבלים( תפלס המעלית מחדש בדלתות פתוחות, במהירות נמוכה מאוד עד 

 מ"מ. 3-תפחת מ הסטיה אשר

 

 מסלולים )פסים(: 4.6

מסלולי התא והמשקל הנגדי מפרופיל צורתי מיוחד למעליות, בעלי חוזק מתאים לעומסים וגדלי התא 

השונים. הפסים יהיו מפלדה משוכה או מעובדת מצויידים עם כל החיזוקים במידה מספקת, כולל 

 מהדקים ויתר האבזרים )לכל פס שני חיזוקים לפחות(.

 משקל הנגדי יחוברו למבנה בעזרת ברגים ועוגני "פיליפס".חיבורי הפסים של התא וה

כוון הפסים יהיה כזה שלא תהיה סטיה בכוונם )הן באנכיות והן במקבליות( באזור חיזוקי הפס 

 מ"מ וזאת בכל הצירים(. 1)הסטיה לא תעלה על 

   X 90 X 90 16 פסי תא: 

   X 70 X 70  9 פסי משקל נגדי:

 בד על הספק לחשב באופן מדוייק את חתך הפסים   בל הנחיהמידות הפסים הן 

 הנדרש ולהגיש למזמין וליועץ את החישובים הנדרשים.

במחירי המעליות יהיו כלולים כל חיזוקי הפסים, הפרדה למשקל הנגדי, קורות ההפרדה רשתות 

 ההפרדה בבור או לכל גובה הפיר )אם ידרשו( .

 

 -משקל נגדי:  4.7

רתי איתנה, עם מילוי פריזמות פלדה ע"י הספק באם ידרשו פרורי ברזל או לוחות מסגרת מברזל צו       

 ברזל יסופקו אלה ע"י הספק ובאחריותו. 

 בתחתית מ. נגד או בבור הפיר יחידות פריקות לפיצוי על התארכות הכבלים.       

 . 50%עומס מאוזן:        
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 -נעלי התא והמשקל הנגדי:  4.8

 ציפוי מתאים, ניתנות לוויסות לפעולה שקטה. בית עם קפיצים וסיכה אוטומטית.נעלי החלקה, עם   

 

 -גלגלי הטיה:     4.9

פעם קוטר הכבל. הגלגלים יצוידו במיסבים גליליים, בנויים  40 -קוטר גלגלי הטיה לא יהיה פחות מ   

 ממבנה חזק,מוגנים בפני אבק עם אמצעים נאותים לסיכה.

 

 -כבלי תליה:   4.10

, מספרם SEAL 19X8ק"ג/ממ"ר. מבנה  160מיוחדים למעליות, מפלדה בחוזק שלא יעלה על 

 וקטרם בהתאם לעומס ומשקל התאים בכל מעלית יהיו  הכבלים מאותו תוף.

הקצוות יהיו מצויידים בפעמונים עם לבבות  ומהדקי כבל. תילוי  הכבלים יהיה קפיצי משני 

 ו    מחומר וינילי עם גדילי פלדה יצוקים בחגורות.הצדדים. ניתן להציע חגורות מגומי א

 

 פיקוד סימפלקס מאסף מלא   4.11

כל קריאה נרשמת בזכרון המערכת המעליות תעצרנה לפי סדר התחנות ולא עפ"י סדר קבלת   

 הקריאות כשעצירת מעלית בקומה מבטלת את הקריאה )עפ"י כוונה(. 

 

שניות  5 -קומות, הגונג יופעל רק מקריאות חוץ וב מעל כל דלת חצים מוארים עם גונגים ומראה

 לפני הגעת המעלית בכל לוח פקוד מראה קומות.

הפקוד בעל אפשרות לתקשר עם מערכות אחרות בבניין או מחוצה לו לצורך ביצוע פיקוח או 

 פקודות. הפקוד כולל פקוד שמש, פקוד כבאים. 

עם זמזם ותאורה בתא, מתקן "עומס מלא", וכן מתקן ” פיקוד המעליות כולל מתקן "עומס יתר

(. לחצן האזעקה בכל תא מקושר למערכת אינטרקום המופעלת (RELEVELINGפילוס מחדש 

 מחדר מכונות ומהמודיעין וכן קשר דיבור ישיר למוקד השרות של הספק.

והגנה תרמית. בהפעלת הגנה תרמית תמשיך המעלית  בלוח הפקוד תותקן הגנת מנועים ליתרת זרם

 לתחנה הקרובה ותפסיק את פעולתה לאחר פינוי הנוסעים. 

האינדוקטורים בפיר ישמשו ללימוד תאי הפיר בלבד ומידע זה ישמר במחשב לוח הפיקוד בכל עת 

 )גם בהפסקת חשמל(. 

ות פנים בלבד עד הוצאת הדלת נשארת פתוחה והמעלית עונה לקריא -" ישירעם הפעלת מפתח "

". ע"מ לסגור את הדלתות לנסיעה יש צורך ONמפתח.  אין אפשרות להוציא המפתח במצב "

 בלחיצה מתמדת על לחצן התחנה או לחצן "סגור". הרפית הלחיצה תפתח חזרה את הדלתות. 

 לחיצה על לחצן קומה אחרת תבטל את הקריאה הקודמת.  

המעלית לבצע את כל קריאות התא, תגיע לתחנה הראשית תסיים  -עם הפעלת מפתח "השתקה" 

 ותישאר עם דלתות פתוחות ותאורה ומאוורר כבוי. 

 

 ללאשמורה בידי המזמין הזכות להחליף כל לחיץ או מתג במתג מפתח או קורא כרטיסים וזאת 

תשלום נוסף במסגרת הזמנת המעלית  )אספקת קוראי כרטיסים ע"י המשתמש הסופי אספקת 

 מפתחות ע"י הספק(.
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 פיקוד גנרטור חירום  4.12

אחרי הפסקת חשמל ועם קבלת אות ממגע יבש כי המעליות פועלות ממתח הזנה של גנרטור חירום, 

הדלתות. עם גמר התהליך תשארנה,  כל המעליות בקבוצה ימשיכו , אל התחנות הקרובות ותפתחנה

בעבודה רגילה, מספר מעליות )ניתן לקביעה( בכל קבוצה. המעליות האחרות תשארנה בתחנה 

האחרונה אליה הגיעו. אם מתח הזנה חדל עקב ניתוקו בגלל מצב חירום )אש פיגוע וכד'( יגיע 

חנה זו בדלתות לפיקוד סיגנל מתאים והמעליות תרדנה אחת אחת לקומה ראשית ותחננה בת

 פתוחות הפעלת המעלית תתכן רק ב"פיקוד כבאים".

על הספק להגיש דרישותיו לאופי, איכות ויציבות אספקת הזרם מגנרטור החירום. גנרטור החירום 

יוזמן עפ"י האפיון של ספק המעליות. אם, בעת הפעלת המעליות בהזנת גנרטור חירום, לא תפעלנה 

תתאים לדרישות הספק, יהיה על הספק לבצע שינויים  המעליות כשורה ואיכות האספקה

 במערכות הנע וההגנה בלוחות בפיקוד שלו על מנת שהמעליות תפעלנה כהלכה.

 

 אביזרי פיקוד והכוונה: 4.13

פנלי אביזרי פיקוד והכוונה והלחצנים יהיו מחומר עיצוב וכיתוב כנדרש ע"י האדריכל ויקבלו את 

הספק לפני תחילת יצורם כל אביזרי הפיקוד יותקנו בתוך קופסאות אישור האדריכל על תכניות 

 מתאימות.

כל הסימנים )ספרות על הלחצנים, חיצים, פתח דלת פעמון וכו'( שמיועדים לשימוש הקהל יהיו 

 בסימנים בולטים וסימון בכתב ברייל המאפשרים לכבדי ראיה להבחין בסימנים  ע"י מישוש .

דרשים אביזרים יוקרתיים ולחצנים לפעולה מאומצת. למזמין זכות על הספק לקחת בחשבון כי נ

לבחור צורת אביזרים יוקרתיים מתוך מגוון האביזרים שבשימוש הספק )לא יאושרו אביזרים 

 נגישות למעליות. 70חלק  2481סטנדרטיים שמשמשים לבנינים מגורים(. כל האביזרים עפ"י תקן 

 

 בתחנות 4.13.1

 ני קריאה מוארים ובעלי אות קולי לרישום הקריאה אחד לקריאה מעלה בכל תחנה זוג של לחצ

 והשני לקריאה מטה בתחנות קיצוניות לחצן אחד.  

  בכל תחנה חיצי המשך כוון עם גונג ומראה קומות , )לגונג צליל שונה לעליה ולירידה( מעל לדלת

ל לחיץ חוץ והדלת שניות לפני הגעת המעלית לתחנה וכאשר מופע 5 -התחנה )הפעלת הגונג כ

 נפתחת מחדש(.

 בכל תחנה בנוסף מראה קומות דיגיטלי.

 .מפתח כבאים בקומה ראשית בהתאם לתקן 

  בתחנה ראשית. –מתג ביטול מעלית 

  

 בתאים: 4.13.2

 תותקן טבלת פיקוד הכוללת:  

   .)לחצני משלוח לכל התחנות )המוארים לרישום קריאה עם צליל קצר 

  מסוללת תאורת חרום.לחצן אזעקה מוזן 
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 מתג למאורר . ❖

 מתג מאור. ❖

מתג מפתח לפיקוד פנים "ישיר" "עצמאי" )הענות רק לקריאות פנים וביטול קריאות חוץ( במצב  ❖

פיקוד זה כשאין קריאות תא, חונות המעליות בדלתות פתוחות ולא תעננה בכל מקרה לפיקוד 

 חיצוני.

סגירת הדלתות תתבצע ע"י לחיצה רצופה על לחיץ "סגור דלת" או לחיצה רצופה על לחצן      

 הקריאה.

 .לחצן "פתח דלת" הפותח דלת ומופעל במקביל לטור התאים ומגביל הכח של הדלתות 

 .מראה קומות 

 .)חיצי כוון נסיעה )מהבהב בזמן נסיעה 

 .כיתוב מואר וזמזם לעומס יתר 

 קצר השהית דלתות ופעיל גם בעת רצופה "עצמאי". לחיץ "סגור דלת" המ 

 בעת פיקוד עצמאי תסגרנה דלתות רק בעת לחיצה רצופה  על לחיץ "סגור דלת".

בתאי המעליות יותקן, בנוסף, אמצעי המאפשר לעוורים להבחין בתחנה בה הם נמצאים. 

המודיע לאיזו קומה הגיעה המעליות תחננה  GENERATOR VOICEהשיטה תהיה ע"י 

בקומות עם דלתות סגורות. לחיצה על לחצן קריאות חוץ, כשהמעלית נמצאת באותה קומה, 

 2תגרום  לפתיחת הדלת הלחצנים מדגם לחצני מגע דגם מיקרו מהלך , כל מראי קומות בגודל "

 . שעות 100,000ואורך חיים של לפחות  DOT MATRIXאו   LCD, מדגם 

שמורה בידי המזמין או היזם הזכות להחליף כל לחיץ או פקד במתג  מפתח  או קורא כרטיסים 

 )אספקת קורא הכרטיסים ע"י המשתמש(.

  

 פיקוד כבאים 4.13.3

 ולא יותר שימוש בלוגיקת פיקוד כבאים שונה. 8888פיקוד כבאים יהיה עפ"י התקן הישראלי ת.י 

כבאים בתחנה ראשית, מתג כבאים בעמדת השוער או ע"י הפעלת פיקוד הכבאים יופעל ע"י מתג 

שני אזורים לפחות במערכת גילוי העשן, אם מערכת גילוי העשן גילתה אש בקומת הכבאים תסענה 

המעליות לקומה אחרת כפי שתקבע ע"י רשויות הכיבוי )חווט ממערכת גילוי העשן ע"י המזמין 

 חיבור ע"י הספק(.

 

 גג התא:אביזרים על  4.13.4

טבלת שרות עם כפתורי "לחצן משותף", "לחצן מעלה", "לחצן מטה" "עצור" מתג העברה לפיקוד 

שרות, מנורה מטלטלת עם מתג הפעלה, פעמון אזעקה מוזן מסוללת תאורת חרום עפ"י התקן, מגע 

 דלת פתח חרום, שקע כח לביצוע עבודות תחזוקה , לחיץ אזעקה.

 

 -לוח פיקוד: 4.14

הפיקוד יהיה בנוי ממסגרת או פח מכופף ויציב ללא אפשרות להעברת זעזועים למכשירים לוח 

 המותקנים בו.
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כן, יהיה בנוי עם דלתות מתכתיות קדמיות ואחוריות תוך התחשבות באורור מקסימלי ללוח. -כמו

 לוח פיקוד על טהרת המצב המוצק )אלקטרוני(.

יחוברו כל הכניסות מהפיר ומהתא )מגעי דלתות,  לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור )מעבד( אליו

 מפסקים, גובלים, לחצני קריאה וכו'(.

על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה המותאמת לפיקוד המעליות )הניתנת לשנוי( יתן 

המיקרו פרוססור פקודות למגעני הדלת ולמגענים הראשיים לסגירת דלת ונסיעת המעלית וכן 

 אה הקומות חיצי הכיוון וכו'.אינדיקציות למר

 

כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה גבוה וקצר חיצוני לא יפגע בפעולתו התקינה 

 של הלוח. כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד.

 

הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה ולהחלפה מידית ללא שימוש בכלי 

 ודה.עב

 

מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו מתאים למחבר. כניסות מעגלי 

הבטיחות )מגעי דלתות, מגעי מנעולים, גובלים וכו'(. יהיו מרוחקים אחד מהשני כך שלא יוכל להווצר 

 קצר אקראי על מעגל הבטחונות. 

קו "האפס" של מעגל הבטחונות יהיה מארק כך שקצר לגוף של אחד מרכיבי קו הבטחונות ימנע 

 נסיעת מעלית ויגרום ל"שריפת" הנתיך המתאים. 

. אשר תנחינה את המטפל L.E.Dבמקום בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות )נוריות( מטיפוס 

ות מידי כ"כ, יותקן בלוח הפיקוד מראה בפיר ותאפשרנה איתור תקל בלוח על מצב המפסיקים 

סיגמנטים. ניתן להציע לוח פיקוד עם מחבר חיצוני   7קומות דיגיטלי המורכב מאלמנט סטנדרטי של 

אליו ניתן יהיה  לחבר מערכת אנליזה שתנתח את המצבים הלוגיים של הפיקוד, מתן קריאות חוץ 

 ותא וכו'.

בודה תמידית מאומצת עם אפשרויות כיון בצד ראשוני הטרנספורמטורים יהיו מחושבים ובנויים לע

 ומשני.

 הטרנספורמטורים שבלוח יהיו בתחתית הלוח. מוגנים בפני מגע  יד, תוך התחשבות באיוורורו.

מישרי הזרם יהיו בעלי רמת עומס, ובלתי רגישים לעליות תחרגעיות פתאומיות מיקומם בלוח 

 במקום מאורר.

וב ככל האפשר למעגל שלהם ויהיו מורכבים כך שיהיו נוחים לטפול מיקומם של מישרים, יהיו קר

 שרות והחלפת חלקים, ללאצורך בפרוק או הזזת מכשיר אחר סמוך.

 המתנעים יהיו מורכבים בפינה אחת נפרדת, כך שלא יהיה סיכון למטפל בלוח.  

 

בלוח יהיה מורכב מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית בעת התנעה. 

מכשיר שאינו מאפשר הפעלת המעלית במקרה  של פאזות הפוכות, או חוסר באחת הפאזות. 

המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח הזנה ראשי, כח ומאור יהיו 

פיקוד ואיתות. החיווט שבלוח יהיה מסודר, נאה ומקצועי.  נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי 

לקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור על גג התא לחילופין מפסקי קומה בפיר או הס

 סלקטור המופעל ע"י סרט   או שרשרת, או מגע אינפרא אדום המונה פולסים.



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  367 עמוד
 

כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים בלוחות זיהוי קבועים וסימונם יהיה  

פיקוד. תכניות הרכבה מכנית של המכשירים בלוח, ותכניות פיקוד חשמלית זהה לזה שבתכנית ה

 תהינה מצורפות בחדר המכונות.

בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול פתיחת דלתות וכן טבלת שרות 

הכוללת מתג מעבר בין פיקוד "שרות" לפיקוד "רגיל". לחצני השרות יעקפו גובלים ומפסקי בטחון 

הכוונים ויאפשרו בדיקת גובלים החלקה והתקן תפיסה בנקל. הפעלת פיקוד שרות על גג התא  2-ב

כונות. לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כך שניתן יהיה )ע"י מערכות  מל פיקוד שרות בחדר תבט

 תצוגה( 

 לשלוף את האינפורמציה הבאה:        

 א. רישום תקלות היסטוריות )התקלות ישארו רשומות גם לאחר הפסקת מתח   

 ללוח הפיקוד(.             

 ב. רישום זמני המתנה לקריאות וניתוח תנועה.   

 ג.  תצוגת מצב המעליות הכוללת, בצורה גרפית, מיקום מעלית, כוון, סגירה או   

 פתיחת דלת, רישום קריאות תא וחוץ, ויעוד  כל קריאת חוץ.           

לא של נפרד  CPUד. ניתן יהיה להתחבר למערכת תצוגה באמצעות מערכת חצונית )התחברות ל

הבקר( ולאפשר הכנסה ידנית של משטרי פעולה שונים של המעליות וביטול תחנות. יש להבטיח 

להתערבות במשטרי העבודה. הקבלן יעביר את פרוטוקול התקשורת  458או  RS 232תקשורת 

למזמין לצורך התחברות למערכת בקרת מבנה. הספק יתקין את התכנה ואת הממשק מלוח 

רת המבנה, וממערכת בקרת המבנה דרך מערכת התצוגה ללוחות הפיקוד התצוגה.אל מערכת בק

 של המעליות.

במסגרת מפרט זה לא נדרשת מערכת תצוגה אולם על הספק להחזיק במחסניו מערכת כזו לצורך 

ניתוח תנועה ואיתור תקלות ולהתקינה, במסגרת השרות וללא חיוב נוסף לתקופה מוגבלת עפ"י 

מגעים יבשים ל"תקלה" ו"אזעקה" לחיבור  2תקנו בכל לוח פיקוד יו בנוסףדרישת המזמין, 

 למערכת בקרת מבנה.

 .IPX3לוח הפיקוד יותקן לצד הדלת בתחנה העליונה, ברמת אטימות              

 

 -אינסטלציה חשמלית: 4.15

לפחות  IPX4מפסקים מגעים חיווטי חשמל צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות, 

ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה עקב זעזועים. קופסאות ההסתעפות או המעבר או חיבורים 

כן,חייבות להיות סגורות היטב -עצמאי.כמו שבאינסטלציה חייבות להיות מחוזקות בנפרד באופן 

ומותאמות לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה.חיבורים בקופסאות הנ"ל, יהיו במהדקי 

 -ומצוינים בתכנית הסימון. אין להעמיס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר מ חיבורים

 חוטים מהחלל הפנימי. 70%

באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים. חיבורי צנרת למפסיקי בטחון, מנעולים או כל 

ם הטעונים כיוון לאחר יהיו יציבים בצינורות מתאימים מוגנים בפני פגיעה. המכשירי -מכשיר אחר 

 בצוע האינסטלציה יהיו מחוברים בצינור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים וכיוון סופי.

כל מערכת האינסטלציה החשמלית, לחצני קומות מראה קומות, קופסאות ההסתעפות, מפסיקי 

עברי בטחונות בפיר, הבנויים ממתכת חייבים להיות מאורקים.  אינסטלציית התא תהיה מוגנת, מ

לפחות ממסגרת התא, לגוף התא תהיה גמישה כדי לאפשר לתא להיות  IPX4האינסטלציה בדרגת 
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חופשי ומשוחרר מזעזועי המסגרת. הכבלים הכפיפים יהיו מסוג המיועד למעליות בלבד, עם לב נושא 

מ. מ"  1-פלדה או מפשתן ויכללו גם כבל הנדרש למערכת טלוויזיה במעגל סגור. הגידים לא פחות מ

רזרבה יותר מהנחוץ ולא  20%כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או האיתות. בכל כבל כפיף יהיה 

-גידים רזרביים. החוטים בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים מפסקי הבטחות כגון: 3-פחות מ

א מפסק עצור או מפסיק בו וכו'. יהיו על בסיס עם מגעים בטיחותיים חיוביים. המאור שמעל הת

יהיה יציב וניתן להפעלה ע"י מפסק שהגישה אליו נוחה, מפסיק הבור מוגן. התא, המשקופים, וכל 

 חלקי המתכת יהיו מאורקים.

החשמל ולמפרט הכללי הבין משרדי  מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי, חוק  

 .0.8פרק 

ים או פגיעה בכרטיסים המותקנים קופסאות החיבורים על גג התא תהינה סגורות ותמנענה חדירת מ

בהם, על מגעי המנעול תותקן הגנה שתמנע חדירת מים למגעים וקצרים בעת זליגת המים לפיר עקב 

, כך שמערכות החשמל IPX3תהיה  כולהפריצת ספרינקלרים, דרגת האטימות של מערכת המעליות 

, רמת אטימות של המערכות והפיקוד לא תפגענה בעת פריצת ספרינקלר.  על הספק, לציין בהצעתו

 במידה ויצרן המעליות אינו מספק דרגת אטימות כזו יבצע זאת הספק בארץ .

 הכבל הכפיף יכלול גידים מתאימים למצלמת טלוויזיה במעגל סגור.

 

 אינטרקום 4.16

גידים  8מערכת קשר הפנים למעלית תשולב במערכת קשר הפנים של המבנה.על הספק להכין 

כפיף לצורך מערכת קשר הפנים ומוזיקת רקע בנוסף לגידים הרזרבים שנדרשים רזרביים בכבל ה

 במפרט.בנוסף יותקן בכבל כפיף כבל קואקסיאלי למצלמת טלויזיה.

הגידים הרזרביים יסתיימו בשני הקצוות )חדר מכונות ותאים( בלוחות חיבורים נפרדים ויסומנו 

וחורים מתאימים בפנל הלחצנים לרמקול בלוח בהתאם. כ"כ יכין הספק מגע נוסף בלחיץ האזעקה 

 לחצני התא.

התקנת מערכת אינטרקום ע"י הספק )מערכת האינטרקום תוזן ממצבר נטען( החווט והצנרת  נדרשת

מחדר מכונות לעמדת הבקרה ע"י ספק המעליות. כן יתקין הספק מערכת קשר דיבור ישיר למוקד 

 השרות של הספק.

יתקשר למחלקת השרות  ז הבקרה במבנה ורק אם זה תפוס או לא עונההחייגן יתקשר, תחילה, למרכ

 של הספק.

 

 מתקני בטחון: 4.17

 התקן תפיסה לתא .א

מתאים למהירות הנומינלית מופעל ע"י וסת מהירות בחדר המכונות. ווסת יפעיל את התקן      

התפיסה במידה ומהירות הנסיעה בירידה תעלה על המהירות הנומינלית עפ"י התקן. כניסת 

 התקן התפיסה הדרגתית.  

 

 -פגושות: .ב

 קפיץ או גומי מתחת לתא ולמשקל הנגדי, בהתאם לתקן הישראלי.    

 

 -מתקן בטיחות: .ג



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  369 עמוד
 

 המונע הילחצות במקרה של פגיעה ע"י הדלת האוטומטית בתנועתה.

 הכח המפעיל בהתאם לתקן )בנוסף לסרגל הבטחון המתכנס(.            

 

 -מגע בטחון: .ד

 במקרה של הפעלת התקן בטחון או התרופפות של כבלי תילוי.    

 

 -מגע וסת מהירות: .ה

 ניתוק מעגל הבטחונות.הפועל עם פעולת ווסת המהירות ל     

 

 :-מגע ביטחון .ו

 לרפיון כבלי ווסת מהירות ו/או ירידת משקולת מתיחה לכבל ווסת מהירות.    

 

 גובלים: .ז

 גובל יפסיק את קו הזינה בכל שלשתיופעלו ע"י התא בעוברו את התחנות הקיצוניות. מפסק 

 בהזנה  שלושת הפאזותהקו הראשי של הפיקוד הגורם לניתוק בכל  הפאזות או לחילופין את

 למנוע ובניתוק הזרם לבלם בשני קצוות ההזנה.

 

 :מפסיק ראשי 4.18

בלוח הפיקוד יותקן מפסק ראשי תלת פאזי ומתקני הגנה לזרם יתר, לחוסר פאזה, ולהפיכת פאזה 

 )ע"י ספק המעליות(.

 מבדל(. כן יותקן מפסק פחת לתאורת המעלית ע"י ספק המעליות )במידה ולא יותקן שנאי-כמו

 

 :צביעה 4.19

כל החלקים המתכתיים יצבעו פעמיים בצבע יסוד ואחר בצבע גמר כנדרש. כל שכבה לפחות בעובי 

30M .)מיקרון( 

 

 רמת רעש 4.20

רמת הרעש של המעליות תתאים לנדרש מסוג כזה של מעליות יוקרתיות, רמת הרעש בתא לא תעלה 

 על רעש הסביבה:

  ב- DB4  מ' באמצע התא כאשר הדלתות נפתחות או נסגרות. 1.5כאשר נמדד בגובה של 

  ב- DB 6 .כאשר המעלית נוסעת במהירות קבועה והמאוורר אינו פועל 

  ב- DB8 .כאשר המעלית נוסעת במהירות קבועה והמאוורר פועל במהירות  הגבוהה 

 .DB45רעש הסביבה הבסיסי           

 כאשר כל המעליות בנסיעה. DB 70רמת הרעש בראש הפיר לא תעלה על           

 

 

 

 איכות ונוחות נסיעה 4.21
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כוון מערכת הנע, הפסים הגלגלים יהיה כזה שלא תורגשנה  רעידות או טלטלות בזמן הנסיעה בכל 

 נקודות בעת האצה נסיעה במהירות קבועה או האטה.

( ולא PEAK\TO\PEA K) mg8 -לאורך כל מסלול הנסיעה עצמת הרעידות הממוצעת תהיה נמוכה מ

- 625מזמן הנסיעה. הבדיקה תבוצע ע"י מד תאוצה תלת צירי )דגם  -5%ליותר מ mg 17תעלה על 

PMT EVA  .)או שווה ערך שיאושר ע"י היועץ 

 

 

 6נתונים טכניים מעלית משא ללא ליווי מס'  - 5פרק 

 

 -תא המעלית: 5.1

 

מ"מ,  1000מ"מ, ועומק  1000רוחב  מידות מתאימות לעומס העבודה הבטוח. )ע"פ התקן(  

מ"מ. עם תריס גלילה או מחסום אלכסוני בתא. כל פרטי התא בתאום מלא  1200גובה 

 עם המזמין.

בהתאם לעומס  תא איתן נתון במסגרת יציבה של פלדה  צורתית. שחוזקה -המבנה   

אחר למניעת ולתנאי העבודה הנ"ל. התא מבודד מהמסגרת ע"י כריות גומי או חומר נאות 

העברת זעזועים. על המסגרת מורכבים מנגנון תליית כבלים, נעלי תא, ומנגנון העקומה 

 הנעה.

 מ"מ לפחות עם ציפוי פלב"מ וסרגלי הגנה מסביב. 2קירות התא מיחידות של פחי פלדה   

חזית התא מפחי פלב"ם. רצפת התא מכוסה לינולאום או פלב"מ מרוג או גומי, טבעות    

 דרישת המזמין.בהתאם ל

 מ"מ. X 1000 1200פתח הכניסות בתא:  

 

 

 -דלתות הפיר והמשקופים: 5.2

מ"מ כל דלת ניתנת לפתיחה 1200X1000דלתות כנף מפלב"מ מוברש נגררות במידות:   

  כמוגדר בתקן . מבחוץ ע"י מפתח משולש סטנדרטי,

 .F4מ"מ יצופו נירוסטה  2שקופים מפח פלדה דקופירט בעובי מ 

ות כוללות מגע  דלת ומגע מנעול עם עקומה נעה )ניתן לספק עקומה קבועה עם מגע הדלת

 עוקף מנעול בתחום התחנה(. 

 

 -מכונות ההרמה: 5.3

 מכונת המעלית תהיה מטפוס ממסרת חלזונית.  

הממסרת החלזונית תחובר באמצעות יתד לגלגל המסתובב במערכת מיסבים. הממסרת   

יאלית וצירית ויצוידו באבזרי סיכה. החלזון מפלדה והמיסבים יעמדו בהעמסה רד

מעורגלת, מעובדת בדייקנות. מיסב קרן החלזון ישחרר אותו מלחץ צירי. גלגל החלזון 

 יהיה מיציקת ברונזה, בעל מבנה כבד מתאים למעלית.

 גלגל ההנעה המניע יהיה מטיפוס המאפשר פירוק לשם תקונים.  
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ולפי  180חיי כבל. עשוי ברזל יציקה בחוזק ברינל של לפחות בנוי בצורה נאותה השומר על   

 אישור נציג המזמין.

 גוף מכונת המעלית יצויד במראה גובה השמן.  

 

 -המנוע החשמלי: 5.4

 מנוע מיוחד למעליות לזרם חילופין מטפוס שתי מהירויות או מבוקר תדר.  

 מזרם נומינלי. 3מקסימלי פי מותאם לעומס בעל מומנט התחלתי גבוה, זרם התנעה   

המנועים מוגנים  10%הרץ. שינוי מתח מותרים  50וולט.  380זרם ההספקה תלת פאזי   

 ע"י מפסיקים לעומסי יתר, בעלי ניתוק אוטומטי, המופעל ע"י כל פאזה בנפרד.

 על הגל החופשי של המנוע גלגל יד, עם סימון כווני הסיבוב של הורדה והעלאת המעלית.  

 ם בעבודה מאומצת ובשיא עונת הקיץ לא יתחמם המנוע מעל למותר.ג  

 

 -הבלם: 5.5

הבלם יהיה מטפוס המופעל ע"י קפיצים יפתח חשמלית בזרם ישר.או חילופין יתוכנן כך   

שיבטיח פעולה חיובית וחלקה של עצירה בעומסים שונים. בשעת חרום של הפסקת פעולת 

ת המעצור ביד כדי להניע התא ולשחרר את המעלית, תהיה אפשרות לשחרר את פעול

 המוצרים.

 

 -בידוד: 5.6

המכונה בשלמותה, על חלקיה השונים תורכב על בסיס מוקצע מפלדה צורתי. מבודדת   

 ע"י כריות גומי מיתר חלקי הבנין. למניעת רעידות, תנודות או רעש שיעברו לתוך הבנין.

 אוזן.המכונה חייבת להיות מפולסת כאשר התא בעומס מ 

 המכונה תורכב על בסיס שיהווה חלק מקונסטרוקצית הפיר שתסופק ותורכב ע"י הספק.  

 

 

 -מסלולים: 5.7

 עלי חוזק מתאים.ב מסלולי התא והמשקל הנגדי מפרופיל צורתי מיוחד למעליות,  

חיבורי הפסים של התא והמשקל הנגדי יחוברו לקונסטרוקצית הפלדה שתסופק ע"י  

 הספק.

 

 -נגדי: משקל 5.8

 

 מסגרת מפלדה צורתית איתנה, עם מילוי יציקת בטון או משקלות פלדה ע"י הספק.  

 50%עומס מאוזן:   

 ניתן להשתמש בהנע שרשרת ללא משקל נגדי.            

 

 

 -נעלי התא והמשקל הנגדי: 5.9
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 נעלי החלקה, עם ציפוי מתאים, ניתנות לוויסות לפעולה שקטה.  

 

 

 -:גלגלי הטיה 5.10

 

 פעם קוטר הכבל. 40 -קוטר גלגלי הטיה לא יהיה פחות מ  

הגלגלים יצוידו במיסבים גליליים, בנויים ממבנה חזק, מוגנים בפני אבק. עם אמצעים  

 נאותים לסיכה.

 

 

 -כבלי תליה: 5.11

 

 ק"ג/ממ"ר. 160מיוחדים למעליות,  מפלדה בחוזק שלא יעלה על  

לו. בקצוות יהיו מצוידים בלבבות ומהדקי כבל. תילוי , או שווה ערך SEAL 19X8מבנה  

 הכבלים קפיצי משני הצדדים.

 הכבלים יהיו מתוצרת הארץ או מסוג וקוטר כזה שיש לכבל חליף מתוצרת הארץ.  

 ניתן להשתמש בשרשרת תילוי במקום בכבלי תילוי.            

 

 -פיקוד: 5.12

 

 ים.אוניברסלי אוטומטי לשרות עצמי ע"י לחצנ  

מהבהב בעת  -בכל כניסה ימצאו לחיצים למטרת קריאה ומשלוח הלחצן מטיפוס מואר  

 -כשהמעלית חונה בתחנה אך נמצאת בשימוש, כיבוי  -נסיעת המעלית, דולק באור קבוע 

כשאפשר לקרוא או לשלוח את מעלית כן יופעל זמזם עם השהיה ניתנת לכוון כשהמעלית 

ה אחרת. לא ניתן יהיה לבצע קריאה נוספת לפני מגיעה לקומה לאחר שליחתה מקומ

שנפתחה דלת קומה אליה נשלחה המעלית אלא לאחר השהיה הניתנת לכוונון. ניתן יהיה 

שניות השהיה  25שניות כברירת מחדל זמן הזמזם יהיה  300 -ל 20לכוון זמנים אלה בין 

 שניות. 60לביטול קריאות 

פשר למעגל שלהם ויהיו מורכבים כך שיהיו מיקומם של מישרים, יהיו קרוב ככל הא  

 נוחים לטפול שרות והחלפת חלקים, ללא צורך בפרוק או הזזת מכשיר אחר סמוך.

 המתנעים יהיו מורכבים בפינה אחת נפרדת, כך שלא יהיה סיכון למטפל בלוח.  

 מטה, יהיו משולבים מכנית למניעת הפעלתם יחדיו.-מתנעי מעלה  

היה מכוון לזרם נומינלי של מנוע עם השהייה בעת ההתנעה. בלוח המכשיר לעומס יתר י  

יהיה מורכב מכשיר שאינו מאפשר  הפעלת המעלית במקרה של פאזות הפוכות, או חוסר 

 באחת  הפאזות.

המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח הזנה ראשי, )כח   

לי פיקוד ואיתות. החיווט שבלוח יהיה מסודר, ומאור( יהיו נפרדים ורחוקים ממהדקי מעג

 נאה ומקצועי.
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הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור על גג התא, לחילופין מפסקי   

 קומה בפיר או סלקטור המופעל ע"י סרט או שרשרת.

כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים בלוחות זיהוי קבועים   

ונם יהיה זהה לזה שבתכנית הפיקוד. תכניות הרכבה מכנית של המכשירים בלוח, וסימ

 ותכניות פיקוד חשמלית תהינה מצורפות בראש הפיר ליד לוח הפיקוד.

 

 -אינסטלציה חשמלית: 5.13

 

צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות ומוחזקות היטב כדי שלא   

ההסתעפות, המעבר וחיבורים שבאינסטלציה תשתחררנה עקב זעזועים. קופסאות 

 חייבות להיות מחוזקות בנפרד באופן עצמאי.

 כן, חייבות להיות סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה.-כמו  

 חיבורים בקופסאות הנ"ל, באם ישנם, מצויינים בסימונים מתאימים לאלה של התכניות.  

חוטים מהחלל  70% -, או התעלות שבאינסטלציה יותר מאין להעמיס בחלל הצנרת  

 הפנימי.

באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים. חיבורי צנרת למפסיקי בטחון,   

יהיו יציבים בצנורות מתאימים מוגנים בפני פגיעה.  -מנעולים או כל מכשיר אחר 

מחוברים בצנור גמיש כדי המכשירים הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו 

 לאפשר כיווני ביניים וכיוון סופי.

כל מערכת האינסטלציה, לחצני קומות מראה קומות, קופסאות ההסתעפות, מפסיקי   

בטחונות בפיר, הבנויים ממתכת חייבים להיות מאורקים. אינסטלצית התא תהיה מוגנת, 

לאפשר לתא להיות  מעברי האינסטלציה ממסגרת התא, לתא גופו תהיה גמישה כדי

חופשי ומשוחרר מזעזועי המסגרת. הכבלים הכפיפים יהיו מסוג המיועד למעליות בלבד,. 

מ"מ. כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או האיתות. בכל כבל  -1הגידים לא פחות מ

גידים רזרביים. יש לבנות מערכת  -3רזרבה מהנחוץ ולא פחות מ 20%כפיף יהיה 

שרות חדירה ואיסוף מים. החוטים בקופסאות או בזויות לא יהיו האינסטלציה ללא אפ

 -סבוכים מפסקי הבטחות כגון:

 מפסק עצור או מפסק בור וכו', יהיו על בסיס עם מגעים בטיחותיים חיוביים.  

 התא בשלמותו על חלקיו יהיה מוארק.  

 מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי ודרישות חברת חשמל.  

 

 

 -מתקני בטחון: 145.

 

 -פגושות: א.

 קפיץ או גומי מתחת לתא ולמשקל הנגדי, בהתאם לתקן הישראלי.  

בשרשרת ללא משקל  ב.         התקן ביטחון על גבי התא והמשקל הנגדי. ניתן להשתמש

נגדי עם התקן תפיסה על גבי התא בלבד. הפעלת ההתקן באמצעות וסת מהירות 

 או התקן ריפיון כבל.



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  374 עמוד
 

 

 

 -גובלים: 5.15

 

יופעלו ע"י התא בעוברו את התחנות הקיצוניות. מפסק גובל יפסיק את קו הזינה בכל  

 שלשת הפאזות או לחילופין את הקו הראשי של הפיקוד וינתק זינת בלם בשני קטביו.

 

 

 -צביעה: 5.16

 

 כל חלקי המשקופים, דלתות יהיו לוח פיקוד מפלב"מ, יתר חלקי המתכת יצבעו פעמיים 

 בצבע יסוד.

 

 

 נתונים טכניים מעלון – 6פרק 

  

אנשים עם מוגבלות. המתקנים יאפשר נסיעה   המתקנים מיועדים להוביל עגלות נכים       6.1

 בעגלת נכים לאדם מוגבל ולמלווה.

 

 משטח ההרמה: 6.2

מ"מ עם מעקה  X 1400 1100משטח מפח מגולוון במידות מינימליות:  5במעלון מס' 

מחסומים מתקפלים. המחסומים נפתחים ונסגרים ידנית. )ראה תוכנית( על גבי המשטח 

במקום נוח להפעלה, לחצני פיקוד מעלה מטה ועצור.המשטח צבוע בצבע שרוף בתנור 

בגוון עפ"י דרישת האדריכל, רצפת המשטח מפח ממצופה בגומי טבעות, במעלית הבמה 

האנכיים מצופים בפרקט נגד החלקה. על  גבי המשטח סימון חלקי הפח האופקיים ו

בצהוב של מיקום עגלת הנכים.בנוסף יותקן טור תאים במישור הסף ומעקים מתקפלים 

 ידנית עם מגע.  במישור המשופע הין הריצוף למעלון באחריות ספק האנכון.

מתקפלת מ"מ עם תקרה קלה ניתנת לפירוק ודלת  2100קירות בגובה  2במעלון מס' 

 )"אוטובוס"( בתא.

 

 -דלת  התחנות 6.3

 בתחנות תותקנה דלתות כנף עם חלון מזכוכית שכבות תקנים . 

לא תתכן נסיעת המתקן כל עוד לא נסגרה וננעלה הדלת בתחנה העליונה )ניתן להתקין              

 מ"מ 2100לגובה  2עקומה קבועה ומגע עוקף מגע מנעול בתחום התחנה( במעלון מס 

-מ"מ בתחנה התחתונה ו 1500 5פתיחה וסגירה אוטומטית עם מגביל כח במעלון מס' 

 מ"מ בתחנה העליונה . 1100

 הנע  6.3.1

יש לספק האנכון בהנע הידראולי, או הנע חשמלי בורגי, או הנע עם גלגל שיניים  

 ופס שיניים.
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 יחידה הידראולית  6.3.2

יחידה ההידראולית תכלול מנוע. משאבה ומערכת שסתומים. פתיחת   השסתומים                                    

תבקר זרימת השמן לבוכנה או ממנה ובצורה זו תונע הבמה. על היחידה 

ההידראולית מד לחץ שמן. שסתום פריקת לחץ עם מגע חשמלי. שסתום להורדה 

 ת.  מיקום המכונה במקום נגיש ומגודר.ידנית. ברז ידני לסגירת צנר

 

  בוכנה:   6.3.3

תסופק בוכנה מתאימה ללחץ ולמהירות הנדרשת הבוכנה תניע את הבמה  

 בתקיפה ישירה.

 

  שסתום שבירת צנור:    6.3.4

בקצה הבוכנה יותקן שסתום בטחון אשר "ינעל" אפשרות  יציאת שמן מן  

על הספיקה   40% -הבוכנה כאשר ספיקת השמן ביציאה מהבוכנה תעלה ב

 הנומינלית.

 

  צנרת שמן:   6.3.5

 ולתנאי הסביבה השוררים באתר. השמן ההידראולי יתאים לפעולת האנכון

 

 המנוע החשמלי:   6.4

     מותאם לעומס בעל מומנט התחלתי גבוה. מנוע לזרם חילופין

הרץ. שינוי  50וולט,  400מזרם נומינלי. זרם ההספקה תלת פאזי  3זרם התנעה מקסימלי פי 

המנוע מוגן ע"י מפסיקים לעומסי יתר, בעלי ניתוק אוטומטי המופעל  - 10%מתח מותרים +

 יתחמם המנוע מעל למותר.ע"י כל פאזה בנפרד. גם בעבודה מאומצת ובשיא עונת הקיץ לא 

 

 מסלולים:     6.5

מסלולי האנכון אופקיים עשויים מפרופיל צורתי מיוחד או מפח מכופף מגולוון מעובד 

 בדייקנות, בעל חוזק מתאים לעומדים ולמומנטים הפועלים.

 

 בטיחות:     6.6

יכלול ו 2252המתקן יתאים לתקנים ודרישות הבטיחות של ארץ המוצא וכן לדרישות ת.י 

 לפחות את המתקנים הבאים:

 שימוקמו בקומות קיצוניות. -גובלי כיוון  .א

מ"מ מעבר לשתי התחנות וינתקן את  15-גובלי התנועה בעלי פעולה חיובית  שימוקמו כ .ב

 הפיקוד עם  הפעלתם.

מאפשרים הפעלת האנכון עד  מגעים חשמליים על ההגנות בפני נפילת העגלה שאינם .ג

 לסגירתם.

 או לחילופין תותקן דלת נוספת. תשולב נעילת הדלת הקימת עם אנכון. בתחנה עליונה .ד

 טור תאים במישור הסף. .ה
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 פיקוד: 6.7

 1מעלון מס'  6.7.1 

בשתי  התחנות יורכבו לחצני "מעלה" "מטה" ו"עצור" )על הספק להתקין קופסאות על   

 גבי הקיר(.

 המתאים.פעולת המתקן תתאפשר רק ע"י לחיצה רצופה על הלחיץ   

גידים  4פעולת הנסיעה תפסק ע"י מגעי גבול כוון בשני קצות המתקן, על הספק להכין    

 בכבל הכפיף לצורך חיבור של טלפון )חיבור הטלפון ע"י המזמין(.

 

  2מעלון מס'  6.7.2 

 אוניברסלי עם רישום קריאה אות קולי בתא בהגיע המעלון לתחנה. 

 

 לוח הפיקוד: 6.8

המתקן, מתחתיו או בגומחה לצידו  בארגז פח מכופף עם דלתות ויכלול יותקן על גבי 

 מכשיר להעמסת יתר של המנוע לחוסר ולהיפוך פאזה.

כל המכשירים והמהדקים יסומנו בלוחות זיהוי קבועים וזהים לאלה שבתכנית הפיקוד,  

הלוח יכלול מגען מעלה, מגען מטה ומגען משותף והזנת המגענים תעבור דרך קו 

 טחונות.הב

 

 דרישות החוק: 6.9

מכיון שהחוק דורש בדיקה בטיחותית של מתקנים מסוג זה יבדק האנכון בהתאם לתקן   

 ע"י מכון התקנים.

 

 מפסק ראשי תלת פאזי יותקן ע"י הקבלן הראשי ע"פ האפיון של הספק. 6.10

 

 כתב כמויות  - 7פרק 

 התחשבות עם תנאי המפרט 

רואים את הספק כאילו התחשב בעת הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל 

מסמכיו. המחירים המוצגים  להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים 

הנזכרים באותם מסמכים על כל פרטיהם. אי הבנת  תנאי כלשהוא, או אי התחשבות בו, לא תהווה 

מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתבי הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג עילה וסיבה  

 שהוא.  

 

 תאור העבודה

תיאורי העבודות בסעיפים השונים בכתבי הכמויות הם  תמציתיים בלבד ואינם ממצים את כל 

  התחייבויות הספק אשר  תוארו בגוף המפרט, בתוכניות ובחוזה. 

 

 מחירי היחידה

 מחירי היחידה המוצבים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך: 
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א.   כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה(, 

 אספקתם, הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם.   

 

דות המתוארות החוזה, כולל כל העבו ב. כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי 

שתיאורן לא מצא את ביטויו  בתוכניות ובסעיפים המתאימים של המפרט, לרבות עבודות 

במסמכים המצורפים, אבל הן דרושות לביצוע עבודה מושלמת וגמורה, ובכללן עבודות לוואי, כגון: 

ים עבודות צביעה, חיבורים למיניהם, חציבת חורים בקירות וסתימתם בגמר העבודה, תיקון נזק

 ופגמים וכו'. 

 

ג. כל אביזרי הקביעה וחומרי עזר כגון: קונזולים, סולמות, תליות, ברגים, מסמרים, חומרי בניה, 

 ’. חומרי ריתוך, חומרי איטום, חומרי    צביעה וכד

 

 ’. ד. השימוש בציוד, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, סולמות, פיגומים, דרכים זמניות וכו

 

 ה. הוצאות הגנה על העבודות, העובדים וצד שלישי בפני נזקים תופעות טבע. 

 

 ו. כל האמצעים הדרושים לשם מניעת רעש ורעידות, ובין היתר אלה הכרוכים בבידוד. 

 

אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם, ’ ז. הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד, כלי העבודה וכו

ל, וכן הובלת עובדים ”ש כולל הובלה ימית של מוצרים מיובאים מחופריקתם והרמתם למפלס הדרו

 למקום העבודה וממנו. 

 

 ח. אחסנת החומרים, המוצרים, הכלים, המכונות, ושמירתם וכן הגנה ושמירה על עבודות שבוצעו. 

 

ט. המיסים וההיטלים השונים כגון: המסיים הסוציאליים, הוצאות ביטוח, ביטוח צד שלישי, 

 ’. שיחרור ממכס וכד הוצאות

 

 י. הוצאות הנהלת עבודה, סימון, מדידה והוצאות משרדיות. 

 

יא. הוצאות כלליות של הספק )הן הישירות והן עקיפות(, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות 

 )כגון: אישור המוסדות המוסמכים(. 

 

פרטי הרכבת הציוד, תכנון  י הספק,  ”יב. כל עבודות התכנון הקשורות לפרטי הציוד המסופק ע

 מפורט של המערכת. 

 

 יג. כל ההוצאות הקשורות בהוראות הרכבה, החזקה, הפעלה, הרצה והדרכת מפעילים ומשתמשים. 

 

 יד. כל עבודות הגמר כמו ניקוי, צביעה סופית ושילוט. 
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תיקונים  טו. כל ההוצאות לבדיקת המערכות, ניסויים, וויסותם וכוונם באופן סופי, וכן ביצוע

 במערכות והחזקתם בתקופת הבדק. 

 

טז. הוצאות אחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותם, כולל הכנת לוח זמנים 

 ועדכונו. 

 

 יז. תאום עם עבודות קבלנים אחרים.

 

 יח. רווחי הספק.  

 

 תאור הציוד המוצע - 8פרק 

 ק"ג 1125נוסעים  15 -מעלית ל  8.1

 הבאים ימולאו ע"י הספק:הפרטים 

 מפעיל דלת תא 8.1.10 

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 הספק מנוע: ישר/חילופי/חילופי מבוקר

                                   75%מהירות פתיחה עד 

                                                               מסה: 

                                               מהירות סגירה: 

                 תקן                    רמת עמידות אש: 

 כן/לא                                                רמת עמידות עשן 

 נוע חשמלימ 8.1.2

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 הספק ..........................

 זרם התנעה...................זרם נומינלי...............

 מקדם הספק בעומס מלא...............................

 .....מקדם הספק בעומס קל ............................

מס' התנעות 

 בשעה..........................................

מאוורר 

 דגם.................הספק.........................

 טמפ' עבודה בחדר מכונה................................

 מהירות המעלית )מ/ש(...................................

 הגנת דלת )סרגל( 8.1.11

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 ראשית

 סוג..............................דגם...........................

 משנית

 סוג.............................דגם............................

 

 מערכת הנע 8.1.3

 מתח/תדרזרם חילופין מבוקר              

 לחצנים 8.1.12
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תוצרת:........................דגם..........................

. 

 הספק...........................

 האם מבוקרת וקטור מלא   כן/לא

 טכו גנרטור                          אנלוגי /דיגיטלי

תוצרת:........................דגם..........................

. 

                          תאוצה חישובית מכסימלית: 

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 

 פגושות 8.1.4

 תא       תוצרת...................דגם......................

 ......................-....................עד-עומס )ק"ג( מ

 משקל נגד   תוצרת.............דגם......................

 ......................-....................עד-עומס )ק"ג( מ

 תוצרת דגם 8.1.13

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 כושר קריעה          מחושב..........מעשי............

 ......................קוטר........................כמות......

 לוח פיקוד 8.1.5

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 ממוחשב            כן/לא  הספק מגענים.............

 תא 8.1.14

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 עצמי..................משקל 

 בורר קומות 8.1.6

 סרט.............כן/לא..........פולסים          כן/לא

 אינדוקטורים     כן/לא

 מנעולים 8.1.15

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 

 ווסת מהירות 8.1.7

 .............תאים            תוצרת.................דגם...

 מהירות )מ/ש( נומינלי..............תפיסה............

 מ.נגדי           תוצרת.................דגם................

 מהירות )מ/ש( נומינלי..............תפיסה............

 פסי תא 8.1.16

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 חתך.............................

...................................................................

. 

 גלגלי נסיעה דגם.......... תוצרת........................

 התקן בטחון 8.1.8

 תאים            תוצרת.................דגם................

 סוג..............הדרגתי/הדרגתי עם ריסון/מיידי

...................................................................

. 

 פסי משקל נגד 8.1.17

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 חתך.............................

 וצרת........................גלגלי נסיעה דגם.......... ת

 מנגנון דלת פיר 8.1.9

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 גובלים 8.1.18

תוצרת:........................דגם..........................

. 
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 אישור מידות / הסתייגויות   8.1.20

 

 

 כן/לא האם מידות תכניות מערך פיר במפרט מתאימות לציוד המוצע? 

 

 אם לא פרט:...........................................................

 

 כן/לא האם מידות תוכניות חדר מכונות במפרט מתאימות לציוד המוצע? 

 

 פרט:...........................................................אם לא 

 

 כן/לא  באם תכנית הבור במפרט מתאימה לציוד הספק? 

 

 אם לא פרט:...........................................................

 

 כן/לא האם המהלך עודף בראש הפיר בתכניות המפרט מתאים לציוד המוצע? 

 

 פרט............................................................ אם לא

 

 הסתייגויות:
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 ק"ג  1600נוסעים  21-מעלית ל  8.2

 הפרטים הבאים ימולאו ע"י הספק:

 מפעיל דלת תא 8.2.10 

 תוצרת:........................דגם..........................

 מבוקרהספק מנוע: ישר/חילופי/חילופי 

                                   75%מהירות פתיחה עד 

                                                               מסה: 

                                               מהירות סגירה: 

                 תקן                    רמת עמידות אש: 

 כן/לא                                                רמת עמידות עשן 

 מנוע חשמלי 8.2.2

 תוצרת:........................דגם..........................

 הספק ..........................

 זרם התנעה...................זרם נומינלי...............

 ............................מקדם הספק בעומס מלא...

 מקדם הספק בעומס קל .................................

 .......................................  מס' התנעות בשעה

מאוורר 

 דגם.................הספק.........................

 טמפ' עבודה בחדר מכונה................................

 המעלית )מ/ש(................................... מהירות

 הגנת דלת )סרגל( 8.2.11

 תוצרת:........................דגם..........................

 ראשית

 סוג..............................דגם...........................

 משנית

 ...............סוג.............................דגם.............

 

 מערכת הנע 8.2.3

 זרם חילופין מבוקר              מתח/תדר

 תוצרת:........................דגם..........................

 הספק...........................

 האם מבוקרת וקטור מלא   כן/לא

 אנלוגי /דיגיטליגנרטור  טכו

 ..דגם..........................תוצרת:......................

                          תאוצה חישובית מכסימלית: 

 לחצנים 8.2.12

 ..דגם..........................תוצרת:......................

 

 פגושות 8.2.4

 תא       תוצרת...................דגם......................

 ......................-....................עד-מעומס )ק"ג( 

 משקל נגד   תוצרת.............דגם......................

 ......................-....................עד-עומס )ק"ג( מ

 תוצרת דגם 8.2.13

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 מחושב..........מעשי............    כושר קריעה      

 כמות............................קוטר........................

 לוח פיקוד 8.2.5

 ..דגם..........................תוצרת:......................

 ממוחשב            כן/לא  הספק מגענים.............

 תא 8.2.14

 ..דגם..........................תוצרת:......................

 משקל עצמי..................

 מנעולים 8.2.15 בורר קומות 8.2.6
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 סרט.............כן/לא..........פולסים          כן/לא

 אינדוקטורים     כן/לא

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 

 ווסת מהירות 8.2.7

 תאים            תוצרת.................דגם................

 מהירות )מ/ש( נומינלי..............תפיסה............

 מ.נגדי           תוצרת.................דגם................

 מהירות )מ/ש( נומינלי..............תפיסה............

 פסי תא 8.2.16

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 חתך.............................

...................................................................

. 

 גלגלי נסיעה דגם.......... תוצרת........................

 התקן בטחון 8.2.8

 תוצרת.................דגם................תאים            

 סוג..............הדרגתי/הדרגתי עם ריסון/מיידי

...................................................................

. 

 פסי משקל נגד 8.2.17

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 ..............חתך...............

 גלגלי נסיעה דגם.......... תוצרת........................

 מנגנון דלת פיר 8.2.9

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 גובלים 8.2.18

תוצרת:........................דגם..........................

. 

 

 

 אישור מידות / הסתייגויות   8.2.20

 כן/לא האם מידות תכניות מערך פיר במפרט מתאימות לציוד המוצע? 

 אם לא פרט:...........................................................

 כן/לא האם מידות תוכניות חדר מכונות במפרט מתאימות לציוד המוצע? 

 פרט:...........................................................אם לא 

 כן/לא  באם תכנית הבור במפרט מתאימה לציוד הספק? 

 אם לא פרט:...........................................................

 כן/לא האם המהלך עודף בראש הפיר בתכניות המפרט מתאים לציוד המוצע? 

 ............................................................אם לא פרט

 

 הסתייגויות:
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 4ל המציע לציין את דגם ותוצרת החלקים העיקריים המהווים את המעלית המשא ללא ליווי מס' ע 8.3

 כדלקמן:

 

 תוצרת  דגם   

 ........... .............  מכונת הרמה וטיפוסה.  

 ........... .............  מנוע חשמלי והספקו.  

 ........... .............  מעצור.  

 ........... .............  לוח פיקוד חשמלי.  

 ........... .............  התא וחלקיו.  

 ........... .............  נעלי כוונות התא.  

 ........... .............  דלתות התחנות.  

 ........... .............  לחצנים.  

 ........... .............       כבלי תליה, קוטרם ומספרם 

 ........... .............  מנעולי דלתות.  

 ........... .............  כוונות התא.  

 ........... .............  כוונות משקל נגדי.  

 ...........  ............... גובלים ומפסקי קומות 

 ............  ..............   התקן תפיסה תא )טיפוס( 

 ............  ............ התקן תפיסה מ.נגדי )טיפוס( 

 

 פרוט ציוד מעלון/אנכון: 8.4

 

    דגם      תוצרת האנכון 

                        

 דגם____________   וצרת המעלון ____________ת              
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 ם כ  ס  ה 
 

 
___________ -שנערך ונחתם ב  

 ביום _________ לחודש _______ שנת _____
 

 ב   י   ן
 

______________________________ 
 

 )להלן הספק( מצד אחד.
 

 ל  ב  י  ן
 

__________________________________ 
 

 )להלן המזמין( מצד שני.
 

 בעבודות אחזקה ותיקונים של מעליות.והספק עוסק  הואיל 

 

גבוהה לביצוע עבודות  והספק מצהיר כי ברשותו צוות עובדים מאומנים ברמה מקצועית והואיל 

 אחזקה ותיקונים של מעליות למיניהן.

 

והספק מציע למזמין שרות אחזקה ותיקונים )להלן השרות( למעליות של המזמין שהותקנו  והואיל 

 ...........על ידו בבנין .....

 

והמזמין מסכים להצעת הספק למסור לו את השרות במעליות, והספק מקבל על עצמו את  והואיל 

 הסכם זה. השרות במעליות, הכל בהתאם לתנאי

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:  

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

2.  

מיום .... עד ליום .... )להלן  והספק מתחייב לבצע את השרות החלהמזמין מתחייב למסור לספק  .א

 התקופה המקורית(.

חודשיים לפני תום התקופה  אם לא יודיע אחד הצדדים למשנהו, בכתב ובדואר רשום לפחות  .ב

 המקורית על ביטול ההסכם, יחול  הסכם זה על כל תנאיו ובשינויים המחוייבים לתקופה נוספת

 חלילה.של שנה אחת וחוזר 

ב' לסעיף זה, רשאי כל צד לבטל הסכם זה בכל עת ע"י מתן -על אף האמור בסעיפים קטנים א' ו  .ג

יום מראש ומבלי שביטול כאמור יהווה עילה לדרישה,  60הודעה בדואר רשום למשנהו לפחות 

 תביעה כל שהן של צד אחד כלפי משנהו. טענה או
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המעליות תהינה בכל עת במצב  הסכם זה יבטיח כיהשרות במעליות אשר הספק מתחייב לבצע על פי  .3

 האמור, יכלול השרות בין היתר: פעילות תקין ומבלי לגרוע מכלליות

 10אך לא פחות מאשר  שבועות 6עריכה בדיקה של המעליות בתדירות של אחת לחודש עד   .א

 החשמליות והמכניות כדלקמן: פעמים בשנה. הבדיקה תכלול את המערכות

 התנעה וכווני עצירה בקומות.וויסות עצירה  .1

 בדיקת כל הפרטים של המעליות לשמוש ועבודה נאותה. .2

ניקוי שימון וגירוז הפסים, פס השיניים, הציוד המכני, החשמלי, מנגנוני הבטחון וכל יתר  .3

 החלקים הדורשים ניקוי ושימון.

 חיזוק ברגים. .4

 כיול ווסת מהירות. .5

 ויצרני תת המערכת.הטיפול המונע יהיה עפ"י הוראת היצרן  

 סילוק תקלות המפריעות לפעולה תקינה של המעליות. .ב

ע"י הבודק המוסמך והם  ביצוע תיקונים שאינם מצריכים החלפת חלקים לרבות אלה שנדרשו .ג

 בתחום טיפולו של הספק.

שעות ביממה כולל שרותי מוקד המחובר  24קיום תורנות והענות לקריאות במקרי חרום במשך  .ד

 מעלית.ישירות לתא ה

4.    

מפעם לפעם בהתאם  הספק מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקה השגרתית שתיערך .א

 משרד העבודה אשר יוזמן ע"י המזמין ועל חשבונו. לדרישות החוק על ידי בודק מוסמך מטעם

 שיערכו ע"י נציג המזמין. הספק מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקות טיב השרות .ב

אשר הבודק המוסמך הנ"ל  הספק מתחייב לתקן את כל הליקויים המכניים ו/או החשמליים  .ג

לאחר קבלת הודעה על כך ללא כל הפסקה ובצוות  ונציג המזמין יצביעו עליהם, וזאת מיד

על מנת להבטיח ניצול המעליות בהתאם לחוק. במידה והתיקון חייב  המכסימלי האפשרי, 

חברה או המזמין, לפי המקרה, בהתאם להוראות שבסיפא לסעיף בתשלום, ישאו בתשלום או ה

 הצדדים.)ו( או )ז( להלן. מוסכם בזאת כי קביעתו הטכנית של הבודק המוסמך מחייבת את  7

קבלת הודעה מתאימה מאת  בכל מקרה של הפרעה או תקלה בפעילות התקינה של המעליות לאחר    .5

ולבצע באותו יום של קבלת ההודעה, את  מתחייב הספק להופיע  14:00המזמין עד השעה 

 התיקונים הדרושים לשם הבאת המעליות למצב פעילות תקין וזאת במשך שעות העבודה הרגילות עד

את הספק מחייבת  14:00כל יום פרט לימי שישי שבת או חג. הודעה שהתקבלה אחרי שעה  16:30

של יום המחרת כך שהמעליות תפעלה לא יאוחר  10:00 להופיע ולתקן את המעליות לא יאוחר משעה

השעות   באותו יום. באם, ע"פי דרישת המזמין, יתקן הספק את המעליות לאחר 11:30מאשר שעה 

ור למען הסר הספק תיקון שאמ לקריאה.₪  220המצויינות בסעיף זה, יחוייב המזמין בתשלום של 

 לשעות שמעבר להן לא יחוייב בתשלום קריאה מיוחדת. להתחיל בשעות העבודה הרגילות ונמשך

 

לקילקולים הנובעים מתקלה שנגרמה  מוסכם בין שני הצדדים כי במסגרת הסכם זה אין הספק אחראי .6

 ציגיבפגיעה מכוונת בה, או על ידי טיפול בה מטעם אנשים מחוץ לנ על ידי שימוש לא נכון במעלית או

 לדון בתשלום עבורו. הספק, בכל מקרה מתחייב הספק לבצע מיד את התיקון ורק לאחר מכן
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7.  

 
אספקת והתקנת החלקים  מוסכם בין הצדדים כי אין השרות כולל הספקת והתקנת חלפים. .א

והחלפתם יהיה עפ"י מחירון הספק. על הספק להוכיח   תהיה על חשבון המזמין. מחיר החלקים

יהיה הרווח המותר  סבירים והרווח אינו מופרז, מוסכם שבגין עבודות קבלניות כי המחירים

האחריות  בשנת הבדק תהיה אספקת והתקנת החלקים על חשבון הספק בכפוף לסעיף  בחוק.

 במפרט הטכני.

מגמר החודש בו הוגשה חשבונית  התשלום עבור אספקת החלפים יבוצע ע"י המזמין תוך .... יום .ב

 ידי המזמין. הספק ואושרה עלמתאימה על ידי 

 חודשים. 12 תקופת אחריות החברה לחלפים השונים שסופקו על ידי החברה תהיה .ג

או /שסופק על ידו אשר נפגם ו הספק מתחייב להחליף מיד, הכל על חשבונו בלבד, כל חלק חלוף .ד

 בס"ק ג' לסעיף זה. התבלה בתוך תקופת האחריות כמפורט

שר נפגם ו/או התבלה, א שבונו, בלבד, כל חלק של המעליותכן מתחייב הספק להחליף, על ח .ה

נכונה או שירות לקוי שבוצע על ידי הספק במסגרת  בעקיפין או במישרין, כתוצאה מהתקנה לא

 סיום תקופת האחריות הנ"ל. השרות אף לאחר

ו/או חלקי החילוף  בכל אחד מהמקרים שצויינו בסעיף זה, יחליף מיד הספק את החלקים .ו

לגבי הצד אשר עליו לשרת בהוצאות הכרוכות  באותם הסעיפים ובמקרה של מחלוקת האמורים

הסכמה יכריע  העניין לדיון והחלטה של נציג המזמין ונציג הספק, ובהעדר בהחלפות הנ"ל, יובא

 במחלוקת היועץ.

ממקומו ולהעבירו לליפוף ו/או  במקרה של שריפת מנוע חשמלי מתחייב הספק לפרק את המנוע .ז

ן חדש במקומו וזאת גם לפני שידון נושא התשלום עבור התיקון , כך שניתן יהיה להפעיל להתקי

האמור לשאת  ימים מיום הקריאה. במקרה של מחלוקת לגבי הצד  7מחדש את המעלית תוך 

בהוצאות הכרוכות בתיקון זה, בהתאם להוראות ההסכם, יובא הענין לדיון והחלטה של נציג 

 ובהעדר הסכמה יכריע במחלוקת היועץ. המזמין ושל נציג הספק,

אישור המזמין לפני הביצוע   במקרה של תיקון או החלפת חלקים הכרוכים בתשלום יש לקבל .ח

 תיקונים עד סך........... יבוצעו ללא קבלת אישור.

 

הנדרשים באופן סביר לשם  הספק מתחייב להחזיק במלאי במחסניו, בכל עת, את כל חלקי החילוף .8

פעולתה התקינה של המעלית משך תקופת תוקפו של הסכם זה. בכל מקרה בו לא נמצא בידי הבטחת 

הספק חלק חילוף כל שהוא כנדרש, הספק משתדל  להפעיל המעלית בכל דרך שהיא תוך ביצוע תיקון 

 זמני ברמה מקצועית גבוהה, תוך הקפדה על פקודות הבטיחות בעבודה.

  

9.  

הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם, לגוף או לרכוש שלו ו/או של עובדיו ו/או של המזמין ו/או  .א

 מחדל של הספק בבצוע או מעשה כתוצאה מכל  -של עובדיו ו/או של צד ג' כלשהוא 

-פעילותה  התקינה של המעלית, אלא אם אי-התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כתוצאה מאי

 ת משימוש בניגוד ליעודה.התקינה נובע פעילותה
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לו ו/או שישא בהם ואשר  הספק יפצה את המזמין מיידית עבור כל נזק ו/או הפסד שייגרמו  .ב

האחריות לגביהם חלה על הספק ובתנאי שהמזמין הודיע לספק על תביעה שהוגשה נגדו מיד עם 

 קבלתה כדי לאפשר לספק להתגונן כנגד תביעה כזו.

חשבונו בלבד, להוצאת פוליסות  הספק מתחייב הספק לדאוג, על בלי לגרוע מהאחריות הנ"ל של .ג

כאמור בס"ק א' לסעיף זה להנחת דעתו של המזמין, לטובתה  ביטוח אשר תכסינה כל הנזקים

המזמין, מיד עם  המזמין יחדיו עם סעיף אחריות צולבת. הספק מתחייב להציג בפני ולטובת

תקי הקבלות המעידות על תשלומי הפרמיות, וכן הע דרישתו, העתקי פוליסות הביטוח הנ"ל, וכן

 פוליסות הביטוח הנ"ל יהיו תקפות משך תוקפו של הסכם זה.  מתחייב הספק כי

 

10.   

ע"י אנשים מוסמכים  היות והמזמין מבצע חילוץ של נוסעים מהמעליות במקרים של תקלה .א

במידה ולא ניתן לנעול נעולות בגמר פעולות החילוץ.  ומיומנים, עליו להקפיד שהדלתות תהיינה

במקרה זה מתחייב  לבטח, ידאג המזמין לחסום הגישה לפתחים ויודיע מיד לספק. את הדלתות

 שעות ביממה. 24מקבלת ההודעה וזאת במשך  להופיע ולבצע תיקון כנדרש תוך שעתיים הספק 

ת לכודים מתא המעלי המזמין מצהיר בזאת כי קיבל מאת הספק הדרכה בנושא חילוץ אנשים .ב

 וחילוץ יבוצע רק ע"י מי שהודרך ע"י הספק.

הבטחון, מתחייב המזמין להפסיק  בכל מקרה של הפרעות במעליות, וביחוד של קלקול במנגנון .ג

 ולהודיע מיד לחברה על ההפרעה או הקלקול. תיכף ומיד את פעולת המעלית

 

11.     

המזמין לחברה סך של .......  בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, ישלם .א

 ש"ח לחודש.

דשים מראש ולא וח ___ תשלומים תקופתיים רצופים מידי ___-התמורה תשולם לחברה ב .ב

 ___ לחודש של החודש הקודם לחודש מתן השרות.-יאוחר מה

 )המדד הכללי(. -לצרכן  התמורה האמורה בס"ק א' לסעיף זה תהיה צמודה למדד המחירים .ג

 מדד הבסיס(. -........ )להלן  הבסיס עליו מחושבת התמורה הנ"ל הינו מדד חודשנקבע כי מדד  .ד

במישרין על השרות ולכן, באם  מי השרות אינם כוללים שום מס, היטל או תשלום חובה שמוטלד .ה

 הוא ישולם ע"י המזמין במועד הקבוע בחוק. -יוטל מס, היטל או תשלום כנ"ל 

 

דבר או לעמוד על זכות מוענקת לו  א תפגענה זכויות כל צד לתבועעם פקיעה או ביטול הסכם זה הרי ל .12

 תחולנה לאחר פקיעת או ביטול ההסכם. בהסכם זה אשר מימושו או ביצוען

 

מעביד בין הספק לבין המזמין -עובד למען מנוע ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי לא ישררו כל יחסי .13

 מנציגי הספק ללא יוצא מהכלל.מעובדי ו/או  ו/או בין המזמין לבין כל מי

 

לתבוע מהמזמין תשלום ריבית  במקרה שהמזמין יפגר בתשלומים המגיעים לספק, יהיה הספק רשאי .14

אך פיגור בתשלום ע"י המזמין לא יהווה עילה לאי מתן שרות  פיגורים בשעור כפי שנקבע באותה עת,

 שמוגדר בחוזה זה. כפי
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להסכם זה יראו אותה  בדואר לפי הכתובת אשר בכותרתכל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו  .15

 שעות לאחר מועד שיגורה. 48כנתקבלה 

 

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 

 

             

 המזמין             החברה      

 

 
  



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  389 עמוד
 

 עבודות מסגרות חרש לגגות  וסיכוך –א 19 פרק

 כללי -גג אבץ  19.01

תקן ומחלקת תכנון -יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל תומודגש בזאת שעבודות האבץ  

 בסגל החברה. ההרכבה תתבצע ע"י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניות.

 

 תוכניות ביצוע 19.02

 

לאישור המפקח והאדריכל. התכניות  SHOP DRAWINGSעל הקבלן להכין תכניות   19.02.1

 יבוצעו ע"י מומחה בתחום, הטעון אישור המפקח.

 

בנוסף יגיש הקבלן תוכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקח. תוכניות העבודה  19.02.2

 לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו תקן.

 

המפקח והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהיה צורך בכך, לאחר אישור התוכניות ע"י  19.02.3

 יוכל היצרן לגשת לייצור.

 

 מפרטים לגג אבץ 19.03
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 עבור כל מערכות הפלדה  במבנה   עבודות מסגרות חרש - ב 19פרק 

 

 חומרים 19.01

 

 ופחים פרופילים פלדת 19.01.1

 מסוג גרמנית פלדה של לאלו לפחות השוות תכונות בעלי יהיו ופחים צורתית פלדה 

Fe 360 ,הגרמני בתקן המוגדרת ובאיכות לריתוך מתאימה תהיה הפלדה  DIN 

EN 10025 בסימון S235JRH בתקן או ISO 630 1980 ,מסוג לפלדה  .Fe 360  

 

 ברגים 19.01.2

 .ASTM A307 לדרישות יתאימו מבנה חלקי לחיבורי ודיסקיות אומים, ברגים 

 

 איכות תעודות 19.01.3

 מוסמכת מעבדה או/ו היצרן תעודות עם יסופקו הקבלן באספקת החומרים כל 

 יאשרו התעודות, החומרים של והכימיות המכניות התכונות על המעידות

 .זה במפרט המוגדרים הטיב בדרישות עמדה שהפלדה

 

 קונסטרוקציות והרכבת ייצור 19.02

 כללי 19.02.1

. בתוכניות אחרת צויין אם אלא בריתוך יהיו החיבורים מירב, ככלל 19.02.1.1

 .במפרט למפורט בהתאם יהיה הריתוך

 בתי המבנה חלקי של האפשר ככל גדולה כמות לייצר נדרש הקבלן 19.02.1.2

 .המבנה לאתר בסמוך או, המלאכה

 במקרה. המהנדס של מוקדם אישור דורש המבנה בשטח ריתוך 19.02.1.3

 פיקוח ותחת מתאימים בטיחות אמצעי עם יתבצע הריתוך, הצורך

 .המהנדס של צמוד

 או לקדוח אין. מכניות ניקוב או קידוח במכונות יקדחו חורים 19.02.1.4

 .להבה בעזרת חורים להרחיב

 בעזרת חיתוכים, מכניים באמצעים יעשו ופחים פרופילים חיתוך 19.02.1.5

 .המפקח של בכתב אישור לאחר רק יבוצעו להבה
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 בברגים ציוד לחיבורי הכנות 19.02.2

. העבודה תוכניות לפי השלד השלמת לאחר באתר יעשו ציוד הרכבת עבור קדחים 

 יבטיחו אשר נכונים מכשירים או/ו בשבלונות שימוש תוך יבוצע - הקדחים סימון

 .הדרוש הדיוק את

 של מדויק ביצוע תבטיח אשר מתאימה מקדחה באמצעות יבוצע החורים קידוח 

 .העבודה

 סיבולת 19.02.3

. 789' מס י"בת להגדרות ובהתאם כדלקמן למצוין בהתאם תהיה הסיבולת דרגת 

 המצוינים( למינוס או לפלוס) הסיבולת ערך מחצית תהיה המותרת הסטייה

 .ל"הנ בתקן 201.2 בסעיף

 .-5          המבנה לייצור סיבולת דרגת 

 .-6      המבנה להרכבת סיבולת דרגת 

 .-4   ומישקים למחברים סיבולת דרגת 

 ריתוך    19.03

 

 כללי 19.03.1

 DIN STANDARD #4100 או/ו AWS DI.0-69 תקן על מתבסס זה מפרט 

 לטיב הדרישות את ומכיל זו בעבודה המופיעים למחברים מתייחס המפרט

 ביצוע לגבי קובעות המפרט הנחיות תהיינה מקרה בכל. פגמים תיקון, הריתוכים

 .הריתוך

 

 הריתוך עובי 19.03.2

 פינה ריתוכי 19.03.2.1

 עובי יהיה בתוכניות הריתוך עובי צוין לא שבהן פינה בריתוכי 

 ריתוך עובי, בחיבור המשתתף הדק האלמנט מעובי 0.7 הריתוך

 .מ"מ 4 יהיה סתימה ריתוך או/ו מינימלי

 (.הריתוך עובי 1.41 -ל שווה LEG פינה ריתוך גובה) 
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 השקה ריתוכי 19.03.2.2

 חדירה עם יהיו השקה ריתוכי בתוכניות אחרת צוין ולא במידה 

 .האלמנט צידי משני מתבצע הריתוך כאשר מלאה

 

 (SMAW) ידני לריתוך אלקטרודות 19.03.3

 מהטיפוסים אלקטרודות עם יבוצעו מ"מ 19 עובי עד ריתוכים 19.03.3.1

 :הבאים

 חדירת לביצוע מתאימה AWS E-6010 טיפוס אלקטרודה - 

 .המצבים בכל השימוש, אחד מצד המבוצעים השקה במחברי שורש

 ריתוך תפרי לביצוע מתאימה AWS E-6013 טיפוס אלקטרודה - 

 .המצבים בכל

 מלאת תפרי לביצוע מתאימה AWS E-7024 טיפוס אלקטרודה - 

 .בלבד מטה כלפי במצב

 AWS E-7018 באלקטרודה יבוצעו ומעלה מ"מ 19 מעובי ריתוכים 19.03.3.2

 מתאים בתנור הריתוך לפני יחוממו ל"הנ מטיפוס אלקטרודות

 .250C -כ של בטמפרטורה שעות 2 במשך

 החימום תנור. חימום ללא אלו באלקטרודות שימוש יורשה לא 

 .מתאים טמפרטורה ומד בתרמוסטט יצויד

 הפרקים פי על יוגדרו אחרים ריתוך לתהליכי ריתוך וחומרי תיילים 19.03.3.3

 .המהנדס של מוקדם אישור לקבל וחייבים AWS-ב המתאימים

 

 הריתוך איכות בקרת 19.04

 כללי 19.04.1

 התפרים יבדקו הצורך ולפי חזותית בדיקה הריתוך ייבדק הריתוך פעולת בתום 

 הבדיקה שיטת'. וכו קולית-על בדיקה, רנטגן צילומי כגון הרס ללא בבדיקה גם

 ללא הבדיקות. המוצר או המבנה של לאופיו בהתאם הדרישות רמת לפי תקבע

 !הקבלן חשבון על תהיינה הרס
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 חזותית בדיקה 19.04.2

 :הבאים לפגמים מתייחסת חזותית בדיקה 

 ;התפר וקיעור קימור - 

 ;המרותכים החלקים בין התאמה אי - 

 ";השורש" של שקע או בליטות - 

 ";השורש" של מלאה חדירה אי - 

 ;התפרים בעובי אחידות חוסר - 

 ;נקבוביות - 

 הרתך חומר לתוך זרים חומרים חדירת - 

 ;הרתך חומר פני על נתזים - 

 .החשמלית הקשת   הצתת י"ע הנגרמות, מקומיות התכות - 

 הרס ללא בדיקות 19.04.3

 שתבדוק מעבדה המהנדס יזמין באתר או במפעל הרס-אל בדיקת תידרש אם 

 מלוא את לבודקים להגיש הקבלן על. אחרים באמצעים או רנטגן קרני באמצעות

 עבודה משטחי, סולמות כגון, אלה בדיקות לביצוע הדרושים והשירותים העזרה

 '.וכו

 ותיקון פסילה, קבלה 19.04.4

 המקומות את הקבלן ישחיז, חזותית בדיקה לאור ריתוך תיקון המהנדס דרש אם 

 תוכיח במעבדה הבדיקה אם. מחדש החלקים את וירתך לניתוקם עד הללו

 את יבצע, אותו ינקה, החיבור את הקבלן יחתוך, בדרישות עומד אינו שהריתוך

 הריתוך אם. המהנדס הוראות לפי הכל, מחדש וירתכו הדרושים השיפועים

 של המתאימים הרכיבים את לפסול המהנדס יוכל, רצון משביע יהיה לא המחודש

 .החלפתם את ולדרוש המוצר

 עד אותו וישחיז יפצור והקבלן, ונקי חלק הריתוך מקום יהיה, מקרה בכל 

 .המהנדס רצון לשביעות
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 גלוון באבץ ב"טבילה חמה"      19.05

  

 מפעל הגלוון  19.05.1              

 

כדוגמת מפעלי פקר    iso 9002הגלוון באבץ חם יבוצע רק במפעל הנושא תו תקן 

 החטיבה לגלוון וציפוי פלדות בקרית מלאכי או בערד. –

 

 כללי 19.05.2

כל אלמנטי הפלדה בין אם קונסטרוקטיביים או  אחרים יהיו  19.05.2.1

מגולוונים בטבילה באבץ חם, לאחר יצור וגמר ריתוכים, כולל כל 

 פחי העזר, העוגנים וחומרי הלוואי.

 ת האלמנטים הקבלן יגיש לקונסטרוקטור והאדריכל חלוק 19.05.2.2

לקטעים לצורך הגלוון תוך צמצום כמות החיבורים באתר  

 למינימום הכרחי.

 הפלדה 19.05.3

 הפלדה תהיה מסוג " מתאים לגלוון" כמקובל בשוק. 19.05.3.1

פלדה בלתי   din 17100הפלדה המתאימה לגילוון תהיה לפי  19.05.3.2

או פלדה מורגעת  UST 37(  Rimmed Steelמורגעת )

או פלדות שוות   RST 37 (Aluminum Killed)  באלומיניום

 ערך.

הרכב אופיני של פלדות מתאימות לגלוון מכילות את היסודות  19.05.3.3

 הבאים אם בנפרד ואם בצרוף:

  C   0.25% –פחמן  פחות מ 

     P 0.02% –זרחן   פחות מ 

  Mn   1.35%  -מנגן   פחות מ 

  Si    0.03% –צורן   פחות מ 

 שטח אחיד.המוצר יהיה מחומרים בהרכב כימי וטיב  19.05.3.4

  הכנה לגלוון  19.05.4

 

עוות  בכדי להקטין מאמצי ריתוך בתוך החומר, העלולים לגרום  19.05.4.1

למקובל  בזמן הגלוון יש לסדר את סדר הריתוכים בהתאם

 באלמנטים שצריכים לקבל גלוון.
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תשומת לב מיוחדת יש לתת לפרופילים וארגזים מפחים   19.05.4.2

דקים המחוברים  לפרופילים מרותכים. יש להימנע מגלוון פחים 

 בעלי דופן עבה ביחידה אחת.

האלמנטים יקבלו הכנה לגוון על ידי הכנת חורים     ומעברים    19.05.4.3

 כללים מקובלים בנושאהלנוזל הגלוון בזמן הטבילה באמבט לפי 

 יאושרו מראש ע"י המפקח.ש זה. כל החורים יסתמו בפקקים

זעירים ועלולים הריתוכים יהיו מלאים, ללא חורים או חללים  19.05.4.4

 לגרום לנזילות חומצה לאחר הגלוון.

 

יש לתכנן ולהכין את כל הדרוש לתליית הפריטים לצורך  השינוע  19.05.4.5

 ם במקומות התליה.גבעת הגילוון באופן שיובטח גילוון מלא  

 

 הגלוון.יש לסמן את החלקים באופן שישתמר לאורך כל תהליך  19.05.4.6

 

 תקנים 19.05.5

פרט  1979וגליון תיקון מדצמבר  1975מאפריל  918הגלוון יבוצע בהתאם לת"י 

 כמפורט להלן.   ASTM 123Aלעובי הציפוי שיהיה בהתאם לתקן אמריקאי 

 

 חומרים לציפוי  19.05.6

לפחות, ויכיל    .G.0.B(  Good Ordinaryהאבץ לציפוי יהיהבאיכות ) 19.05.6.1

 אבץ טהור. 98.5% –לא פחות מ 

 . 0.03%באמבט האבץ לא תעלה על תכולת האלומיניום  19.05.6.2

 תהליך הגלוון 19.05.7

 רכיבי הפלדה יעברו ניקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בתלחים 

 מעלות צלזיוס. 450)פלקס( וטבילה באמבט אבץ נוזלי בטמפרטורה של 

 

 עובי שכבת הגלוון 19.05.8

                     גליון 918עובי הציפוי לא יפחת מהנדרש בהתאם לת"י  19.05.8.1

 .1979ון מדצמבר תיק

 ASTMעובי הציפוי לא יפחת מהנדרש בהתאם לתקן האמריקאי  19.05.8.2

123A  . 
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 מראה הציפוי 19.05.9

 הציפוי יהיה רציף וללא פגמים.  19.5.9.1

 פגמים קטנים יתוקנו בצבע עשיר אבץ.  19.5.9.2

 

 בקרת איכות 19.05.10

 .  ISO 9002תבוצע במפעל שהינו בעל תקן  19.05.10.1

יתאפשר למפקח לבצע בדיקות בכל שלבי היצור ע"פ בנוסף  19.05.10.2

קביעתו. הקבלן יגיש למפקח את כל הסיוע הנדרש כולל ביצוע 

 הבדיקות.

 לאחר הגלוון לא יבוצע כל טיפול, למעט צביעת מקומות הריתוך שאושרו 19.05.11

ע"י המפקח בשתי שכבות של צבע עשיר באבץ )במקומות שנפגע  הגלוון(, וצביעה  

 .סופית ע"פ המפרט

 

 מערכת הצביעה לאלמנטי  פלדה מגולוונת  19.06

תוצרת ,    400Cכדוגמת אמרלוק  במערכת צבע אפוקסי דו רכיביאלמנטי הפלדה יצבעו 

. מיקרון והתאמה מלאה למפרטי  הביצוע של היצרן 125אוניברקול , בשכבה מינימלית של 

 לבחירת האדריכל .   RALבגוון 
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 בבניןאלמנטים מתועשים  - 22פרק 

 

 מחיצות וציפויים 22.01

 

 כללי 22.01.1

ביצוע עבודות בלוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט  

משרד שיכון, אגף תכנון  -"מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי 

והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה, ע"פ פרטי ומפרטי חברת 

 ורבונד", במהדורה המעודכנת."א

 יש להקפיד על האיטומים הנדרשים. 

 

 מחיצות וציפויי גבס 22.01.2

 

 חומרים א.

לוחות גבס לבנים ו/או ירוקים )עמידי מים( ו/או ורודים )חסיני אש( ו/או  (1

 מ"מ. 12.5ירקרקים )עמידי מים וחסיני אש( בעובי 

מגולוונים ברוחב כנדרש עם הקונסטרוקציה מורכבת מפרופילים  (2

ניצבים במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקבלן. בכל מקרה לא יעלה המרחק 

 ס"מ. 40בין הניצבים על 

הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת המחיצות  

ס"מ, בהתאם לתוכניות  2-3ו/או פרופילי "אומגה" מגולוונים בעובי 

 וקביעת המפקח באתר.

קרומיות )שני לוחות בכל צד(, -ת יהיו חד קרומיות ו/או דוהמחיצו (3

 בהתאם לתוכניות.

מ"מ  100הזקיפים יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי ויהיו ברוחב  (4

 מ"מ לפחות. 0.8ובעובי 

 עובי פרופילי השלד )מסילות, ניצבים( יהיה באחריות מהנדס הקבלן. (5

 80מ"מ ובמשקל מרחבי  50בחלל הפנימי מילוי צמר סלעים בעובי  (6

 24מ"מ ובמשקל מרחבי  50ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי 

 ק"ג/מ"ק, המילוי כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו.

המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת גלישת  

 מזרוני הבידוד ממקומם.

מ"מ  2מיוחד מפח מגולוון בעובי בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף  (7

מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב  ע"פ פרטי חב' 

. R.H.S"אורבונד". לחילופין, באם ירצה הקבלן, יבצע פרופילי 

מגולוונים בפתח במקום הזקף המשקוף המיוחד, על חשבונו וללא 

 תשלום מיוחד.
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 הנחיות ביצוע ב.

ו/או  EPDMפקיים יותקנו פסי איטום מעל ומתחת למסלולים האו (1

קומפריבנד. האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה יבוצע 

 באמצעות מרק אקרילי.

ס"מ לרבות סתימה במסטיק  1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה  

 המתאים לפי הנחיות יצרן הגבס.

השלד ולוחות הגבס תגענה עד לתקרת הבטון. עבור המעברים של  (2

מערכות כגון תעלות מיזוג אויר תעלות חשמל ותקשורת, צנרות שונות 

וכיו"ב. יש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי שלד מסביב לפתחים. רק 

לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות הגבס. פרטי איטום מסביב למעברים 

 יבוצע בהתאם לפרטים המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי.

ה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת ברגים המסילות המורכבות ברצפ (3

. מספר הברגים יקבע ע"י מהנדס 7/35ומיתד פלסטי  5/35למיתד 

 הקונסטרוקציה של המבנה.

בכל פינה אנכית תבוצע הגנה ע"י פינת מגן חיצונית מפח מגולוון לרבות  (4

 . PROTEKTOR 1018/2162קצוות אנכיות של מחיצות גבס, מסוג  

ות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה יש לבצע את המחיצ (5

הקונסטרוקטיבית. כלומר, מבחינת סדר העבודה, יש לבצע קודם כל את 

 המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות.

הקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין לוחות הגבס לבין  (6

 הצינורות, לאחר התקנת הצינורות.

ד' גב אל גב בתוך מחיצת הגבס. יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכ (7

כדי למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות החשמל השונות יש להתקינן 

ס"מ לפחות זו מזו. באופן כזה ימנעו גשרי קול בין  60במרחק של 

 החדרים.

יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת. לשם כך  (8

ל צד של הקיר. לאחר יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכ

התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום של המרווחים שבין התעלה לבין 

 מחיצת הגבס באמצעות מרק אלסטומרי.

בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק  (9

 מוכן לצבע. 

 יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג. (10

 צות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות.איטום המחי (11

 

 קונסטרוקצית חיזוק ג.

תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן ועל  (1

 חשבונו, ויאושר ע"י המפקח לפני היישום. 
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ס"מ(, תבוצע קונסטרוקצית חיזוק לרבות  330במחיצות גבוהות )מעל  (2

. מגולוונים אשר יעוגנו R.H.Sי הפח, פרופילי ציפוף הניצבים, הגדלת עוב

 לרצפה ולתקרה לרבות פלטקות+קוצים מרותכים וכדומה.

מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנונם, כלול  (3

 במחיר היחידה.

 

 עבודות גבס במרחבים מוגנים 22.01.5

 5075ו כפוף לתקן ישראלי חיפוי קירות בלוחות גבס ומחיצות גבס במרחבים מוגנים יבוצע 

 מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים. -

  

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 22.02

 

 דרישות כלליות  22.02.1

 

ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות עמידות אש  5103כל התקרות יעמדו בת"י  א.

 , ומסומנות בתו התקן.921לפי ת"י 

 

הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות,  ב.

 מאושר ע"י המפקח. 

 

הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה, העיגון  ג.

והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות אחרות. על הקבלן 

רה בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחלו רק האחריות לתאום מלא של ביצוע התק

מכניות שמעל התקרה בוצעו -לאחר אישור המפקח כי המערכות האלקטרו

 ונבדקו.

 

על הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות לתליית התקרה ולקבל את אישור  ד.

המפקח. הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח. התוכניות יאושרו גם במכון 

 התקנים.

 

התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם  חומרי ה.

 היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.

 

מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה התקרה  ו.

 במגע. הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.

 

 עליונים כנגד רעידות אדמה. כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים ז.

 

 במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף. ח.
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 תקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשים מפח, מחוררים ו/או אטומים 22.02.2

 

על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, תקרות  א.

אקוסטיות עשויות אריחים ומגשי פח מגלוונים, מחוררים )אקוסטיים( ו/או 

 10מ"מ לפחות, עם כיפוף פנימי של  40אטומים. לכל מגש תהיה "כתף" בגובה 

 מ"מ לצורך חיזוק המגש. 

 

. החירור יהיה מיקרו 26%ררים יהיה אחוז החירור באריחים ובמגשים המחו ב.

 מ"מ. 2פלוס בקוטר 

 

( משני הצדדים. הצביעה של הפח PRE-PAINTהפח יהיה צבוע בצבע מוכן ) ג.

מיקרון,  80תיעשה בתנור. הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי 

צבע לפי בחירת המפקח. הצד הפנימי של הפחים ייצבע בצבע להגנה. ה RALבגוון 

 יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.

 

המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה  ד.

 עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

 

 מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ה.

הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק  

 אלמנט עצמו או לסמוכים אליו.ל

כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח. מגשי הפח יהיו  

 בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או  

 אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

 

 0.75-קרות האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשים לבתוך הת ו.

NRC. 

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר לאורך  ז.

 קירות, מחיצות, סינרים וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. 

התואם את התקרה עצמה  RALהקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוון  

ו בצבע שחור. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד למשנהו( ו/א

 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.

 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  407 עמוד
 

המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה יש להקפיד על נוחיות בפירוק  ט.

לחלל שמעל לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי 

 הנחיות המפקח.

 

מ"מ ובמשקל מרחבי  25מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי  י.

"ק, ק"ג/מ 24מ"מ ובמשקל מרחבי  25ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  60

 מיקרון. 30כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו בעובי 

 

כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב המוגן  יא.

  - 2010מאוקטובר  4חלק  - 5103יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 

 תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים. 

היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין בין  

 האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים. כל הנ"ל כלול במחיר היחידה.

 

 תקרות מינרליות 22.02.3

 

תקרות אקוסטיות וציפויים אקוסטיים יהיו מלוחות מינרליים )צמר זכוכית  א.

ובהתאם למפורט בתוכניות ובכתב דחוס( ו/או פיברגלס מאושרים ע"י המפקח, 

 הכמויות.

 

" )סילקוני( לרבות החלק AKUTEXTהאריחים יהיו מטופלים בצבע מסוג " ב.

העליון. השוליים יהיו מוקשים בסיליקון. החלק הגלוי של הלוחות יהיה צבוע 

בצבע אקרילי יצוק. כל האריחים לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים יעברו טיפול 

 שוליים.זהה של הקשחת ה

 

האריחים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה  ג.

 עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

 

 מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ד.

הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק  

 ו.לאלמנט עצמו או לסמוכים אלי

כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח. מגשי הפח יהיו  

 בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או  

 אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

 

אספקה והתקנת פרופילי גמר לאורך  עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם ה.

( Z  +Lקירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים )

התואם  RALחייבים באישור מוקדם של המפקח ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון 
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את התקרה עצמה. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד 

( יהיו L+Z)גרונג( מדויקים בהחלט. הפרופילים )למשנהו( וכן על חיתוכי זויות 

 מ"מ. 2בעובי של 

 

 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. ו.

 

 תקרות וסינורים מלוחות גבס 22.02.4

 

מ"מ. הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים, בהתאם  12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  א.

 לתוכניות.

מ"מ ברמת ספיגה  0.2כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי  הלוחות המחוררים 

 המודבקת ללוחות. NRC 0.85 – 0.8של 

סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל, לא תשולם כל תוספת בגין חירור לא  

 רגולרי ו/או בקוטר משתנה.

 

השלד יקבע ע"י מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה  ב.

 והחיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית.

 .F-47יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג  

 בקרניזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים. 

 השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן. 

 

ספרינקלרים, גלאים, בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה,  ג.

 גרילים למיזוג אויר וכיו"ב.

בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה  

 מגולוונת בפינה אופקית ואנכית.

 

במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים לקרניזי  ד.

יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי  תאורה לצורך נשיאת הגופים. פרט החיזוק

 היחידה.

 

גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה  ה.

 שכל התקרות יבוצעו בהתאם למפורט וכן להנחיות האדריכל.

 

צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר, ברולר קצר בלבד, ע"פ הנחיות היצרן,  ו.

 בגוון לבחירת האדריכל.

 

מ"מ ובמשקל מרחבי  50מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי  ז.

ק"ג/מ"ק,  24מ"מ ובמשקל מרחבי  50ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  60

 מיקרון. 30כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו בעובי 
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 .3,2,1חלק  5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  ח.

 

 דוגמאות 22.03

 

על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה, ציפוי, תקרה, רצפה וכו', המורכבים  22.03.1

במסגרת עבודותיו, ולקבוע אותם במקומות עליו יורה המפקח. הדוגמאות תהיינה 

 במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את תעלות התאורה.

 

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק: את דרישות המפקח, את  22.03.2

 הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי המפקח.

 

הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על ידי  22.03.3

 .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 האביזרים  22.03.5

האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחים, 

 אביזרי אקוסטיקה, וכו'.

 

 ום מיוחדיםאופני מדידה ותשל 22.04

 

 אלמנטי גבס )מחיצות, תקרות, סינורים וכו'( 22.04.1

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:

 קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים  א.

קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות תכנונם כולל  ב.

 ..R.H.Sלי פרופי

 עיבוד פתחים כנדרש. ג.

את כל האיטומים למיניהם לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית  ד.

 + מרק לפי פרט אקוסטיקה.

כל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקצית העזר, חיזוקים דיאגונליים, חיזוקים  ה.

 לרעידות אדמה, חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

את כל האיטומים למיניהם כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואיטום  ו.

 סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.

כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח  ז.

 ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
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הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות  כל ח.

מהן, לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי 

 שיידרש.

 עיבוד במעוגל ובשיפוע. ט.

 פרופילי פינות. י.

 שפכטל. יא.

 הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי  

 ס"מ מעל תקרות אקוסטיות. 10מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה  

 

 תקרות אקוסטיות 22.04.2

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: 

 קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים. א.

 לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו"ב ולמערכות אחרות כנדרש. הכנות ב.

 חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה. ג.

כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ומעבר וכל החיזוקים  ד.

 כמפורט לעיל.

ם של העבודה בכפוף חיזוק התקרות כנגד רעידת אדמה הכל עד לביצוע מושל ה.

 לדרישת התכניות ו/או האדריכל.

כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח  ו.

 ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות  ז.

אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי מהן, לרבות בדיקת 

 שיידרש.

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  ח.

 בסעיפי כתב הכמויות.

 הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי  

 

"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים כלול במחירי מודגש בזאת שכל הנדרש ע 22.04.3

 היחידה ולא ימדד בסעיפים נפרדים.

 

 מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'( כוללים 22.04.4

 פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים.

 

 קונסטרוקצית נשיאה 522.04.

 מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים וכו' 

מכל סוג שהוא( כוללים תכנון וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה. הקבלן יכין על חשבונו 

תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, לאישור המפקח. 

קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן. כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי 

 של הקבלן.
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 באתר ויצוקים קדוחים כלונסאות – 23 פרק 

 

 מוקדמות 23.1

 הכללי ולמפרט 23 פרק באתר ויצוקים קדוחים לכלונסאות הכללי המפרט לפי תבוצע העבודה כל .1

 הכמויות. ובכתב המיוחד במפרט אחרת צויין אם אלא 02 פרק באתר יצוק בטון לעבודות

 האחרורנה המהדורה הן הקבלן שבידי שהתוכניות המפקח עם לוודא יש הכלונסאות ביצוע תחילת לפני .2

 לביצוע" "מאושר חותמת תהיה התוכניות על המתכנן. של

 

 רגילים כלונסאות 23.2

 הינה מהמרכז המותרת הסטייה הכלונסאות. ומרכזיות אנכיות יבדוק באתר הקבלן של הביצוע מהנדס א.

  .1% מהאנך והסטיה מהקוטר 5%

 נוספים. אמצעים ו/או זיון תוספת ויחייבו והקונס' הביסוס למהנדס ידווחו מהנ"ל גדולות סטיות

 מפלס מעל מ' 4-ב הנמצאת העוגנים לקורת ומתחת קיימים לכלונסאות בצמוד תתבצע הקדיחה ב.

 נמוך. פיקוח ומגדל "בובקט" באמצעות יתבצע הקידוח לכך אי החפירה.

 לסירוגין. תתבצע הקדיחה הקיימים הדיפון כלונסאות את להחליש לא מנת על ג.

  מ' 3 באורך עליון מגן בצינור בשימוש הצורך את בחשבון להביא יש ד.

 PVC וצנור משפך באמצעות תתבצע היציקה הקדיחה. ביום ותבוצע רציפה תהיה כלונס כל יציקת ה.

 לפחות.. מ' 5 באורך

 טרם הראשונים הכלונסאות לבדיקת אותו ולזמן הקידוח תחילת על הביסוס למהנדס להודיע יש ו.

 יציקתם.

 הקבלן. של הביצוע מהנדס של צמודה בהשגחה יבוצעו הכלונסאות ז.

 לפחות. 6" קונוס שקיעת 30-ב בכלונסאות הבטון סוג ח.

 הסונית. בשיטה ייבדקו הכלונסאות כל ט.

 

  CFA בשיטת כלונסאות 23.3

 הכלונסאות. ומרכזיות אנכיות יבדוק באתר הקבלן של הביצוע מהנדס .1

 1% מהאנך והסטיה מהקוטר 5% הינה מהמרכז המותרת הסטיה

 נוספים אמצעים או ביסוד זיון תוספת ויחייבו הקונס' ,הביסוס למהנדס ידווחו מהנ"ל גדולות סטיות

 אחרים.

 היסודות. בתוכנית המופיעות הכלונס למידות זהות יהיו המקדחים מידות .2

 ויוגשו רצוף באופן בנפרד יסוד כל עבור ירשמו הנדרש( המדידה ציוד )של להלן המפורטים הנתונים .3

 העבודה. בסוף הביסוס מהנדס לאישור

 הבאים: באמצעים מצויידת תהיה הקדיחה מכונת .4

 מוזרם בטון נפח מד א.

 המקדח. בראש הבטון לחץ מד ב.

 הקדיחה לקשיי מומנט מד ג.

 הקרקע. לפני מתחת המקדח עומק ד.
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 הצינור פקק אם הקידוח. מתחתית ס"מ 15-מ יותר בלא המקדח הרמת לאחר תעשה היציקה תחילת .5

 המתוכנן. לעומת מ' 2-ב הקידוח להעמיק יש ,חוזרת קדיחה ותדרש היציקה בתחילת משתחרר לא

 נפח את לבדוק יש כן אטמ'. 0.75-מ יפחת שלא בטון לחץ שמירת על להקפיד יש ,היציקה מהלך בכל .6

 מפלס. לאותו עד התאורטי הנפח עם מתמדת השוואה תוך הנצוק הבטון

 כלונס. לפסילת תביא בתהליך הפסקה כאשר , רצופה תהיה היציקה .7

 .7" לפחות של שקיעה ובעל )"פוליה"( גס אגרגט ללא לפחות 30-ב יהיה היצוק הבטון .8

 יכלול מ"מ 14 מינ' בקוטר יהיה הברזל מ'. 14 למקס' ועד מ' 2 פחות הכלונס כאורך יהיה הברזל אורך .9

 מ'. 3 של במרווחים מ"מ 14 בקוטר ספירלה של חיזוק טבעת

 מקוטר ס"מ 20-ב קטן יהיה הזיון כלוב קוטר  .הספירלות כל של ריתוך כולל במפעל ירותך הזיון כלוב

 הקידוח.

 לקשירת בנוסף זאת ,הקידוח לתוך מ' 6 באורך ספייסירים 3 הכנסת לאחר תעשה הזיון כלוב הכנת .10

 הזיון. כלוב לאורך מרחק שומרי

 הסיתות עובי בד"כ מתאים. חוזק בעל נקי בטון לקבלת עד הכלונס בראש הבטון לסתת יש הביצוע בגמר .11

 ס"מ. 10-20 על עולה אינו

 ,נאותה מקצועית הכשרה בעל הקבלן של הביצוע מהנדס של צמודה בהשגחה תיעשה העבודה ביצוע .12

 בפועל הביצוע עומק ולוודא להקפיד המפקח על הביסוס למהנדס וידווח המפרט הוראות למילוי ידאג אשר

 בקרקע. הקדיחה בתחילת האיפוס את ומוודא המותקן העומק במד נעזר שהוא תוך ,כלונס בכל

 סיתות. ללא סוניות בדיקות יבוצעו הכלונסאות בכל .13

 והציוד החומרים וכל CFA בשיטת קדיחה יכלול מ"א עבור המחיר מ"א. לפי ימדדו הכלונסאות א. .14

 יכלול כן כמו חוקי. אזור את הנחפרת הקרקע והרחקת הבטון יציקת פעולות וכל הבטון ,כך לשם הדרושים

 שבתכנית. לגובה והשלמה מעולה בטון לקבלת עד הראש סיתות המחיר

 שנקבעה כפי חפירה תחתית ועד המתוכנן האלמנט פני ממפלס יעשה ובקירות בכלונסאות אורך מדידת ב.

 הקבלן. התרשלות בגין שנדרש נוסף עומק להוציא ,המהנדס דרישת עפ"י עו בתכנית

 והתוכניות. המפרט דרישות כל מילוי את ויכללו הקרקע שכבות לכל אחידים יהיו החפירה מחירי ג.

 פחת עבור תוספת ללא ותוכניות לשרטוטים בהתאם תהיה המדידה משקל. לפי בנפרד ישולם הזיון עבור ד.

 כלשהיא. תוספת או וריתוך קשירה תוספת או מסחרי

 מצולע. לברזל שבטבלאות תיאורטי משקל לפי מחושב הברזל משקל

 וכו'. בחפירה יציבה החזקה ,ספייסרים ,לקידוח הורדה ,ריתוך ,הכנה ,אספקה כוללים המחירים

 

 מיוחדים מדידה אופני 23.4

 להלן: המפורט את גם המיוחד ובמפרט הכללי לאמור בנוסף כוללים הכלונסאות מחירי

 הכלונסאות. בכל סוניות בדיקות .1

 הכלונסאות. ליציקת והרלוונטי 02 בפרק המדידה באופני המפורט כל .2
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 עבודות הריסה ופרוק - 28פרק 

 

 כללי 28.01

 

 העבודה כוללת פירוק הקיים במבנה, כמפורט בתוכניות ולפי הנחיות המפקח. 28.01.1

 

 שלבי הפירוק יתואמו עם המפקח. עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא. 28.01.2

 

המערכות הקיימות )מים, חשמל, באחריות הקבלן כי במהלך ביצוע העבודות ניתוק כל  28.01.3

 לעיל. 00ביוב וכדו'( בתנאי שהמבנה ימשיך לתפקד כמפורט בפרק 

בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם החשמלי בקטע  

המבנה בו מבוצעות העבודות. בכל מקרה בו יתקל הקבלן, במהלך עבודתו, בקוי חשמל, 

ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול. תקשורת, מים, ביוב, 

 אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי לקבל אישור המפקח.

 

 מודגש בזאת שבכל מקום בו נאמר "פירוק" הכוונה "הריסה" וכן ההיפך. 28.01.4

 

 התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה: 28.01.5

 שם התקן מספר התקן

 טיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומיםכללי ב 900

 ציוד מגן אישי לעבודה משקפי מגן 953

 פיגומים 1139

כל הנאמר בפרקי המפרט הכללי לעבודות בנין, חל גם על פרק זה, פרט אם צוין 

 אחרת באחד ממסמכי החוזה.

 

האמצעים הדרושים ולמלא  בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שונים, על הקבלן לנקוט בכל 28.01.6

אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה ו/או פירוק בצורה בטוחה 

לחלוטין ללא סכנה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא 

בשאר חלקי המבנה. האלמנטים להריסה ו/או פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל 

 של ביצוע העבודה עד לסילוקם המסודר מאתר הבנין. שלב ושלב

 

אלמנטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או לשימור  28.01.7

יפורקו בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ויאוחסנו בכל מקום שיורה עליו 

 המפקח.

מיועדים לשימור. במידה והקבלן  על הקבלן לברר לפני תחילת העבודה אילו אלמנטים 

 יהרוס אלמנט שמיועד לשימור, עליו יהיה לספק חלק זהה על חשבונו.
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מחירי היחידה של כל עבודות הפירוק וההריסה כוללים את כל התיקונים הנדרשים כגון:  28.01.8

 תיקוני בטון, בנייה, טיח, ריצוף, צבע, אבן, אלמנטים מתועשים וכו'.

 

 וניםהריסת בט 28.02

 

 ההריסה תבוצע בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך הימנעות 28.02.1

מפגיעה באלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה 

 ובסביבתו.

 

 על הקבלן לדאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה, 28.02.2

 המפקח בכתב שניתן להסיר את התמיכות. בעת ההריסה, אחריה ועד לאישור

 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  28.02.3

 הזיון הקיים.

 הריסת קירות בנויים 28.03

 

ה במ"ר נטו של הקיר, לא תשולם תוספת בגין פריצת פתחים בקירות המדידה תהי 28.03.1

קיימים, הריסת קטעים ושטחים קטנים. מחיר ההריסה כולל גם פירוק של כל האלמנטים 

בקירות )דלתות, חלונות וכו'( והציפויים שעל הקיר וניתוק וסילוק המערכות המחוברות 

ת הריסת החגורות והעמודונים לקיר או הנמצאות בתוכו. מחיר ההריסה כולל גם א

 שבקיר וחיתוך הזיון.

 

לאחר פריצת פתחים, יש לישר את הבלוקים בהיקף הפתח ולצקת חגורות בטון מזוין  28.03.2

 בהיקף. כל הנ"ל כלול במחיר הפריצה ואינם נמדדים בנפרד.

 

 פינוי פסולת בניין וניקוי השטח 28.04

 

הוראות המפקח את הכבישים והמדרכות אשר לוכלכו  פי-הקבלן ינקה בסוף כל יום ועל 28.04.1

בפסולת הבניין. העבודה תתקבל כאשר השטח יהיה נקי מכל פסולת בניין, מיושר, וכאשר 

 כל השטחים נקיים לחלוטין.

 

מקום סילוק פסולת הבניין ייקבע בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ורק לשם רשאי  28.04.2

 הקבלן לסלק פסולת הבניין. 

ידי -את מקום השפיכה, המאושר על בכתבהגשת הצעתו של הקבלן עליו למסור  עם 

ידו. מקום שפיכה -הרשויות, שאליו הוא מתכוון להעביר את החומר מהבניין שייהרס על

ידי המפקח וחייב לקבל את אישורו. במידה ובמהלך ביצוע העבודה יוברר -זה ייבדק על
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ה אחר, רשאי יהיה המפקח לעכב תשלומים כי הקבלן מעביר את הפסולת אל מקום שפיכ

 או לא לשלם כלל עבור העבודה. 

 

מודגש שוב כי בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, וכלפי הרשויות להעביר  28.04.3

 הפסולת למקום שפיכה מאושר.

המזמין לא יהיה צד כלשהו בתביעה של גורם חיצוני בנושא שפיכת פסולת. כל תביעה  

כספית או אחרת, הן בתקופה  -תועבר ישירות לקבלן, אשר ישא בכל האחריות  בנושא זה

 של עבודתו והן לאחר גמר עבודתו ללא הגבלת זמן.

 

ידי הקבלן -כל ההוצאות הקשורות בסילוק פסולת הבניין ועודפי החומרים ייכללו על 28.04.4

זו. סילוק פסולת במחירי העבודה. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודה 

 האשפה יבוצע לכל מרחק שהוא, כפי שיידרש.

 

 תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות 28.05

 

הקבלן ימלא בדייקנות אחר כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו בקשר  28.05.1

סמך טענה -לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים. לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על

-את התקנות הנ"ל, וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי, עקב איחור שנגרם על שלא ידע

 מילוין של התקנות הנ"ל.-ידו מפאת אי

 

מודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההריסה של המבנה, על הקבלן לפעול לפי תקנות משרד  28.05.2

מרביים העבודה ותקנות רשויות אחרות קיימות, וזאת תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות ה

הנדרשים להגנה על העוברים והשבים, על הפועלים העוסקים במלאכת ההריסה, ועל כלי 

רכב ניידים ונייחים בתחום העבודה ולידו, ועל כל בניין, קיר, ריצוף וכל אלמנט אחר 

 הנמצא בשטח. 

 

 עבודות הכנה 28.06

 

לפני ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקונסטרוקטיבית של הבנין,  -

ע"י קילופי טיח, חציבות, חפירות, פרוקים וכד'. על הקבלן להזמין לאתר את המפקח 

לבדיקת המערכת הקונסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע ההריסות. במידת הצורך, 

ערכת, לפי דרישת המהנדס. לא יבצע הקבלן כל יבצע הקבלן בדיקות נוספות להבהרת המ

עבודת הריסה לפני שקיבל אישור המפקח. עבור כל הנ"ל לא תשולם כל תוספת מחיר 

 לקבלן ועל הקבלן לכלול את כל הנ"ל במחירי היחידה השונים שבהצעתו. 

 

כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מנת שלא לפגוע בקיים. בכל מקרה של  -

 גיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון המפקח.פ
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כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר שיאושר על ידי המפקח  -

 והרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

 

ויפתח מעברים זמניים, יבצע את  על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות -

עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה 

ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי 

 היחידה השונים.

 

 סימון עבודות 28.07

כד', יסמן הקבלן את כל החלקים המיועדים בטרם יגש הקבלן לבצע עבודות חציבה, הריסה ו 

להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמנטים השונים. אין לבצע הריסות או חציבות מכל סוג שהוא 

 )גם כשההריסות מפורטות בתכניות( מבלי לקבל אישורו של המפקח בכתב ביומן העבודה.

 

 תמיכות זמניות 28.08

ים, במהלך ביצוע העבודות, יבצע הקבלן תמיכות בכל מקרה של ספק ליציבות חלקי שלד שונ 

זמניות ע"י רגלי ברזל. הקבלן ישא באחריות מלאה ליציבות המבנה בכל מהלך ביצוע העבודה 

 ועד להשלמתה.

 

הקבלן יבצע את כל הבדיקות ויוודא שההריסות אינם פוגעים באלמנטים קונסטרוקטיביים  

 קיימים.

 

 ביוב, ציוד וכד' טיפול בקוי חשמל, תקשורת, מים, -

 

בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם החשמלי בקטע  

המבנה בו מבוצעות העבודות. בכל מקרה בו יתקל הקבלן, במהלך עבודתו, בקוי חשמל, 

תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול. 

 וך קוי מים, חשמל וכד' מבלי לקבל אישור המפקח.אין לחת

 

בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שונים, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ולמלא  -

אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה ו/או פירוק בצורה בטוחה 

נזקים מכל סוג שהוא  לחלוטין ללא סכנה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא פגיעות ו/או

בשאר חלקי המבנה. האלמנטים להריסה ו/או פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל 

 שלב ושלב של ביצוע העבודה עד לסילוקם המסודר מאתר הבנין.

 

הקבלן יתקין, על חשבונו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מגן )גגונים  -

 חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות. וכדומה( להגנה בפני נפילת

 

כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה ומושלמת וזאת  -

 אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו במסמכים ו/או בתכניות.



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  417 עמוד
 

 

השלמות יציקה שפות קווי ההריסה וברזלי הזיון מהבטונים ההרוסים, שנדרשו להישמר ל -

 חדשות, יהיו נקיים לחלוטין משברי בטון ו/או פסולת כלשהי.

 

 על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על הכלים שבדעתו להשתמש כדי לבצע את העבודות. -

 

הכוונה לעבודת פרוק שתכלול  -בכל מקום בו נדרש הקבלן לפרק פריטים ב"פרוק זהיר"  -

שלמות הפריט, ניקיונו מפסולת ולכלוך כלשהו נקיטת אמצעי זהירות לצורך שמירה על 

 והעברתו למקום אחסון, או לשימוש חוזר, לפי הוראות המפקח.

פרוק זהיר של פריט מסוים כולל בתוכו את כל החלקים השייכים לאותו פריט, כדוגמת  

פרוק זהיר שלחלון כולל החלון עצמו, הפרזול, המשקוף, הזכוכית, ההלבשות למיניהם 

ם איזה שהוא נזק לפריט שפירוקו הוגדר "פרוק זהיר" יתוקן הנזק ע"י הקבלן וכד', יגר

 ועל חשבונו.

 

 טיפול בברזל זיון 28.09

במהלך ביצוע ההריסות של חלקי שלד מבטון מזוין לא יפגע הקבלן בברזל הזיון הקיים הבולט  

 לטיפול בו: מחלקי בטון סמוכים לחלקי שלד הרוסים וישאירו שלם עד לקבלת הוראות המפקח

 

חלק מהברזלים הבולטים, לאחר ניקויים משאריות בטון, יכופפו לתוך השלמות יציקה  .1

 חדשות, אשר תבוצענה בהיקף החלקים החצובים או ההרוסים.

 

חלק מהברזלים הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכו בשלמותם ו/או  .2

 ם להוראות המפקח.באופן חלקי וינוקו משאריות בטון, בהתא

 

 אופני מדידה מיוחדים 28.10

 

כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה ומושלמת וזאת  28.10.1

 אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו במסמכים ו/או בתכניות.

 

 כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחיר העבודה. 28.10.2

 

 בכל סעיף בו מצוין "הריסה" מחיר היחידה כולל גם ניסור במסור יהלום. 28.10.3

 

 עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא.  28.10.4

 

מחיר עבודות ההריסה יכלול בין היתר גם את עלות החיתוך בדיסק של אלמנטי בטון,   28.10.5

משאריות בטון או חומרים זרים וכן את חלקי זיון, ניקוי יתרת הזיון הנדרש להשאר 

 כיפופו ברדיוס מתאים למניעת שבירתו )ברזל מפותל( למצבו העתידי.
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 עבודות יומיות )רג'י( - 29פרק 

 

  אופני מדידה 29.01

המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה  

 ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח.

שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, ותוגשנה באותו יום  

 לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:

 תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק. 

 ילות.עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רג 

 התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו. 

 דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום. 

 

 כוח אדם  29.02

יש לרשום ביומן העבודה רק את השעות שבהן עבדו הפועלים בפועל. מנהלי העבודה לא יירשמו  

 במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן.

 

 ציוד מכני  29.03

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" העדכני.  

 )הנמוך מבניהם(.

 

 חומרים  29.04

כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב של  

 המפקח. אם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים.

 

 פיגומים ודרכים  29.05

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם כן הותקנו  

 במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב ע"י המפקח.אלה 

 

 תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות(  29.06

 המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את: 

 

 שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר. א.

 

 כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות. ב.

 

 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. ג.
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 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(. ד.

 

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום העבודה  ה.

 וממנו(.

 

 אחסנה.הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום וה ו.

 

 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  ז.

 

 רווח הקבלן.  ח.

 

 תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני  29.07

 המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את: 

 שכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל 

הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, הוצאות 

 כלליות של הקבלן ורווחיו.
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 מפרט טכני למערכת גילוי אש אנלוגית - 34פרק 

 

  כללי 34.1.1

 (.ADDRESSABLE ANALOGהאש תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען ) –מערכת גילוי 

אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה -מטיפוס יוניזציה, פוטוהמערכת תבקר גלאים 

התקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה. נורית ההתראה האינטגראלית  שתאפשר

 .0360של הגלאים תימצא בראש הגלאי ותאפשר זווית ראיה של 

 וצי אשר יכללו ממשק לגלאים  ער-ערוצי ורב-המערכת תבקר מעגלי מבוא/ מוצא כתובתיים מסוג חד

קונבנציונאליים, מפסקים, אמצעי התראה והפעלה ולוחות סינופטיים. המעגלים יוזנו באמצעות קו 

 ( ובמרחב כתובות זהה.SLCבקרת הגלאים )

כדוגמת  תקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים-המערכת המוצעת תישא תו

EN-54  . 

המערכת תאפשר דיווחים והתרעות באמצעות צופרים כתובתיים, מערכת כריזת חירום 

 ודואר אלקטרוני. SMSאינטגראלית, הודעות 

 

 לוח הפיקוד והבקרה . 34.1.2

 תווים עברית או אנגלית סה"כ  40שורות של  4נומרי המכיל -מצוידת בצג אלפאתהיה מערכת ה

 לתצוגת אירועים ראשיים כגון אזעקה תקלה והשתקה. LEDתווים למסכי המערכת ובמנורות 160

אפשר תמערכת הבקרה   כתובות של התקני מבוא ומוצא. 508מערכת הבקרה תאפשר שליטה עד 

כל לולאה תאפשר בקרה עד  .( SLCלולאות בקרה ) 1-4למימוש חיבור כרטיסי קו מדגמים שונים 

קווי הגילוי יאפשרו חיווט באופני  מוצא.התקנים מסוג כתובתי ובכללם גלאים והתקני מבוא  127

וחווט  ,NFPA 72 SLC Style 7  (CLASS A)ו א  NFPA 72 SLC Style 4  (CLASS B) עבודה 

 בטופולוגיה חופשית. 

 ברשת המחוברות נוספות, ברכזות שימוש ע"י תעשה כתובות 508 -ל מעבר המערכת קיבול הרחבת

 שניתן כך (PEER-TO-PEER) "שוויונית" ברשת רותמחוב הרכזות מהירה. בתקשורת המאופיינת

 לחבר ניתן כשותף. המוגדרות אחרות ברכזות לאירועים ותגיב שתציג כך רכזת כל בנפרד לתכנת

 החייגן של בזמן מותנית הפעלה המאפשר זמן שעון לוכלי הבקרה לוח מערכות. 32 עד ברשת

 השבוע לימי ובהתאם היממה משךב העבודה לשעות בהתאם הגלאים רגישות ושינוי האוטומטי

  )שישי/שבת(.

 

 פעולות, ביצוע תקלה, אזעקה, שעת כגון במערכת אירועים והדפסת לרישום בנוסף משמש הזמן שעון

 תוכנת מותקנת שבו למחשב חיבור תאפשר המערכת ועוד. תכנות ביצוע צופרים, השתקת השב, כגון:

 של גרפי ציון תוך המערכת מבנה של צבעונית גרפית תצוגה  כוללת התוכנה כללית. לשליטה בקרה

 בשעת בהן לנקוט שיש חירום ופעולות המקום אופי את המתארים טקסטים ובליווי האזעקה נקודות

 אירועי דו"חות במערכת להפיק ניתן אירועים. וניהול מרחוק שליטה המערכת, תכנות אזעקה,

 ההתקנים, סוג האירוע, זמן האירוע, נתוני את כוללים הדוחות וכו'. תקלה אזעקה, כגון מערכת

 להדפסה. ניתנים לחילופין או המערכת במסך להצגה ניתנים אלה אירועים נוספים. ופרטים הכינויים
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 . ( LOOPלולאות הבקרה )  34.1.2 

ערוצי, הכולל יחידת עיבוד -לולאות הבקרה במערכת יבוקרו ע"י כרטיס קו חד או דו .א

יסי הקו, יקבע על פי מספר ההתקנים )מסוג כתובתי( והתצורה סוג ומספר כרטעצמאית. 

 אל כיוונית-הדו והתקשורת הבקרה פעולות את מבצעים הקו כרטיסישל המערכת. 

  ההתקנים.

 מוגן אלקטרונית בפני קצר. המעגל ינתק את הלולאה במצב קצר   SLCמעגל הקו האנלוגי 

 LEDמטי. מעגל הקו יכלול נוריות ויחזור לפעולה רגילה עם סילוק הקצר באופן אוטו

 לבקרה המאפשרות לאנשי תחזוקה להבחין בין מצבי העבודה השונים.

כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו ויספק להם מתח על זוג  .ב

 חוטים יחיד .

   כרטיס הקו יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת ויאפשר הודעות כלליות       .ג

((Broadcastשניות, כולל ביצוע אימות  3 -. הכרטיס יאפשר תגובה לאזעקה בזמן הקטן מ

 (.Fire Alarm Verificationאזעקה )

 

 ( . C.P.Uמערכת עיבוד מרכזית ).  34.1.3

מערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה , ספק הכוח, מטען המצברים  .א

זה צגים , ממשקים וכו' . תקלה ניתוק או הוצאה של וכל הציוד המקושר לרכזת ובכלל 

 אחד המרכיבים הנ"ל תאובחן ותדווח מיידית .

מערכת העיבוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים ברמת הלולאה, בין  .ב

 לולאות, בין כרטיסי לולאה ובין מערכות בקרה המחוברות ביניהן ברשת.  

שעון זמן אמיתי ניתן להציגו ולהדפיסו וכן זיכרון לא מערכת העיבוד המרכזית תכלול  .ג

 מחיק ממנו ניתן יהיה לדלתות דיווחים עפ"י שיוכם לתאריך .

( לאירועי אזעקה ותקלה בנפרד. כל זיכרון  HISTORYמערכת העיבוד תכלול   זיכרון ) .ד

גה אירועים אחרונים במערכת . נתונים אלה יהיו ניתנים לתצו 250אירועים יכיל לפחות 

 או להדפסה באמצעות מדפסת. LCD -באמצעות מקשי המערכת ותצוגת ה

( להצגת הפרמטרים האנלוגיים MONITORהמערכת תכלול תפריט תצוגה גרפי/אנלוגי ) .ה

 של ההתקנים, לרבות נתוני קריאה עכשוויים, ספי יחוס, ספי אזעקה ופרטי ההתקן.

 

 ארון   34.1.4

בנוי מפח בגימור תעשייתי וניתן להתקנה על הקיר  לוח הבקרה יהיה מותקן בארון מתכת א.

 או בתוך השולחן בקרה , בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן או המפקח .

 הארון יכלול פתחים מודולאריים לכבלים נכנסים . .ב

בדלת הארון יהיה פתח המאפשר ראיית כל האתרעות  החזותיות. שימוש במקשים יוגבל  .ג

 ת.באמצעות קודי גישה ברמות שונו

 לארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפתח. .ד

גודל הארון יהיה תואם את דרישות הקיבולת של מערכת המותקנת תוך אפשרות להגדלה  .ה

 . 50%עתידית של לפחות 
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 פלט. –קווי קלט  34.1.5

 כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו , ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של בקרה עצמית

 . למקרה של נתק , קצר , או תקלה אחרתמתמדת 

חזותית ברורה על הלוח שתבדיל בין תקלות ברכיבי  –קיום תקלה כזו יתבטא בצורת קולית 

 המערכת השונים : גלאים , קוים , טעינה וכו' .

 

 רמות גישה. 34.1.6

ו או רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך ניתוק 3למערכת יהיו 

נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מסמך בעזרת קוד כניסה מתאים וגם אז הניתוק 

 יצביע בהתראה קולית חזותית על הניתוק הקיים .

 

 אזורים לוגיים. 34.1.7

אזורים לוגיים, אשר יאפשרו הפעולות בהתניות שיתוכננו מראש  499המערכת תאפשר הגדרה של 

 ות הפעלות מותנות בין רכיבים המחוברים פיזית לרכזות שונות.באמצעות התוכנה, לרב

 

 לוח הבקרה יכלול. 34.1.8

תווים לתצוגת ההתראות והאזעקות   160אלפא נומרית בעברית עם   LCDתצוגת  .א

 ממרכיבי 

 המערכת השונים .

שבעזרתם ניתן  IN – BUILTמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תכנה  .ב

יהיה להגדיר בשטח , או לבצע שינויים בעת הצורך של האזוריים ופונקציות ההפעלה 

 השונות הנדרשות מהמערכת ללא צורך בביצוע שינוי חומרה או תכנה כלשהם .

 למניעת התראות שווא .  ALARM    VERIFICATIONמרכזית הגילוי תכלול מערכת  .ג

מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה  .ד

בלי שיפריע הדבר לקליטת   TESTהשונים ניתן יהיה להעביר כל כרטיס קו בנפרד למצב 

, TEST -מכרטיסים אחרים. במקרה של אזעקת אמת באזור שבו מבוצע ה אזעקות

 עבודה רגיל. מצב זה ותעבור אוטומטית למצב תאבחן המערכת

-RS)גידי ) –לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת דו  16ניתן יהיה לחבר למרכזיה  .ה

אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה 485

 .תווים 160רית עברית / אנגלית עם אלפא נומ  LCDהראשי . כל לוח משנה יכלול תצוגת 

 ול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו :מרכזית הגילוי תכל .ו

הפעלת מערכות כיבוי , הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים , הפעלת מדפי אש , הפעלת 

 מגנטים לסגירת דלתות וכו'. 

המערכת תאפשר הכללה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונליים אשר יאפשרו את  .ז

לעת חרום. ספקים אלו יאפשרו  הגדלת הספקי המערכת ובכללם מערכות מצברים

אספקת אנרגיה גבוהה להתקנים מרוחקים, תוך מניעת הפסדים ע"ג קווים ארוכים או 

 שימוש בקווי הזנה עבים ויקרים. 
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להתקני  24Vהספקים יכללו בקרה על הזנת מתח הרשת, טעינת הסוללות ומצבן ומוצא 

ידת העיבוד המרכזית ההפעלה בשטח. נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל הרכזת ויח

 באמצעות לולאות הגילוי האנלוגיות הסטנדרטיות.

מרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען מצברי המבוקר ע"י יחידת העיבוד המרכזית של  .ח

הרכזת. הבקרה תכלול את בדיקת יכולת הסוללות לאספקת הזרמים הנדרשים לכלל 

ח הרשת למצברים ולהפך, המערכת. המרכזייה תכלול סידור להעברה אוטומטית ממת

 ללא הפרעה בפעולת המערכת.

, אשר יאפשרו את חיבור המערכת למחשב RS-232מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  .ט

 , מדפסת אירועים וצג גרפי.IBM-PCמסוג 

אשר תאפשר דיווחים ושליטה באמצעות  TCP/IPמרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  .י

 רשתות אינטרנט.

 

 הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:לוח  34.1.9

 פעולת המערכת במצב תקין. .א

 הצגת אירועי אזעקה. .ב

הצגת אירועי תקלה תוך פירוט סוג ו/או סיבת התקלה )אבחון אוטומטי ע"י מעבדי  .ג

 המערכת(.

ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים אליה ישירות או  .ד

 המחוברים לרכזת אחרת המשתייכת לרשת הרכזות האמורה.

 אזעקה ניפרד לכל גלאי.-קביעת רגישות יום, רגישות לילה וסף קדם .ה

 תכנות שעות יום/לילה לכל יום בשבוע בנפרד עם אפשרות מעבר ידני יזום בין המצבים.  .ו

 ך.קביעת השהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה עפ"י התקן ובערכים המתחייבים מכ .ז

 אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים.-אבחנה בין קדם .ח

 (.Drift Compensationעדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתנים ) .ט

 (.Alarm Verificationביצוע אימות אזעקה ) .י

 שניות כולל אימות אזעקה. 3 -תגובה מהירה לאזעקה  .יא

ים וצג המערכת או תכנות המערכת ניתן לביצוע באופן מלא באמצעות לוח המקש .יב

-RS -לחילופן, באמצעות תוכנה מבוססת חלונות ומחשב אשר יזין את הנתונים בערוץ ה

232. 

 המערכת תאפשר נטרול / הפעלה ברמת ההתקן הבודד או ברמת האזור. .יג

( ואינה עושה שימוש Soft Programmingכתובת התקן כתובתי מבוססת תוכנה ) .יד

 פים מכניים.בהתקנים מכניים כגון מפסקים או מנו

 Free -ו CLASS-A ,CLASS-B –חיווט המערכת ניתן לביצוע בכל טופולוגיה ובכללה  .טו

Topology. 

כל התקני המערכת לרבות הגלאים השונים, כרטיסי המבוא/מוצא, ספק כוח כתובתי  .טז

 מחשב.-ומבודדי הלולאות יהיו מבוקרי מיקרו

( Automatic Filed Programming Featureהמערכת תכלול אפשרות לתכנות אוטומטי ) .יז

 המאפשרת את הפעלת המערכת לאחר התקנתה תוך דקות בודדות.
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( תוך תצוגה Peer-to-Peerרכזות ברשת שוויונית ) 32המערכת תאפשר חיבור של עד  .יח

 ושליטה על כלל המערכת מכל אחת מהרכזות ולוחות המשנה המחוברים אליהם.

ציפות על ידי מערכת הבקרה ובנוסף בדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית ובר .יט

 walkניתן יהיה להפעיל בדיקה יזומה באמצעות הרכזת,  או על ידי מפסק מגנטי עבור " 

test." 

 התקן הישראלי. תו תישא אתהמערכת  .כ

 

 גלאי עשן אנלוגי ירוק  34.2             

גלאי העשן יהיה מטיפוס פוטואלקטרי אנלוגי כתובתי ירוק המיועד לפעול עם סידרת 

 .ADR-3000הרכזות 

 הגלאי יהיה "ירוק" וידידותי לסביבה ולא יכיל התקן רדיואקטיבי הקיים בגלאי היוניזציה.

מקלט אינפרא אדומים המגלים החזרות אור -הגלאי יכלול מבוך ומערכת של משדר

 שר נכנסים אל תוך המבוך )נפיצה(.מחלקיקי העשן א

מחשב פנימי אשר יבצע עיבוד אות ראשוני ומשדרו אל הרכזת -הגלאי יבוקר ע"י מיקרו

 לצורך ביצוע אזעקות עפ"י ערכי הרגישות אשר נקבעו ברכזת.

באופן אוטומטי עם  (DRIFT COMPANSATION)גלאי העשן יבצע תיקוני סטייה 

י עד לנקודה בה הגלאי אינו יכול לבצע תיקונים. בנקודה היווצרות משקעי אבק במבוך הגלא

 זו תתקבל התרעת תקלת ניקוי לגלאי.

 

 נתונים חשמליים 34.2.1

 מאופנן. 22Vdcעבודה -מתח ❖

 אמפר ממותג.-מיקרו 290זרם עבודה  ❖

 ממותג. ללא נורית סימון. -לערך  10mAזרם עבודה באזעקה  ❖

  C060עד     -C 010 -תחום טמפרטורה לעבודה מ  ❖

 ניתנת לכיוון מלוח הבקרה.  feet / 1.6% - 0.8 -רגישות  ❖

 . 50mAזרם מיתוג מכסימלי לעומס חיצוני ❖

 

 מידות מכניות 34.2.2

 מ"מ כולל בסיס. 124 -קוטר  ❖

 מ"מ כולל בסיס ונורית סימון של הגלאי. 54  -גובה  ❖

 הגלאי ישא את תו התקן הישראלי.

 צופר התרעה כתובתי למערכות אנלוגיות 34.3

הצופר הכתובתי למערכות אנלוגיות, תשלב בתוכה צופר התרעת אש, נורית סימון בעלת יחידת 

 עוצמת אור גבוהה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי.

 התקנת היחידה תהיה פשוטה וקלה.
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לצורכי   DC  V24וזוג למקור מתח  SLCזוג להזנת הקו האנלוגי  –גידים  4הצופר יוזן באמצעות 

 ן מהרכזת או מספק כח כתובתי מקומי ויגובה בסוללות.הפעלת הצופר, מתח זה יוז

 במצב עבודה רגיל, מהבהבת נורית הסימון כאינדיקציה לתקשורת ופעולה תקינה.

 

 יחידת מבוא ממוענת. 34.4

,      .F.Sיחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים מערכת גילוי האש כגון: גלאי גז, גלאי כבל, 

וכך יתאפשר להגדיר כתובת זיהוי  LOOP-ל COLECTIVמגע יבש או קבוצת גלאים מטיפוס 

ADDRESSABLE .וחיבורם למעגל הגילוי הממוען 

 

 יחידת הפעלה ממוענת.  34.5

 אש -יחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר, ממסר מגע יבש לצורך הפעלות כגון: הפעלת כיבוי

 והפסקות חירום להזנות חשמל.

 

 ספק כח כתובתי אנלוגי 34.6

 מגובה סוללות, כולל בעת נפילת מתח רשת, מתח סוללות והגנת נתיכים. V 24מאפשר הפצת 

 

 נוריות סימון גלאים 34.7

מנורות הסימון יהיו מיועדות להתחבר במקביל לנורות הקיימות בתושבת הגלאי. הנורית  א.

 תתחבר במקביל לנורית לחיבור הנורית החיצונית.

מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על/או תחת הטיח, או 

מותאמת לשילוב בתקרה אקוסטית. הקופסה תהיה פתוחה עם פתח ומעבר אטימה עבור 

 כניסת הכבל.

 נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו. ב.

  

 לחצנים לאזעקת אש. 34.8

   מ' מהרצפה. 1.6לחצני גילוי אש יותקנו בגובה של  א. 

 לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה על ידי מרכזית הגילוי למקרה של        .ב

 נתק או קצר.

 באמצעות לחצן תדאג להפעלת אינדיקציה ויזואלית בלוח  הפעלת אזורי גילוי/כבוי ג.

 הגילוי/כיבוי שתציין את אזור ההפעלה והגילוי.

 הלחצן יהיה מסוג "ממוען".       .ד

 לחצן האזעקה יהיה מדגם הבולט לעין בצבע אדום. ללחצן יותקן מכסה שקוף  ה.   

 אשר יש צורך לשברו או להסירו כדי לבצע את הלחיצה וכדי למנוע את הפעלתו 

 בשוגג, ויסומן בהתאם לייעודו בשפה העברית.

 תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה. ו.

 החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיעשות רק ע"י האדם שהוסמך לכך. ז.
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 . 224ea-HFC-(FE-FM/227-200) -מפרט למערכת כיבוי אוטומטית בהצפה בגז מסוג  34.9

 

 כללי:  – 34.9.1

 

כיבוי באמצעות הצפה בגז למילוי חלל החדר המוגן או בארונות החשמל בריכוז  –מטרת המערכות 

 .NFPA  12A -המתאים ובכמות הנדרשת על פי מפרטי ה

נושאים מארה"ב או שווה ערך  FIKEמתוצרת חברת  D.O.Tמערכות הכיבוי תתבססנה על מכלים מסוג  

מתוצרת החברות  HFC-224ea( FM-200/FE-227)  -ועל גז כיבוי ירוק מסוג  UL/FMאת התקנים 

DUPONT      ו- GREAT LAKES  מארה"ב נושא את התקניםUL/FM. 

 לפעול עפ"י התקן הישראלי באמצעות מערכת גילוי העשן. מותאמתעל המערכת להיות 

 

המערכות תותקנה בצורה מושלמת, מחוברות ומוכנות לשימוש. המערכות תכלולנה את כל החלקים, 

החומרים והעבודות הדרושות עפ"י תכנית מדויקת שתעשה באמצעות תוכנת מחשב ייעודית.  התכנית 

כמו כן יידרש הקבלן להציג תעודה מייצרן המערכות על היותו ספק  FMאו  ULחייבת להיות מאושרת ע"י 

 מורשה ועל היותו מורשה על ידו לתכנן מערכות מסוג זה!

 

 ארגון והפעלת המערכת – 34.9.2

 

 המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב.

 NFPA  12A -המערכות תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו כולם כנדרש ב

 ומאושרים בהתאם.

 

על פי המפורט בתכנית  HFC-224ea( FM-200/FE-227המיועד לגז מסוג ) מיכל גז  .א

 .FIKE"”כדוגמת חברת  UL/FMהמחשב נושא את התקנים 

 שסתום  פריקה  מהירה. .ב

 מפעיל חשמלי )נפץ או סולונואיד(. .ג

 חבק לעיגון המכל. .ד

מגולוון או נחושת, בקוטר מתאים שיפורט בתוכנת  40צנרת פלדה מטיפוס סקדייול  .ה

 המחשב.

 10שניות, שלא יעלה על  6 -נחיר פיזור שיאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן של לא פחות מ .ו

 .UL/FMנושא את התקנים        שניות.

 צופר אתרעה באזור )החדר( המוגן. .ז

התקנת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי מהאזור המוגן  .ח

 באמצעות מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.

 שלט מואר להתראה על פריקת גז באזור המוגן. .ט
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 :הפעלת המערכת תעשה  334.9.

 

 י באמצעות מערכת גילוי עשן.באופן אוטומט .א

 

באופן ידני ע"י שבירה זכוכית בלחצן צהוב שיפעיל את המערכת באמצעות לוח הבקרה  .ב

 של מערכת גילוי העשן.

 

המערכת תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן ע"י  .ג

 מערכת גילוי העשן והן באופן עצמאי.

 

 ת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת גילוי העשן.יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעל .ד

 

ההפעלה באזור המוגן תתבצע רק לאחר ששני גלאי העשן או יותר )מוצלבים בתכנון  .ה

המערכת בלוח הבקרה( המותקנים באזור המוגן יכנסו לפעולה ויפעילו בכך את ההוראה 

 להפעלה בלוח  הפיקוד של מערכת גילוי העשן.

 

מבוקר וכל האותות ממנו יעברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה במקום הקו לאזור המוגן יהיה  .ו

שעות  24שעות ביממה או שיהיה לו סידור להעברת אותות למקום המאויש  24מאויש 

 ביממה )מוקד(.

 

 .NFPA  12A –איכות הציוד והאביזרים תהיה כנדרש לפי  .ז

 

 ".FIKEכדוגמת תוצרת חברת "   D.O.T U.Sהמכל יהיה כנדרש ע"י  .ח

 

 מיקום המכל יהיה כמפורט בתכנית המחשב. .ט

 

 מעלות צלזיוס. 30אטמ' בטמפ' של  25 -לחץ המילוי יהיה לא פחות מ .י

 

כל האביזרים )מכלים, צנרת ונחירי פיזור( יהיו בעלי נתונים הידראוליים שיאפשרו  .יא

 שניות. 10שניות, שלא יעלה על  6 -שפיכת הגז תוך פרק זמן שלא פחות מ

 

 שניות. 10באזור המוגן לפחות  הגז צריך להישאר .יב

 

 

  



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  428 עמוד
 

 מפרט טכני למערכת כריזה משולבת - 35פרק 

בדבר כריזה משולבת עם מערכת גילוי אש כתובתית  3חלק  1220המערכת תענה לתקן  –קבלן שים לב 

 60849IECוהתקן האירופאי  864UL 1711ULהמערכת תענה לתקנים האמריקאים . אנלוגית

 כללי: תיאור המערכות 35.1.1

 המערכת מיועדת לצורכי כריזה בכל שטח המבנה, עם אפשרות לכריזה סלקטיבית.   .א

 במערכת תהיה אופציה למוסיקת רקע עפ"י איזורי כריזה . .ב

 ההודעות תשמענה באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות מערכת רמקולים. .ג

 השמעת הודעה באזור מסוים לא תפסיק את השמעת המוזיקה באזורים אחרים. .ד

 שעות ביממה. 24רכת מיועדת לפעלה רצופה של המע .ה

 המערכת מיועדת לעבוד בקווי רמקולים ומיקרופונים ארוכים. .ו

 שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופונים שונים. .ז

 תינתן אפשרות לכריזה דרך המרכזייה.

ת צלילים, וישודר אוטומטי 2-3לפני שידור ההודעות ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל  .ח

 בעמדות כריזה T.T.Pעם הלחיצה על מתג 

. המעבר בין מתחי העבודה יבוצע VDC 24וכן ממתח ישיר  VAC 220המערכת תוזן ממתח  .ט

 אוטומטית.

תשמש גיבוי למתח הרשת ותאפשר הפעלת  MAINENANCEמערכת מצברי חירום ללא טיפול   .י

 דקות שידור רצופות ללא רשת חשמל. 30המערכת ללא מוסיקת רקע במשך 

המערכת תכלול מטען אשר יטעין את המצברים ברשת החשמל בטעינת טפטוף וטעינה מהירה,  .י

 לפי צורך.

 .V70.7או   V100במתח של   CONSTANT VOLTAGEהמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  .יא

 .19הציוד יותקן במסד סטנדרטי "  .יב

  R.F.I –ו  E.M.Iהמערכת תהיה בעלת הגנות נגד   .יג

 על הקבלן להגיש לאישור המתכנן לפני הזמנת הציוד והביצוע את התוכניות של מערכת הכריזה     .יד

 המוצעת ותיאור טכני מלא של כל מרכיביה. 

על הקבלן להמציא אישור ע"י מעבדה בסיום העבודה  3חלק  1220המערכת תעמוד בדרישות תקן 

 מוסמכת כדוגמאת מכון התקנים  למהנדס המתכנן, לפיקוח וליזם.

 

 תיאור מרכיבי המערכות:.    35.2

 מסדים  מרכזיים ) חירום + מנהלתית ( 35.2.1

 , יותקן כל הציוד המרכזי. 19במסד המרכז אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " א.

 מ"מ לפחות. 2אלומיניום או ברזל בעובי של  מסגרת המסד תבנה מפרופילי ב.

דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת הצורך, כל חלקי  ג.

 המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד חלודה.

נוזלית כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס אפוקסי בהתזה  ד.

 או באבקה.

 כרזרבה. 25%גובה  המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, ועוד תוספת מקום פנוי של  ה.
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כל המקומות הרזרביים במסד יסגרו באמצעות פנלים  עיוורים, מתאימים עשויים חומר וצבע זהה 

 לשאר מרכיבי הציוד.

עם מפסקי הפעלה ראשיים הכוללים נתיכים בהתאם לצריכת הציוד              AC/DCהמסד יכלול פנל   ו.

 וכן חיווי למתחים השונים .

 בגב המסד ובחזית יותקנו דלתות עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד. ז.

 להלן הצעה למבנה המסד עם הציוד :

 
 ) חירום + מנהלתית (AC/DCפנל  35.2.1

 עליון של המסד ויאפשר הפעלה וכיבוי של מתחי המסד.יותקן בחלקו ה AC/DCפנל  

כמו כן יותקנו  24VDCוהשני למתח  220VACמאמ"תים, האחד למתח  2בחזית הפנל יותקנו  

 שתי נורות בצבעים שונים לחיווי הפעלה וכיבוי המתחים.

 בתי הנורות יהיו כאלה אשר יאפשרו החלפת הנורות מחזית הפנל. 

 

 פנל מוניטור עבור מערכת חירום  35.2.2

 אינטש'. 19פנל המוניטור מיועד להתקנה במסד  

 מוצאים של מגברים שונים. 10פנל המוניטור יאפשר חיבור של עד  

 בעזרת היחידה תהיה תצוגה מוארת לצפייה בו זמנית בעוצמת מוצא של כל המגברים. 

ות עשרה לדים בצבעים שונים. בנוסף התצוגה תכלול עשרה שורות של לדים כאשר בכל שורה לפח 

 יכלול הפנל רמקול לשמיעת מוצא המגברים.

 בחירת השמיעה הרצויה תתאפשר ע"י לחיצה על אחד מעשרת מתגי בחירת מגברים. 
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 .24V D.Cוכן מתח חירום  220VACהיחידה תעבור ממתח הרשת  

 

 -יחידת גונג סירנה עבור מערכת כריזת חירום  35.2.3

סוגי גונג שונים המאפשרים  4. היחידה כוללת 19סירנה המיועדת להתקנה במסד " יחידת גונג 

 בחירת סוג הגונג הרצוי.

 בנוסף ביחידה שני סוגי סירנה שונים אחת לאזעקה ואחת הרגעה. 

את כל סוגי הגונג והסירנות ניתן להפעיל ע"י לחצנים בחזית המכשיר ו/או ע"י פיקודי מגע יבש  

 המכשיר.בחלקו האחורי של 

שמותקנים בעמדות  P.T.Tהגונג הנבחר יופעל אוטומטית בכל פעם שילחצו על אחד ממתגי  

 הכריזה.

 .24VDCהיחידה תעבוד ממתחי חירום  

 

 עבור מערכת חירום   BOSCHמתוצרת   LBB 1920/00ערבל קול  דגם     35.2.4

 . 19ערבל קול המיועד להתקנה במסד " 

 . X.L.Rכניסות מאוזנות מסוג  4הערבל כולל

 לכל כניסה וכניסה בנפרד וסת נפרד  לכיוון עוצמות השמע. 

 הערבל כולל שני מוצאים נפרדים .             

 .3שלה עדיפות על פני כניסה  2תהיה עדיפות על פני כניסה   1-3לכניסות מס'  

 מוכים וכן יחידת גונג מובנת.הערבל יכלול ווסת לתדרים גבוהים, ווסת לתדרים נ 

 .X.L.Rיציאת הערבל תהיה מאוזנת מסוג  

 .24VDCוכן  220VACהערבל יעבוד ממתחי הרשת  

 

 נתונים חשמליים:

 

50HZ-20KHZ תחום תדרים   

   עיוותים פחות מ: 0.5%

70db :יחס אות לרעש, טוב מ   

1MV/1K Ω  כניסות מיקרופון מאוזנותXLR ,   

   לפחות Line ,4כניסות ברמת  

±10db AT 100HZ ( ווסת לצלילים נמוכיםBass)   

±10db AT 100HZ  ווסת לצלילים גבוהיםTreble    

1V / 100 Ω  יציאה מאוזנתXLR    

220V AC, 24V DC מתח עבודה  
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 עבור מערכת מנהלתית BOSCHמתוצרת  LBB 1912/10-מגבר קול משולב מיקסר      35.2.5

   S.M.R w 120מגבר משולב מיקסר בעוצמה של 

. לכל כניסה וכניסה בנפרד הווסתים הבאים: R.L.Xהמגבר כולל ארבע כניסות מאוזנות מסוג 

 ווסת עוצמה, ווסת רגישות כניסה.

 מתג חיצוני להפעלת עדיפות עפ"י שאר הכניסות.  1לכניסה מספר 

 להשמעה לפני הודעה.המכשיר כולל ווסת ראשי לעוצמת שמע, גונג פנימי 

 אינטש'. 19המכשיר מיועד להתקנה כמכשיר העובד בזכות עצמו ו/או בהתקנה במסד 

 .Line  100V -המכשיר כולל שנאי קוו לחיבור לרשת רמקולים ב

 24VDCוכן ממתח חירום  220VACהמכשיר יעבוד ממתח הרשת 

 נתונים חשמליים:

 

240W  R.M.S הספק מוצא   

50HZ-15KHZ  תדריםתחום   

63db : יחס אות לרעש טוב   

   עיוותים הרמונים פחות מ: 1%

1mv-200mv/1Kohm  1-4כניסות   

70V, 100V מוצא   

220VAC,  24V  DC מתח עבודה   

10.5  kg משקל   

  

 עבור מערכת חירום BOSCHמתוצרת  LBB 1935 –מגבר הספק  35.2.6

  19מגבר הספק המיועד לעבודה מאומצת ורצופה המגבר מיועד להתקנה במסד " 

 המגבר יכלול מאוורר )וונטה( פנימי לשמירה על יציבות טמפרטורת עבודה. 

מערכת הגנה אלקטרונית )לא פיוז( וכן נורה לציון פעולת מערכת ההגנה במקרים של קצר בקווי  

 הדלקה.וייצוב מתחים ב DCרמקולים, שליחת מתחי 

 בחזית המגבר תהיינה נורות לציון עוצמת מוצא ונורה לציון מכשיר דלוק. 

 .XLRהכניסה למכשיר תהיה מאוזנת מסוג  

 כאשר המעבר בין מתחי עבודה היינו אוטומטי.  24VDCוכן  220VACהמכשיר יעבוד ממתח רשת  

            

 נתונים טכניים:             

240w R.M.S עוצמה   

50HZ-20KHZ תחום תדרים   

   עיוותים הרמונים פחות מ: 1%

80db :יחס אות לרעש טוב מ   

-3db at 400HZ F.P.H )עם מתג הפעלה וכיבוי(   
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70V, 100V מוצא   

1V / 20KΩ  כניסה מאוזנת מסוגXLR    

220V  AC  24VDC מתחי עבודה   

 אופציה -דיסקים   5קומפקט דיסק  35.2.7

 דיסקים. 5 –אינטש. היחידה כוללת פלטה ל  19דיסק מיועדת להתקנה במסד "יחידת קומפק  

השמעת הדיסקים יכולה להיות בצורה מתמשכת, חוזרת על עצמה או תיכנות מראש של הערוצים  

 ניתן להחליף דיסקים ע"י שלט רחוק.

 מנגנון היחידה בנוי בצורה מסיבית ומיועד לעבודה מאומצת ורציפה. 

 של דיסק מסוים יהיה ניתן לפתוח את פלטת האחסנה ולהחליף דיסקים אחרים.בזמן השמעתו  

 היחידה תכלול תצוגה דיגיטלית שתציין את תצורת עבודת היחידה. 

 

 נתונים חשמליים: 

 

20Hz-20KHz תחום תדרים   

   עיוותים הרמוניים פחות מ: 0.003%

85 db :יחס אות לרעש יותר מ   

70db :תחום דינמי יותר מ   

0.2~2.0V :עוצמת מוצא משתנה בין   

220V  AC מתח עבודה   

 

 

 

 

 מערכת לגיבוי מתח ) מערכות חירום +מנהלתית ( –מטען 35.2.8

 

תותקן מערכת לגיבוי מתח הרשת, אשר תכלול מערכת מצברים נטענים, מטען מצברים אוטומטי  

 רשת.ומערכת מיתוג למעבר אוטומטי להזנה ממצברים בזמן נפילת מתח 

 דקות שידור רצופות. 60קיבולת המצברים תאפשר הפעלת המערכת בעוצמה מקסימלית, במשך  

 .MAINTENANCE  FREEהמצברים יהיו מהסוג  אשר איננו דורש טיפול  או הוספת מים,   

 המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל. 

מסוגל להטעין את המצברים לאחר פעולה ממושכת של המערכת ממתח המצברים, יהיה המטען 

 שעות. 6בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על 

 .V24כל המערכות, לרבות יחידות ההגברה, יתאימו לעבודה ישירה ממתח מצברים  

 .19המטען שיסופק יהיה מטען המיועד להתקנה במסד " 

 .DCמוצאי  5-המטען יהיה אוטומטי ויווסת את טעינת המצברים בהתאם למצבם וכן חלוקה ל

 למטען תצוגת לדים לזרם הטעינה ומתח מצברים. בנוסף, למטען מס' נורות:
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 כאשר    המטען נמצא במצב טעינה. א.

 כאשר מתח המצברים נמוך מידי. ב.

 כאשר מתח המצברים גבוה מידי.          ג.

 

 ) מערכות חירום +מנהלתית (BOSCHמתוצרת  LBB 1946/00אזורים  6 –עמדת כריזה ל  35.2.9

 עמדת כריזה הבנויה מקופסא מסיבית להתקנה ע"ג שולחן עם פנל לחצנים מואר . 

 אזורי כריזה ומתג נוסף לכריזה כללית. 6מתגים דולקים לבחירת עד  6העמדה כוללת  

 בנפרד ו/או כל שילוב אחר לפי הצורך.העמדה תאפשר כריזה לכל אזור  

 העמדה כוללת פיקוד להשמעת צליל הגונג ולאחריו השמעת הכריזה. 

 ס"מ. 30ע"ג העמדה מותקן מיקרופון קונדנסר עדין עם צוואר אווז לפחות 

 נתוני המיקרופון 

100HZ-16KHz תחום תדרים   

110db Max. S.P.L (for 0.5 T.H.D)   

200Ω אמפדנס   

 

 עבור חדרי מדרגות וממד"ים    BOSCHתוצרת  LBC 3087/41בארגז דקורטיבי  8רמקול " 35.2.10

 כולל גריל מתכת צבוע אפוקסי המותקן  8ע"ג הקירות , ובחדרי המדרגות יותקן רמקול " 

 ביחד עם שנאי קוו בארגז דקורטיבי להתקנה על הקיר.              

 פלסטיק/מתכת כאשר בחזיתו יותקן הרמקול עם ברגים.הארגז יהיה עשוי עץ   

 נתונים חשמליים: 

6W R.M.S הספק   

80Hz-18KHz תחום תדרים   

97 db  נצילות   

 BOSCHתוצרת  LBC 3086/41לתקרה אקוסטית דגם:  -רמקול  35.2.11

 אינטש'.כולל גריל מתכת צבוע באפוקסי. 8רמקול  

אקוסטית בעל תחום תדרים רחב המאפשר השמעת כריזה הרמקול מיועד להתקנה בתקרה  

 ומוזיקת רקע באיכות צליל גבוהה.

הרמקול כולל שנאי קוו בעל תחום תדרים רחב בעל מספר סנפים לקביעת עוצמה מקסימלית של  

 סנפים(.הרמקול והשנאי הינם של אותו היצרן. 4הרמקול )לפחות 

 ן.הרמקול יסופק ביחד גריל דקורטיבי  מתכת לב 

 נתונים חשמליים: 

 

6W R.M.S הספק מוצא   

90HZ – 20KHz תחום תדרים   

90 db 1W/1M   S.P.L   

0.75W, 1.5W, 3W,6 W  שנאי קוו לעבודה ב- V100 :בעל סנפים ל   
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 עבור החניונים BOSCHמתוצרת  LBC 3491/12רמקול שופר  35.2.12

רמקול שופר בעל פתח מלבני המיועד להתקנה חיצונית בעל מובנות דיבור גבוה . כולל שנאי קוו  

וואט  10עם שלושה סנפים שונים לפחות ראש דחף אינטגרלי בעוצמה של  V100 LINEלעבודה ב : 

R.M.S. 

 הרמקול יסופק עם התקני תליה אופקי ואנכי. 

 .ABSהמבנה החיצוני של הרמקול יהיה עשוי  

 . IP 65רמקול השופר עומד בתקן  

 

 נתונים חשמליים: 

  

10W R.M.S עוצמה   

480HZ – 5500HZ תחום תדרים   

118 db 1M/1W S.P.L   

2.5W,5W,10W שנאי קוו לעבודה ב- V100  בעל הסנפים   

 

 

 חיווט והתקנה 35.2.13

 כלליא. 

וזאת על מנת להבטיח פי סטנדרטים כמקובל בציוד שמע מקצועי -המערכת תותקן על .1

ביצועים גבוהים ככל הניתן של המערכת מבחינת איכות שמע, נצילות וכיסוי אקוסטי 

 מחד ופעולה אמינה ורצופה ללא תקלות מאידך.

התקנת הרמקולים, צנרות וחיווט תעשה בצורה מקצועית ואמינה תוך שימת דגש על  

 חוזק מכני של התקנת הפריטים.

 .2x0.8mגידי מזוהה פאזה לפחות -וג דוכבלי הרמקולים יהיו מס 

צפיפות סיכוך ושני גידים  97%כבלי המיקרופון יהיו מסוג כבלים מסוככים עם לפחות  

 ממ"ר . 0.15מרכזיים מבודדים ומזוהים עובי כל גיד מרכזי לפחות 

 כבלי הפיקוד יהיו עם בידוד כפול מזוהים. 

 לו בצנרות נפרדות כבלי הרמקולים והמיקרופונים יושח            

 חיבורי כל המוליכים במערכת יזוהו וימותגו לאורכם.            

 בתום ההתקנה על הקבלן לספק סט תוכניות מעודכן כולל ספר מערכת .            
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 עבודות פיתוח - 40פרק 

 במפרט הכללי 40המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 :הערות לכל עבודות הפיתוח

הפיתוח יכללו הן את הנאמר בפרטי האדריכלות והן את הנאמר בפרטי הקונסטרוקציה ביצוע פרטי  .א

 ובהנחיית יועץ הקרקע..

על כל החומרים, מבנים, מתקנים, אופן העמדתם, אופן התקנתם וכו' לעמוד בדרישות של התקן  .ב

 הישראלי, גם אם לא צויין במפורש.

פי הוראות ואישור רשות -הכל על –דת ידיים העבודה תבוצע בכלים מכניים ו/או בעבו –כלי עבודה  .ג

 העתיקות ואישור המפקח.

 

 עבודות הכנה ופירוק – 40.1תת פרק 

 מדידה וסימון 40.1.001

לפני ביצוע העבודות, על הקבלן לבדוק את המצב הקיים בשטח. באם יש לו השגות לתכנית/נתוני מצב 

קום. לאחר אשורה של המפה תשמש קיים, עליו לספק מפת מדידה חדשה ולאשרה אצל המפקח במ

 מפה זו כבסיס למדידת הכמויות הסופיות. 

במידה ולא המציא הקבלן מפת מדידות כנ"ל, תשמש המפה המצורפת/הנתונים כבסיס לחשובי 

 כמויות, והחלטת המפקח במקום תהיה הקביעה הסופית ללא יכולת ערעור ע"י הקבלן. 

הקיים, יספק הקבלן מפת מצב קיים עדכנית למתכנן ויקבל בכל אי התאמה בין המפות לבין המצב 

 ממנו תכנית שינויים. כל תיקון שיעשה ללא אישור המתכנן יתוקן ע"ח הקבלן ללא תמורה.

 במשך כל זמן העבודה על הקבלן להחזיק מודד מוסמך אשר ילווה ויבדוק את הביצוע בשטח.

דות על ידי מודד מוסמך במידה ויידרש הקבלן מתחייב להחזיק באתר מכשירי מדידה ולבצע מדי

 לעשות זאת על ידי המפקח. 

 על הקבלן לסמן בשטח ולגדר את כל האלמנטים המועדים לשימור, לפני תחילת העבודות.

לפני כל עבודות הפיתוח תהליך התוויית עבודות הפיתוח בשטח יכלול שלושה שלבים עיקריים 

 :למיניהן

 ועבר לקבלן ע"י המתכנן לביצוע.סימון התוואי ע"י מודד מוסמך שה .א

סיור משותף  של הקבלן, המפקח, נציג רשות העתיקות והאדריכל לקביעת עדכונים נדרשים בתוואי  .ב

 המסומן, כולל סימון אזורי העבודה בהם נדרש פיקוח של רשות העתיקות.

 עדכון התוואי בהתאם לסיור ואישור האדריכל.  .ג

 דיפון ותימוך 40.1.002

 עפ"י הנחיות יועץ הקרקע והקונסטרוקטור.יש לעבוד  

צידי החפירות ידופנו וייסמכו, בה במידה שהקרקע מחייבת דיפון זמני, בין אם המפקח דרש זאת ובין 

אם לאו. הלוחות והתומכות יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי לקבל את לחץ הקרקע ולמנוע 

 מפולת או תזוזה אופקית של הדיפון. 

 חריות ליציבותא 40.1.003

ההוראות, הכלולות במפרט זה, הן בבחינת הנחיות לביצוע באורח מקצועי טוב. מילוי ההוראות אין 

בו כדי לפטור את הקבלן מבחינת החוק, והוא יהיה הנושא הבלעדי באחריות מלאה ליציבות החפירות 
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כים לאתר, על כל ולבטיחות עבודות העפר המתבצעות באתר, לרבות בטיחות המבנים והדרכים הסמו

 המשתמע מכך.

 מפולת 40.1.004

במקרה של מפולת, עקב תימוך בלתי מספיק או מכל סיבה אחרת, יחפור הקבלן מחדש ויתקן את 

הדיפון והתימוך. כמו כן, ישא הקבלן בכל הנזקים העלולים להיגרם עקב המפולת לנפש ולרכוש, והוא 

מזמין העבודה ועיריית צפת מכל תביעות  - פוטר בזה את המפקח, המתכננים ומנהלי הפרוייקט

 העלולות להתעורר בקשר לכך.

 ניקוז לצרכי ביצוע העבודה 40.1.005

ידי נקיטת אמצעים מתאימים, כגון -כל החפירות המתוארות לעיל יוגנו בפני חדירת מי גשמים על

גשמים, מי שופכין חפירת תעלות ניקוז או יצירת סוללות עפר ארעיות. גם אם הצטברו בחפירות מי 

וכו' על אף האמצעים שנקט הקבלן, יסלק הקבלן את המים מתוך החפירה ויניח לקרקעית להתייבש 

במידה מספקת לפי ראות עיניו של המפקח בטרם ימשיך בעבודה. הוראות אלו חלות גם על חפירה 

פשר ניקוז תמידי לצורך השאלה. עבודות חפירה ומילוי, חפירה בשטחי השאלה וכו' יבוצעו בדרך שתא

של המים בכל שלבי העבודה. האמצעים לניקוז יכללו עבודות כגון חפירת תעלות זמניות, הערמת 

 סוללות, שאיבת מים, סתימת בורות וכו'.

 הגדרות 40.1.006

מ'  1.0בתאור זה יחשב לעץ כל צמח שהיקף גזעו או גזעיו, שהם בעלי שורש משותף, הנמדד בגובה  .א

ס"מ לפחות. כל העצים שהיקף גזעם, או כל אחד מגזעיהם קטן מכך,  15א מעל פני הקרקע, הו

 יחשבו לשיחים.

 עובי שכבה בכל מקום בתאור זה מתייחס לעובי שלאחר ההידוק הנדרש לאותה שכבה. .ב

 חישוף, ניקוי פסולת והורדת צמחיה 40.1.007

העליונה בעובי שאינו חישוף פירושו הסרת הצמחיה הקיימת, שיחים ועשבים ושכבת העפר  – חישוף

ס"מ, כולל כל פסולת הפזורה על נפי השטח והרחקתם למקום שפכים מאושר. חישוף  20עולה על 

 יבוצע רק על סמך הוראה בכתב ומראש מאת המפקח, כולל סיקול אבנים.

ניקוי פסולת פירושו איסוף כל הפסולת, אשפה, אבני סחף, העמסתם והרחקתם אל  – ניקוי פסולת

ולות האתר למקום שפכים מאושר. הניקוי יבוצע רק על סמך הוראה בכתב ומראש מאת מחוץ לגב

 המפקח ובתאום עם רשות העתיקות.

והרחקתם אל  –הסרת צמחיה פירושה עקירת הצמחיה הקיימת, שיחים ועשבים  – הסרת צמחיה

ש מאת מחוץ לגבולות האתר למקום שפכים מאושר. הניקוי יבוצע רק על סמך הוראה בכתב ומרא

פסקה  008סעיף  00המפקח. תשומת לב המפקח מופנית לכך כי בהתאם לנאמר במפרט הכללי פרק 

י"ב, כלולים הסרת הצמחיה וניקוי השטח במחירי הקבלן באופן שאין מודדים עבודות אלה ואין 

 משלמים בעדן בנפרד אלא אם מופיע בכתב הכמויות סעיף נפרד לעבודות אלה.

 ר.מדידה: לפי השטח במ"

תשלום: רק בשטחים שבוצעו לפי הוראה בכתב מהמפקח. במקום בו יבוצע חישוף, לא ישולם בנפרד 

 בעד ניקוי או הסרת צמחיה.

 

 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  437 עמוד
 

  עיצוב עצים קיימים 40.1.008

העצים הקיימים בשטח ייגזמו ע"י הקבלן לעיצוב נוף העץ והגבהתו, כולל גיזום ענפים יבשים, ענפים 

מ', וענפים שבורים עד למקום החיבור. כל הגדמים, כולל  2.5מתחת לגובה של  שאינם מרכזיים, ענפים 

 פצעים קיימים, ימשחו במשחת "תפזהיל". כל זאת בהתאם להנחיות המפקח ו/או המתכנן בשטח.

 שיטת המדידה: לפי מספר יחידות.

ע"י המועצה  תשלום: כולל כל העבודה הנדרשת כולל שלבי העבודה השונים ופינוי הגזם לאתר מאושר

 האזורית.

 

  כריתה ועקירת עצים קיימים 40.1.009

כריתת עצים תעשה בהתאם להנחיות המפרט הכללי. בנוסף לאמור במפרט הכללי, על הקבלן לקבל אישור 

המפקח בכתב לפני עקירת העצים. המפקח לא ייתן אישור כזה לקבלן לפני שזה יציג בפני המפקח אישור 

 ל העיריה ו//או פקיד היערות של קק"ל.לעקירה ממחלקת הגנים ש

 "כופר עץ" ישולם ע"י המזמין.

 כריתת העצים הקיימים בשטח תעשה ע"פ הנחיית  האדריכל והמפקח ולאחר קבלת אישורם  בלבד. 

 לא תותר כריתת עצים שלא קבלו את אישור המפקח.

מהשטח לאתר מאושר ע"י כריתת העצים כוללת את עקירת כלל מערכת השורשים באופן מלא ופינויים 

 העיריה. בכל מרחק נדרש.

 שיטת המדידה: לפי מספר יחידות.

תשלום: כולל כל העבודה הנדרשת לכריתה ועקירה מלאה כנ"ל ופינוי העץ במלואו לאתר מאושר ע"י 

 העיריה.

 

 העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים 40.1.010

בנוסף לאמור במפרט הכללי על הקבלן לבצע את עבודות ההעתקה על פי נספח א למפרט הטכני 

  –המיוחד 

 בסוף המפרט. "מפרט העתקה"

 כללי -פירוקים  40.1.011

אלמנטים שיפורקו וידרשו לסילוק מהאתר יועברו למקום שפיכה מאושר ע"י העיריה ובהתאם לדרישות 

 המפקח.

לשימוש חוזר ישמרו בשלמותם, ינוקו, יתוקנו ויוכנו להצבה מחדש לפי הוראות אלמנטים שיפורקו וידרשו 

 המפקח.

אלמנטים שיפורקו וידרשו למסירה לרשות המזמין, ישמרו בשלמותם, ינוקו ויועברו לאחסון באתר 

 או במחסני העיריה.

ים שיגרמו הקבלן יחתוך, ינסר, יפרק, ישלים ויתקן את הנזק –פירוק שנעשה בחלקו באלמנט קיים 

לחלק הנשאר מהפירוק הנ"ל, כגון: ניסור בבטון, תיקון והשלמת גדרות ומעקות, ריצופים, מדרגות, 

 השלמת חגורות סמויות וכו'.

קרקעיים, סילוק פסולת ו/או חלקי -כל עבודות הפירוק כוללות: פירוק יסודות, מצעים ואלמנטים תת
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 .אלמנטים שלא מתאימים לשימוש למקום שפיכה מאושר

לפני התחלת העבודות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים על מנת לברר מיקומן של כל מערכות 

קרקעית, כגון: קווי חשמל, מים, תקשורת וכו', יסמנם כנדרש ע"י -קרקעית והתת-התשתית העל

המפקח וינקוט בכל האמצעים להימנע מכל גרימת נזק ופגיעה בהם. כל פגיעה ונזק יתוקנו ע"י הקבלן 

 קרקעיות.-ועל חשבונו וזאת גם אם לא היו בידי הקבלן נתונים על מיקום מערכות תשתית תת

 : כנדרש בכתב הכמויות ובמפרט הבינמשרדי.אופני המדידה

 מתקן או מבנה ימדד כיחידה קומפלט או כמפורט בכתב הכמויות.

 .כל האלמנטים המיועדים לפירוק יבוצעו ע"י הקבלן אך ורק לפי הוראות המפקח

לפי שיקול דעתו  –אלמנטים שאין להם ערך או שאינם מהווים מטרד יושארו בשטח ולא ימדדו בנפרד 

 הבלעדית של המפקח.

אלמנטים המיועדים לפירוק, שלא צוינו בנפרד בכתב הכמויות, יכללו בעבודות הפרוק הכלליות ולא 

 ימדדו או ישולמו בנפרד.

 פסולת או לכלוך למקום שפיכה מאושר ע"י העיריה. עבודות העפר כוללות ניקוי האתר וסילוק כל

 פירוט פירוקים ושימוש חוזר 40.1.012

 פירוק מבנים ומשטחים ואלמנטים שונים .א

מבנים, מתקנים, בסיסי בטון, צנרת, ביוב, שילוט וכו' הנמצאים בשטח העבודות, יפורקו לעומק הנדרש 

האלמנטים למיון קפדני לשימוש חוזר ויאופסנו במקום לפי המפקח. לפי הנחיית המתכנן והמפקח יועברו 

 מאושר. הפסולת תועבר לאתר מאושר.

 המחיר כולל ניקוי האלמנטים לשימוש חוזר, פינוי הפסולת והכנת השטח לשימוש חוזר.

 פירוק אבן שפה / אבן אי / אבן גן / אבן ריצוף / מדרגות .ב

, אבני אי ואבני גן. במידה וידרש, יש לנסר במקומות בהם יידרש, יבצע הקבלן פירוק של אבני שפה

באספלט מיסעה / מדרכה קיימים לאורך אבן השפה ולפנות את החומר לאתר מאושר. ניסור האספלט 

ימדד בנפרד. אבנים שבורות ופגומות תסולקנה מהשטח, אבנים טובות ושלמות תאוחסנה זמנית עד 

 הכל עפ"י הוראות המפקח. -לשימוש חוזר בהן 

בזאת כי במקומות בהם נדרש פירוק מיסעה הכוללת אבני שפה כחלק מעבודות החפירה ואין מודגש 

 דרישה מפורשת לפירוק אבני השפה לחוד, הפירוק נכלל בסעיפי חפירה ולא ישולם במסגרת סעיף זה.

לתשומת לב הקבלן המבצע: אבני השפה והריצוף הינן אבנים מיוחדות והקבלן נדרש לבצע פירוק זהיר 

 וחד, בעבודת ידיים, ולשמור על שלמות האבנים לצורך שימוש חוזר.במי

 העבודה כוללת:

 קבלת הקטע לפירוק מהמפקח, סימונו ומדידתו. -

 עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מירבית על שלמותה. -

 פירוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת. -

 מילוי החלל הנוצר בחומר מצע ו/או אגו"מ לפי הצורך. -

 של האבן או סילוקו לאתר פסולת לאחר ניקוי ומיון האבן.אחסנה זמנית  -

 האבן שתפורק תשמש כאבן לאלמנטים הבנויים השונים בשימוש חוזר.

המדידה לתשלום: לאבני שפה לפי האורך במטר; לניסור אספלט לפי האורך במטר; לאבן ריצוף לפי 

 השטח במ"ר; לפי סיווג של אבן לסילוק ואבן להנחה מחדש.
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 קירותפירוק  .ג

פירוק קירות קיימים יבוצע במקומות שיאושרו ע"י המפקח. עבודות הפירוק תתבצענה בכלים ידניים 

ובזהירות מירבית. אין להשתמש בכלים מכאניים ללא אישור בכתב ממהנדס הקונסטרוקציה מטעם 

התיקון הקבלן והמפקח. תיקון מקום החיבור בין קירות/מבנים לחלקים שפורקו כלול במחיר הפירוק. 

 יבוצע בהתאמה מלאה לפני הקיר הקיימים.

 העבודה כוללת:

 סימון של קטע הקיר המיועד לפירוק. -

פירוק זהיר של אבני הקיר תוך שמירה מירבית על שלמותן, העברתן למקום אחסון  -

 מאושר לשימוש חוזר.

 פירוק של שאר חלקי הקיר כולל יסודות )באם ידרש(. -

 ח לפני תחילת העבודה.אמצעי הפירוק יאושרו ע"י המפק -

 פינוי הפסולת לאתר שפיכה מאושר ע"י העיריה בכל מרחק שהוא. -

 המדידה לפי שטח חזית הקיר הקיר במ"ר כולל את כל גובה הקיר והיסוד.

 המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות, כולל עבודה בידיים.

 לשימוש חוזר.בפירוק קירות אבן, המחירים כוללים גם ניקוי ומיון האבן ואיפסונה 

 פירוק גדרות מסוגים שונים ושערים

העבודה כוללת פירוק גדרות ומעקות מסוגים שונים על כל חלקיהם והעברתם לאתר פסולת או למחסני 

העיריה בהתאם להוראות המפקח.  פירוק שערים יעשה בזהירות רבה, תוך שמירה על שלמות 

לל יציקת יסודות חדשים ופילוס השער. כמו האלמנטים. הרכבת השער במקום החדש במידה וידרש,כו

 כן, כוללת העבודה שבירה וסילוק היסוד והפסולת. המדידה לתשלום כמסווג בכתב הכמויות.

 עבודות עפר – 40.2תת פרק 

 כללי 40.2.001

 לשימור יסומנו לפני העבודות לאישור המפקח. עצים וצמחים .א

מכניים מסוג אשר יאושר ע"י המפקח אך  עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים - עבודות עפר .ב

ורק במקומות אשר יותרו ע"י היזם / הפיקוח ובכתב בלבד. האזור הינו אתר עתיקות ואין לחפור 

בו ללא היתר מהרשויות ובפיקוח רשות העתיקות. בכל מקרה, יש להודיע למתכנן על שינוי או אי 

 קות.התאמה בין התוכניות או ההוראות לבין הוראת רשות העתי

לפני תחילת עבודות העפר ירשת הקבלן את שטח העבודות ברשת יתדות על פי תכנית  - גבהים .ג

עבודות העפר. ביצוע רשת זו ומדידת הגבהים יעשו ע"י מודד מוסמך, על חשבון הקבלן. באם תמצא 

 אי התאמה בין הנתונים בתכנית עבודות העפר/תכנית הפיתוח יכין הקבלן מפה מצבית חדשה ויגישה

למפקח, לאישורו. רק לאחר אישור המפקח תקבל מפה מצבית זו תוקף ותשמש כבסיס לבדיקת 

חישובי הכמויות בתום העבודה. לפני אישור המפה המצבית החדשה לא יתחיל הקבלן את העבודות 

 באתר.

ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה, רואים  7באם לא ימציא הקבלן מפה מצבית חדשה תוך 

כמאשר את נתוני תכנית עבודות העפר/תכנית הפיתוח, ולא תתקבלנה כל טענות את הקבלן 

 שתועלנה בהמשך העבודה.
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רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום לפני הגשת הצעתו ובדק את מבנה וסוגי  - טיב הקרקע .ד

הקרקעות  באתר. לא תוכר כל תביעה מנומקת בחוסר הכרה מספקת של טיב הקרקע או טעות 

 ו"ב. במידה וידרש,  יבוצעו קידוחי ניסיון לבדיקת טיב הקרקע, ע"ח הקבלן.באבחנה וכי

  חפירה ו/או חציבה ומילוי בשטח  40.2.002

יש לבצע עבודות חפירה ו/או חציבה או מילוי בהתאם לתכניות, חתכים  ובהתאם למפורט בפרקים  .א

 במפרט הכללי ולפי הוראות המפקח. 01.03, 01.02, 40.02

 מתייחס גם לחציבה בסלע.המונח חפירה  .ב

פסולת, כולל סילוק שיירי בטון, פסולת בניין, אבנים, גרוטאות וכל פסולת אחרת שתימצא בשטח  .ג

תסולק ע"י הקבלן למקום שפך מותר ומאושר על ידי העיריה  ועל חשבון הקבלן, בתאום עם רשות 

 העתיקות.

בעבודת ידיים במידת הנדרש, קרקעיות תבוצע החפירה -בקירבת מבנים, מתקנים ומערכות תת .ד

 בזהירות, בתאום ובפיקוח הרשויות המתאימות.

קרקעיות, יחזיר -אם, כתוצאה מהחפירה, ייגרם נזק למבנים הקיימים, מתקנים או מערכות תת .ה

 הקבלן את המצב לקדמותו לאחר השלמת הביצוע, על חשבונו.

מופיעים בתכנית עבודות עפר, פי המפלסים ה-חומר החפירה יועבר לשטחים המיועדים למילוי על .ו

+ ס"מ. במקומות בהם מתוכננים שטחים מרוצפים, יש לפזר ולהדק את המילוי בשכבות 5בדיוק של 

 ס"מ. 15של 

 מדידה: במקרה של חפירה ו/או חציבה המדידה לפי מ"ק חפירה ו/או חציבה, מבוצע באתר.

ם בשטח האתר, בכל עומק הנדרש תשלום: המחיר כולל חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע הקיימי

עפ"י התוכניות, חפירה בכלים מכניים או בידיים לפי הצורך, סילוק העפר, סילוק הפסולת, וכן כל 

העבודה, ציוד, כלים וחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם למפרט ולשביעות רצון 

 המפקח.

 בפועל באתר. מדידה: במקרה של מילוי מחפירה המדידה לפי מ"ק שפוזר

תשלום: המחיר כולל את עבודות החפירה ו/או חציבה בכללותם כולל הובלת העפר ממקום 

חפירה/חציבה למקום הדורש מילוי בעפר, פיזור, הידוק, וכן כל העבודה, הציוד, כלים וחומרים 

לא ישולם בנפרד על הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם למפרט ולשביעות רצון המפקח. 

 .מילוי של חומר שנחפר באתר

 העברת עפר חפור וסילוק פסולת  40.2.004

העברת העפר החפור הנזכר בכל הסעיפים הקודמים או אלה שלהלן, יבוצע בהתאם להוראות  המפקח, 

אשר יקבע איזה עפר, או חלק ממנו, יושאר בקרבת מקום או יועבר למקומות אחרים, או ינוצל לצורכי 

המונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים ו/או סלעים ומתייחסים  מילוי ואיזה יסולק.

לעבודה באדמה יבשה ו/או בוצית, כפי שידרש בכל מקום וכן לכל סוגי עבודות חפירה ו/או חציבה, 

 לרבות עבודת ידיים או שימוש בציוד מכני לפי הוראות המפקח.

 על חשבון הקבלן. –ם לרשויות חומר הפסולת יורחק למקום מאושר ע"י הרשויות. התשלו

 מדידה ותשלום: לא תשולם כל תוספת עבור סילוק הפסולת.

 מילוי חפירה          40.2.005
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בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה עבור רצפות המבנה ו/או יחרוג 

מגבולות התוכנית, ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח בשכבות בנות 

מודיפייד א.א.ש.ה.ו. עבודה זו תעשה על חשבון הקבלן גם  96%ס"מ והידוק מכני עד צפיפות של  15

 לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק ממועד בחפירה.  אם

 קרקעיים. -סעיף זה חל גם על מילוי סביב קורות יסוד, צנרת, קירות מרתפים, קירות תמך ומבנים תת

 150כל חלל שנוצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר מתחת ליסודות ימולא בטון רזה עם כמות של לפחות 

 ן.ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכ

 

 צורת דרך )יישור והידוק השתית(          40.2.006      

על הקבלן להכין צורת דרך  -במקומות המיועדים לסלילת המגרש או לסלילת מדרכות, שבילים ורחבות 

 לפני תחילת פיזור המצעים. צורת הדרך כוללת את העבודות הבאות:

כפי שיידרש והתחברות מושלמת למצב  הבאת השטח לגבהים המתוכננים ע"י חפירה או מילוי בעובי .א

 הקיים בהתאם לתוכנית.

 במפרט הכללי. 51027מודיפייד א.ש.או ובהתאם לפרק  98%הידוק השתית עד לדרגת צפיפות של  .ב

 סילוק העודפים והפסולת. .ג

 מדידה ותשלום: עבור הכנת צורת הדרך, לפי השטח במ"ר.

 

 העפרמצבית בסיום עבודות -מדידה טופוגרפית 40.2.007

מצבית של המצב באתר -תבוצע ע"י מודד מוסמך, על חשבון הקבלן. ללא מפת מדידה טופוגרפית

העבודות, שתאושר ע"י המפקח בסיומן של עבודות העפר, יחשב הקבלן כמי שלא השלים את העבודות 

במכרז/חוזה זה וחל איסור על הקבלן להתקדם בעבודות הפיתוח/בניה האחרות עד להשלמת המדידה, 

 הכנת המפה ואישורה ע"י המפקח.

 מדידה ותשלום: לא תשולם כל תוספת עבור הכנת המדידה כמפורט.

 

 

 מצעים ותשתיות – 40.3תת פרק 

 כללי 40.3.001

במקומות שמתוכנן ריצוף או אספלט יש לבצע מצעים מהסוג ובעובי שכבה המפורט בחתכים ובכתב 

 במפרט הכללי. 5103הכמויות ובהתאם לפרק 

של מצעים קיימים, יש לבצע בדיקות של עובי שכבת המצעים הקיימת ודרגת הצפיפות. תבוצע  במקרה

 השלמת מצעים או פירוק מצעים קיימים וביצוע מצעים חדשים על פי הוראות המפקח.

העבודה כוללת פיזור והידוק המצעים ושברי האבן מהסוג הנדרש, ובעובי כמתואר בחתכים ובפרטים 

מודיפייד א.ש.  98%נתנו על ידי יועץ ביסוס, על סמך בדיקות הקרקע הנדרשות, עד ועל פי הנחיות שי

 ס"מ.  2או על פני שתית מהודקת. הידוק המצע יתבצע בדיוק של 

 (.1989במפרט הכללי ) 51031במקרה של ביצוע אגו"ם יש להפנות תשומת לב מיוחדת להגדרת החומר לפי 

 יבוצעו כנדרש ובהתאם להוראות המפקח. ס"מ 20תיקונים והשלמת מצעים עד גובה 
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 מצעים ואגו"ם 40.3.002

 מצע סוג א'

מצע סוג א'  מאבן גיר מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם. המצע מהודק בשכבות בעובי 

 מודיפייד אשהו. 98%ס"מ לצפיפות של  20

 מדידה: לפי הנפח במ"ק.

ועים, את כל בדיקות המעבדה הדרושות ומדידה תשלום: המחיר כולל אספקת המצע, עיבוד בשיפ

 מוקדמת ומפורטת של הרצפות הקיימות.

 יריעת גיאוטקסטיל 40.3.003

גרם/מ"ר. כולל הכנת המשטח וכל הנדרש עפ"י הוראות היצרן. כולל  40יריעת גיאוטקסטיל במשקל 

 הכנה וחיזוק היריעה.

 מדידה: לפי השטח במ"ר.

 מ"מ 20-4חיפוי טוף בגודל   40.4.004

 חיפוי הטוף יבוצע ע"ג קרקע טבעית לאחר שעברה חישוף וניקוי צמחיה, מצעים וכל שאריות

  40.3.003חומרי הבניה וביסוס. וע"ג יריעת גיאוטקסטייל כנדרש בסעיף 

 מ"מ. גוון הטוף יבחר ע"י האדריכל. 4-20הטוף יהיה ממחצבות מרום גולן או ש"ע, בגודל 

 על הטוף המובא טרם הבאתו. יש לקבל את אישור המפקח

 יש להגיש אישור תו תקן הטוף המובא.

ס"מ ו/או בשטח המסומן בתוכנית ו/או עפ"י  20X50הטוף יפוזר סביב קירות המבנים ברצועה של 

 ס"מ עפ"י קביעת המפקח. 20הנחיית המפקח, בשכבות של 

 שיטת המדידה: לפי הנפח במ"ק.

 .ים ובעוביים נדרשיםתשלום: המחיר כולל אספקה ופיזור בגבה

 

 ס"מ 20מילוי נברר מובא מבחוץ כולל פיזורו והידוקו בהידוק מבוקר בשכבות בעובי   40.3.005

 חומר המילוי יעמוד בדרישות הטבלה:                 

 מילוי סוג ג' מילוי סוג ב'                  מילוי סוג א' 

 מרווח עד פני השטח הסופיים )מ'(
 

0-2 
2-4 4< 

 6" 5" 4" גודל אבן מקס'

 40-60 30-40 <30 200#אחוז עכור נפח 

 >1.55 >1.75 >2.0 צפיפות מקס' )טון/מ"ק(

 ASTM 98 95-98 92-95לפי דרישות הידוק )% מהמקס'( 

 (-) רטיבות הידוק -1556/7
1- OPT 

4+ 

1 +OPT  

6+ 

 

מבחינת טיב החומר, כולל בדיקת מקור חומר המילוי המובא טעון אישורו המוקדם של המפקח, 

מעבדה לאפיון החומר. כל כמות של חומר מובא ממקור מאושר שלא תתאים לדרישות הטיב 

 המפורטות לעיל, תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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שיטת המדידה: חומר המילוי המובא ימדד לתשלום לפי נפח במ"ק, כשהנפח הינו הנפח התיאורטי 

אחר פיזור והידוק המילוי המקומי ובהתאם לתוכניות ללא שום תוספת )לפי מדידת רומים שתבוצע ל

 הידוק, פחת וכו'(.

תשלום: יכלול אספקה, הובלה, פיזור והידוק מבוקר בשכבות וכן על יתר עבודות הלוואי והעזר 

 הדרושות לביצוע מושלם ולשביעות רצון המפקח.

 

 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות – 40.5תת פרק 

 כללי 40.5.001

השתית תוכן לגבהים הדרושים בהתחשב בגבהים הסופיים בתכניות ובהפחתת שכבות תשתית, חול  .א

 מ' מכל צד.  0.50וחומרי הריצוף/הבניה שצוינו. השתית תהודק לפי מידות הריצוף או הבניה בתוספת 

בה אופטימאלית ס"מ לאחר הידוק בהרט 60על הקבלן לספק ולהכין שכבת תשתית שעובייה מינימום   .ב

הנחיית המפקח ויועץ  P"מודיפייד אשהו". סוג התשתית הינו מצע סוג א' ו/או ע" 100%לצפיפות של 

 הקרקע. 

 הנחת שרווליםכל עבודות ריצוף ו/או יציקה של משטחים ו/או מדרכות מכל חומר שצויין כוללות  .ג

ים. על הקבלן לסמן בדופן לצורך השקיה, מים, כלי חשמל ותקשורת, אך לא את מחיר חומר השרוול

 משטח/המדרכה בצבע, לפי הוראות המפקח, את מיקום השרוולים.

אבני שפה, אבני גן, אבני תעלה וסגמנטים )קטעים( לעצים מבטון טרומי או מאבן מכל סוג שצויין, יונחו  .ד

ם והעבודה כוללת גם את המסד, בטון בגב אבני השפה, ללא מדידה ותשלו 200-על גבי מסד בטון ב

 נפרד.

בכל העבודות בפרק זה, על הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוך פני עבודות הפיתוח תוך תהליך העבודה.  .ה

על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף אלמנטים/קטעים שנפגעו באופן שלפי שיקול דעת 

 המפקח לא ניתן לתיקון. ההחלפה ו/או הניקוי יהיו על חשבון הקבלן.

 מת ריצוףדוג 40.5.002

מ"ר ולאורך מינימלי של  5על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף לפי התוכניות/הפרטים בשטח מינימלי של 

מ"א, לפי הדוגמה שצויינה בתוכניות/בפרטים, ולקבל אישור המפקח לפני המשך העבודה. במידה  3.0

ות נוספות, שימצא המפקח שאין הביצוע תואם את הדרישות, יפרק הקבלן את הדוגמה ויבצע דוגמא/

 על חשבונו, עד קבלת אישור המפקח.

 אבן לריצוף 40.5.003

פי -הכל על -ריצוף מאבן גיר גלילית מסותתת בעיבודים שונים, מנוסרת למרובעים בגדלים שונים 

. הפוגות יהיו במפלס הריצוף. מקדם A1המפורט בפרט. דוגמת הריצוף ברחבות ובשבילי הגן עפ"י פרט 

. יש להביא דוגמאות אבן לאישור ולבצע 2279ברטוב, כנדרש בת"י  0.5 -יקטן מהתנגדות להחלקה לא 

 מ"ר לאישור לכל אחד מהפרטים. 5דוגמת ריצוף של 

 מדידה: לפי השטח במ"ר.

תשלום: המחיר כולל את אספקת האבן, החול מעורב בצמנט, טיט, עבודת הריצוף והכיחול עד לביצוע 

 התאמה/שינוי שיידרש בשל המצב בשטח ע"י המפקח.מלא של הריצוף. כמו כן, כל 
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 קירות תומכים ומסלעות  - 40.6תת פרק 

 כללי 40.6.001

ביצוע הקירות הינו עבור קירות בגבהים, מפלסים וגדלים משתנים. יתכן ביצוע קירות גבוהים  .א

וכו'. ביסוס, זיוון חד פנים, דו פנים  –ונמוכים. הקירות יהיו בנויים בצורות שונות עפ"י הדרישות 

 ואופן בניית הקירות עפ"י פרטי קונסטרוקציה והנחיות יועץ הקרקע.

אלא אם צויין בכתב הכמויות, העבודות הבאות תהיינה כלולות במחיר העבודה של בניית קיר מכל  .ב

 סוג שצויין, ללא מדידה ותשלום נפרד: 

 בגב הקיר. חפירת מסד הקיר לעומק הנדרש וחפירת מרחב עבודה תקין ובטוח -

 יציקת המסד כמפורט. -

 כל ברזל הזיון כמפורט. -

 כרכוב הקיר כמפורט, כולל התקנת פלטות או קידוחים וצינורות לעיגון מעקה. -

בגב הקיר, על הקבלן להשתמש בתבניות עץ לבוד או מתכת מחוברים אנכית או עפ"י דרישות  -

 הקונסטרוקטור

 התקנת פתחי ניקוז עפ"י תכניות קונסטרוקציה. -

 התקנת תפרי התפשטות אנכיים עפ"י תכניות קונסטרוקציה. -

מ"מ, אלא אם צויין אחרת, כולל כיסוי  90הנחת צינור שרשורי לניקוז בקוטר מינימלי של  -

 הצינור בחצץ גס.

מילוי בגב הקיר של חומר גרנולרי או מילוי מקומי מחומר לא תופח, ובתנאי שחומר המילוי  -

ס"מ מראש  10מילוי בגב הקיר. גובה המילוי בגב הקיר עד אושר מראש ע"י המפקח לשימוש כ

 הקיר אלא אם צויין אחרת. עפ"י תכניות קונסטרוקציה.

( בכיוון מוצא הניקוז 1%בגב הקיר, על הקבלן להסדיר שיפוע אורכי של אחוז אחד לפחות ) -

 העילי.

ות מתחת לפני ס"מ לפח 15בניית אבן דו פנים בכל מקום שהקיר הוא מעל גובה הקרקע, כולל  -

 הריצוף.

 לא ישולם כל תשלום נוסף עבור עיבוד הקיר דו פנים. -

מחיר מ"ק קיר אבן מכל סוג כולל את החפירה ליסודות, לבניית הקיר, בניית אבן בגב בקיר דו  -

 פנים, מילוי חוזר וכל הדרוש לביצוע מושלם.

ן בחזית הקיר כלול לא תשולם תוספת עבור בניית אבן בחזית הקיר. התשלום עבור בניית אב -

 במחיר הקיר.

 מדידה: לפי הנפח במ"ק. -

 כל המצעים בביסוס יבוצעו, במידת הצורך, בהחלטות בשטח ע"י המתכנן ועפ"י הוראות המפרט. .ג

אבן בשימוש משני )אבן חירבה(, הן מהאתר והן אבן מובאת, תהיה זהה ככל שניתן  –סוג האבן  .ד

ה אבן מסוג דולומיט או אבן גיר קשה. האבן )חדשה לאבן בקירות קיימים בסביבה. אבן חדשה תהי

 במפרט הכללי. 14011ובשימוש משני( תתאים לדרישות כמוגדר בסעיף 
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בכל מקום בו לא צויין אחרת, תהיה האבן לחיפוי  –חיפוי קירות באבן בשימוש משני )אבן חירבה(  .ה

פי -למיין את האבן עלאבן מקומית בשימוש משני או אבן מובאת מבניינים וקירות שפורקו. יש 

המידות השונות על מנת לאפשר בניה בנדבכים ישרים. הבניה תתואם ככל האפשר לקירות 

ס"מ  20סמוכים. אין לערב סוגים שונים של אבן או אבנים בסיתות שונה באותו קיר. עובי האבן עד 

לול אלא אם נדרש אחרת במפורש. ניסור וסיתות האבן לצורך התאמתה למידות הדרושות כ

 במחיר.

 אופן המדידה של חיפוי אבן .ו

 , מחירי חיפוי אבן כוללים:14בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 זוויתנים לתימוך ותליית אבני החיפוי, עיבוד החריץ או הנסיגה בלוחות האבן והעוגנים השונים. -

הכנה מחירי כיחול קירות קיימים כוללים את ניקוי פני האבן, העמקת המישקים וכל עבודות ה -

 כמפורט לעיל, כולל אספקת החומרים, פיגומים ועבודה. המדידה במ"ר.

חיפוי קירות באבן חדשה כולל את שטיפת הקיר, הכנה וכיחול, אספקת אבן וכל החומרים  -

 הדרושים. המדידה לפי מ"ר חיפוי.

חיפוי קירות באבן בשימוש משני כוללים את שטיפת הקיר, הכנה וכיחול, אספקת החומרים.  -

 דידה לפי מ"ר חיפוי.המ

 

 דוגמאות לאישור 40.6.002

מ' ולקבל אישור המפקח לפני המשך  3.00על הקבלן לבצע קטע קיר לדוגמה באורך מינימלי של  

העבודה. במידה שהקיר אינו תואם את כל הוראות המכרז/חוזה, על הקבלן לפרקו על חשבונו ולבנות 

 קטע/ים נוספים עד קבלת אישור המפקח.

עבודות בניית קירות תמך, על הקבלן לספק דוגמה לחומר שבכוונתו להשתמש ורק לאחר שאושרה בכל 

 הדוגמה ע"י המפקח להביאה לשטח.

כל  אבן  אשר  תסופק  צריכה להתאים  לדוגמה,  להיות בעלת צורה וגוון כזה של הדוגמה. אבנים 

ק אך ורק אבנים כנדרש, ולא פסולות שנקלעו לדוגמה אינן משחררות את הקבלן מהתחייבותו לספ

 תשמשנה הוכחה לקבלן שאפשר לספק אבנים בניגוד לנדרש.

 כיחול קירות אבן 40.6.003

 הכנת קירות אבן קיימים .א

יש להסיר מפני הקיר ומהפוגות את כל הבטונים ולנקותם מכל לכלוך, אדמה, חזזיות וצמחיה. 

ניקוי פני האבן יתבצע במברשת פלדה. ניקוי הפוגות כמפורט לעיל והעמקתן יבוצע בכלים ידניים 

)מסטרינות( בזהירות המירבית מבלי לפגע בפני האבן או בשוליה, עד לקבלת פוגות נקיות, בעומק 

ס"מ, המאפשרות כוחלה עדין ושקוע. שימוש בדיסק לצורך פתיחת הפוגות רק באישור  3-4 של

המפקח. במקרה של מעבר חוטים וצינורות בתוואי הכיחול, חייב הקבלן לקבל את אישור המפקח 

 לפני כיסוי הצנרת בטיט. 

 הכנת קירות אבן חדשים .ב

 הצורך. לאחר שטיפה הקיר, יש לנקות את המישקים ולהעמיקם במידת

 חומרי המליטה )קירות קיימים וחדשים( לכיחול .ג
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כוחלה על בסיס מלט לבן בשילוב פגמנט בגוון ע"פ בחירת האדריכל ייעודי למילוי גס או למילוי 

 עדין, מאושר ע"י המפקח. גוון יבחר על סמך דוגמאות שיוכנו ע"י הקבלן בשטח. 

 

 ביצוע כיחול קירות )קיימים וחדשים(

מתבצעת בעזרת כלים מיוחדים לכוחלה. יש למלא במספר שכבות )חומר גס ושכבה עבודת הכוחלה 

עליונה חומר עדין( בהתאם לעומק המילוי ולדחוס אותו בכלים ייעודיים )מסטרינה(. כאשר החומר 

מתחיל להתייבש יש לחזור ולדחוס אותו שוב בעזרת כלים מתאימים. כאשר החומר ממשיך 

רטוב, להחליק את המישק ולחשוף את פניו. להרטיב קלות מספר להתייבש יש לעבור עם ספוג 

ימים. על הקבלן להזמין את נציג החברה המשווקת לקבלת הדרכה. ההדרכה תעשה בנוכחות 

 המפקח.

עבודות הכיחול כוללים, בין היתר, את שטיפת הקיר, אספקת החומרים לעבודות אופן מדידה :  .ד

ירות קיימים כלולה במחיר גם הכנת הקיר כפי שפורט הכיחול ופיגומים במקומות הגבוהים. בק

 לעיל.

: עבודות הכיחול כלולים במחיר חיפוי קירות ו/או בניית קירות חדשים, ולא ישולם עליהם  תשלום

 בנפרד.

 קופינג מאבן גיר גלילית מסותתת 40.6.005

 מוטבה או כמצוין בפרט. -עיבוד האבן ס"מ.  20הקופינג עשוי אבן גיר גלילית ו/או ג'מעין בעובי של 

יש לסתת ידנית את צידי האבן הגלויים כולל עיגול פינות האבן ע"י שבירות ביד לפני קיבוע הקופינג. 

הקבלן אחראי להבטחת מקורות האבן המתאימה לביצוע העבודה כולל כל הנדרש בפרט ובתוכניות 

 40מידות אורך משתנה, מינימום ס"מ,  50ס"מ, רוחב  20אדריכלות וקונסטרוקציה. גדלי האבן: גובה 

 ס"מ.

 מדידה: לפי האורך במטר.

. יש להביא דוגמת D1תשלום: המחיר כולל אספקת האבן ועיגונה בראש הקיר כנדרש וכל הנדרש בפרט

 מ' לאישור. 3אבן לאישור ולבצע קופינג באורך 

 

 גדרות, שערים ומעקות – 40.7תת פרק 

 הקבלן המבצע את העבודות השונות חייב להיות בעל ניסיון בעבודות מסגרת מסוג זה. הערות: 

מבצע שער הברזל  יהיה אומן בנפחות ברזל. יש להציג עבודות דומות כתנאי לאישורו לביצוע               

 העבודה.

 כתנאי בסיסי. -יש לקבל את אישור המפקח על בחירתו         

 כללי-מסגרות מוצרי  40.7.001

 .19, 06כלל עבודות המסגרות יעשו בהתאם למפרט הכללי פרקים 

 דוגמאות ואישור העבודות

 לפני הגשת דוגמה מוגמרת יש לקבל אישור על שימוש בחומר שלא צוין במפורש בתוכנית.

 המתכננים שומרים לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא עקרוניים, על כל מרכיביהם, ללא שינוי במחיר

 הפריט.

יש להביא דוגמה לאישור האדריכל והמפקח טרם הכנת העבודה בבית המלאכה. הדוגמאות יכללו את כל 

האלמנטים המתוכננים כולל עבודות פרזול יחודיות, יחידות מודולריות, חיבורים וריתוכים, עבודות גילוון 
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 וצבע וכל אלמנט אחר.

 באתר הבניה למעט באישור המפקח.לא יבוצעו ריתוכים לאחר הצביעה בבית המלאכה או 

במידה ויינתן אישור לעבודות ריתוך לאחר צביעה, על הקבלן לבצע גילוון קר לכלל החלקים הפגועים 

 ולחדש את הצבע עפ"י דרישת המפקח.

פעם אחת בבית המלאכה לפני ההרכבה ופעם  –כל עבודות המסגרות טעונות אישור המתכנן והמפקח 

 הרכבת דוגמה.שניה באתר הבניה לאחר 

 הביצוע בבית המלאכה

צביעה בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונת: הגילוון יהיה גילוון חם בהתאם לתקן הישראלי כולל 

כל ההכנות הנדרשות. לפני הצביעה יש לשפשף בקלות בליטות. לאחר מכן יבוצע תהליך הכנה אבץ פוספט 

 כמומלץ ע"י חב' "כימתש" בע"מ.

בחברת "טרלידור" בכרמיאל או במפעל אחר המוכן לספק  את  אותו  התהליך. הצביעה הצביעה תבוצע 

צביעה בתנור עם התזה אלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר בגוון שיבחר ע"י המתכנן. עובי שכבת  -

 מיקרון. 85הצבע 

ם המגולוונים ניקוי האלמנטי -גילוון כנ"ל. הכנה  -צביעה לא בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונים 

" מיקרון של "אפיטמרין אוניסול  20של טמבור או ש"ע, אח"כ שכבת יסוד בעובי  4/100במדלל  ZN של

מיקרון.  40כל שכבה בעובי  -צביעה בשתי שכבות "גלזורות" או "טמגלס"  -"טמבור" או ש"ע, על כך 

 צביעה לא בתנור של אלמנטים רק באישור המפקח.

 ריתוך

. שטחי הריתוך 127י ויבוצע אך ורק ע"י רתכים בעלי תעודת הסמכה לפי דרישות ת"י הריתוך יהיה חשמל

 ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע עבודת הריתוך וכו'.

 חיבורים

את כל החיבורים יש לפצור עד קבלת שטחים מישוריים חלקים. מקומות השיוף והפיצור יכוסו לאחר מכן 

ופים, הפינות והעיגולים יהיו בעלי צורה גיאומטרית מדויקת ורציפים עם חזרה במיניום אפוקסי. כל הכיפ

 מעלות )גרונג"(. 45 -המשכם. כל החיבורים הניצבים של הפרופילים יהיו ב

אם לא ישיג הקבלן את הפרופילים המצוינים בתכניות, יודיע על כך בעת הגשת הצעתו. באם לא יודיע על  

 ת כל החומר הדרוש לביצוע העבודה על פי המסומן בתוכניות.כך, יתפרש הדבר כאילו יש בידו א

 גלוון 

כל חלקי המתכת, אביזרי החיבור, ברגים, אומים, שייבות ומחברים יהיו מפלדה מגולוונת בטבילה חמה 

 ג"ר/מ"ר לפחות, על כל חלקיהם מראש. אין לרתך לאחר הגילוון. 400בגילוון עבה, 

 ממפקח באתר, ישויפו ויגלוונו לאחר מכן.רק באישור  -ריתוכים שיבוצעו 

 צביעה

 .11עבודות הצביעה יעשו בהתאם למפרט הכללי פרק 

בכל מקרה, למעט באישור מיוחד מהמפקח והמתכנן, הצביעה תבוצע בשיטה אלקטרוסטטית באבקה 

 בתנור בבית מלאכה מאושר ע"י המפקח.

 יש לבצע ניקוי חול לכלל חלקי המתכת לפני צביעה.

 שנים. 3לן לספק אחריות כוללת ומלאה על הצביעה למשך על הקב

 גווני הצביעה יקבעו ע"י המתכנן/האדריכל.
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 שער ברזל ופח מעוצב 40.7.004

יש לאשר מבצע העבודה ע"י המפקח על סמך דוגמאות  שער ברזל הכולל עבודות נפחות עבודת אומן.

, מנעול, אלמנט פרזול דקורטיבי בחזית עבודה קודמות. דלת מברזל מגולוון וצבוע כולל משקוף, ידית

 הדלת, לוח פח וכל הנדרש להתקנה מלאה.

 מדידה: לפי יחידה קומפלט.

תשלום: כולל הכנת המשקוף והפתח בקירות חדר המכונות, בניית הדלת על כל מרכיביה לרבות עבודות 

 נפחות אומן. והתקנה מלאה.
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 הנדסיות שימור עבודות לביצוע טכני מפרט -א'  60פרק 

 (המרפאות )ובית הסטודנט בית 2 מס' מבנה השימור  למבנה הקונס' המפרט

 הפרוייקט: מהות

 צפת. מכללת של משרדים כמבנה והשמשתו התאמתו תוך ,המבנה ושימור ייצוב

 

 )מזרחי(: ישן אגף

 ,העץ תקרות של החלפה ו/או חיזוק תכלול באגף העבודה עיקר עץ. ותקרות אבן מקירות בנוי הישן האגף

 צמחייה הסרת ,כיחול השלמות ,בסדקים טיפול ,בלויות באבנים טיפול בעיקר הכולל שימורי טיפול גם כמו

 בנייה. אבני וייצוב

 ההנדסיות. בתכניות המפורטת מותחנים מערכת נדרשת במבנה ,בנוסף

 עומדות לא התקרות המבנה חלקי ברוב בניצב. עץ לוחות ועליהם עץ מקורות בנויות הישן האגף תקרות

 אש. נזקי עקב בעיקר ,לגמרי להחליפן יש מקומות במספר לחזקן. ויש ,מודרניים בעומסים

 בתקרות: טיפול דרכי מספר ישנן המצורפות בתכניות

 ס"מ. 10/20 במידה חדשות עץ בקורות התקרה קורות של מלאה החלפה :1 פרט

 שתי כל בין הרווח יהיה בסה"כ קיימות. עץ קורות שתי כל בין ס"מ 7/15 במידה עץ קורות תוספת :2 פרט

 כיום. 40 במקום ס"מ 20-כ סמוכות עץ קורות

 פלדה קורות שתי כל בין המרחק ,קיימות עץ קורות שתי כל בין IPE120 פלדה קורת תוספת :3 פרט

 ס"מ. 40-כ יהיה סמוכות

 התקרה. קורות את להחליף צורך אין בצריחים

 וריצוף בידוד ומעליהם הקורות שמעל העץ לוחות את להחליף יש ,החיזוק לפרט קשר בלי ,התקרות בכל

 בפרטים. כמופיע

 הלאטות את להחליף יש אך ,להשאירן וניתן טובות הגג של הראשיות הקורות רעפים. גג הוא המבנה גג 

  הרעפים. ואת

 לחזקן. ויש מודרניים בעומסים עומדות לא המבנה קומות בין המחברות העץ מדרגות

 פרט ,שהן כפי יישארו האבן אומנות בחדשה. להחליפה ויש יציבה אינה האגף של הדרומית המרפסת

 בחדשה להחליף יש המרפסת רצפת את בלויות. שאינן מאבנים בחדשה שתוחלף ,ביותר המערבית לאומנה

 המצורפות. בתכניות 4 מספר תקרה פרט עפ"י ,פלדה קורות בין בטון יציקות – המקור כדוגמת

 ותוך המירבית בזהירות לבצעה ויש ,חשיבות בעל היסטורי באתר מבוצעת כולה העבודה כי לב לשים יש

 שניתן. ככל המקורי במבנה מינימאלית פגיעה

 

 התכניות כל ואחר זה במפרט ההוראות אחר בדקדוק לעקוב צורך יש העבודה טיב את להבטיח בכדי

  והאדריכליות. ההנדסיות

 

 )מערבי(: חדש אגף

 מבטון בחלקם בנויים הפנים קירות מזויין. מבטון מקשיות ותקרות בטון-גב-אבן מקירות בנוי החדש האגף

 מלבנים. ובחלקם

 ואת התקרות כל את לפרק יש מכן לאחר המצורפות. התכניות לפי החזיתות של חיזוק לבצע יש זה באגף

 לאפשר מנת על ,החוץ קירות של הפנימיים הפנים מכל הטיח של מלאה הסרה לבצע יש הפנים. קירות כל
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 ס"מ 12 עיבוי ועליה ,הקרקע בקומת חדשה מקשית תקרה לבצע יש מכן לאחר העיבוי. של טובה הדבקה

  .התכניות לפי החוץ קירות לכל

 ,החוץ קירות כל של העיבוי ועל יורדות קורות גבי על שיונחו מזויין מבטון מקשיות תקרות לבצע יש

 המצורפות. לתכניות בהתאם

 כל את להחליף אבל ,הגמלונים את להשאיר יש מבטון. גמלונים גבי על מונח המערבי האגף של הרעפים גג

 המצורפות. בתכניות המופיע הפרט פי על חדש גג ולבצע ,והרעפים הלטות ,העץ קורות כל כולל ,הגג

 

 כלליות: הנחיות

 שימורי. הנדסי פיקוח עם יבוצעו והבנייה השימור עבודות כל

 בהתאם סיד בסיס על מליטה בחומרי יבוצעו מאבן המקורית לבנייה הנוגעות והשימור הבנייה עבודות

 שווי מדף במוצרי להשתמש ניתן בהמשך. המפורטים הבנייה וחומרי ההנדסיות השימור עבודות למפרט

 השימור. מהנדס של מקדים לאישור בכפוף  Mapei, Arco, Fresco חברות של ערך

 האישור צמנט. בסיס על בחומרים לשימוש נקודתי אישור וינתן מהכלל חריגה תיתכן מסויימים במקרים

 השימור. מהנדס ע"י ינתן

 מחומר הפרדה שכבת לבצע יש המקוריות הבנייה לאבני צמנט בסיס על בטון בין מפגש יש בו מקום בכל

 הפחות. לכל מ"מ 10 בעובי סיד בסיס על מליטה

 במבנה. המקורית לאבן תואמת תהיה לשימוש חדשה אבן

 אבן ומכאניות. פיזיות תכונות ,טקסטורה ,גרעון ,הגוון ,הצבע מבחינת תואמת להיות החדשה האבן על

 תאושר. לאלמנטים חשיפה של ארוך לא תהליך לאחר דומה גוון ייקבל שלה הגוון אשר

 ממבנים דומה אבן וקיימת ובמידה האפשר במידת ,המקורית כדוגמת היא לשימוש ביותר הטובה האבן

 שפורקו.

 לשימוש. האבן סוג את המתכנן עם מראש לאשר הקבלן על מקרה בכל

 בתוך העבודה למאפייני יותאמו ,העבודה ביצוע למטרת ,יופעלו אשר אחר ציוד וכל המכשירים ,המכונות

 יוגבל. בהם השימוש כן ועל ,היסטוריים מבנים

 לוויסות. ניתנת עוצמתם אשר ידנית המופעלים בכלים או ידיים בעבודת יעשו והפרוק ההריסה עבודות כל

 תישמר. האבנים ששלמות לכך המתאימים ובכלים בזהירות הפירוקים את לבצע הקבלן על

 זה במפרט המופיע קיימת בפלדה טיפול סעיף לפי תטופל בחדשה מוחלפת שאינה הקיימת הפלדה כל

 המערבי באגף הזמניים לחיזוקים פרט ,למבנה שמוכנסת חדשה פלדה כל שימוריות. הנדסה עבודות בסעיף

 בתקנים. כנדרש בעירה וכנגד חלודה כנגד מטופלת תהיה ,באגף היציקות תום עם יפורקו אשר

 מזיקים. נגד וטיפול בעירה במעכב טיפול יעבור מוחלף אינו אשר במבנה הקיים העץ כל

 מזיקים. נגד ובחומר בעירה במעכב מטופל יהיה במבנה החדש העץ כל

 

 בכוונתו יש בהם החומרים למקורות ביחס הן ,השימור מהנדס של מראש אישור לקבל מתחייב הקבלן

  חומרים. אותם לטיב ביחס והן להשתמש

 בדיקה במעבדות בדיקה לצורכי חומרים מאותם דגימות או דוגמאות להגיש יהיה הקבלן על ,זאת עם יחד

  מורשות.

 השימור. עבודות התחלת לפני להתקבל צריכות יום 28 בגיל החומרים בדיקת תוצאות
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 חם בגילוון מגולוונת בפלדה או בנירוסטה תבוצע ,המקורית האבן בניית עם במגע הבאה החרש מסגרות

 ע"י שיבחר בגוון אפוקסי מצבע גמר שכבות ושתי אפוקסי יסוד בשכבת וצבועה מיקרון 120 של בעובי

 האדריכל.

 

 שימוריות הנדסה עבודות מפרט

 בלויה אבן ייצוב •

  הבלייה. ברמת תלוי הבלויות באבנים הטיפול

 האבן: פני שימור - ס"מ 5 > בלייה עומק - קלה בלייה

 האבן. של המתפורר החלק ניקוי .1

 המקורית. הבנייה לאבן הגנה/הקרבה כשכבת שישמש סיד בסיס על טיח שכבת ביצוע .2

 חדשה: אבן של "אינסרט" באמצעות ייצוב - ס"מ 8 < בלייה עומק - קשה בלייה

 פעם. בכל בלבד אחת אבן תטופל המבנה של אורך מטר 1.5 בכל

  פחות לא אך ,יציבים אבן לפני הגעה עד אחיד למישור הבלויה האבן סיתות .1

 ס"מ. 13-מ

 בקיר. האבן חוסר של המדויקות למידות אבן סיתות .2

 האבן. בהיקף המישקים עובי את בחשבון לקחת יש

  סיד. בסיס על מליטה חומר עם ביחד האבן החדרת .3

 החדשה. האבן היקף מכל מליטה חומר של יציאה לוודא יש

 החומר. סדיקת את למנוע מנת על ,וניילון רטוב גיאוטכני בבד כיסוי או השקייה ,יומיים למשך אשפרה .4

 במקומה. החדשה האבן הצבת לאחר יומיים מחדש המישקים כיחול .5

 2 מס' בחומר שימוש ידרש מסויימים )במקרים הבנייה חומרי בפרק 1,3 מס' בחומרים שימוש. 

 ושימוריים(. הנדסיים שיקולים פי על ונקבעת לגופו מקרה בכל תהיה החומר סוג על ההחלטה
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  חסרה אבן של החלפה/השלמה •

 האזור. של ונקודתית זמנית תמיכה .1

 האבן. פירוק .2

 להגעה עד החסרה האבן מיקום להיקף הנושקות הבנייה אבני וניקוי ,מזיקה וצמחייה אדמה פינוי .3

 יציב. לבסיס

 בקיר. האבן חוסר של המדויקות למידות אבן סיתות .4

 האבן. בהיקף המישקים עובי את בחשבון לקחת יש

  סיד. בסיס על מליטה חומר עם ביחד האבן החדרת .5

 החדשה. האבן היקף מכל מליטה חומר של יציאה לוודא יש

 סדיקת את למנוע מנת על ,וניילון רטוב גיאוטכני בבד כיסוי או השקייה ,יומיים למשך אשפרה .6

 החומר.

 במקומה. החדשה האבן הצבת לאחר יומיים מחדש המישקים כיחול .7

 

 2 מס' בחומר שימוש ידרש מסויימים )במקרים הבנייה חומרי בפרק 1,3 מס' בחומרים שימוש. 

 ושימוריים(. הנדסיים שיקולים פי על ונקבעת לגופו מקרה בכל תהיה החומר סוג על ההחלטה

 

 מישקים כיחול •

 רופף. מליטה חומר הסרת .1

 שטיפה. באמצעות הפוגות מן ואבק אדמה ,לכלוך ניקוי .2

 הצורך. עפ"י אבן וקליני מליטה חומר דחיסת .3

 שקוע יהיה הכיחול עומק ,לא ואם ס"מ. 5 -כ האבן מפני שקוע יהיה הכיחול עומק ,גמר שכבת מבצעים אם

 ס"מ. 1.5 לבין 0.5 בין האבן מפני

 מפני שקוע יהיה הגמר שכבת עומק השימור. אדריכל הנחיית עפ"י עדין מחומר גמר שכבת ביצוע .4

 ס"מ. 1.5 לבין 0.5 בין האבן

 את למנוע מנת על וניילון רטוב גיאוטכני בבד כיסוי או השקייה ע"י ימים מס' למשך אשפרה .5

 החומר. סדיקת

 

 2 מס' בחומר שימוש ידרש מסויימים )במקרים הבנייה חומרי בפרק 1,3 מס' בחומרים שימוש. 

 החומר ושימוריים(. הנדסיים שיקולים פי על ונקבעת לגופו מקרה בכל תהיה החומר סוג על ההחלטה

 סיד. בסיס על ויהיה השימור/המשמר אדריכל החלטת עפ"י יהיה העדין

 בחומר מדובר אם גם ,למקור האפשר ככל דומה בחומר השימוש יהיה ,בחזיתות כיחול על יוחלט אם 

 צמנט. בסיס על
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 גראוטינג •

 הנ"ל. ההנחיות עפ"י המישקים כל כיחול .1

 ובאורך מ"מ 20 בקוטר במישקים חורים מערך ביצוע ו/או קיימים לחללים צינורות החדרת .2

 לקיר(. מקיר )משתנה האבן קיר לליבת לכניסה שמתאים

 המטופל. האזור של זמנית תמיכה .3

 המוחדרים. הצינורות דרך הקיר של פנימית שטיפה .4

 הפסקות. ללא בהמשכיות תהיה ההזרקה היותר. לכל אטמ' 4 עד של  בלחץ גראוט חומר הזרקת .5

 מליטה. בחומר החורים וסגירת מהקיר הצינורות הוצאת .6

 

 

 הבנייה. חומרי בפרק 4 מס' בחומר שימוש  

 אבן קירות בסדיקת טיפול •

 ונקיונו. הסדק פתיחת .1

 לסדק. צינורות החדרת .2

 אורכו. לכל לכיחול מליטה בחומר הסדק מילוי .3
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 הצינורות. דרך לסדק גראוט חומר הזרקת .4

  בחורים. מליטה חומר והשלמת הצינורות הוצאת .5

 ו/או מותחנים מערכת כגון: ,נוספות קבע תמיכות ידרשו משמעותית מבנית סדיקה מערכת של במקרה

 פלדה. מפרופילי חביקה

 6 מס' בחומר שימוש ידרש מסויימים )במקרים הבנייה. חומרי בפרק 1,3,4 מס' בחומרים שימוש. 

 ושימוריים(. הנדסיים שיקולים פי על ונקבעת לגופו מקרה בכל תהיה החומר סוג על ההחלטה

 

 יציבות לא בנייה אבני ייצוב •

 הנ"ל. חסרה" אבן "השלמת של 3-7 עבודה שלבי עפ"י והחזרתה האבן פירוק .1

 נירוסטה או מפיברגלס הברגה עם פינים באמצעות האבן של נוסף בקיבוע צורך יש לעיתים .2

 מחדירים הפין את הפין. מקוטר מ"מ 2-4 -ב גדול יהיה הקידוח קוטר כאשר ,מ"מ 8-12 בקטרים

 אפוקסי. דבק עם

 2 מס' בחומר שימוש ידרש מסויימים )במקרים הבנייה חומרי בפרק 1,3 מס' בחומרים שימוש. 

 ושימוריים(. הנדסיים שיקולים פי על ונקבעת לגופו מקרה בכל תהיה החומר סוג על ההחלטה

 

 קיר ראש/גדם ייצוב •

 ואדמה. מצמחייה הקיר ראש ניקוי .1

 השלמה תוך ,הקיימים הקיר פני לגובה עד מליטה וחומר דבש באבני הקיר ליבת בניית השלמת .2

 לייצוב. ניתנות שלא בנייה אבני פירוק ו/או בנייה אבני של נקודתית

 השימור. אדריכל הנחיית עפ"י סיד בסיס על מליטה מחומר גמר שכבת יצירת .3

 את למנוע מנת על וניילון רטוב גיאוטכני בבד כיסוי או השקייה ע"י ימים מס' למשך אשפרה .4

 החומר. סדיקת

 2 מס' בחומר שימוש ידרש מסויימים )במקרים הבנייה חומרי בפרק 1,3 מס' בחומרים שימוש. 

 ושימוריים(. הנדסיים שיקולים פי על ונקבעת לגופו מקרה בכל תהיה החומר סוג על ההחלטה

 

 סדוקה/חלולה אבן ייצוב •

 ואדמה. מליכלוך החלל או הסדק ניקוי .1

 נפילה(. )סכנת הצורך במקרה האבן חלקי תמיכת .2

 )גמר(. עדין מליטה בחומר הסדק של חיצונית סגירה ביצוע .3

 גראוטינג(. )מיקרו דליל מילוי חומר הזרקת .4

 בקטרים נירוסטה או מפיברגלס הברגה עם פינים החדרת יכלול הסדוקה באבן הטיפול מהמקרים בחלק

 ההברגה. מוט מקוטר מ"מ 2-4 -ב גדול יהיה הקידוח קוטר כאשר ,אפוקסי דבק עם מ"מ 6-12

 מיקומה ,האבן למצב בהתאם השימור ומהנדס המשמר ע"י תתקבל בפינים בשימוש הצורך על ההחלטה

 בה. הסדק ומיקום

 ההחלטה .6 מס' בחומר שימוש ידרש מסויימים )במקרים הבנייה. חומרי בפרק 5 מס' בחומר שימוש 

 ושימוריים(. הנדסיים שיקולים פי על ונקבעת לגופו מקרה בכל תהיה החומר סוג על
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 אבן קירות טיוח •

 האבן. פני עד מליטה וחומר אבן שבבי החדרת .1

 האגרגטים וגודל השכבות עובי כאשר ,דומה הרכב בעלות שכבות ממערכת מורכב יהיה הטיח .2

 שהיא האגרגטים לגודל פרופורציונלי יהיה שכבה עובי יותר. חיצונית שהשכבה ככל בהדרגה יקטן

   יותר. דקה תהיה השכבה יותר קטנים שהאגרגטים ככל מכילה:

 ס"מ. 2 יהיה השכבות כל של מצטבר מינימלי עובי

 לקיר. הטיח של טובה לאחיזה אינטרגלס ברשת להשתמש המלצה:

 יכלול היישום צמנט. טיח ביישום הנהוגות בשיטות ולא סיד טיח יישום בשיטות שימוש ייעשה .3

 לצורך. בהתאם מתכת או עץ בכלי והידוק החומר של ידנית מריחה

 שכבות ,מחוספס במצב להותיר יש פנימיות שכבות השכבה: לתפקיד הגימור אופן את להתאים יש .4

 השטח. פני על הנקבוביות את לחלוטין תסגור שלא בצורה אך להחליק יש חיצוניות

 טיח מיישום להמנע מומלץ הטיח. יישום ואחרי כדי תוך ,לפני אשפרה לבצע יש והצללה: אשפרה .5

 )בפרט ישירות שמש מקרני הטיח על להגן יש הקיץ(. בחודשי )בפרט קיצוניים אוויר מזג בתנאי

 השכבה יישום לאחר ספורים שבועות עד הביצוע בזמן הצללה ע"י גבוהות( בטמפרטורות

 האחרונה.

 הבנייה. חומרי בפרק 8 מס' בחומר שימוש 
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 קיימת בפלדה טיפול •

 זר. גוף וכל רופף צבע כל הסרת .1

 העבודה. הסביבה/משרד לאיכות המשרד תקני לפי שוחק חומר באמצעות נקיון .2

 ערך. שווה או צינכרומט יסוד בשכבת צביעה .3

 האדריכל. בחירת עפ"י ובגוון ערך שווה או לק סופר מסוג צבע של שכבות בשתי סופית צביעה .4

 

 עונתית צמחייה ביעור •

 מהעלים. הרעל לספיגת עד חי בעודו הדברה בחומר הצמח עלי ריסוס .1

 היבש. הצמח והסרת כשבועיים המתנה .2

 הבנייה. חומרי בפרק 11 מס' בחומר שימוש 

 

 קוצני צלף הדברת •

 הצלף. שורשי בסביבת הבנייה אבני פירוק .1

 שורשיו. כל והוצאת הצלף עקירת .2

 הצלף את חותכים ,בנייה אבני פירוק לבצע ניתן שלא או הצלף שורשי לכל להגיע ניתן ולא במידה .3

 או הקטן בגזע שנעשות גומות לתוך ההדברה חומר את ומזריקים לאבן האפשר ככל קרוב

 ומחט. מזרק באמצעות החומר את מחדירים

 יותר. רבה באגרסיביות לגדול ויחזור ימות לא הצלץ ,לא אם שכן והקפדה סבלנות דורשת זו עבודה

 שנשאר. השורש ראש על סיליקון או זפת שכבת מריחת .4

 סיד. בסיס על מליטה בחומר סגירה .5

 הבנייה. חומרי בפרק 12 מס' בחומר שימוש 

 

 עצים הדברת •

 המזיקים. העצים ענפי כריתת .1

 עד הדברה בחומר הכרות הגזע הספגת .2

 מוחלטת. לרוויה

 בגזע על חוזרת והספגה שעה של המתנה .3

 היום. באותו פעמים מספר וכך ,הכרות

 הקיר לעומק החודרים שורשים ויש במידה

לשורש  להגיע מנת על לחפור או לפרק יש

ס"מ ואז לבצע הדברה של  5 -בעובי של כ

 העץ.

מריחת שכבת זפת או סיליקון על ראש  .4

  השורש שנשאר.

 סגירה בחומר מליטה על בסיס סיד. .5
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 הבנייה. חומרי בפרק 12 מס' בחומר שימוש 

 

 
 

 העץ מדרגות של ראשיות קורות חיזוק •

 לבצע יש ולכן העבודה בסיום יוחזרו המדרגות הראשיות. מהקורות הקיימות המדרגות פירוק .1

 הקורות. בין המחברים העגולים הפלדה מוטות את גם לפרק יש בהן. לפגוע מבלי עדין פירוק

 המקור. כדוגמת בחדשים יוחלפו הפלדה מוטות

 המדרגות. נכנסו אליהם בקורה החריצים של ובעיקר ,מהקיר הרחוקה הקורה של מדוייקת מדידה .2

 בקורת לחריצים ובמיקומם בצורתם הזהים חריצים ובו מ"מ 280/10 במידות פלדה לוח ייצור .3

 כיוון. לכל מ"מ 1-2 של הרחבה עם ,העץ

 ס"מ. 20 כל ברגים באמצעות העץ קורת של הפנימי לצד הפלדה לוח חיבור .4

 ס"מ. 50 כל ברגים באמצעות לקיר הצמודה הקורה חיזוק .5

 ס"מ 20 של לקחר חדירה עומק עם ,ס"מ 30 ובאורך מ"מ 16 בקוטר 8.8M מסוג יהיו הברגים -

 לפחות.

 המקוריים. כדוגמת ,חדשים פלדה מוטות והחזרת המדרגות החזרת .6
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 שימור לעבודות בנייה חומרי

 

 לכך. המוסמכת במעבדה לחיצה לבדיקת אותם ולשלוח החומרים בהכנת מקדימים נסיונות לבצע יש

 

 

 סיליקה-מיקרו בתוספת בור סיד ע''ב לכיחול חומר .1

  ליטר 50 להכנת תערובת

 בק''ג משקל החומרים

 21.5 בור סיד

 22 מחצבה חול

 11 גרוסה קרמיקה

 11 שומשום חצץ

 15 הידראולי סיד

 4.5 סיליקה

  8.5 מים

 

 MPa 5.0 יום: 28 לאחר בלחיצה חוזק

 

 צמנט 10% -ו סיליקה-מיקרו בתוספת בור סיד ע''ב לכיחול חזק חומר .2

  ליטר 50 להכנת תערובת

 בק''ג משקל החומרים

 9 צמנט

 10 בור סיד

 20 מחצבה חול

 8.5 גרוסה קרמיקה

 8.5 שומשום חצץ

 25 הידראולי סיד

 3.5 סיליקה

 8 מים

 MPa 15.0-12.0 יום: 28 לאחר בלחיצה חוזק

 

 התערובות להכנת הנחיות

 ערבול שיבטיח  בגודל יהיה המערבל נפח ההזרקה. אזור ליד באתר רגיל בחש במערבל יוכנו התערובות .1

  המנה. מגודל 15% -+/ של ערבול יכולת בעל המערבל יקבע התערובת גודל פי על המתוכננת. הכמות של

 .בנפרד חומר כל ,בשקים מראש שקולות תערובות להכין ניתן ישקלו. החומרים כל .2

 : כדלקמן הם והערבול החומרים הכנסת סדר .3

 ערבול כדי תוך למערבל יוכנסו החומרים כל

 בור. סיד מכניסים .א
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 שממשיכים. לפני לפחות שניות 60 ומערבלים מהמים 80%-כ יוצקים .ב

 ההמשך. לפני דקות 3 לפחות ומערבלים האגרגט את מוסיפים שניות 60 לאחר .ג

 שממשיכים. לפני שניות 60 לפחות ומערבלים סיליקה המיקרו את מוסיפים הדקות 3 בתום .ד

 בזהירות. הנותרים המים כמות את ומשלימים ערבול תוך ההידראולי הסיד את מוסיפים לבסוף .ה

 3% -+/ של המתוכננת המים בכמות סטייה החומרים. רטיבות עם להשתנות יכולה המים כמות

 הסיבה. את לבדוק חייבים יותר גדולה והסטייה במידה סבירה. היא

 תערובת לקבלת עד דקות 3 למשך רצוף בערבול ממשיכים למערבל הוכנסו החומרים שכל לאחר .ו

 המתאים. בסומך הומוגנית

 

 

 מישקים במילוי גלם וחומר שוליים ייצוב ,לקונות מילוי - גמר עבודות לביצוע עדין מליטה חומר .3

 בק''ג משקל אגרגט גודל החומרים

 1.5  בור סיד

 2 מ"מ 1 גלעדי כפר חול

 1 מ"מ 0-0.5 )אבקה( גלעדי כפר חול

 0.5 מ"מ 3 גרוסים/טוף חרסים

 ושינויים מתאים בצבע חומר הוספת ע"י להשיג ניתן זה ואת והטקסטורה הגוון חשוב גמר עבודות בביצוע -

  האגרגט. בגודל

 לגראוטינג חומר .4

  ליטר 50 להכנת תערובת

 בק''ג משקל החומרים

 25 בור סיד

 14 אבן אבקת

 14 קרמיקה אבקת

 12.5 הידראולי סיד

 4.5 סיליקה

 15 מים

 

 MPa 5.0 יום: 28 לאחר בלחיצה חוזק

 

  גראוטינג למיקרו חומר .5

 יחס החומרים

 1 אבן אבקת

 1 הידראולי סיד

 6:1 במים מדולל פרימל
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 צמנט בתוספת גראוטינג למיקרו חומר .6

  ליטר 50 להכנת תערובת

 בק''ג משקל החומרים

 10 צמנט

 17.5 בור סיד

 15 ערד חול

 22.5 הידראולי סיד

 3.5 סיליקה

 11.5 מים

 MPa 10.0 יום: 28 לאחר בלחיצה חוזק

 

 סיד בסיס על בטון ליציקת חומר .7

  ליטר 50 להכנת תערובת

 בק''ג משקל החומרים

 20 בור סיד

 16.5 הידראולי סיד

 10 מחצבה חול

 12 דק טחונה קרמיקה

 21 גס טחונה קרמיקה

 4.5 אבקה TDS סילוקה מיקר

 10.3 מים

 MPa 16.0-13.0 יום: 28 לאחר בלחיצה חוזק

 

 התערובות: להכנת הנחיות

 שיבטיח בגודל יהיה המערבל נפח היציקה. אזור ליד באתר רגיל בחש במערבל יוכנו התערובות .1

 .המתוכננת הכמות של ערבול

 .בנפרד חומר כל ,בשקים מראש שקולות תערובות להכין ניתן ישקלו. החומרים כל .2

 .המתנות ללא רצופה תהיה שהיציקה מומלץ .3

 : כדלקמן הם והערבול החומרים הכנסת סדר .4

 .ערבול כדי תוך למערבל יוספו כל

 .בור סיד מכניסים .א

 .הומוגני נוזל לקבלת עד לפחות שניות 60 ומערבלים המתוכננת המים מכמות -80% כ יוצקים .ב

 .ההמשך לפני דקות 3 לפחות מערבלים ,גס הטחונה הקרמיקה את מוסיפים שניות 60 לאחר .ג

 לפחות מערבלים ,ההידראולי הסיד את ולאחריה סיליקה המיקרו את מוסיפים הדקות 3 בתום .ד

 .שממשיכים לפני נוספות דקות 3

 המים כמות את ומשלימים ערבול תוך הדקה והקרמיקה הגרוס החול את מוסיפים לבסוף .ה

 המים בכמות סטייה החומרים. רטיבות עם להשתנות יכולה המים כמות  בזהירות. הנותרים

 .הסיבה את לבדוק חייבים יותר גדולה והסטייה במידה .סבירה היא 3% -/+  של המתוכננת



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  7 עמוד
 

 תערובת לקבלת עד דקות 3 למשך רצוף בערבול ממשיכים למערבל הוכנסו החומרים שכל לאחר .ו

 .המתאים בסומך הומוגנית

 

 וחוץ( )פנים לטיח חומר .8

 כלליות: הנחיות

 להוסיף ניתן צמנט(. מכיל )שאינו טבעי הידראולי סיד ו/או שנה חצי לפחות מיושן בור סיד :מקשר חומר

 בלבד. צמנט 5% עד

 ,קוורץ חול ,מחצבה חול כגון ,אורגניים חמרים או מלחים מכילים שאינם טבעיים מינרלים :אגרגטים

 אבן... אבקות ,חרס אבקת

 השכבה לעובי יתאים וקוטרם האגרגטים דירוג אחיד. לא בגודל אגרגטים להכיל החומר על :אגרגטים גודל

  יותר. גדולים להיות האגרגטים על יותר פנימית שהשכבה ככל ולתפקידה:

 בין היחס תקטן. המקשר לחומר ביחס כמותו יותר קטן האגרגט שגודל ככל :מקשר:אגרגט יחס

 .1:1 לבין האגרגט( )לטובת 1:3.5 בין לנוע יכול מקשר:אגרגט

 לדרוש יש מים. לאדי אטום להיותו שיגרמו אנאורגניים או אורגניים תוספים יכיל לא החומר :תוספים

 סימוכין(. )עם הטיח על השפעתו על מפורט הסבר כולל תוסף סוג כל לגבי מפרט

 מומלץ חומרים הרכב

  גסה טיח לשכבת תערובת

 יחס החומרים

 1 מחצבה חול

 1 קרמיקה

 1 שומשום

 1.5 בור סיד

 0.5 ערד חול

 0.5 טוף

 15%> מלט + הידראולי סיד

 

  עדינה טיח לשכבת תערובת

 יחס החומרים

 1.5 בור סיד

 1.0 קוורץ

 0.5 עדין מסונן חול

 5%  הידראולי סיד

 

  MPa 2.5-0.4 יום: 28 לאחר בלחיצה חוזק

 > m 0.08  יום: 28 לאחר (Permeance) מים אדי מעבר כושר

  8 ,<12< (:h2Kg/m.1/2) שעות 24 ב בקפילריות מים ספיגת
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 בטיח חללים למילוי חומר .9

 יחס החומרים

 0.5 בור סיד

 0.5 הידראולי סיד

 AC33  2% פרימל

 0.5 גרוסים שיש/חרסים אבקת

 0.5 מ"מ 0-0.5אגרגט= גודל  )אבקה(. גלעדי כפר חול

 

 

 מאבן אלמנטים של להדבקה חומר .10

 יחס החומרים

 1 דומות תכונות בעל או אפוקסי דבק

 5 מ"מ 0-0.5אגרגט= גודל  )אבקה(. גלעדי כפר חול

 

 

 עונתית צמחייה להדברת חומר .11

 כמות החומרים

 CC1-20 =  2% רנדאפ

 ליטר 1 מים

 

 

 וצלפים עצים להדברת חומר .12

 כמות החומרים

 10% = סמ"ק100 גרלון

 ליטר 1 מים
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 מפרט מיוחד לעבודות שימור–בנוסף לנדרש  בכל המפרטים  –ב'  60פרק 

 

בית בוסל. במתחם שני מבנים לשימור, הקדמה זו נועדה לתאר את סדר הפעולות הנדרש בשימור מתחם 

 מבנה ה'. –מבנה ב'. ומבנה המרפאות  –מבנה בית החולים 

תיאור העבודות בהקדמה הוא כללי בלבד, ויפורט בפרקים הבאים. בנוסף למפרט זה, יש לעיין במפרט 

 לשימור הנדסי ובמפרט לשימור בתחום הפיתוח.

 

 (02)ראה פירוט בפרק    הכנה והגנות שלב א'

 

 פי תקן, הקמת פיגומים, שילוט והכנת מכולת אשפה כנדרש.-הכנות כלליות: גידור האתר על .1

מיקום מכולת אחסון באזור האתר לאחסנת כל הפרטים המוסרים מהחזיתות לשם טיפול  .2

 ושחזור.

 לחלופין: הקצאת חדר נעול במבנה סמוך במתחם לצורך זה.

פי תכניות פירוק. כל אלמנט ימוספר -ם לשחזור עלסימון אלמנטים לפירוק ופינוי, וסימון אלמנטי .3

 בכדי לאפשר את החזרתו למקומו לאחר השימור.

ביצוע בדיקות מעבדה לחומרי בנייה שונים במבנה. ובדיקות לקביעת אופן הטיפול והשימור  .4

 ראה מפרט הקונסטרוקטור. -באלמנטים שונים במבנה 

ונים בחזית על פי הוראות הקונסטרוקטור ביצוע פירוקי גישוש ובדיקות מדגמיות באזורים ש .5

 בשטח.

חיזוק והגנה לכל זמן העבודות במבנה לכל האלמנטים שלא סומנו לפירוק ונשארים במבנה  .6

 כדוגמת משקופים, חלונות, דלתות, ריצוף, ציורי קיר וכו'.

 הכנת חיזוקי פלדה לייצוב המבנה על פי תכניות מפורטות של הקונסטרוקטור. .7

 

 

 (03)ראה פירוט בפרק    פירוקים, הריסות ופתיחת פתחים שלב ב'

 

 פירוק זהיר של מרצפות לשימוש חוזר, כולל ניקויין ואחסונן לצורך שימוש חוזר.  .1

 פירוק כנפי החלונות והדלתות המיועדים לפירוק, כולל כל האביזרים הנלווים. .2

פירוק אלמנטים זרים מחזית הבניין כדוגמת שלטים, רשתות ברזל, סורגים, צמחיה, כבלי  .3

 תקשורת, תריסים, חלונות ודלתות לא מקוריים, מזגנים וכיו"ב. 

 פירוק ריצוף מאוחר. .4

פי סימונם בתכניות ושחרור כל הבניין מתוספות -הריסת קירות וחלקי בנייה מאוחרים על .5

 עפ"י תכניות פירוק והריסה והנחיות הקונסטרוקטור בשטח.  מאוחרות המיועדות לפירוק

 פתיחת פתחים בקירות מקוריים על פי תכניות ועל פי הוראות הקונסטרוקטור והאדריכל בשטח. .6
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)ראה פירוט  יציקת קירות ורצפות בטון חדשות באגף המערבי של בית החולים שלב ג'

 במפרט הקונסטרוקטור(

 טורראה פירוט במפרט הקונסטרוק

 

 

 (04,05,06,07,09,14,15,16)ראה פירוט בפרקים       שימור ושחזור מעטפת המבנה שלב ד'

 

 עבודות שימור חזיתות המבנה .1.1.1.1.א

 טיפול בקירות האבן, כולל ביסוס, על פי מפרט הקונסטרוקטור. .1

 פי הוראות האדריכל והקונסטרוקטור בשטח.-פי תכניות ועל-שינוי פתחים בחזיתות על .2

 הרעפים על פי מפרט הקונסטרוקטור.שימור גגות  .3

 עבודות שימור בפנים המבנה .1.1.1.2.א

התקנת צנרת אינסטלציה, מ.א. )תשתית קירות בלבד(, מתזים וכו'. הכל על פי תכניות  .1

 והוראות המפקח בשטח.

 פי תכניות המהנדס.-טיפול בקירות פנימיים על .2

סת קורות פלדה טיפול ברצפת קומה א' על פי מפרט ותכניות הקונסטרוקטור. כולל הכנ .3

 חדשות.

 עבודות שימור ושחזור לאלמנטים שהוסרו מהמבנה .1.1.1.3.א

עבודות נגרות לטיפול ושחזור בפרטים שהוסרו מהבניין בשלב העבודות המקדימות  .1

 והכנתם להתקנה חוזרת בבניין.

עבודות מסגרות לטיפול ושחזור הפרטים שהוסרו מהבניין בשלב העבודות המקדימות  .2

 בבניין.והכנתם להתקנה חוזרת 

עבודות טיפול ושימור בפריטים שונים שהוסרו מהבניין ואוחסנו לשם טיפול והכנתם  .3

 להתקנה חוזרת בבניין.

 פי הדוגמאות המקוריות.-ייצור פרטי הנפחות על .4

 

 עבודות גמר לשימור חזיתות המבנה: .1.1.1.4.א

התקנת ספי חלונות מאבן על פי התכניות ועל פי הוראות האדריכל והקונסטרוקטור  .1

 בשטח.

 התקנת משקופים חדשים. .2

 התקנת סורגים חדשים/שימור סורגים קיימים כדוגמת המקוריים המסומנים בתכניות. .3

 עבודות מסגרות, נגרות וצבע של חלקי בניין שלא הוסרו מהמבנה. .4

 התקנה והרכבה של פרטי נגרות, מסגרות ונפחות חדשים ומחודשים. .5

לפני פירוק סופי של הפיגומים עבודות גימור החזיתות על פי מפרט הקונסטרוקטור  .6

 והתמיכות.

 ביצוע עבודות תאורת החוץ למבנה. .7

 הכנת מעברים לתשתיות כולל קידוחים בקירות האבן. .8

 הכנת חריצים ומפגשי קירות מסך בנקודות ההשקה למבנה החדש. .9
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  .1.1.2.א

 (08,10,11,12,13,17)ראה פירוט בפרקים           גמר פנים המבנה     שלב ה'

 

 פנים חדשים, וכל קיר פנים נוסף שלא בוצע בשלב ד'. בניית קירות  . 1

התקנת מערכות מ.א., חשמל ותקשורת, וכל מערכת נוספת שלא בוצעה בשלב א'. הכל על   . 2

 פי תכניות ובפרט תכניות תקרה. 

 בניית צלעות תחתונות של תקרת קומת הקרקע וחיפוי בלוחות עץ.  . 3

 ריצוף עפ"י תכניות הריצוף.  . 4

 רות פנים, כולל חיפוי פנים בגבס או טיוח בטיח סיד, על פי תכניות.טיפול יסודי בקי  . 5

 טיפול יסודי בממשקי החיבור של החלונות וקירות הגבס החדשים.  . 6

 עבודות גמר וצבע לקירות.  . 7

 תיקוני צבע לנגרות, פרזול ונפחות.  . 8

 שימור ושיחזור ציורי קיר באם ימצאו כאלו במהלך העבודות.  . 9

 יצוב פנים.ריהוט על פי תכניות ע . 10

 

  (ראה מפרט אדריכל נוף)       פיתוח שטח      שלב ו'

 

 ביצוע פיתוח סביב המבנה, כולל מדרגות ודרכי גישה חדשות, על פי תכנית פיתוח.

 פירוק ובניה של החומה בקו מגרש, ושילובם בבניה המוצעת

 פירוק ושמירה על אלמנטים שימוריים בתחום הפיתוח

 

 כללי 001.0

על מבצע עבודות השימור להתחשב בכך כי במהלך העבודה תיתכן חשיפת מידע נוסף אשר נסתר 

מעיננו היום ואשר יביא לשינויים ותוספות בתכנון שימור המבנה. בניגוד לבניה קונבנציונלית 

פי תוכניות העבודה, במבנה לשימור קיימת השפעה -חדשה, בה מתבצעות העבודות בלעדית על

ודות עצמן על התוכניות. במהלך העבודות תיתכן חשיפת מידע הנסתר מעיננו היום הדדית של העב

ואשר יגרור שינויים בתכניות. תוכניות העבודה המצורפות למכרז זה מכילות את כל הפתרונות 

 הטכניים הנובעים מהידע שהצטבר עד היום. 

ע ניסיונות ובדיקות קביעת אופן הטיפול הסופי בכל אחד מהאלמנטים במבנה תקבע לאחר ביצו

בשטח ליעילות הטיפול. להשגת הישג רצוי יתכנו שינויים בתיאור אופן העבודה המתואר במפרט 

 בהתאם לקיים בשטח.

המחירים שיוגשו על ידי הקבלן יכללו את כל החומרים חומרי העזר הכלים הדרושים לביצוע 

דה עד להשלמתה ושמירה על העבודה והפחת שלהם, את כל עבודות העזר הדרושות לביצוע העבו

שלמותה עד מסירת המבנה, ואת כל ההוצאות הן ישירות והן עקיפות הקשורות בביצוע העבודה 

 כולל רווח הקבלן ואחריות על עבודתו בתקופת הבדק וכפי שהוגדרה בתנאים הכלליים.
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 המפרט הטכני לשימור 01.02

טיפול בחלקי המבנה המיועדים המפרט הטכני לעבודות השימור בא לתת הנחיות מדויקות ל

לשימור. מפרט זה מהווה השלמה למפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד משרד הבינוי 

והשיכון, מע"צ ומשרד הביטחון )הספר הכחול(. המפרט המיוחד מהווה תוספת והשלמה לפרקים 

נתן עדיפות הרלוונטיים במפרט האמור. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בנושא העבודות תי

 לנאמר במפרט המיוחד להלן והדבר נותן לשיקול דעתו של המתכנן. 

יש לקרוא מפרט זה יחד עם מפרט הקונסטרוקטור. במקרה של סתירה ביניהם, יש לידע את 

  המתכננים.

 

 התכניות 01.03

התכניות וההערות המופיעות בהן הנן חלק בלתי נפרד מהוראות מפרט זה. הקבלן ייתן תשומת 

בו לכל ההערות המופיעות בתכניות העבודה. בכל מקרה של אי התאמה בין התכניות לקיים לי

 בשטח ידווח על כך הקבלן למפקח ולמתכנן.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי התכניות הנן תכניות למכרז והן אינן התכניות המלאות והמפורטות 

, ע"י המתכננים במקביל להתקדמות לביצוע העבודה. תכניות הביצוע יושלמו ויסופקו על פי הצורך

 העבודות. אין בכך כדי לגרום להארכת משך ביצוע העבודות ולוח הזמנים.

 

 אחריות 01.04

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנה לשימור. הקבלן אחראי להתריע בפני המפקח על כל חשש 

מוטטות של חלק לפגיעה ו/או התמוטטות של חלק מחלקי המבנה. כל פגיעה ו/או הריסה ו/או הת

ידי הקבלן בזמן העבודות תתוקן -המבנה ו/או חלק מחלקיו כתוצאה מפעולה לא נכונה שננקטה על

 פי הוראות מפורטות של אדריכל השימור.-ידי הקבלן ועל חשבונו על-באופן מלא ומיידי על

 

 הדרכות 01.05

חשבונו הדרכה מקצועית בכל הנוגע לטיפול השימורי בקירות האבן, על הקבלן המבצע לקבל על 

לפועלים בנושא שיטות העבודה בשטח. על כל חברי צוות העבודה להיות נוכחים בכל זמן ההדרכה. 

במידה והקבלן מחליף את צוות העבודה במהלך הביצוע, על הצוות החדש לקבל את ההדרכה 

 מחדש.

  

 הכנה והגנות 02.00

 גידור האתר 02.01

פעילותם הסדירה של המבנים הסמוכים כולל מעבר האתר יגודר באופן שיאפשר המשך 

פי דרישות -גבי הגידור יותקנו שלטי אזהרה וכן תאורת אזהרה על-בטוח של הולכי רגל. על

 החוק.
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 מכולות אחסון 02.02

המכולות תמוקמנה בקרבת המבנה לשימור כך שתתאפשר אליהן גישה נוחה לצורך 

יה רחב מספיק להכנסת פריטים גדולים הכנסה והוצאה של פריטים. פתח המכולה יה

 ויכלול דלת הניתנת לנעילה.

 

 פיגום 02.03

הפיגום יהיה תקני ובטוח ויעמוד בדרישות משרד העבודה. תוכניות הפיגום יהיו בהתאם 

לתוכניות יועץ הקונסטרוקציה. הפיגום לא יעוגן לקירות המבנה בשום אופן אלא דרך 

מנת להימנע -למזוזות הקיימות בלבד, וזאת עלהפתחים לעמודי תמיכה פנימיים או 

 מתיקונים בקירות החוץ של המבנה.

הפיגום יכוסה לכל גובהו ביריעות אטימות למים ולפגיעות פיזיות. היריעות יעוגנו לפיגום 

כך שיוכלו לעמוד בפני לחצי המים, האוויר ושרידי הטיח הניתזים מבלי לסכן את 

אוג למרחק עבודה סביר בין הפיגום לקיר אשר יאפשר העוברים והשבים והעובדים. יש לד

לבעל המלאכה לעבוד בצורה שיטתית ורציפה ללא הפרעות. במקומות בהם קיימות 

 בליטות )מרפסות וכיו"ב( יושאר מרווח דומה.

 

 סימון סדקים 02.04

 ראה מפרט הקונסטרוקטור לטיפול בסדקים בקירות האבן

 

 בדיקות מעבדה 02.05

במידת הצורך ולפי דרישה, על הקבלן לשלוח דגימות טיח, חומרי מליטה, לבנים, עץ 

וכיו"ב לצורך אנאליזה לזיהוי ההרכב הכימי הכמותי של החומר כולל בדיקה באמצעות 

ובדיקה גרנולומטרית להתפלגות גודל גרגר. תוצאות הבדיקה יחייבו  Xדיפרקצית קרני 

את הקבלן לספק חומרים זהים בהרכבם הכימי והפיזי בכדי ליישמם בעבודות הטיח, 

 הבניה וכדומה. הבדיקות תתבצענה במעבדה מוסמכת.

 

 ביצוע הגנות לאלמנטים במבנה 02.06

ם מקוריים שיושארו במבנה למשך הקבלן אחראי לביצוע כל ההגנות הדרושות לאלמנטי

כל תקופת העבודות במבנה. העבודה כוללת תמיכות זמניות, כיסוי אלמנטים שונים, 

משקופים, ספי חלונות, מדרגות, מעקות פלדה וכיו"ב. ההנחיות מתייחסות הן להגנות על 

 אלמנטים מקוריים, והן להגנות על אלמנטים משוחזרים.

גות מקוריות תבוצע על ידי כיסוי מלא של כל מהלך : הגנה על מדרהגנה על מדרגות

ס"מ לפחות. מהלך המדרגות  1המדרגות )רום ושלח( בלוחות עץ או ביוטה וגבס בעובי של 

 המכוסה יאפשר מעבר קל ובטוח במדרגות. 

: תבוצע ע"י ליפוף ניילון עם בועות אוויר בשלוש שכבות הגנה על מעקה ומאחז יד מעץ

 א של כל מהלך מאחז היד כולל עיקולים וסיבובים.לפחות עד לכיסוי מל

: משקופים הנשארים במבנה יוגנו ע"י כיסויים בלוחות עץ. יש להמנע הגנה על משקופים

 מהחדרת מסמרים או ברגים אל המשקוף המוגן.
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: במידה ויושארו משטחים מרוצפים אלה יכוסו בלוחות גבס או עץ למשך הגנה על ריצוף

 ה.תקופת העבודות במבנ

: במידה ויש צורך לאטום חלונות בהם לא מתבצעת עבודה החלונות הגנה ואטימת חלונות

יוגנו על ידי לוח עץ או גבס אשר יוצמד לחלון בעזרת קשירתו ללוחות נגדיים. על זאת ללא 

 פגישה בקירות. 

: ציורי קיר המיועדים לשימור יוגנו על ידי לוחות עץ אשר יוצמדו הגנה על ציורי קיר

 שכבות יריעה גיאוטכנית. 2יהם. בין הלוחות לקיר יש לשים על

 

 פירוקים, הריסות ופתיחת פתחים  03.00

 

 סימון אלמנטים לפירוק 03.01

לפני תחילת העבודות יסמן הקבלן בצבע את האלמנטים המיועדים לפירוק. אלמנטים 

 לשימור ושיחזור יסומנו בצבע שונה מאלמנטים לפירוק ופינוי. 

 אישור אדריכל השימור את סימון האלמנטים יחל הקבלן בעבודות הפירוק.רק לאחר 

 

 פירוק אלמנטים לפינוי  03.02

הפירוק יבוצע בזהירות מרבית מבלי לפגוע במבנה או בחלקיו. העבודה כוללת פינוי 

 והובלה של הפסולת והאלמנטים המפורקים לאתר מאושר.

 

 פירוק אלמנטים לשימור ושיחזור 03.03

כל פרט או חלק מקורי בבניין אשר מצבו הפיזי מאפשר השארתו במקומו ואשר לא  ככלל,

קיים חשש לשלמותו יושאר במקומו, יוגן, יטופל, ישומר וישוחזר )במידת הצורך( במקומו 

 הכל על פי הנחיות אדריכל השימור.

הקבלן אחראי לביצוע כל ההגנות הדרושות לאלמנטים מקוריים שיושארו במבנה, כולל 

תמיכות זמניות, כיסוי אלמנטים, משקופים, ספי חלונות, מדרגות, מעקות פלדה וכיו"ב 

 ולפי הנחיות המתכננים והמפקח באתר. 02.06לפי סעיף מספר 

 פרטים אשר השארתם אינה מתאפשרת יפורקו מהמבנה בזהירות לפי הפירוט להלן:

ם יושארו במקומם ויוגנו ככלל, כל משקופי העץ המקוריי - כנפי חלונות, דלתות ותריסים

ידי מספר מתאים אשר -במהלך העבודות עד תחילת שימורם. כל כנף שתפורק תסומן על

 יופיע גם בתוכניות החזיתות, כך שיהיה ברור בדיוק מאיזה פתח במבנה פורקה הכנף.

כל עבודות הפירוק תעשינה באופן ידני וללא שימוש במוט הרמה  -לשימוש חוזר מרצפות 

ום(. הפירוק כולל ניקוי המרצפות משאריות טיט והכנתן לאחסון ושימוש חוזר. מברזל )ל

אחסון המרצפות בזוגות פנים אל פנים ובקבוצות לפי הדוגמאות. העבודה כוללת מיון 

המרצפות והובלתן למחסן. הקבלן יגיש דוח באשר למספר המרצפות הקיימות וניתנות 

 לשימוש חוזר בכל דגם. 
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 רות קיימיםפירוק קי 03.04

אין לפגוע בקירות קיימים או להתחיל בעבודות באזורים אשר לא סומנו ע"י  ▪

 הקבלן ואושרו לפירוק בשטח ע"י אדריכל השימור והקסונטרוקטור.

באם עבודות הפירוק מחייבות זאת יהיה על הקבלן להקים תחילה כל התמיכות  ▪

 המתאימות לחלקי מבנה העשויים להיפגע מעבודת הפירוק.

עבודות פירוק הקירות הקיימים יבוצעו ע"פ הנחיות יועץ קונסטרוקציה כל  ▪

 ואדר' השימור ולאחר השלמת התמיכות הזמניות, אם נדרשו.

כל עבודות הפירוק יבוצעו בעבודת ידיים אלא אם ניתן אישור ע"י המתכננים  ▪

 לשימוש במכשירים מכאניים.

  

 פירוק הקירות יבוצע ע"פ השלבים הבאים:

גבולות השטח להריסה ע"י סימון צבעוני ואישורם ע"י אדריכל השימור תיחום  .1

 והקונסטרוקטור.

 יינתנו הנחיות ע"י המתכננים בשטח לגבי אזורים בהם מבוקשים פירוקי גישוש. .2

 לאחר השלמת פירוקי הגישוש יינתנו הנחיות להמשך הפירוק. .3

לא ילקחו  הקבלן יודיע לאדריכל השימור על כל בעיה או חריגה מהמתוכנן. .4

 החלטות בשטח ע"י הקבלן ללא ידיעת אדריכל השימור והקונסטרוקטור.

החומר המפורק )עץ, אבן, חרסים וכד'( ינוקה ויאוחסן לצורך ביצוע תיקונים  .5

 ועבודות שחזור במבנה.

 

 בניית פיר מעלון פנימי חדש  .0004

 

 כללי 04.01

ואר בתכניות, בחתכים ובגליון של לבניין הקיים לשימור יש לבנות מעלון פנימי חדש, כמת

 יועץ המעליות.

 יש לקרוא תכניות המעלון יחד עם תכניות הקונסטרוקטור ותכניות יועץ המעליות.

 

 ביסוס ואיטום 04.02

על פי פרט יועצת  -על פי תכניות הקונסטרוקטוראיטום פיר המעלית  -ביסוס פיר המעלית 

 איטום

 

 גימור הקירות 04.03

 יתואמו לקירות הקיימים למפגש מושלם.קירות המעלית 

 

 חיבור לקירות האבן 04.04

פיר המעלית, יחובר ע"ל פרטו ניתוק מקירות האבן. ככל שיהיה שימוש בבטון אין ליצור 

 אלא ע"פ פרט ואישור קונסטרוקטור. –מגע בין יציקות הבטון לקירות האבן 
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 שימור והשלמות -קירות האבן  05.00

 

 כללי 05.01

האבן של המבנה הם קירות נושאים, ושייכים למערכת הקונסטרוקציה של הבניין. קירות 

יש לראות כל טיפול בהם כטיפול קונסטרוקטיבי. מפרט הקונסטרוקטור מתאר באופן 

 מלא את אופן העבודה והחומרים.

בנייה באבן תבוצע על ידי אבני אבן זהות לקירות המקוריים או על פי הנחיות התכניות 

קונסטרוקטור. באישור ובהנחיית הקונסטרוקטור ניתן להשתמש באבנים ומפרט ה

מפירוק באתר. חלק מהקירות )אגף מערבי של מבנה ב'( הם קירות גב בטון, המישור 

 החיצוני )האבן( של קירות אלו יטופל ע"פ אותו מפרט.

  

 דוגמאות 05.02

ת אבנים, ועד הכיחול בכל שלב של העבודה, כולל ניקוי הקיר מטיח צמנטי מאוחר, החלפ

והגימור, הקבלן יציג דוגמא למקטע קיר לאישור האדריכל והקונסטרוקטור לפני ביצוע 

 כלל השלב.

 

 איטום 5.03

הכל על פי מפרט הקונסטרוקטור ויועץ  -איטום הקירות, כולל מניעת עליה קפילרית 

 האיטום.

 

 חיפוי ספי החלונות וקופינג מעקות אבן 5.04

ס"מ, כולל עיבוד אף מים על  5בעובי  2%לל ספי החלונות באבן משופעת יש להחליף את כ

 פי פרט. התשתית להנחת לוחות האבן עפ"י קונסטרוקטור.

 יש לבצע דוגמא לאישור האדריכל בשטח טרם ביצוע כלל הספים.

 

 סורגים 5.05

 בחלונות שיש להתקין סורגים משוחזרים, תבוצע דוגמה ע"פ סורגים מקוריים הנמצאים

 (16-בשטח )כדוגמת סורגים ב שנ

בשל התקנת ספי החלונות החדשים, ייתכן שיהיה צורך לפרק גם את הסורגים המקוריים 

 לפני שניתן יהיה להשיבם למקומם.

 על פי הנחיות הקונסטרוקטור בשטח. -פירוק והתקנת הסורגים ועיגונם לקירות האבן 

 

 טיח פנים 5.06

במפרט זה, ועל פי  11ס סיד. הכל על פי הוראות פרק טיח הפנים יהיה טיח פנים על בסי

 הוראות מפרט הקונסטרוקטור.

חלק מקירות הפנים מקבלים חיפוי גבס, ובמקרים אלו, אין צורך בטיפול שימור בטיח 

 הפנים, פרט לגליפים של החלונות על פי הפרט המופיע במכרז.
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 תשתית רצפות עץ 06.00

 כללי 06.01

האבן,  נחות כיום על גבי קורות עץ ראשיות הנשענות על קירות ץ במבנה מו רצפות ע 

הכל מעץ. ראה   -מעליהן צלעות עץ המחופות בלוחות רצפה מעל ולוחות תקרה מתחת 

 פירוט במפרט הקונסטרוקטור. 

 במפרט זה. 07ראה גם פרק 

הטיפול ברצפה זו כולל פירוק זהיר של האלמנטים שיש צורך לפרקם, הכנסת קורות עץ 

 ו/או פלדה חדשות הכל כפי שמפורט במפרט הקונסטרוקטור.

יש לבצע שימוש חוזר מירבי באלמנטים ככל הניתן )צלעות, לוחות רצפה ולוחות תקרה( 

 על פי מפרט הקונסטרוקטור.

  

  מערכות בתקרות 06.02

אין להרכיב את הקורות התחתונות ואת חיפוי התקרה התחתון לפני התקנת כלל 

 קומת הקרקע. המערכות בתקרת

 

 

 רצפה, קירות וגג הרעפים -נגרות חרש  07.00

 

 כללי 07.01

 –העבודות תבוצענה על פי מפרט הקונסטרוקטור, ובהתאם למפרט הכללי לעבודות בניין 

של מכון התקנים  921ותקן  262-ו 270, ובהתאם למפמ"כ 20פרק  –המפרט הבין משרדי 

 הישראלי.

 

 סוג העץ  07.02

סוג העץ לנגרות חרש בבניין יהיה עץ לבן )אשוח( סקנדינבי או ש"ע על פי אישור 

. הלוחות, והמרישים יהיו בעלי חתך מלבני 12%הקונסטרוקטור, תכולת רטיבות בעץ 

משטח החתך. שולי קליפה בחגורות העליונות  1/8שווה לכל אורכם. שולי קליפה מותרים 

ונה לכוון פנים האגד, ברכיבים פנימיים שולי והתחתונות באגדים מותרים רק בצד הפ

קליפה מותרים בצד החיצוני בלבד. בקורות אסורים שולי קליפה. בחגורות העליונות 

מרוחב החתך בשליש  1/3ותחתונות של האגדים וכן בקורות מותרים סיקוסים עד 

 תך. מהח 1/5מותרים סיקוסים רק בגודל עד  –בקצוות  –האמצעי של החתך. יתרת החתך 

 מ"מ מותר בלא יותר ממחצית החתך. 4רוחב טבעות שנתיות מעל 

ס"מ, סדקים  10 -אסורים: סדקים לרוחב החתך, סדרים לאורך הסיבים ארוכים מ

 DIN 3074בחיבורים, נזקים שנגרמו ע"י חרקים )חורי קידוח(, ריקבון חום ולבן ) לפי 

 (. 2דרגה 

 הכל גם על פי מפרט הקונסטרוקטור.
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 חיסון העץ מפני מזיקים 07.03

בתהליך הספגה בלחץ )אימפריגנציה( בחומר שימור  262חיסון העץ ייעשה לפי מפמ"כ 

מומס במים, כגון מלחי נחושת, כרום וארסן. על הקבלן לספק למפקח עם כל משלוח של 

עץ או אגדים לאתר תעודת חיסון שבו יופיעו שם המפעל שביצע את החיסון, חומר 

כמות החומר שהוספגה, רטיבות  –הספגה בלחץ  –ל העץ, שעטת הטיפול השימור שבו טופ

 בעץ בסוף החיסון וכן תאריך הטיפול. 

 הכל גם על פי מפרט הקונסטרוקטור.

 

 חיסון העץ מפני שריפה 07.04

 על פי מפרט יועץ הבטיחות ומפרט הקונסטרוקטור. -חיסון העץ מפני שריפה 

 

 איטום ובידוד 07.05

צוניים בקומה א' והגג יבודדו על ידי לוחות צמר סלעים תוצרת גולמט או קירות העץ החי

 שו"ע בעובי הקיר.

 על פי מפרט הקונסטרוקטור. -איטום הקירות והגג 

 

  סיכוך ברעפים וחיפוי 07.06

יש להשתמש ברעפים המקוריים הקיימים באתר ככל הניתן. יש להקפיד על נקיון הרעפים 

ים, ברעפים זהים למקוריים ומאושרים על ידי האדריכל החלפת רעפים שבורים ופגומ

 והקונסטרוקטור. 

על פי המקור  -כל הרעפים יקשרו לקונסטרוקציה על ידי מסמור ובעזרת חוט מגולוון 

 הקיים בשטח. 

 (.5-10%-יש לקחת בחשבון שבגג ימוקמו רעפי איוורור על פי סימון בתכניות )כ

 זהה לגוון הרעפים.. הרוכבים יבוטנו בטיט בטון בגוון ה

 הכל על פי מפרט הקונסטרוקטור.

 

 

 

 קירות חדשים 08.00

 כללי 08.01

סעיף זה מתייחס לקירות מחומרים חדשים )בלוקים, זכוכית ועץ( שהם לא קירות 

 משוחזרים. ראה תכניות.
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 אינסטלציה 09.00

 

 כללי 09.01

ויועץ האינסטלציה. על כל העבודות הקשורות לפרק זה ע"פ הנחיות המפרט המיוחד 

הקבלן לסמן תוואי הצנרת לאישור אדריכל השימור ומהנדס הקונסטרוקציה טרם ביצוע 

חציבות לצורך העברת הצנרת. לצורך סתימת התעלות יותר שימוש בחומרים מאושרים 

 בלבד.

עבודות חציבה לתעלות יבוצעו ע"י מחרץ מכני מיוחד או ע"י ניסור בדיסק מיוחד ובתנאי 

טח פגיעה מינימלית בשלד המבנה. קידוחים וניסורים בבטון יבוצעו ע"י שתוב

 מקדח/דיסק יהלום במימדים המינמליים הנדרשים.

בכל מקרה לא יועברו מערכות אינסטלציה בקירות חיצוניים אלא באישור מראש של 

 האדריכל.

התקרה  בכל מעבר או חדירה של צינור, כבל, תעלה של אינסטלציה או מיזוג אוויר דרך

או דרך הקיר תבוצע אטימה מלאה של הפתח סביב הצינור הכבל או התעלה. האטימה 

 תעשה כך שעמידותה לאש תהיה קרובה לזו של הקיר או התקרה שדרכם התבצע המעבר.

 

 

 

 חשמל ותקשורת 10.00

 

 כללי 10.01

 כל העבודות הקשורות לפרק זה ע"פ הנחיות המפרט המיוחד ויועץ החשמל. על הקבלן

לסמן תוואי צנרת חשמל ותקשורת לאישור המפקח ומהנדס הקונסטרוקציה טרם 

ביצוע חציבות לצורך העברת הצנרת. לצורך סתימת התעלות יותר שימוש בחומרים 

 מאושרים בלבד.

עבודות חציבה לתעלות יבוצעו ע"י מחרץ מכני מיוחד או ע"י ניסור בדיסק מיוחד 

המבנה. קידוחים וניסורים בבטון יבוצעו ע"י  ובתנאי שתובטח פגיעה מינימלית בשלד

 מקדח/דיסק יהלום במימדים המינמליים הנדרשים.

בכל מקרה לא יועברו מערכות חשמל ותקשורת בקירות חיצוניים אלא באישור מראש 

 ובכתב מאדריכל השימור.

 דוגמא מכל סוג של גוף תאורה המותקן בבניין תובא לאישור אדריכל השימור.

ו חדירה של צינור, כבל, תעלה דרך התקרה או דרך הקיר תבוצע אטימה בכל מעבר א

מלאה של הפתח סביב הצינור הכבל או התעלה. האטימה תעשה כך שעמידותה לאש 

 תהיה קרובה לזו של הקיר או התקרה שדרכם התבצע המעבר.
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 טיח וצבע פנים 11.00

 כללי 11.01

מקרה שמצבו מאפשר זאת. בכל מקרה  ככלל תינתן עדיפות להשארת טיח סיד מקורי בכל

מהלך העבודה ואופן הביצוע יקבעו סופית על ידי הקונסטרוקטור והאדריכל לאחר ביצוע 

 בדיקות מדגמיות בשטח.

 ציורי קיר, ויחד עם מפרט הקונסטרוקטור. -במפרט זה  17יש לקרוא פרק זה יחד עם פרק 

 

 הסרה שכבות טיח קיימות 11.02

נתקבלה החלטה גורפת להסרה מלאה של הטיח, יוסרו השכבות בקירות בהם לא 

 הרופפות בלבד באופן הבא, ועל פי מפרט הקונסטרוקטור:

 

ניקוי ראשוני של הקירות המטויחים יתבצע באחת משתי השיטות לפי בחירה  .1

 והנחיית אדריכל השימור.

טמ' א -15ניקוי באמצעות התזת מי ברז נקיים בלחצים משתנים בהדרגה של מ - 

 אטמ'. 50עד 

ניקוי בעזרת לחץ אוויר בלבד )באזורים בהם קיים חשש כי התזת מים תיפגע  - 

 בשלמות תשתית הקיר(.

עם סיום עבודת השטיפה בלחץ )מים או אוויר( על הקיר להיות נקי לחלוטין  .2

 משרידי צבעים קודמים ומשוחרר מחלקי טיח רופפים.

כל שרידי האלמנטים הזרים, כגון  לאחר ייבוש הטיח יש לנקות באופן יבש את .3

 מסמרים, ברגים, חוטים וכד' מבלי לפגוע בטיח שסביבם.

יש לבצע בדיקה פיזית ידנית בכל משטחי הטיח לכל היקף וגובה החזיתות.  .4

ידי עובד אחראי אשר ישתמש באגרופו בלבד ויקיש על הטיח -הבדיקה תיעשה על

בין מיקום הקשה אחד למשנהו. ס"מ  20בצורה שיטתית ובמרווחים שלא יעלו על 

במידה והצליל הבוקע הנו צליל "יבש" המורה על הדבקות טובה של הטיח 

המקורי לקיר, ימשיך העובד בבדיקתו. אולם במידה והצליל הבוקע הנו צליל עם 

הד המורה על קיום חלל בין הקיר לבין הטיח ועל הינתקות הטיח, יסמן העובד 

בעפרון צבעוני בגוון הבולט לעין,  -מדוקדקת את האזור לאחר בדיקה נוספת ו

בכדי להסיר את הטיח הרופף ולנקותו לחלוטין עד לתשתית הקיר. במידה ויתגלה 

כי השטחים החלולים הנם מקומיים בלבד ובאופן כללי הטיח במצב טוב, תישקל 

אפשרות של הזרקת חומר טיח הזהה להרכב הטיח המקורי )גראוטינג( לחלל 

 לשמור על שכבת הטיח החיצונית המקורית.שנוצר, בכדי 

בתום הבדיקה הידנית והסרת חלקי הטיח הרופפים או המשוחררים ינוקו  .5

אטמ' וניקוי במברשת קשה  50הקירות בלחץ אוויר בלבד בהדרגה עד לחץ של 

 בלבד.
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  טיפול בתשתית הקיר 11.03

מצידו הפנימי על  בקירות בהם הוסרו שכבות טיח הפנים, יתבצע טיפול בתשתית הקיר

 פי מפרט הקונסטרוקטור.

 

 יישום טיח פנים 11.04

שנים לפחות לטיח,  5הטיח יהיה חרושתי מובא מוכן לאתר. יצרן הטיח ייתן אחריות של 

 לאי סדיקתו ואחיזתו בקיר. 

 

 3פני קיר יורטבו היטב מס' שעות לפני ביצוע הטיח . ע"ג התשתית הלחה תיושם  .1

 של סיד חי. 5%מדוללים במים בתוספת שכבות של מי סיד 

 maltaסוג הטיח לשכבת ההרבצה והיישור: הטיח יהיה טיח חרושתי מסוג  .2

naturale  מתוצרת פרסקו צבעים, ביצוע טיח מתוצרת עצמית או טיח שונה אחר

יבוצע באישור מפורש של האדריכל. הטיח יהיה מורכב מחול וסיד בלבד ללא 

וטחון בעל תכונות הידראוליות או על פי הנחיות חרס קלוי  10%צמנט בתוספת 

מ"מ. הטיח יבוצע ישר סרגל שני  5 – 0.4 -היצרן. החול יהיה רחוץ ומדורג מ 

כיוונים. במפגשים בין חומרים שונים תיושם רשת סיבי זכוכית עמידה 

באלקליות אשר תוטבע בתוך הטיח. בשטחים בהם תבוצע שכבת טיח שעובייה 

ושם רשת נירוסטה. טרם שכבת ההרבצה יש לבצע סתימת ס"מ תי 2עולה על 

 חורים וסדקים בקיר. במידת הצורך יש להזריק את החומר לתוך עובי הקיר. 

 

 צבע פנים 11.05

הצבע יהיה מסוג סילוקסאני מתוצרת פרסקו או מייצור חרושתי אחר בעל מוניטין 

לה שלפני יישום הצבע יש ומאושר על ידי המפקח. אין ליישם צבע בימי גשם או שרב. בלי

להרטיב את הקיר. השימוש בצבע ודילולו יבוצעו על פי הנחיות היצרן. הקיר יצבע 

 שכבות. עד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד. 3בשכבות דקות, לפחות 

 ספקי צבע מסוג סילוקסאני: חברת פרסקו, חברת צ'פרו או שו"ע באישור האדריכל. 

 

יום לפחות. לאחר סיום הטיח יש ליישם  21 הצבע ייושם על גבי הטיח בתום .1

שכבת צבע, סוג צבע לבחירת האדריכל עפ"י רשימת היצרנים הנ"ל: )יש לאשר 

 את הספקים ולוודא שקיימים הצבעים הנ"ל או שו"ע...(

יבואן  LAFARGEתוצרת  VOLCALUSצבע על בסיס סיד כדוגמת   •

 נדיר צבעים.

 –יבואן  Leube Baustoffeצבע על בסיס סיליקטי המיוצר ע"י   •

 "כרמית", או ש"ע מאושר. 

 צבע על בסיס סילוקסאני, יבואן "פרסקו/ נירלט". •

שלמה  –צבע על בסיס סיליקטי/ סיד/ סילוקסאני תוצרת צ'פרו , יבואן  •

 רוט לוי.

 צבע סילוקסאני תוצרת פרסקו צבעים.  •
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באספקת פרסקו צבעים. בגוונים  terra pennelloצבע מינרלי מסוג  •

 בהירים בלבד ובהנחיה מפורשת של האדריכל. 

סוג הצבע לבחירת האדריכל. הגוון יקבע לאחר ביצוע דוגמאות בשטח ויובאו  .2

 לאישור אדריכל השימור

במבנה יתכנו מספר גוונים. הגבולות בין הגוונים השונים יבוצעו במרב הזהירות  .3

א ערבוב בין הגוונים. המבצע יבצע מספר דוגמאות עד להשגת גבול מדויק וישר לל

 גוון לכל גוון מתוכנן במבנה. 

 שכבות צבע עד גמר אחיד ומושלם.  3הקבלן יבצע לפחות  .4

לאחר שנה מיום סיום הצביעה הקבלן יבצע שכבת צבע נוספת וישא בכל ההכנות  .5

 הדרושות לכך. 

 

 ריצוף וחיפוי 12.00

 

 על פי תכניות עיצוב פנים -המבנים לשימור כלל הריצוף בחללי הפנים של 

 

 ריצוף במרצפות בטון 12.01

השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים לפי סרגל ופלס בכל הכיוונים אלא אם צוין 

 אחרת בתכניות.

פני השטח המיועדים לריצוף וחיפוי יהיו נקיים מחומרים זרים. החול המשמש למילוי 

 לחלוטין.יהיה יבש ונקי מעצמים זרים 

הריצוף במרצפות עיטוריות מקוריות אשר פורקו לשימוש חוזר או במרצפות חדשות 

 דוגמת המקוריות. שילוב מספר סוגי ריצוף שונים כלול במחיר היחידה.

מ"ר לפחות. רק לאחר אישור  5הקבלן יתקין דוגמאות ריצוף מכל סוג שהוא בשטח של 

 את העבודה.הדוגמאות ע"י המתכנן והמפקח ישלים הקבלן 

מחירי עבודת החיפוי כוללים מילוי התפרים ברובה בגוון לבחירת המתכננים, וכל 

 טיפול נוסף על פי הוראות ייצרן המרצפות החדשות.

השיפולים יהיו מסוג המרצפות. השיפולים יונחו כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי 

 45ות יבוצע חיתוך ב המרצפות ויבלטו מפני הטיח מרחק השווה לעובי הפנל. בפינ

 מעלות )גרונג(.

 

 רצפת בטון מוחלק 12.02

ראה תוכיות קונסטרוקציה ליציקת ריצפת הבטון. גמר ריצפת הבטון יהיה לפי מפרט 

 אדריכלות.

 להחלטה עם הקונסטרוקטור -שיפולים 
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 טראצו יצוק באתר 12.03

החלקת התערובת לרבות הפרדות כנדרש ועל פי תכנית רצפה מזכוכית. העבודה כוללת 

ליטוש והברקה הכל עפ"י המפרט הכללי לפי הפרטים ופרטים טיפוסיים של משרד 

 הבינוי והשיכון.

העבודה תתצבע על תשתית בטון רזה שייושם לאחר התקנת כלל מערכות האינסטלציה 

מ"מ שהרכבו שליש חול שני שליש  1-2וביטונן.על גבי המדה יש לבצע שכבת טיט בעובי 

ממי התערובת יכילו מוסף הדבקה מסוג סיקה לטקס או ש"ע. ע"ג  50%לבן.  צמנט

שכבת ההדבקה הנ"ל יבוצע טראצו מתערובת צמנט ואגרגט בגוונים לבחירת האדריכל 

)לאחר ביצוע דוגמא לקבלת ההרכב המדוייק הנדרש לקבלת הגוון המבוקש(. עובי 

 מ"מ. 15שכבת הטראצו )לאחר הליטוש( לא יקטן מ 

הטראצו ילוטשו לקבלת משטח רצוף ואחיד. ליטוש הטראצו הקיים יהיה  פני 

 מ"מ. 0.5המינימילי הדרוש ולא יגדל מ 

 ס"מ של הטראצו. 3רולקות ברדיוס של  -השיפולים ברצפות אלו  

 

 חיפוי קירות חדרים רטובים 12.04

שום על לחיפוי הקירות החיצוניים ראה מפרט אדריכלי ותוכניות אדריכלות. אופן היי 

 גבי קירות קיימים יפורט בתוכניות אלו.

 

 

 מעבר מערכות וחיפוי -תקרות  13.00

 כללי 13.01

בין תקרת קומת הקרקע לרצפת קומה א' יבוצע חלל למעבר מערכות )ראה פרטים 

 ותכניות הקונסטרוקטור(.

תאום מערכות הפנים יבוצע בהתאם לתוכנית תאום מערכות ותכלול את כל המערכות 

הקיימות במבנה )חשמל, מיזוג, מים, ספרינטלרים, תאורה, תקשורת, גילוי אש וכל 

מערכת אחרת שתידרש(. אופן ביצוע המערכות יחוייב לפי כל תוכנית בניפרד. תוכנית 

הקבלן המבצע להציג את התכנון הסופי תאום המערכות תשמש כעזר בלבד, באחריות 

 לתאום כלל המערכות ולקבל אישור מפקח/אדריכל וכל יועץ מערכת רלוונטית. 

 על פי הוראות ופרטי הקונסטרוקטור בלבד. -תליית המערכות בחלל זה 

 

 תיאום מערכות 13.02

כל מעבר של צנרת או מכשיר או  –תאום המערכות יתואם ויאושר עם המפקח/אדריכל 

 –תאורה או אלמנט מיזוג או כל דבר אחר את השכבות החיצוניות של התקרה / ריפצה 

 יקבלו את אישור האדריכל.

 

 חיפוי תקרה תחתון 13.03

לאחר התקנת המערכות, יוחזרו לוחות העץ המקוריים, ויושלמו חסרים. ראה  גם 

 במפרט זה ומפרט הקונסטרוקטור. 7-ו 6הוראות פרקים 
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 תקרה חדשההנמכת  13.04

במבנה לשימור מתוכננת הנמכת תקרה למערכות, ראה תכניות פנים. ככלל, יש לבצע 

הנמכת תקרה מינימאלית ככל הניתן בכל חלל וחלל. בפרט, לא תותר הנמכת תקרה גדולה 

 ס"מ, אלא במקרים מיוחדים ובאישור האדריכל בשטח. 40-מ

ס"מ או פחות,  45קורית כדי ס"מ מחלונות שספם העליון קרוב לתקרה המ 120במרחק 

 ס"מ בלבד. 15תותר הנמכת תקרה של 

 נגרות אומן 14.00

 

 כללי  14.01

מופנית בזאת תשומת לב הקבלן כי עבודת הנגרות כוללת הן טיפול וחידוש  .1

פרטים מקוריים והן ייצור מחדש של פרטים בהתאם לתכניות ולפרטים או 

האדריכל, וכן, שילוב חלקים  בהתאם לאלמנטים מקוריים בשטח על פי הנחיית

 מקוריים וחדשים.

על הנגר חלה האחריות הבלעדית לכל המידות ולהתאמת חלקי הנגרות החדשים  .2

לפתחים, למשקופים ולמסילות הקיימים. הקבלן אחראי לדווח לאדריכל 

 השימור על כל שינוי בין המידות המצוינות בתוכנית למידות בשטח.

ותם של הפרטים. הן המשוקמים והן החדשים. על המבצע חלה האחריות לתקינ .3

 ובכלל זאת איטומים למים, רוח, ותפקודם התקין.

. אלמנטים אשר לא ניתנים 918כל פרטי הפלדה יגולוונו בגילוון חם לפי ת"י  .4

לגילוון עקב גודלם יגולוונו בהתזת אבץ חם. לאחר הגילוון אין לבצע ריתוכים 

 נוספים. 

ע תכניות פרטי הנגרות והמסגרות. על בסיס במסגרת המכרז יסופקו למבצ .5

( לאישור האדריכל shop drawingsתכניות אלה על הקבלן לבצע תכניות עבודה )

 . 1:1ופרטים טיפוסיים בקנה מידה  1:20והמפקח. התכניות יוגשו בקנה מידה 

פעמים לפחות  10דוגמאות: הקבלן יבצע דוגמה של כל פריט החוזר על עצמו  .6

הדוגמה תכלול את כל הפרטים לרבות פרטי הפרזול והאטמים.  לאישור המפקח.

פריטים מכל סוג, רשאי המפקח לבחור מס' פריטים )לפי  10בהעדר כמות של 

החלטתו( לבצוע דוגמה ובתנאי שעלות הכספית של הדוגמאות לפי הסעיפים 

מערך כלל עבודות הנגרות.  10%המתאימים בכתב הכמויות לא תעלה על 

אימו בדיוק לאלמנטים המקוריים ובהעדר אלמנטים מקוריים הדוגמאות ית

לתוכניות. האדריכל והמפקח יהיו הפוסקים היחידים למידת התאמתם של 

האלמנטים לנדרש והקבלן ידרש לתקן כל אי התאמה עד לאישור המפקח. 

הדוגמאות המאושרות ישמרו במשרדי המפקח עד לסיום עבודותה נגרות לצורך 

הקבלן לא יחל בעבודת הייצור טרם ן האלמנטים שייוצרו. השוואה בינם לבי

 אישור הפרטים לדוגמא כשהם מושלמים ותקינים כולל בדיקת אטימות למים.

עבודות הכנה נלוות: על הקבלן להשלים בבנייה לפי הצורך את הפתח המיועד  .7

לקבל את פרט הנגרות. המרווח בין המשקופים למבנה יאטם על ידי סיקה פלקס 
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מלא. בפתחי האבן יש לבטן את המשקוף בסיד הידראולי. לכל החלונות  איטום

והדלתות החדשים יבוצע משקוף עיוור מעץ לקבלת מידה מודיקת של פרט 

 הנגרות.

כל ההתאמות יבוצע בנגרייה. במידה ונדרש לבצע התאמות בשטח יש לבצעם  .8

כאשר הפרט עדיין אינו צבוע ולהחזירו למצבעה לאחר מכן. פרטי העץ 

והמשקופים יגיעו לאתר כשהם צבועים ועטופים בניילון עם בועות אויר ויורכבו 

 רק בתום העבודות. 

 בין היתר את העבודות הבאות:עבודת שימור פרטי נגרות קיימים שונים כוללת  .9

תיקון ו/או החלפת חלקים רקובים או פגומים והשלמת חלקי עץ חסרים  9.1

 בעץ זהה למקורי.

הסרה מלאה של הצבע הקיים בעבודת שיוף וממס על בסיס מים. שימוש  9.2

בממס כימי או המסת הצבע הישן באוויר חם, באישור אדריכל השימור. 

 לגופו של עניין לאחר בדיקה בשטח.בכל מקרה תבחן שיטת הסרת הצבע 

 הבאת האלמנט לתפעול תקין מבחינת סגירה ואיטום בין כנף למשקוף. 9.3

 .06.03התקנת פירזולים חדשים או משופצים עפ"י סעיף  9.4

פירוק אלמנטים במידת הצורך מהאתר או מהמחסן לנגריה ובחזרה  9.5

 לאתר.

המשקופים עבודת השימור עפ"י המפורט להלן, לכל  -שימור משקופי עץ  9.6

תתבצע בפתחים במקומם ובאתרם ללא פירוק או הסרה של המשקופים 

מהמבנה. הסרת והחלפת משקופים קיימים פגומים במשקופים חדשים 

משוחזרים אך ורק בהוראת האדריכל. במשקופים חדשים תבוצע 

 מריחת חומר אוטם בין המשקוף לקיר.

נה ויותקנו בהתאם לצורך יפורקו בשלמותן ובצורה עדי -הלבשות   9.7

מחדש לאחר השלמת עבודות הטיח. ייצור הלבשות חדשות הן יהיו 

בחתך זהה לאלה המקוריות דוגמא תוצג לאישור בצמוד להלבשה 

 המקורית.

החלפת זגוגיות חסרות בזכוכית בעובי ובגוון זהה לזכוכית המקורית או  9.8

 עפ"י הרשימות והפרטים כלולה במחיר היחידה אלא אם כן צוין אחרת.

ל הפאזות יעשו בחלקי החלון לפני ההדבקה בהתאם לפרט ובגרונג. ללא שימוש כ .10

 בפרייזר לאחר ייצור כנפי החלון.

 .11.03צביעת האלמנטים כמפורט בפרק  .11

לאחר ההרכבה ועד מסירת העבודה הקבלן יהיה בעל האחריות הבלעדית  .12

ר ספק לשמירת פרטי הנגרות ולאי פגיעתם. כל תיקון יחול על הקבלן. למען הס

לא יתקבלו תיקונים מקומיים ותיקוני צבע אשר יראו לעיין, במידת הצורך על 

הקבלן יהיה להחליף את כל הכנף שנפגעה. אין לבצע התאמות שונות בשטח 

לאחר שהחלון נצבע. במידה ובכל זאת נדרשו לערוך התאמות שונות, יש להחזיר 

מחדש. אין לבצע תיקוני את הפרט לנגריה לשייף את הצבע ולצבוע צביעה אחידה 

 צבע באתר. 
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 סוג העץ 14.02

כל העץ המשמש לייצור המשקופים, הכנפיים וכיו"ב יהיה מסוג קליר אדום או דאגלאס 

 -, נקי מחרקים ומטופל 10%)באישור האדריכל( אשר עבר ייבוש ללחות מקסימלית של 

כים להיות בכיוון הכל לפי המפרט הכללי. סיקוסים יש לסתום בחפים. סיבי החפים צרי

 סיבי העץ. לא ימצאו בעץ יותר משני סיקוסים למ"ר וגודל הסיקוס לא יעלה על שני סמ"ר.

כל האביזרים המשמשים לחיבור כדוגמת ברגים ומסמרים יעברו טיפול מוקדם נגד 

 חלודה.

 

 צבע 14.03

ההתאמות כללי: יש לודא כי כל פרט נגרות תואם באופן מושלם לייעודו בבניין. לאחר 

פרטי הנגרות ילקחו לצביעה בהתזה. הצבע יבוצע בחדר צבע ייעודי עם מפל לתפיסת 

האבק, בשתי שכבות. לאחר השכבה הראשונה המשטח יוחלק באופן עדין. אין לבצע 

 התאמות לאחר ביצוע הצבע.

 

 גבי משטחי עץ מקוריים ייעשה כמפורט להלן:-חידוש צבע על

ידי מברשת פלדה עדינה ניירות לטש -ם ופגומים עלסילוק חלקי צבע רופפים סדוקי .1

)סאן דק( או ש"ע טמבור  Owatrol DSP 800וחומרים ממסי צבע על בסיס מים מתוצרת 

 או נירלט. 

 על פי הנחיות היצרן. floodמתוצרת  stripper/cleanerניקוי על ידי חומר מסוג  .2

 ידי נייר לטש. -ניקוי המשטח וחספוס פני השטח הצבועים על .3

 תיקון פגמים וליטוש לאחר הייבוש. ניקוי מאבק.  .4

 המשך צביעה על פי הנחיות פרטי עץ חדשים.  .5

 

 צבע על פרטי נגרות חדשים: 

 .  תיקון וסתימת פגמים בעץ, וביצוע החלקה מושלמת בשפכטל .1

 )סאן דק(.  Ecolok Primer Sealerביצוע יסוד לבן  .2

 סוג הצבע: .3

)סאן דק(, רמת ברק על פי בחירת האדריכל.   BL SaturaSikken Rubbol: גמר לדלתות פנים

 הקבלן יבצע מספר דוגמאות לגוון וברק לאישור האדריכל. 

)סאן דק( צבע אטום לעץ על בסיס   Flood Pro Series–: גמר צבעלדלתות וחלונות הפונים לחוץ

יבצע מספר  מים יישום ע"פ הוראות יצרן בהתזה בשתי שכבות כולל החלקה בין השכבות. הקבלן

 דוגמאות לגוון וברק לאישור האדריכל. 

לאחר הצביעה, פרט הנגרות יעטף בניילון עם בועות אויר עטיפה מושלמת עד להתקנה  .4

 באתר. 

 אין לאכסן הנגרות באתר לאחר הצבע.  .5
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 זיגוג 14.04

זיגוג חלונות  - 1099הזיגוג יעשה ע"פ המופיע ברשימת הנגרות ובהתאמה לדרישות ת"י 

ודלתות בבניינים. בכל מקום בו ישוחזר חלון או דלת הכוללים זיגוג, תשובץ הזכוכית 

 בגוון מתאים ובהתאם לפרט המקורי.

סוג הזכוכית בהתאם  5,6,5מ"מ או  5,5,5בהיעדר הנחייה אחרת יבוצע זיגוג מזכוכית 

 למפורט ברשימות ולפי הנחיית האדריכל. 

 

 פרזול 14.05

הרכבתם של כל פרטי ואביזרי הפרזול המיוחדים אשר מפורטים העבודה תכלול את 

בתוכניות, בפרטים, ברשימות הנגרות או באלמנטים זהים הקיימים בבניין. חלק מאביזרי 

הפרזול משולבים בנגרות המקורית המאוחסנת. אלמנטים אלו יפורקו בזהירות וישולבו 

החלודה לפי הנחיית אדריכל  בנגרות המחודשת והחדשה, זאת לאחר טיפול יסודי להסרת

השימור. לחלופין ידאג הנגר להתקנת פרזול ש"ע כדוגמת הקיים כל הפרזול החדש יובא 

 לאישור אדריכל השימור.

בהיעדר הנחיות אחרות ומתן הוראות ספציפיות באשר לדגמי פרזול חדשים על המבצע 

 לספק את פרטי הנגרות עם כל פרטי הפרזול הדרושים לתפקודם. 

 

 אטימות החלון 14.06

כל חלונות המבנה, בין אם חדשים ובין אם משוקמים יעברו בדיקת המטרת מים אנכית 

לבדיקת אטימות החלון. הבדיקה תיערך בתום העבודה, אולם, יש לבצעה גם בחלון שיוצג 

 לדוגמא בתחילת העבודה. המבצע הוא האחראי היחידי לאטימות החלון. 

 

 

 מסגרות חרש ונפחות 15.00

 כללי 15.01

פי פרטי -פי דוגמאות ופרטים מקוריים או על-כל פרטי הנפחות החדשים ייוצרו על

מסגרות המצורפים. העבודה תבוצע בדייקנות לפי הנדרש ובטכנולוגיה המקורית ללא 

חיבורי ריתוך. השימוש הנו בפרופילים מלאים כפי שבוצע במעקות המקוריים. לא יותר 

 הנפח יכין דוגמא של כל אלמנט לאישור אדריכל השימור.שימוש בפרופילים חלולים. 

ע"י  918מיקרון לפי דרישות תקן מס'  80כל חלקי הפלדה יגולוונו בגלוון חם לעובי של 

מ"מ ופחות אשר לא ניתן  4. אלמנטים דקים בעובי ISO 9002מגלוון בעל הסמכה לתקן 

חם. לא יותר בצוע ריתוכים  לגלוון אותם בחם )שכן הם מתעוותים( יגולוונו בהתזת אבץ

 לאחר ביצוע הגלוון. במידה וינתן אישור לכך יבוצע תיקון בצבע עשיר אבץ. 

בכפוף לאמור בתקן  SHOP DRAWINGSעל הקבלן להכין תוכניות ייצור מפורטות 

, פרטי חיבור 1:20א', לאישור המתכן ובכלל זה תוכניות ייצור בקנה מידה  1225ישראלי 

 . 1:5, ופרטי חיבור למבנה בקנ"מ 1:5ופרזול בקנ"מ 

הקבלן יכניס את כל השינויים שיידרשו אם יידרשו, ע"י המתכנן עד לקבלת התוכניות 

 ואישורן ע"י המתכנן.
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בקונסטרוקציית העץ של קומה א' והגג קיימות מסמרות ברזל רבות. הטיפול בהן גם על 

 פי פרק זה, ועל פי מפרט הקונסטרוקטור.

 

  בחלקי נפחות מקורייםטיפול  15.02

ידי התזת חול עדינה. לחץ התזת החול יותאם -גירוד וסילוק חלקי צבע רופפים וחלודה על

לסוג הפלדה, עובייה וסוג עבודת הנפחות כך שבעת ההתזה לא תפגע הפלדה אלא תוסר 

 החלודה ושאריות הצבע בלבד.

שיחזור חלקים  במקומות בהם נדרש תבוצע החלפה מקומית בלבד של חלקי פלדה או

 חסרים במידת הצורך לא יותרו חיבורי ריתוך בעבודת נפחות קיימת.

 

  טיפול בחלקי נפחות מקוריים 15.03

אלמנטים משוחזרים יתאימו בדיוק נמרץ לאלמנטים המקוריים. במידה וקיים אלמנט 

ישן באתר יושווה האלמנט המשוחזר לאלמנט הישן ולא יבוצע האלמנט המשוחזר לפי 

 יות הביצוע.תוכנ

 

 דוגמאות  15.04

פעמים לפחות לאישור המפקח. בהעדר  10הקבלן יבצע דוגמה של כל פריט החוזר על עצמו 

פריטים מכל סוג, רשאי המפקח לבחור מס' פריטים )לפי החלטתו( לבצוע  10כמות של 

דוגמה ובתנאי שעלות הכספית של הדוגמאות לפי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות 

מערך כלל עבודות מסגרות. הדוגמאות יתאימו בדיוק נמרץ לאלמנטים  10%לה על לא תע

המקוריים ובהעדר אלמנטים מקוריים לתוכניות. המפקח/האדריכל יהיו הפוסקים 

היחידים למידת התאמתם של האלמנטים לנדרש והקבלן ידרש לתקן כל אי התאמה עד 

 לאישור המפקח.

 

 תקן 15.05

 . 1225ם בכפוף לאמור בתקן ישראלי ביצוע המסגרות ייעשה ג

 ריתוכים 15.06 . ב

כעקרון לא יבוצעו אלמנטי פלדה לשימור בריתוך, באותם המקומות בהם יקבע ע"י המפקח כי  . ג

 האלמנטים הנדרשים אינם לשימור וניתן לבצע אותם בריתוך יבוצעו הריתוכים כדלקמן:

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודה אך ורק רתכים מוסמכים בעלי תעודות מאושרות  .1

 . 127בנות תוקף לפי ת"י 

 לאחר הריתוך יבוצע ניקוי ושיוף לקבלת קווי מגע יפים ואחידים. .2

 רק לאחר אישור הריתוכים ע"י המפקח ימשיך הקבלן לבצע את הצבע. .3

 ברגים 15.07 . ד

 ש שקוע. הברגים הגלויים יצבעו בהתאם לצבע הפרט. כל הברגים יהיו מגולוונים עם רא

 

 צ 15.08 . ה
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אלמנטים קיימים לשימור אשר עברו ניקוי במברשות ו/או בהתזת חול יצבעו שכבה  .1

תוצרת  100ראשונה של ממיר חלודה המתאים לסוג הצבע הנבחר דוגמת פירושקוף 

פ"י הנחיות יצרן לט או תוצרת טמבור. יישום ע-מסוג ניר 769פרומגן או עוצר חלודה 

 הצבע. צביעה בממיר חלודה תבוצע בסמוך לצביעה הסופית.

פרטי פלדה חדשים מגולוונים יטופלו בהסרת שומנים על ידי ממיס. כמו כן יש לשייף את  .2

 הפלדה להסרת הברק ולנקות שאריות אבק וגרגרים. 

מקרון עד לקבלת כיסוי  30 -של נירלט . בעובי כ HB55ביצוע שכבת יסוד אפוקסי מסוג  .3

 מלא.

ביצוע צבע סופי, צביעה בהתזה של שתי שכבות לפחות בצבע מסוג אוניקריל אקרילי דו  .4

רכיבי של נירלט. הצביעה תבוצע בחדר צבע יעודי. גוון על פי מניפת "מטל רסט" לבחירת 

 האדריכל. 

 

 שימור ושחזור ציורי קיר 16.00

 כללי 16.01 . ו

 במהלך העבודות עשויים להתגלות ציורי קיר לשימור.

 כמות הציורים לשימור ולשחזור עדיין לא ידועה.

 ביצוע העבודות על ידי משמרי ומשחזרי צבעי קיר מומחים בלבד.
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 העתקת עצים -נספח א' 

 

 שיטות להעתקת עצי נוי

להעתיק את העץ יש לאשר רק העתקה במקרים בהם מגיש התוכנית מבקש במסגרת הפרויקט 

 משמעותית אשר תשמר את מירב נופו של העץ.

המצ"ב, אנו מבחינים בשלוש  41משרדי לביצוע גנים בהוצאת משרד הביטחון פרק -על פי המפרט הבינ

 שיטות להעתקת עצים.

העתקה זו  -עץ בוגר קיים בשטח או בנוף המועתק למקום החדש, בזמן קצר ללא הכנה מוקדמת -

מוכרת כהעתקה "חפוזה" ואינה מומלצת לחלוטין. העתקה כזו כמוה ככריתה מאחר והיא פוגעת 

 ברוב מבנה שלד העץ. העתקה כזו לא תאושר, אלא אם כן תחויב בפיצוי נופי משמעותי.

עץ בוגר קיים בשטח או בנוף המועתק למקום החדש, בזמן קצר, של חודשיים עד  שלושה חודשים  -

העתקה כזו הנעשית בהכנה של כשלושה  –מההחלטה על ההעברה, עם גוש אדמה או חשוף שורש 

 חדשים מאפשרת העברת העץ עם חלק משמעותי משלד העץ ומערכת שורשיו. 

תק לאחר הכנה מיוחדת הנמשכת כשנה עד שנתיים )לפחות שני עץ בוגר הקיים בשטח או בנוף המוע -

העתקה כזו מאפשרת העברת העץ בשלמותו ממקומו לאתר אחר בקרבת האתר הקיים.  –קיצים( 

 זה פיצוי משמעותי מבחינה נופית, סביבתית ורגשית. 

ים בתהליכי להבטחת איכות העבודה המקצועית ] העתקת עצים, הגנה ושימור על עצ – ליווי אגרונומי

פיוח, גיזום נוף ושורשים ועל פי הצורך ידרוש פקיד היערות ליווי אגרונומי בתהליך שימור עצים, 

העתקה וכן במקרים בהם בקשת הכריתה נבעה מטענה שהעץ מסוכן. במקרים רבים ניתן ע"י גיזום 

ומים לייעוץ תופיע מקצועי או תמיכה מכאנית למנוע סיכון לקריסת העץ או נפילת ענפים. רשימת אגרונ

 באתר המשרד.  

יעשה ע"פי תרשים קריטריונים לקבלת אישור כריתה. בכל מקרה של עץ לשימור יפרט  - שימור עצים

מרחק התקרבות לצמרת ולגזע, הגנה על  –מגיש הבקשה את צורת השימור של העץ במהלך העבודות 

שורשים בהדרגה באמצעות השקיה הגזע באמצעים מכנים, חיתוך שורשים מינימאלי, הכנת מערכת ה

 ודישון לקראת חיתוך שורשים.

 העתקה או העברת עצים גדולים

מטר  1.3פי הנדרש במסמכי החוזה. עובי גזע נמדד, בגובה -העתקת או העברת עצים גדולים תעשה על

 מפני הקרקע. העצים יהיו מאחד המקורות הבאים:

ם גוש אדמה או חשוף שורש )ללא ומעלה( ממשתלה המועבר ממנה ע 7עץ גדול )מגודל  -

 גוש אדמה(;

עץ בוגר קיים בשטח או בנוף המועתק למקום החדש, בזמן קצר, עד שלושה חודשים  -

 מההחלטה על ההעברה, עם גוש אדמה או חשוף שורש;

עץ בוגר הקיים בשטח או בנוף המועתק לאחר הכנה מיוחדת הנמשכת כשנתיים  -

 )לפחות שני קייצים(. 
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 כללי .א

עצים גדולים הינה עבודה הכרוכה בעבודות נוספות כגון: ניתוק קווי חשמל, פגיעה בשבילים,  העתקת

כבישים, צנרת מים ומערכות ביוב תאום נתיבי נסיעה וליווי לפי דרישות החוק וכד'. התאום והביצוע 

 יהיו כנדרש במסמכי החוזה.

 הרשויות המוסמכות להעתקה.הקבלן אחראי לטיפול בכל הנושאים הנ"ל, לרבות קבלת אישורים מ

יבוצעו בזהירות מירבית. הקבלן  –הוצאה מהקרקע, הובלה ונטיעה  –כל עבודות העתקת עצים גדולים 

 יתאם ויכין דרך גישה פנויה ממכשולים, ממקום הוצאת כל עץ למקום שתילתו.

ים המיועדים בכל השיטות יבקרו הקבלן והמפקח באתר ההוצאה )משתלה, גן, או נוף( ויסמנו את העצ

להעברה כנדרש במסמכי החוזה. מועד ההוצאה, שיטת העתקה, משך ההכנה ומועד ההעברה וזמן 

 השתילה יהיו כמפורט במסמכי החוזה. 

בזמן הוצאת העצים והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו העצים שנבחרו וסומנו. יש להקפיד שלא תהיה 

בדוק את תקינות מערכת השורשים ובריאותה, פגיעה בשורשים ובנוף העץ. בעצים חשופי שורש יש ל

שלא תכלול שורשים מעוקלים או סלילניים. השורשים יהיו בריאים בעלי קליפה שלמה, ללא גידולים 

 ועפצים.

הוצאת העץ תעשה באמצעות חיתוך שורשים או חפירת תעלה בהיקף בית השורשים  כפי שיצויין 

 בהמשך לכל שיטה.

לים יורם העץ במנוף לגובה הדרוש, תוך ניתוק איטי של השורשים בעת הוצאת ונטיעת עצים גדו

 1.5במזמרה או במסור ללא קריעתם. הרמת העץ תעשה באמצעות רצועות הרמה המסוגלות לשאת פי 

לפחות ממשקל העץ ומערכת שורשיו. יש להימנע מפגיעה בעץ, בגזע, או בשורשים ותוך התחשבות 

 י חשמל, שאר צמחי הגן וכו'(.מלאה בסביבה )בני אדם, מבנים, קוו

בכל עבודות העברת עצים גדולים יש להקפיד שלא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה והפריקה באמצעות 

 שפשוף או קילוף. ייעשה שימוש ברצועות מחומרים סינתטיים בלבד.  

ילה. התחתונים של הגזע, העץ ייפסל לשת 2/3-ב 10%-במקרה של פגיעה בקליפת הגזע בשטח שמעל ל

 הקבלן יביא עץ אחר במקומו, זהה לנדרש במסמכי החוזה.

אם לא נאמר אחרת יש להקפיד בשתילה שעומק השורשים וצוואר השורש יהיה זהה לגובה שהיה בבית 

 .41.04.10גידולו. תמיכה תיעשה לפי דרישה במסמכי החוזה. התמיכה תבוצע כמפורט להלן בסעיף 

יה ברטוב )במים(. יש להכניס את מערכת השורשים / גוש לבור אם לא נאמר אחרת, נטיעת העצים תה

 ולמלא את חציו במים. לאחר מכן להוסיף את הקרקע עד שעיסת הבוץ שנוצרה תתקשה.

בכל המקרים של נטיעת/ העתקת עצים בוגרים יש לשמור לאחר הנטיעה על רטיבות בית השורשים 

הנחתה )הגמאה(. עד לליבלוב וצמיחה של העץ, ומניעת עודפי מים. יש לעשות זאת באמצעות השקיית 

 במשך שלושה חודשים. אחת לשבוע תעשה בדיקת רטיבות לקביעת נחיצות תוספת השקייה.

 העתקת עץ גדול .ב

ומעלה( שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או  7מגודל (העתקת עץ גדול  

 חשוף שורש  יבוצעו גם הדברים הבאים:

ההוצאה של עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך הוצאת העץ  והשתילה. בעת 

במקרה של קשירת הגוש ברשת, תוסר הרשת במלואה ותסולק לאחר הנחת גוש השורשים בגובה 

המתאים בבור הנטיעה. כאשר גוש השורשים עטוף ביריעה שאינה מתפרקת בקרקע, תוסר היריעה 

ר הנטיעה. כאשר לא ניתן להסיר את היריעה, תוסר תחתית היריעה ויבוצע חירוץ לחלוטין ותסולק מבו

 ס"מ. 10לאורך היריעה כל 
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לפני הנטיעה יש להכין בור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים ולהקפיד על פריקת העץ לתוך הבור. 

 שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם גוש אדמה או שתילת חשופי שורש כמפורט לעיל.

העתקת עץ שגדל בגן או בשטח פתוח אחר ומועבר בזמן קצר, ללא הכנה מוקדמת של גוש השורשים 

 יבוצעו גם הדברים הבאים:

לפני העברת העצים שסומנו ושאושרו להעברה יש להקפיד על גיזום שיותאם לסוג העץ ולעונה. לאחר 

ם ביחס לגודל העץ בצורה הגיזום יושארו הגזע המרכזי וענפי השלד המסתעפים ממנו כשהם מקוצרי

כזו שיישאר ענף מרכזי גבוה ושאר הענפים סביבו בגבהים שונים. יש להשאיר בקצה הענפים הגזומים 

 ענפונים עם מעט עלים. ניתן להשאיר זרועות ארוכות יותר, אך זה יחייב הפחתת מספר הענפים. 

שיועבר. ככל שגודל הגוש יהיה  פי מימדי גוש השורשים-כמות הנוף שנשאר והענפים הנגזמים תקבע על

בהתאמה  1:2גדול יותר סיכויי הקליטה טובים יותר. יש להקפיד על יחס חלק על קרקעי )נוף(/שורש של 

 לפחות.

מייד לאחר הגיזום, יש למרוח את פצעי הגיזום במשחת עצים שאינה מתבקעת ולצבוע את שלד העץ 

ים המפרישים שרף או מוהל אחר יש להמתין לפני והענפים  בסיד, למניעת התאדות ונזקי קרינה. בעצ

 המריחה עד להתיבשות ההפרשה.

 פי הנחיות נוספות במסמכי החוזה. -העברת עצים הרגישים לקרינה או לקור יהיו על

ס"מ, הכנת הגוש  30מטר מפני הקרקע אינו עולה על  1.3עבור עצים שקוטר הגזע/גזעים שלהם בגובה 

מקוטר הגזע ועומקו  6לעץ ויצירת גוש שורשים שקוטרו לא יפחת מפי תיעשה בחפירת תעלה מסביב 

 מטר לפחות. עבור עצים שקוטר גזעם גדול יותר יבוצע הגוש כנדרש במסמכי חוזה.  1.0יהיה 

בזמן החפירה יש לגזום את כל השורשים החורגים מהגוש שיועבר וכן שורשים שנשברו, או נקרעו בזמן 

 גיזום.העקירה ולמרחם במשחת 

למניעת התפוררות הגוש יש לבצע את עבודות ההעתקה בקרקע יבשה יחסית. אם לא צויין אחרת יש 

 להגן על הגוש ביוטה קשורה בחוטי סיזל מתכלים. 

במהלך ההעברה יש להרטיב קלות את נוף העץ ולשמור על לחות קבועה בנוף העץ. בעצים חשופי שורש 

 למניעת התאדות והתייבשות. יש לשמור על לחות גם בבית השורשים,

צול( ירוססו בחומר חיטוי נגד מחלות )½ מ"מ  12כל פצעי הגיזום הגדולים בשורשים שקוטרם מעל 

 ויימרחו במשחת עצים.

במהלך הנטיעה, תוך כדי מילוי הבור בקרקע, יושקה הבור כדי למנוע היווצרות כיסי אוויר בין האדמה 

העץ עד לגובה הסופי. בגמר השתילה יושקה העץ השקייה גדושה והשורשים. כן יש להוסיף קרקע סביב 

 להנחתה.

 העברת עץ שגדל בגן .ג

עץ שגדל בגן, או בשטח פתוח אחר, ומועבר לאחר תקופת הכנה קצרה של גוש השורשים, יש לבצע 

 עבודות הכנה שנמשכות שלושה חודשים לפחות לפני הנטיעה.

כאשר הכנת העץ תעשה בחודשי האביב המוקדם או אם לא נאמר אחרת, העתקה בצורה זו תעשה רק 

 חודשי הסתיו המוקדמים.

 מטרת ההכנה הינה לצמצם את היקף מערכת השורשים הפעילים ההיקפית, ולקרבם לגזע.

מהצמרת. בכל מקרה יש לשמור על הגזע המרכזי  30% -גיזום הנוף והקצרתו בהתאמה בהיקף של כ -

 וזרועות השלד.
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שורשים יעשה באמצעות חיתוך בשני שלבים. בשלב הראשון יחתכו צמצום מרחב המחיה של ה -

מטר(, החיתוך ייעשה לעומק  3-לפחות מקוטר הגזע )אך לא יותר מ 6השורשים בהיקף הגוש בקוטר פי 

ס"מ. יש להקפיד על חיתוך עדין ככל האפשר. שורשים שנקרעו יחתכו מחדש באמצעות  40ס"מ עד  30

מ"מ ומעלה ירוססו בחומר חיטוי נגד מחלות, וימרחו במשחת  12ר משור או מזמרה. שורשים בקוט

 גיזום. 

לעידוד צמיחת שורשים בקרבת הגזע יש להשקות את העץ במערכת השקייה זמנית )טפטוף או  -

גרם למ"ר בדשן משולב שהרכבו  80מ"מ אחת לשבועיים וכן לדשן בכמות של  20התזה( בכמות של 

 .  20:12:20 -כ

יעשה חיתוך שורשים נוסף באותו ההיקף ובאותו המקום שנעשה החיתוך הקודם,  לאחר חודש וחצי -

 מהצמרת בהתאמה. 20% -מטר לפחות וגיזום נוף נוסף של כ 1.5לעומק של 

אזור העץ יגודר וישולט למניעת נפילה לתעלה שנחפרה. כאשר לא ניתן לגדר את השטח, התעלה  -

 נרטי שלא יעודד צמיחת שורשים לתוכו.שנחשפה במהלך חיתוך השורשים תמולא בחומר אי

במהלך כל תקופת ההכנה יש לעקוב אחר מצב הנוף וחיוניותו. במקרה של התייבשויות ענפים  -

בצמרת העץ יש לבצע גיזום נוסף להקטנת הנוף ולמניעת נזקי ההתייבשות ולאיזון טוב בין נוף 

 לשורש.

ו. אם לא נאמר אחרת, גוש השורשים בהרמת העץ יש להקפיד על שלמות הגוש ומניעת שבר בענפי -

 יעטף ביוטה וייקשר בחוט סיזל מתכלה.

הנפת העץ וניתוק שורשים תחתונים תעשה באמצעות ניתוק הדרגתי תחתון של השורשים,  -

 באמצעות כף הטרקטור, בשילוב הרמת העץ באמצעות מנוף.

)כשנתיים(. במקרה של עץ קיים בשטח או בנוף והעברתו עם כל נופו, לאחר תקופת הכנה ממושכת 

העברה מתוכננת, יש להקפיד על עבודות הכנה שנמשכות כשנתיים )לפחות שני קייצים(, לפני הנטיעה. 

הכנות אלה גורמות לעץ לפתח מערכת שורשים קומפקטית בתוך גוש, סביב הגזע, באמצעות צמצום 

 מרחב המחיה של השורשים, בהדרגה מסביב לגזע.

 ורשים יבוצע באחת משתי השיטות:צמצום מרחב המחיה של הש

מטר(. תחפר תעלה  4X4פעמים גזע העץ )מידות הגוש לא יעלו על  8סימון גוש אדמה בקוטר של  .א

בשולי הגוש. היקף התעלה יחולק לשישה קטעים. שלושה קטעים לסירוגין יחפרו בשנה הראשונה. 

 שלושה קטעים יחפרו כעבור שנה;

פעמים קוטר העץ מדופן גזע העץ. החפירה תבוצע  4רוחקות סימון גוש אדמה מרובע שדפנותיו מ .ב

צלעות נגדיות ובשנה לאחר מכן חפירת תעלה בשתי  2-לסרוגין, לשם הגבלת צמיחת השורשים ב

 הצלעות האחרות.

מטר. בגמר החפירה ייחתכו כל השורשים  1-התעלה תחפר בעומק מתאים לשורשי העץ, אך לא פחות מ

 מ"מ ירוססו בחומר חיטוי וימרחו במשחת גיזום. 20עי שורשים שקוטרם מעל החורגים מהיקף התעלה. פצ

התעלה שנחפרה תמולא בחומר אינרטי שלא יעודד צמיחת שורשים לתוכו באבנים  או בצרורות אבן 

 לגובה פני הקרקע.

 –לעידוד צמיחת שורשים בגוש שנותר, בהעדר גשם, יש להשקות את הגוש באחידות בחודשים אפריל 

מ"מ אחת לשבועיים. וכן לדשן  40מבר במערכת השקייה זמנית )טפטוף או התזה( בכמות של ספט

 בראשית אפריל ובסוף אוגוסט. 12:20:20 -גרם למ"ר בדשן משולב מסיס שהרכבו כ 40בכמות של 
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( לדילול הצמרת ולסניטציה יעשה שבועיים לפני העתקתו. בסיום הגיזום, כל 30%גיזום נוף קל )עד 

 הגיזום יימרחו במשחת גיזום. העצים יולבנו בתמיסת סיד.פצעי 

העברת עץ כזה בתום כשנתיים נעשית עם כל נופו. ההעברה והשתילה נעשית כמו במקרה של העברת 

 עץ גדול עם גוש אדמה. 

בהרמת העץ יש להקפיד על שלמות הגוש ומניעת שבר בענפיו. גוש השורשים יעטף ביוטה ויקשר בחוט 

הנפת העץ וניתוק שורשים תחתונים תעשה באמצעות ניתוק הדרגתי תחתון של  סיזל מתכלה.

השורשים, בשילוב הנפת העץ באמצעות מנוף. בגלל גודל הנוף יש להיערך לפתיחת ציר תנועה מתאים 

 לפני העתקה ולתאום הסדרי תנועה.
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 מפרט מיוחד למתקני גזים רפואיים -נספח ב' 

 

 מוקדמות .1

 

 להספקת והתקנת מערכת גזים רפואיים למבנה מ.ס.ר.מפרט זה מתייחס  .1.1

 

המפרטים הטכניים והתקנים הישראלים העדכניים המתייחסים למכרז זה אינם 

 מצורפים אך מהווים תוספת לחוזה וחלק בלתי נפרד ממנו והם:

 

 מפרטים כלליים בהוצאה לאור של משרד הביטחון במהדורתם האחרונה. .1.1.1

 

 למערכות גזים רפואיים בהוצאת מנהל תכנון ובינוי מוסדות רפואה G – 01מפרט  .1.1.2

 במשרד הבריאות.

 

 כל התקנים הישראלים העדכניים החלים על ציוד וחומרים הנדרשים. .1.1.3

 

 יש לראות את התכניות, המפרטים הנ"ל, המפרט המיוחד המפורט להלן ורשימת הכמויות .1.2

 כמשלימים זה את זה.

 

מצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי מפרט מיוחד זה והתוכניות ה .1.3

המתקנים אשר על הקבלן לספק ולהתקין. הקבלן יחויב לעמוד בכל הדרישות הטכניות 

 הכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל הדרישות הנובעות מתנאי כל שהוא הכלול בהן.

 

 העבודות היקף תיאור .1.4

כולל מכלול מערכת לייצור ואקום אספקת והתקנת מערכות לאספקת גזים רפואיים 

 ומכלול מערכת לייצור אוויר נשימתי.

 

"התכניות" משמעותן כל התכניות המצורפות לחוזה זה בהתאם לרשימת התוכניות, כמו כן,  .1.5

 כל התכניות שימסרו לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה והשלמת ו/או לרגל שינויים.

 

העבודה ויתאם את המיקום, התוואי, המפלסים,  הקבלן יבדוק את התכניות לפני תחילת

מידות המתקנים וכיו"ב, לתכניות הבניין תוך התחשבות ועדכון עקב שינויים או סטיות 

מתוכניות אלו. על הקבלן להכין בעצמו תכניות נוספות שתידרשנה להשלמת העבודה. כל 

 שינוי שיעשה הקבלן טעון אישור המפקח בכתב מראש.
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לפני ביצוע העבודה את כל "התכניות" ובנוסף את תכניות הקונסטרוקציה על הקבל ללמוד 

והאדריכלות של הבניין. לבדוק את התאמתם לגבי יעודן והתאמתן לדרישות של הרשויות 

המוסמכות היות והוא לבדו אחראי למסירת "המתקן" לרשויות המוסמכות, למהנדס 

 ולרשות במצב עבודה תקין ומוכן לפעולה.

 

לבדוק את כל התכניות ואת כל המידות הנתונות וכל מקרה שתמצא טעות או  על הקבלן

סתירה בתכניות, בשרטוטים, במפרט הטכני עליו להודיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי 

איזו מהן תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנידון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד 

 הנ"ל.  הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות

 

הקבלן ישא באחריות המלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע ביחס למפלסים גמורים, מיקום, 

ציוד, שיפועי צינורות ודיוק העבודה בתאום עם שרטוטי אדריכלות והקונסטרוקציה ופרטי 

 ציוד הפנים.  

 

 כללי .2

 

 טרם התחלת העבודה על הקבלן .2.1

ישות המיוחדות של אותה רשות לברר ולוודאות את נקודות ההתחברות לברר את הדר -

מקומית ההתחברות וההכנות הנדרשות ולפעול בהתאם לכך. כל העבודות בגין 

 ההתחברויות הנ"ל נכללות במחיר המתקן.

לספק לאישור פרוספקטים וקטלוגים של כל הציוד והאביזרים שיסופקו ויורכבו על ידו.               -

 ה ואחזקה מונעת. חומר זה יכלול במידת הצורך הוראות הפעל

לבדוק את כל התוכניות גם מענפי הבניין האחרים שעלולים להיות קשורים בעבודתו ואת  -

 כל התנאים בבניין.

 

כל העבודות יעמדו בדרישות התקנים הישראלים ויבוצעו בהתאם לתקנות ולהוראות של   .2.2

הג"א וכל הרשויות המוסמכות משרד העבודה, חברת החשמל, משרד הבריאות, מכבי אש, 

 יתר הרשויות המוסמכות.

 

העבודות יבוצעו בהתאם למפרט ולתוכניות המצורפות אליו. אין לבצע כל שינוי בלי אישור  .2.3

 מוקדם מהמתכנן ובמידה ויבוצע שינוי כלשהו בלי אישורו יהיה על הקבלן לשנותו על חשבונו.

 

 טיב החומרים והעבודה .2.4

אימו לדרישות התקנים הישראליים החומרים והמוצרים יהיו חדשים ומשובחים וית

 העדכניים.
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בהעדר תקן ישראלי, יתאימו החומרים והמוצרים לדרישות התקנים הבריטיים המתאימים 

. על קבלן להעסיק מנהל עבודה מאושר ע"י המתכנן ומפקח, פועלים NFPAואו לתקני 

 מקצועיים בעלי ניסיון ומתאימים לעבודות שעליהם להוציא לפעול.

 

 ומרים והמוצריםבדיקת הח .2.5

הקבלן חייב לקבל את אישור המתכנן לגבי מקורות החומרים בהם הוא מעונין להשתמש, והן 

ביחס לטיב אותם חומרים, אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור מקור 

החומרים ו/או המוצרים משמש אישור לטיבם. המתכנן והמפקח רשאים לפסול משלוחי 

שר אם אינם מתאימים לצרכי העבודה. על הקבלן לקבל מאת המתכנן חומרים ממקור מאו

והמפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות 

מאותם חומרים לצרכי בדיקה. החומרים ו/או המוצרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות 

ע העבודה. כל סטייה בטיב המתכנן ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש ביצו

החומר מן הדגימה המאושרת, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המידי של החומר הפסול 

 מהמקום על חשבון הקבלן, גם לאחר השימוש בו. 

הפסקת העבודה תהיה על אחריות הקבלן ותימשך עד שהוא יביא למקום חומרים ו/או 

 מוצרים

 ור הבדיקות המעבדה יחול על הקבלן.מטיב מאושר ובכמות הנדרשת. התשלום עב

 העתקי תעודות של תוצאות הבדיקות יש להעביר אל המתכנן.

 

 ציוד .2.6

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור המתכנן והמפקח לפני 

תחילת העבודה. ציוד אשר לא יאושר על ידו, יסולק מן המקום ע"י הקבלן על חשבונו ויוחלף 

בציוד אחר מסוג מאושר. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות וכל יתר המסמכים באורח 

מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ולשביעות רצונו של המהנדס. עבודות אשר 

הוראת דין כלשהוא מסדירה ביצוען או שלגביהן קיימות דרישות, תקנות וכדו' של רשות 

לגבי עבודות החשמל, תאגיד המים ומשרד הבריאות לגבי  מוסמכת כגון: חברת החשמל 

עבודות אינסטלציה וביוב וכדו' תבוצע בהתאם לאותן דרישות, תקנות ובהתאם להוראת 

 הדין המסדירה ביצוען.

המתכנן רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, 

 תקנות וכדו'

 יב להמציא אישור זה.של אותה רשות, והקבלן מתחי

 

 תכניות ומסמכים .2.7

על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים והתכניות מוכנים תמיד לשימוש 

 המפקח.

 המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה. 

 

 תיאום עבודה והכנות  .2.8
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להשאיר על הקבלן לדאוג להכנת  שרוולים, ברגים, עוגנים, טריזים וכד' כפי שיידרש וכן 

 חורים, גומחות, שרוולים, פתחים, חריצים, או שקעים למעבר צינורות, כבלים, תעלות וכדו'.

הקבלן יתאם את מהלך עבודתו עם הקבלן הראשי או עם קבלני המשנה השונים כגון: חשמל, 

 ריצוף, טייח, וכו' עליו לבצע את עבודתו להתקדמות ביצוע יתר העבודות בבניין.

לחצוב בקירות, בעמודים או בחלקים אחרים של המבנה ללא אישור בכתב אין הקבלן רשאי 

 מאת הקונסטרוקטור. 

 מידות בתכניות .2.9

על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות ובכל מקרה שתימצא טעות או 

 סתירה בתכניות, בשרטוטים, בפרט, או בכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח.

 

לן להגיש לאחר גמר העבודה על חשבונו, "תוכנית לאחר ביצוע", תרשימים מעודכנים על הקב .2.10

ומפרטים שיכללו את כל השינויים והתיקונים שנעשו במתקן תוך כדי ביצוע. במידת הצורך 

יספק הקבלן קטלוגים, הוראות תחזוקה, הוראות תפעול של המתקנים ויתדרך את איש 

 התחזוקה של המזמין.

 

ר לנציג המזמין ולמהנדס לבקר ולבדוק במקום את החומרים ואת רמת הביצוע הקבלן יאפש .2.11

בשלבי העבודה השונים, כאשר בסמכותם לדחות או לסרב קבלת כל עבודה או חומרים 

 שלדעתם אינם מתאימים לרמה המקצועית המקובלת.

 

ת הקבלן יבצע את עבודותיו בהתאם להנחיות ודרישות האקוסטיות. כל העלויות הקשורו .2.12

 בביצוע ההנחיות כלולים במחירי העבודה.

 

הקבלן יזמין לביקורת את נציגי העיריה, מכון התקנים, מכבי אש וכו' לאישור העבודות  .2.13

 המבוצעות. כל ההוצאות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן המושלם.

 

 תכניות שעל הקבלן להכין .2.14

להעמדת ציוד שקביעתם  תכניות של קונסולים, אביזרי תלייה וחיזוק לצינורות, יסודות

 מלאכה.-תיעשה לאחר בחירת הציוד ושל כל מיני פריטים אחרים שהקבלן יכין אותם בבתי

שרטוטי הרכבה כלליים של מערכי ציוד. שרטוטים אלה יערכו לאחר שהציוד השייך, שהקבלן 

הגיש לאישור אושר ועל בסיס ביקורים בשטח כפי שיידרש. תכניות פתחים בקירות ותקרות, 

אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה. תכניות אלה יועברו לקונסטרוקטור הבניין וזה יהפכן 

לתכניות ביצוע עבור קבלן זה. תכניות ביצוע של יחידות הציוד והתקנתן. תכניות אלה יכללו 

את כל הפרטים כנדרש בחוזה ויביאו בחשבון את חלוקת הציוד לצורך שינועו למקום. תכניות 

פריטים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים מפורטים, רשימת האביזרים מספרם ייצור של כל ה

 הקטלוגי ושם היצרן.

פרטי הרכבת אביזרי המערכות, סכמות מפורטות של לוחות חשמל. תכניות ביצוע של לוחות 

החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות רשימת האביזרים מספרם הקטלוגי ושם היצרן. 

, כח בקרה ופיקוד מהלוחות אל הציוד בהתאם לציוד שיסוכם עליו תכניות החיווט החשמלי

והציוד הקיים היום במפעל. תכניות עבודה וייצור נוספות כפי שיידרש בגוף מסמכי החוזה 
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ולפי הוראת המפקח. קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי. בדפים הקטלוגים יש לסמן בצורה 

נרת, אביזרי צנרת המשפיעים על הזרימה ברורה את ציוד המוצע. תזרים עקרוני של הצ

)שסתומים, ברזים( והציודים המורכבים כולל רישום קוטרי צנרת, ספיקות נומינליות 

והגדרת הציודים. שרטוטי ביצוע תכניות העבודה יהיו על גבי גליונות שרטוט בגודל תקני 

ר את התכניות. שעליהן יוסיף הקבלן את פרטיו ובין היתר את שם מהנדס הפרויקט שגם יאש

יהיו בתוכנת אוטוקד. עם קבלת צו התחלת העבודה יעביר הקבלן לאישור  CADשרטוט 

רשימות של כל הציוד המיובא שזמן אספקתו ארוך ושלא נרכש ע"י המזמין. כל ההוצאות 

בגין העבודות המפורטות בסעיף זה, כולל ביצוע תיקונים לפי דרישת המהנדס, יחולו על 

 לות בהסכם. תכניות אלו טעונות אישור המפקח.הקבלן ויהיו כלו

 

 

 טיב עבודה ואחריות .3

 

 תקופת האחריות .3.1

 

הקבלן יהיה אחראי על עבודתו עד סיומה וקבלה הסופית ע"י נותן העבודה ואליו יהיה 

 להחליף כל עבודה או חומר שיתקלקל, יינזק או יאבד בלי כל תוספת כספית.

אם לא צוין אחרת תקופת האחריות של הקבלן לטיב החומרים, הציוד, העבודה והפעולה 

חודשים מקבלת המתקן  24התקינה של המתקנים המושלמים שסופקו והורכבו על ידו למשך 

 בשלמותו וקבלת תעודת גמר ע"י המפקח. 

 

המתקן,  תוך תקופת הבדק הקבלן חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות

וזאת יעשה על סמך קריאת המפקח, תוך פרק הזמן המוגדר בנספח השירות שעות ממועד 

שעות. הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך  24הקריאה ובכל מבקרה תוך 

תקפות הבדק, ויספק ויתקין חלק חדש מקורי תקין במקומו. חלקי ציוד פגומים שנלקחו 

 בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפעלת המתקן במשך תקופת התיקון. לתיקון, יוחלפו זמנית 

 

במידה וקבלן לא יבצע תיקונים לאחר פרק זמן סביר מקבלת הודעה על תקלה, רשאי המפקח 

להורות על רכישת החלקים ועל ביצוע עבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב 

 את הקבלן בכל ההוצאות.

 

 

 הסתייגויות .3.2

 

העובדה שהקבלן ביצע את העבודה לפי התכניות, לא מורידה ממנו את האחריות עבור פעולה 

תקינה של כל המתקנים. הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלות הנובעות משגיאות בתכניות, 

שהקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. לשם כך על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות לפני 

וש מהמהנדס את כל ההסברים עד להבנה מלאה של פעולת המתקנים. ביצוע העבודות, ולדר

במקרה וההסברים שיינתנו לקבלן ע"י המהנדס לא יניחו את דעתו של הקבלן, ויהיו לו עוד 
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ספקות לגבי פעולתם התקינה של המתקנים, חייב הקבלן לפרט זאת בכתב עבור המפקח. 

או החומר, או חלק מהמתקן או  העובדה שהמהנדס הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד,

 שאישר את העבודה בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו.

 

 טיב העבודה וביקורת במהלך הביצוע .3.3

 

בכל שלב באחריות הקבלן להזמין ביקורת מכון התקנים/מעבדה מוסמכת ונציגי "שרות 

ת כלול בחוזה ולא שדה" של יצרני/ספקי הצנרת והציוד לבדיקת טיב העבודה. מחיר הבדיקו

ישלום בנפרד. דוחות ימסרו למפקח, בסוף העבודה יש להעביר למפקח דוח ואישור סופי על 

 ביצוע כל העבודות בתחומו של הקבלן. יש לראות זאת כתנאי הכרחי למסירת העבודה.           

 

 פגמים וליקויים .3.4

 

התקינה של המתקן בכללו, במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, או בציוד ו/או בפעולה 

או בטיב העבודה תוך תקופת האחריות, רשאי המהנדס לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה 

הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים או החומרים הלקויים שלא 

מאפשרים פעולה תקינה של המתקן, ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד 

וך תקופה סבירה, שתיקבע ע"י המהנדס ועל חשבון הקבלן. במקרה כזה אם והאביזרים ת

יהיה זה לאחר מתן תעודת השלמה לקבלן, תבוטל תעודת ההשלמה לגבי חלק ו/או ציוד הנ"ל 

 של המתקן.

 

 כתב אחריות .3.5

 

לפני תעודת השלמה, על הקבלן למסור למהנדס, בהתאם לתנאי החוזה, כתב אחריות לטיב 

, לטיב העבודה ופעולה תקינה של המתקנים המושלמים. בנוסף לכתב החומרים והציוד

האחריות הנ"ל, על הקבלן לספק כתבי אחריות על שם המזמין מכל ספקי הציוד והאביזרים 

שיורכבו במתקנים הנ"ל. מסירת כתבי האחריות של ספקי הציוד לידי המהנדס, לא משחררת 

רשאי לתבוע את הנזקים ו/או החלפתם  את הקבלן מאחריותו עבור אותו ציוד, והמהנדס

 ותיקונם מהקבלן או מהספק, או משניהם יחד, לפי ראות עיניו.

 

הקבלן חייב להשיג על חשבונו את כל האישורים הקשורים בנושא הבטיחות, על הקבלן לבצע  .3.6

את כל סידורי הבטיחות ויהיה אחראי כלפי המזמין עבור כל התביעות לנזק כספי או גופני 

 רם תוך או בתחום עבודתו ע"י אנשיו או ציודו.אשר יג

 

 הנחיות כלליות לכל סוגי הצינורות .4

 

 קטרים נומינליים .4.1

כל הקטרים המסומנים בתכנית הם קטרים נומינליים ומידותיהם בקוטר )אינץ'( תואמים 

 בקירוב לקוטר הפנימי של הצינור.
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 ניקיון ושלמות הצינורות .4.2

כל הצנרת חייבת להיות ללא פגמים. נדרש להקפיד על אחסון נאות של כל הצינורות באתר 

בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ולא יחדור לכלוך לתוך הצינורות. יש לבצע בדיקה וניקיון לכל 

צינור לפני הרכבתו. צינור פגום לא יורשה להתקנה. לאחר גמר ההתקנה או העבודה יבוצע 

 ור. איטום לקצה הצינ

 

 הרכבת צנרת גלויה .4.3

הרכבת צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהיה גישה לצרכי תיקונים או החלפה מבלי לפרק 

צינורות אחרים של המתקנים וגם לא צינורות של המקצועות האחרים. יש לבצע תיאום עם 

 קבלנים אחרים טרם הביצוע.

 

 ומתלים תמיכות .4.4

במפרט הכללי הבין  07012ף תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעי -

 משרדי.

תמיכות הצנרת תהיינה חרושתיות כדוגמת "מופרו" או שווה ערך וכל  -

 סדרת האביזרים הנלווים.

התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה )באישור בכתב ע"י  -

הקונסטרוקטור( והיו מותאמות לעומס הצנרת. במקומות בהם נדרשים 

יגיש הקבלן לאישור את פרט הקונזול.קונזולים לתמיכות מספר צי  נורות 

מרחקים בין התליות לצנרת אופקית בהתאם לתקנים הרלוונטיים  -

 והנחיות יצרן.

ויבודדו למניעת רעש, הכל בהתאם  - כל אמצעי התליה יהיו מגופרים 

יועץ האקוסטיקה. לפי דרישת המפקח יהיו תמיכות עם בולמי  לדרישות 

 רעידות קפיציים.

תהיה כך שבשום אופן לא ישפיע משקל הצינור או האביזר תמיכת הצנרת  -

 על מחברת הצנרת.

גומי  -  .EPDMהצינורות יבודדו ע"י פסי 

החבקים וכל האביזרים יהיו מגולוונים, ברגים ואומים מנירוסטה. על  -

 הקבלן להגיש לאישור המפקח את פרטי תלית הצנרת טרם הביצוע.

 

 שרוולים .4.5

צות, קירות או תקרות יוסדרו שרוולים בקוטר גדול לפחות לכל הצינורות העוברים דרך מחי

מ"מ מהקוטר החיצוני של הצינור העובר בשרוול. השרוולים יותקנו תוך כדי מהלך  15-מ

יציקת הקירות. בכל מקרה בו יתקין הקבלן שרוול שלא בהתאם לצורך או מיקומו אינו 

ויתקין שרוול חדש. לא  מתאים יבצע הקבלן קידוח בקוטר תואם באמצעות מקדח יהלום

תורשה חציבה מכל סוג. השרוולים יהיו מפלדה דרג ב', מגולוונים  ובאורך תואם את רוחב 
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הקירות. לאחר התקנת הצנרת יסתום הקבלן את הרווח בין הצינור לשרוול בחומר המאושר 

 ע"י יועץ הבטיחות. לכל הצינורות העוברים דרך מחיצות או קירות גבס יותקנו שרוולים

מחומר עמיד אש ומאושר ע"י יועץ הבטיחות. בקירות גבס המפרידים בין אזורי אש שונים 

למעברי צנרת יש להתקין שרוולי פלדה דרג ב' מגולוונים ולאטום באמצעי איטום מאושרים 

ע"י יועץ הבטיחות. במעברי צנרת דרך קירות רצפות הממ"מים יותקנו שרוולי הג"א מסוג 

 יון".-ף מתוצרת "אורמאושר ע"י פיקוד העור

 על המעברים דרך קירות, רצפות או תקרות יש לבצע לפי פרטי יועץ איטום ואקוסטיקה.

 

חדירות דרך קירות חוץ של המבנים יצוידו באטימה משוכללת נגד חדירת מים ורטיבות כגון  .4.6

, הכל בהתאם להחיות יועץ האיטום.  כל מעברי הצנרת דרך LINK-SEALאוטמים מדוגמת 

או שווה  MCTמעטפת חדרים מוגנים יעשו ע"י הכנסת צינור ביציקה, ע"י שרוול אטימה כגון 

 ערך הכל בהתאם לדרישות פיקוד העורף.

 

 רקורדים .4.7

 אחרי כל שסתום הברגה ובכיוון הזרימה, יש להרכיב רקורד.

 

להנחיות יועץ הבטיחות באמצעות שיטות איטום תואמות  איטום מעביר אש יעשה בהתאם .4.8

UL  אוFM בכל מעבר צנרת פלסטית בין הקומות או בין אזורי אש יותקן קולר אש לפי פרט .

 מאושר ע"י יועץ הבטיחות.

 

 מבחנים  .4.9

. חשוב להקפיד לבצע את הבדיקות הנדרשות G-01 –על לבצע בדיקות למערכת בהתאם נוהל 

בזמן הנכון כדי לא לגרום נזק לבניה )פתיחת קירות, תקרות וכו'(. כל  לכל שלב של עבודות

נזק שיגרם כתוצאה מכך יטופל על חשבון הקבלן. אחרי כל בדיקה כחלק מנוהל הבדיקות 

והמסירה יש לצרף את דו"ח הבדיקה המציין את תאריך הביצוע ושמות המשתתפים. כל 

לכל הצנרת תבוצע שטיפת ניקוי. השטיפה  הבדיקות תבוצענה בנוכחות נציג במכלל והמפקח.

תבוצע בגמר התקנת הצנרת או בכל שלב אחר שיידרש )בדיקות ביניים וכו'( ובדיקת הלחץ 

 ולפני חיבור פסי האספקה והשקעים.

 השטיפה תבוצע עם אויר דחוס יבש ונקי משמן שיסופק מבלוני אויר דחוס רפואי.

ם. בשלב א' בדיקת הצנרת המותקנת וללא פסי בדיקת לחץ לגזים רפואיים תעשה בשני שלבי

האספקה, השקעים והאביזרים. בשלב ב' הבדיקה לאחר חיבור הפסים והשקעים. הבדיקות 

 תעשינה באמצעות אויר דחוס יבש ונקי משמן שיסופק מבלוני אויר דחוס רפואי.

 מחיר המבחנים כלול במחיר המערכת.
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 צנרת  .5

 

, נקייה במקור לחמצן )ניקוי ע"י יצרן  Lצנרת הגזים הרפואיים תהיה מסוג נחושת, דגם  .5.1

של הצנרת להוכחה של דרישה   COC, יש לספקG-01הצנרת(  לפי הנחיות משרד הבריאות 

 זו.

 

הספחים של הצנרת יהיו חרושתיים ומתאימים להלחמה בשיטת הלחמת )שקע תקע( מילוי  .5.2

ר הברגה או פלייר או לחיצה בכל רשת האספקה. רקורדים מותרים עם סילפוס. אסור כל חיבו

אך ורק בחיבור לציוד )כגון מדחסים או פילטרים( וכאשר אין ברירה, שאר התשתית מהמקור 

 ועד לשקע האספקה תהיה בהלחמה.

 

הצנרת תהיה מותקנת ע"י חברה מאושרת ובעלת ניסיון בתחום, כנ"ל הפיקוח על התקנתה  .5.3

ת ע"י גוף מוכר ומאושר. כל ההלחמות יהיו עם הזרמת חנקן בזמן ההלחמה ובדיקתה הסופי

וללא היווצרות פיח בצינור. בכל שלב אם יהיה חשש לניקיון הצנרת עקב עבודה לא לפי התקן 

 לפיקוח תיהיה אפשרות לבקש לחתוך צנרת לבדיקה פנימית. 

 

 אם גם רפואיים גזים לצינור תקשורת או הארקה חשמל, פיקוד, כבל להצמיד בהחלט אסור .5.4

 אחד יופרדו מסלול באותו מותקנים אם והכבלים מערכת. הצינורות אותה את משרתים הם

 התקנתם י"ע או/ו המסלול לאורך כל ביניהם מ"מ 50-גדולמ מרווח שמירת י"ע מהשני

 נפרדות. בתעלות

 

 שחורה ובין פלדה אחד מצד נחושת בין ובפרט שונות מתכות שתי בין ישיר למגע להביא אין .5.5

 אליהם ציוד רכיבי ועל הצינורות, הספחים, התמיכות על חל שני. האיסור מצד מגולוונת או

 הצינורות. מתחברים

 

 פחות לא יהיה כלשהי לדופן או לקיר לתקרה צינור בין או אחר לצינור צינור בין המרווח .5.6

 )ספח הצינור היקף על להיות שיכולה ביותר הקיצונית מהנקודה נמדד מ. המרווח"מ -50מ

 עליו(. המותקן אבזר או מספחיו

 

  לא  יבטיחו שהצנרת  ההתקנה  ושיטת  האפשר המסלול  ככל  קצר  יהיה  הצנרת  מסלול .5.7

 הגנה או לקפיאה. אמצעי  קורוסיבית  לאווירה  לאש, לחום, לפגיע מכנית,  חשופה  תהיה

 הצורך. לפי יותקנו מתאימים

 

 לעיל, להתקנת צנרת גזים: האמור בהחלט, לאור סוריםא להלן המפורטים המקומות .5.8

 

 מים חימום וחדרי הסקה חדרי זה ובכלל דודים חדרי •

 .ואקום רפואי מערכות או רפואי אויר מערכות משרתים הם אם אלא(מכונות חדרי •

 כביסה ומחסני מכבסות •
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 ובקרה חשמל חדרי •

  מטבחים •

 באשפה טיפול אזורי •

 .מלאכה ובתי מסגריות •

  פיר מעלית •

 חמים צינורות בהם שמותקנים סגורים וחללים תעלות •

  חניונים •

 ואמבטיות. שירותים בחדרי •

 

 תמיכות  .6

 

 כמו קונסטרוקטיביים קבועים לאלמנטים ובטוחה יציבה בצורה יעוגנו והמתלים התמיכות .6.1

 יגרום שלא באופן ובמקום ייעשה ומבטון. העיגון מפלדה ועמודים קירות, תקרות, קורות

 הנתמכים. לצינורות או אלה לאלמנטים כלשהו נזק

 

 .1המפורטים בטבלה  הערכים על עולים שאינם במרווחים לתמיכות יחוברו הצינורות .6.2

 

 : מרווחים מרביים בין תמיכות לפי קוטר 1טבלה 

 

 

 קבוצת של במקרה .כאחד אנכיים צינורות ועל אופקיים צינורות על חלים בטבלה הערכים

  הקוטר  בעל  הצינור  לפי  התמיכות בין המרווח ייקבע תמיכות לאותן המחוברים צינורות

 .צינור ביניים לאותו תמיכות מותקנות אם אלא ביותר  הנמוך

 

 סימון וזיהוי  .7

 

 אמצעי זיהוי, התראה י"ע ,התקנתם במהלך יסומנו, גם האספקה רשת רכיבי ושאר הצינורות .7.1

 תכולתם, תפקידם, מגבלותיהם, כיוון של מוחלט לזיהוי הנדרשים ובכמות באופן והוראה

 התקנתם לנקודת יתאימו  הסימון שלהם. אמצעי הסיכון ורמות העבודה לחצי ,הזרימה

 .לנקודת ההתקנה אופייניים  בתנאים עמידים ויהיו

 

 הצבעים מפתח לפי הזורם סוג לזיהוי ישמש הצינור של העליון הצבע גוון .7.2

 :להלן  2 בטבלה המפורט

 נומינלי קוטר 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4

 'אינץ

 מרבי מרווח 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 2 2 2.5 2.5 3 3 3

 מטר
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 L-70) נהל לפי( רפואיים גזים צינורות לזיהוי עליון צבע גוון 2 : טבלה

 

 הזורם סוג גוון

 חמצן לבן

 להנשמה רפואי אויר ירוק

 למכשור רפואי אויר ירוק

 וצהובות  שחורות  זיהוי  טבעות   עם   אפור

 .מעלות 45 בזוית נטויות

 ואקום

 חנקן שחורות זיהוי טבעות עם אפור

 אוקסיד ניטרוס .תכלת בצבע זיהוי טבעות עם ירוק

 הפחמן תחמוצת דו אפור

 הרדמה גזי פינוי מקומית יוגדר L-70 ב מוגדר לא

 

 .באותה שיטה ימשיכו אחר גוונים מפתח או אחרת סימון שיטת נהוגה בהם רפואה מוסדות

 י"ע הרפואי המוסד לתחום מחוץ תיעשה קבל,  י"ע המבוצעות בעבודות הצינורות צביעת

 מקצועית מצבעה ברשותו אם עצמו הקבלן י"ע או צביעה בעבודות שמתמחה מלאכה בית

 ISOצינורות לפי תקן  הסמכה צביעת מקרה תהיה  בכל המבצע,  הגורם  ברשותו  .ומצוידת

9001 . 

ביצוע הצביעה. כל התהליך   אופן  את  שמפרטת  התאמה  תעודת  עם  הצינורות יסופקו

 .G-01והרכב החומרים יהיה תואם לתקן 

 

 כל הצינורות יסומנו ע"י מדבקות זיהוי בכפיפות לכללים המפורטים להלן: .7.3

ההדבקה שלה יהיו עמידים בפני המדבקה, צבע הרקע שלה, הכיתוב המודפס עליה וחומר 

לחות ומים ובפני קרינת שמש. המדבקה  תישא  את  ההגדרה המדויקת של הזורם שבתוך 

הצינור ואת כיוון הזרימה שלו. הטקסט יהיה במקביל לציר הצינור. גובה האותיות לא יהיה 

סור  בהחלט  מ"מ  המדבקה  תוצמד  היטב  לצינור על  שטח  ישר,  נקי  ויבש.  א 6 –פחות מ 

להצמיד את המדבקה מעל חיבור בצינור או מעל ספח מספחיו. רוחב המדבקה יתאים לקוטר 

 הצינור ויבטיח אחיזה טובה ועמידה.

 

 המדבקות תוצמדנה לצינור במרווחים ובנקודות המפורטות להלן:

 מטר לפחות בקטע ישר של הצינור. 5כל  •

 ימה.סמוך לכל הסתעפות ולכל שינוי בכיוון הזר •

 לפני ואחרי מעבר דרך קיר, מחיצה, רצפה או תקרה. •

 סמוך לכל שסתום ניתוק. •

 סמוך לנקודות התחברות לפריטי ציוד. •
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 גוון הרקע וגוון הכיתוב של המדבקה יהיו כמפורט להלן: .7.4

 

 הזורם סוג הרקע גוון הטקסט גוון

 .דחוסים רפואיים גזים כחול לבן

 .הרדמה גזי ופינוי רפואי ואקום צהוב שחור

 

 רכיבי המערכת .8

 

, נקיים לחמצן מפליז או פליז מצופה. מגיעים  G-01שסתומי הניתוק יהיו תואמים לתקן ה  .8.1

באריזה אטומה עם קצוות נחושת מולחמים מהמפעל. ברזים אלו מיועדים להלחמה ללא 

הברזים  VITONפרוק הברז וללא פגיעה בניקיון שלו .לברזים תהיה אטימה של אטם מסוג 

 או שווה ערך מאושר .  CPXיהיו מתוצרת 

 

ארון ברזים יותקן לכל אזור )לפי הגדרת המתכנן ( ויכלול ארון שקוע בקיר עם דלת נעולה .  .8.2

לכל סוג גז יותקן ברז ושעון לחץ , את שעון הלחץ יהיה אפשר לראות ללא פתיחה של הדלת . 

הארון יתוכנן כך שבמידה ואחד הברזים סגור לא יהיה ניתן לסגור את דלת הארון. הארון 

אושר משרד הבריאות עם אישור אמ"ר בתוקף. הארונות יהיו תוצרת צריך להיות מ

 או דגם ש"ע .  CLE-310"קלינטיקה" דגם 

 

מצבים  3לוח התראה אזורי יותקן לכל אזור )לפי הגדרת המתכנן( ויכלול התראה לכל גז עם  .8.3

לחץ ,לחץ גבוה ,לחץ תקין ולחץ נמוך . הלוח יכלול מסך מגע לכל גז שיציג את ההתראות ואת 

הקו. לכל גז יהיה מתמר משלו אשר יחובר ישירות לכרטיס האלקטרוני שלו .ללוח תהיה 

התראה חוזרת כל משך זמן סופי עד שהתקלה תסתיים ואז היא תבטל את עצמה. ללוח 

התראה תהיה אופציה של חיבור כל ההתראות מחדר המכונות ותצוגה שלהם על גבי המסך. 

הות ההתראה ולד או נורה למצב תקין )ירוק( או מצב לכל התראה תהיה שורה ברורה למ

ואישור אמ"ר של משרד הבריאות.  FDAאו  CEתקלה )אדום( . ללוח חייב להיות אישור 

 או ש"ע . TRI-STUXXAVהלוחות יהיו תוצרת קלינטיקה דגם 

 

ויתאימו לדרישות האיחוד האירופי או האמריקאי.   G-01שקעים רפואיים יהיו לפי תקן ה  .8.4

-CLEהשקעים יהיו מיצרן מאושר עם אישור אמ"ר. השקעים יהיו תוצרת קלינטיקה דגם  כל

 או ש"ע. 210

 

 מערכת אויר רפואי: .8.5

מייבשי קירור , מייבש  2מדחסים המותקנים על מכל אחד,  3מערכת האוויר תכלול מערכת 

 פילטרים עם יכולת החלפה ביניהם )דופלקס(. 3ענפים שכל אחד כולל  2-כימי,   ו

עד   G-01-הסעיף כולל התקנה של כל המערכת כולל צנרת וכולל ברזים לפי הסכמה של ה

לברז יציאה ראשי. כולל ברזי מעקף, צינורות גמישים, פורקי לחץ, אל חוזרים, מדי לחץ וכל 

 מה שצריך לספק עבור מערכת עובדת לפי התקן.
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 מפרט רכיבים מוגדר לפי חברת אסולין אך ניתן לתת ש"ע

  

 מדחסי אויר ללא שמן מותקנים 3דת אויר דחוס הכוללת יחי .8.5.1

  VS204X3-250דגם  –ליטר  250ע"ג קולט בנפח 

 כ"ס. 6המדחס 

 פזות. 3המדחס 

 ליטר.  250יח' דחיסה מורכבים על קולט אויר  3

 ליטר אויר בדקה. 600הספק 

 אטמוספרות. 8לחץ עבודה 

1400  M.P.R  

 DBA 68רמת רעש 

 בוכנות. 2דרגה אחת, לכל יח'  דחיסה 

 מיקרון ביניקה 10מסנן אויר 

 שסתום בטחון

 סידור שחרור לחץ האויר מהבוכנה כאשר המדחס אינו פועל.

 חוזר-ברז ניתוק וברז אל

 סל"ד 1450המדחס תלת פאזי 

 המיכל מיוצר בפיקוח מכון התקנים.

  

 קולט אויר .8.5.2

 ץ.קולט אויר יהיה במבנה גלילי אופקי, צבע אפוקסי פנים וחו

המכסים עשויים מפח שלם והגליל עם תפר  ST 37.2הקולט בנוי פח פלדה מסוג 

בהתאם לתקנים  ASMEאורך אחד בלבד. הקולט מיוצר בהתאם לתקן 

הישראליים המעודכנים למכלי לחץ ועל פי הוראות משרד העבודה ליצור ובדיקה 

 של מכלי לחץ.

 שנים ע"י מכון התקנים +  10 –למיכל תצורף ביקורת הידרוסטטית תקפה ל 

חודש ע"י מהנדס בודק של משרד העבודה.                                   26 -ביקורת תקופתית תקפה ל

 אטמ' 10לחץ תכנון: 

 אטמ' 15לחץ בדיקה: 

 ליטר 250נפח הקולט: 

 הקולט. מדחסי אויר שמותקנים על 3הקולט כולל   

אביזרים הקולט מצויד בכל הפתחים והאביזרים הדרושים לתפעול פונקציונאלי 

 מלא של המתקן המרכיבים העיקריים הם:

 מנומטר

 שסתום בטחון

 ניקוז ידני ואוטומטי, עם ברז ניתוק.

 חיבור בדיקה ובקרה

 חיבורי כניסה ויציאה.
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 מייבש אויר .8.5.3

בנתונים  DRIER REFRIGERATED AIRמיבש אויר יהא על בסיס קירור 

 הבאים:

 C  º40ליטר בדקה ) אויר חופשי(  936נתוני עבודה ספיקה 

 אט' 16לחץ אויר  עד 

 C º3טמפ' עיבוי 

 מקסימום  C º45טמפ' אויר בכניסה 

 מקסימום C º40טמפ' סביבה 

 מבנה כללי

יחידה מושלמת בתוך ארון עשוי פח צבוע אפוקסי המייבש כולל מערכת בקרה 

מושלמת. מעבה גז מקורר אויר, צנרת אויר: נחושת, מחליף חום אויר  ופיקוד

 לחימום האוויר המטופל היוצא ע"י  האוויר הנכנס.

 אינדיקציות

 טמפ' עיבוי, לחץ אויר

 פיקוד

 פיקוד אוטומטי לשמירת טמפ'  עיבוי קבועה בכל תחומי הספיקה

להפסקת פעולת התראה )מגע יבש( במקרה תקלה של עלית לחץ ראש הגורמת 

 היחידה.

אביזרים נוספים: ניקוז אוטומטי )חשמלי( לפי טיימר, ניקוז אוטומטי )מכני 

 מטיפוס מצוף(, ניקוז ידני.

  

 מייבש אויר מסוג ספיחה. KDD120מייבש סופח דגם  .8.5.4

המייבש מכיל חומר ספיחה בשני מכלים, מיכל אחד נמצא בעבודה ומייבש את 

ומר. הספיחה במיכל השני מרוענן ע"י אוויר דחוס האוויר הדחוס כשבאותו הזמן ח

המסופק מתוך המערכת ללא גופי חימום נוספים, לאחר שהחומר במיכל ריענון, 

 שני המכלים מחליפים

תפקידים והמיכל בעל החומר היבש מייבש את האוויר הדחוס ובו בזמן החומר 

 הרטוב במיכל השני מרוענן ע"י אוויר דחוס.

 לוטין ומתוכנן לעבודה רצופה.המייבש אוטומטי לח

 נתונים:

 (   CFM  48ליטר לדקה   ) 2000ספיקה עד   

 .    C ° 50טמפרטורת סביבה מותרת  

 .C ° 35טמפרטורת כניסת אויר. 

 בר( עפ"י הדרישה( 7בלחץ    - C ° 20 ,C °40,  C °70טמפרטורת נקודת טל  . 

 דקות. 5/5בר. תוכנית עבודה  10לחץ עבודה מותר 

 HZ 50/V230מתח חשמלי: 

 .1/2חיבורי צנרת "

 המייבש כולל מערכת סולוניידים וטיימרים לביצוע תהליך רגנרציה וניקוז.

 מ"מ. 1280מ"מ, גובה  405מ"מ, רוחב  470מידות: אורך 
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 .G-01מדחסי אויר ומייבשים לפי תקן  3-לוח פיקוד ל .8.5.5

 

 הלוח יבנה לפי ההגדרות בתקן הכוללות:

נועד לאפשר הפעלת מדחסי האוויר, מייבשי האוויר ופיקוד לברזי לוח הפיקוד 

ניקוז, מד בקרת לחות )מד נקודת טל( אם הוגדר כולל מתן הגנה חשמלית על מנועי 

 המדחסים וחיווי ע"י נוריות אזהרה וזמזם על תקלות.

מדחסים תלת פאזיים בהספק   3-הלוח מבוסס על מפסק זרם ראשי ומעגלי הפעלה ל

", 0א. כולל בורר מרכזי כאשר, לכל מדחס יש אפשרות למצב הדממה "כ"ס כ"6

 ".2", ובמצב פעולה ידני "1מצב פעולה אוטומטי "

 

 במצב אוטומטי:

o .החלפה אוטומטית בין המדחסים עפ"י ע"פ מחזור פעולה  

o  מדחס מוביל נכנס לפעולה כשהלחץ במערכת נופל מערך שנקבע מראש. כשהערך

 חס המוביל נכבה.לחץ עליון מתקבל, המד

o  מדחס תורן ייכנס לפעולה, אם הלחץ במערכת ממשיך לרדת לערך שנקבע מראש

)הניתן לכיוון(. המדחס התורן יכבה כשהמדחסים יגיעו יחדיו לערך עליון שנקבע 

מראש, יחד עם המדחס המוביל )גמר לחץ פעלת מדחסים(. בהתאם תופיע 

 התראה על כניסת מדחס תורן לפעולה.

o   דק' )ערך ניתן לכיוון( מפעולת מדחס  20ורן יוכנס לפעולה גם אם עברו מדחס ת

מוביל שלא הפסיק לעבוד בפרק זמן זה, במקביל להתניות הרגילות. בהתאם 

 תופיע התראה על כניסת מדחס תורן לפעולה.

 

 במצב ידני:

מדחסים שיופעל במצב ידני, יעבדו ע"פ ערך פרסוסטט דיפרנציאלי, בהתאם לחצי 

 ה הדרושים.הפעול

התראה אורקולית: זמזם שיופעל במקרה של תקלה כלשהי, הניתנת \חזית לוח

 לביטול ע"י לחצן, מנורה אירוע דולקת כל עוד תקלה קיימת.

 

 תיאור חזית לוח:

 נורות חיווי הזנת חשמל ללוח

 מפסק זרם ראשי על חזית הלוח

 "(2ידני "", 1", אוטומט "0מצבים )מנותק " 3 –מפסק הפעלה לכל מדחס 

 מונה שעות לכל מדחס

 נורות חיווי עבודה/תקלה לכל מדחס )נורת לד(

 יח' נורת התראה ללחץ נמוך ניתן לכיוון ע"י בקר. 1

 יח' נורות התראה ללחץ גבוה ניתן לכיוון ע"י בקר. 1
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 ( לעבודה.2#נורת התראה על כניסת מדחס תורני )מס' 

 לחצן ניסוי נורות וזמזם.

 לחצן השתקת צופר.

 

( ושקע פנימי בלוח 230Vהזנות חד פאזיות ) 8( בפס החיבורים בלוח, יהיו 1תוספות:

( ומפסק מגן, עבור חיבור מייבשי אויר + ניקוזים )+ מד 16Aמוגנים ע"י ח"א ) –

(. בנוסף שקע פנימי בלוח פיקוד, על פס דין, מוגן ע"י COנקודת טל + בקר לחות 

 ות בלבד.אמפר, לצורך חיבור מחשב שיר 6ממ"ט 

  

 מגעים יבשים:

o .תקלת חשמל הכוללת חוסר פזה )פאזות( או היפוך פזה 

o .עבור התראה לחץ נמוך 

o .עבור התראה ללחץ גבוה 

o .)הפעלה של מדחס תורן )כל המדחסים בעבודה 

 

   כניסות ללוח:

o  לאפשר הפעלת המערכת פרסוסטט  -מ"א  4-20בר עם חיווי  0-16מתמר לחץ

 מכאני 

 להפעלת מערכת במצב ידני  –דיפרנציאלי )מגע יבש( 

o  חיווי לחץ בענף אספקה  -מ"א  4-20בר, חיווי  0-16מתמר לחץ 

 

 ליטר לדקה 1000-מסנן מיקרוני ראשוני קרמי לאוויר דחוס רפואי ל .8.5.6

 מיקרון. 3ליטר אויר בדקה ברמת סינון  1000מסוגל להעביר עד 

 מיקרון. 3 –הגדולים מ מסנן הגנתי לסינון מוצקים ואמולסיה 

 המסנן מעולה לסינון ראשוני במערכות אויר דחוס.

 חיי המסנן ותדירות החלפה ארוכים.

 אטמוספרות. 16לחץ 

 המסנן כולל אינדיקטור לבדיקת מצב אלמנט הסינון.

 בית אלומיניום.

 ניקוז אוטומטי וידני.

   

 ר לדקהליט 1000-מסנן מיקרוני סופח אדי שמן לאוויר דחוס רפואי ל .8.5.7

 מיקרון 0.01ליטר אויר בדקה ברמת סינון   1000מסוגל להעביר עד 

 מיקרון. 0.01 –פילטר לעצירת מוצקים וחלקיקי שמן הגדולים מ 

 .PFמומלץ להרכבה אחרי מסנן מפריד שמן 

 .99.99% –מבטיח אספקת אויר הנקי משמן ב  HFפילטר 

 מיועד להתקנה במערכות הדורשות אויר נקי וטהור.

 אטמוספרות. 16לחץ 
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 הפילטר כולל אינדיקטור לבדיקת מצב אלמנט הסינון.

 בית אלומיניום.

 ניקוז אוטומטי וידני

 

 ליטר לדקה  1000-מסנן פחם פעיל לאוויר דחוס רפואי ל .8.5.8

    CF 1000פילטר פחם 

 מיקרון. 0.003 -ליטר אויר בדקה ברמת סינון 1000מסוגל להעביר עד 

 מיקרון. 0.003 –מוצקים ונוזל הגדולים מ  מסנן עדין ביותר לסינון

 .HFמומלץ להתקנה לאחר מסנן אדי שמן 

 מיועד להתקנה במערכות אויר רפואי.

 אטמוספרות. 16לחץ 

 הפילטר כולל אינדיקטור לבדיקת מצב אלמנט הסינון.

 בית אלומיניום.

 ניקוז אוטומטי וידני

 

 כת אויר ללחץ העבודה מערכת ויסות לחץ: מערכת דו ענפית להפחתת לחץ המער .8.5.9

המערכת תכלול בכל ענף ברז שעון לחץ כניסה וסת שעון לחץ יציאה פורק לחץ וברז 

 יציאה.

 
 

 מערכת ואקום: .8.6

ענפים  2-משאבות המותקנות על מכל אחד, מפריד נוזלים ו 2מערכת הווקום תכלול מערכת 

 .שכל אחד כולל פילטר בקטריולוגי עם יכולת החלפה ביניהם )דופלקס( 
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עד לברז  G-01הסעיף כולל התקנה של כל המערכת כולל צנרת וכולל ברזים לפי סכמה של ה

יציאה ראשי. כולל ברזי מעקף, צינורות גמישים, מדי ואקום, צנרת פליטה וכל מה שצריך 

לספק עבור מערכת עובדת לפי התקן. מפרט רכיבים מוגדר לפי חברת האחים פולק אך ניתן 

 לתת ש"ע .

 

 .VAU4.20-250גרמניה, דגם  BECKERקום תוצרת מערכת וא .8.6.1

o  יחידות: 2 –משאבות ואקום 

מק"ש  20לספיקה של  U4.20משאבת ואקום להבים, עם רוטור משומן, דגם 

 אויר        

 מיליבר אבסולוט.  1חופשי, ואקום מרבי 

o  כ"ס וכוללת שסתום אל חוזר 0.75כל משאבה מונעת ישירות ע"י מנוע תלת פאזי 

, מפריד שמן בפליטה, מארז אקוסטי יעיל, בקבוק איסוף נוזלים לקו ביניקה

 פליטה   

 )יסופק חופשי(.

 

 יחידה: 1 –מכל ואקום  .8.6.2

ליטר . המכל יכלול פתחים  250המשאבות יורכבו על גבי מכל ואקום אופקי 

מתאימים למשאבות, לאביזרי הפיקוד והחיבור לצרכן. צנרת "בלו" פלבם עם 

חיצונית. במכל יותקנו רגשי הוואקום ומד לחץ, בתחתית המכל שזירת חוטי פלבם 

 יהיה ברז ניקוז.

 

 יחידות: 2 –מסננים בקטריאליים  .8.6.3

 ( .             NEA220VHמק"ש אויר חופשי ) 25מסנן בקטריאלי, לספיקה 

 מ"ל בתחתיתו, עם ברז ניתוק. 250למסנן בקבוק איסוף נוזלים 

 

 לוח פיקוד: .8.6.4

o  משאבות ואקום  2לוח פיקוד עבור 

o  הלוח יאפשר לוגיקה על פי נוהלGO1  החדש של פעולה ידנית של כל משאבה

 ופעולה

אוטומטית כאשר יהיה אפשר לקבוע משאבה מובילה וגם אפשרות פעולה עם 

 החלפה 

 אוטומטית על פי זמן.   

o  3כל לוח יכלול מפסק זרם ראשי, מונה שעות לכל משאבה, מפסק לכל משאבה 

 מצבים           

ידני(, נורות חיווי מצב משאבות, מפסק בורר מערכת -מנותק-)אוטומטית

. החלפה אוטומטית(.נורת 3מובילה,  2#. מש' 2מובילה,  1#. מש' 1הוואקום )

ולחצן ניסוי והשתקת צופר, מגע התראה ואקום נמוך, צופר, לחצן ניסוי נורות 

 יבש להעברת התראות ללוח מרוחק.
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o  סעיף הלוח כולל את רגש הואקום ומפסק ואקום, הנדרשים לחיווי 

 

 יחידה: 1 –מפריד נוזלים  .8.6.5

o .מפריד נוזלים מתכתי, עם הפרדה בין היניקה לפליטה 

o  מ"ל. 250בתחתית המפריד יהיה ברז ניתוק עם בקבוק איסוף נוזלים 

 
 

 

 ירת המערכתמס .9

 

( וסכמות מעודכנות אשר בהם יצוינו AS-MADEעם סיום העבודה יכין הקבלן תכניות עדות ) .9.1

מספר הציוד, מספר הברזים, כיווני זרימה וכדו'. תכניות עדות תהיינה בפורמט ממוחשב 

 .DWGותימסרנה למזמין על גבי מידע אלקטרוני במפורמט 

 

הקבלן יכין ויתקין שילוט מפורט לכל משאבה, אוגר, לוח חשמל, ברזים וכדו'. השילוט יהיה  .9.2

 עשוי בקליט שחור עם חריטה בצבע לבן ויחובר לציוד ע"י שרשרת מגולוונת וברגי נירוסטה. 

 

עם סיום העבודות, הקבלן יבצע בדיקת תקינות ופעולת על רכיבי המערכת ויגיש בכתב מסמך  .9.3

ההתקנות בנוסח הבא: כל מרכיבי המערכת הותקנו עפ"י דרישות המפרט,  המאשר ביצוע

 התכניות והוראות יצרן, נבדקו לאחר ההתקנה ונמצאו פועלים כשורה בהתאם. 

 

המפקח, בהשתתפות הקבלן יבצע בדיקות קבלה של המערכת. בבדיקות אלה תיבדק התאמה  .9.4

 לדרישות המזמין כמפורט במפרט.
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סטים הכללים תיקי הסבר לתפעול  3לקבלת המערכת יכין הקבלן לקראת המסירה וכתנאי  .9.5

 ואחזקה הכוללים:

 

תיאור המתקן, כולל הוראות הפעלה ואחזקה. הוראות טיפול מונע כפי שיידרש ע"י  -

 יצרן הציוד טיפולים תקופתיים וכדו'.

 קטלוגים של ציוד ורשימת חלקי חילוף וספקים. -

 (.AS-MADEמערכת תכניות מעודכנות של המתקן ) -

טבלת סימון של המנועים השונים במתקן, עם ציון עבור כל מנוע של הספק ומנוע,  -

 אמפרז' נומינלי ואמפרז' בעומס, וכוון בטחונות ליתרת זרם של המתנע.

טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והבטחון עם ציון הכיוון של כל אחד מהאביזרים  -

 הנ"ל.

 הוראה של כל אחד מהאביזרים.טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון  -

 

הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן, כך שיוכלו לבצע את הפעולות הדרושות.  .9.6

 בסיום בדיקות הקבלה ולאחר תיעוד מתאים יקבל המבצע אישור בכתב על "גמר העבודה".

 

 

  



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  55 עמוד
 

 

 

 

 ה'מסמך 

 רשימת התוכניות

 

תוכניות אחרות אשר וכן  מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזהמסמך זה 

תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל שינויים 

 אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו.

 

 

  



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  56 עמוד
 

 מבנה א' – תכניות אדריכלות
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 1               1 קיר מסך A01-אל

 6             3 3 דלת מילוט בקיר מסך A01-1-אל

 1           1     קיר מסך A03-אל

 1           1     דלת הזזה קורסת בקיר מסך A03-1-אל

 1           1     דלת הזזה קורסת בקיר מסך A03-2-אל

מעלית -קיר מסך  A04-אל      1           1 

 3         3       חלון A05-אל

 1         1       קיר מסך A06-אל

 1         1       דלת בקיר מסך A06-1-אל

 1         1       חלון פנימי A08-אל

 A09           1       1-אל

 1       1         דלת A09-1-אל

 4       4         חלון A10-אל

 1       1         חלון A11-אל

 1       1         חלון ח.מדרגות A12-אל

 1         1       חלון ח.מדרגות A13-אל

 A14-אל
חלון אלומניום חיצוני לחלון מרחב 

 מוגן
      1         1 

 A15-אל
חלון אלומניום חיצוני לחלון מרחב 

 מוגן
        1       1 

 1         1       חלון A16-אל

קפיטריה פנימיתדלת  A17-אל      1           1 

מרפסת קפיטריה-מעקה זכוכית A18-אל      3           3 

 2       2         חלון ח.פנימי בח.מדרגות A19-אל

 6       1 1 2 1 1 דלת אש לח.מדרגות מוגן A01-מ

 1               1 מעקה ח.מדרגות מוגן A02-מ

 1               1 מאחז יד ח.מדרגות מוגן A02-1-מ

מדרגות חוץ-מעקה קל A03-מ  1               1 

מדרגות חוץ-מאחז יד A04-מ  1               1 
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 מבנה א' )המשך( – תכניות אדריכלות
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מעל ח.אנגלית מעקה גדר A05-מ    1             1 

 A06-מ
קפיטריה, דלת -דלת מחסן יבש

קפיטריה-ח.קירור  
    2           2 

 1         1       מעקה A07-מ

 1             1   דלת מחסן חיצוני A09-מ

 3     3           ארובת מנדף A10-מ

 2             1 1 ת.אויר צח A14-מ

ממ''מחלון  A51-מ  1 1   1 1       4 

 4       1 1   1 1 דלת ממ''מ A52-מ

'' לממ''מ8צ''א  A53-מ  5 5   6 6       22 

 8       2 2   2 2 אטם לצ''א A54 ''8-מ

 A55-מ
 4דלת פתח מילוט בממ''מ, ''

 צ''א
2 3   2 2       9 

 3       1 1     1 סולם מילוט A56-מ

 3           1 1 1 ארון כיבוי אש A71-מ

 4         1 1 1 1 דלתות פיר מערכות A72-מ

 5         2 1 1 1 דלתות פיר מערכות A73-מ

 6       2 4       דלת טיפוסית A01-נ

 4             2 2 דלת מילוט דו כנפית A02-נ

 2             1 1 דלת מילוט חד כנפית A03-נ

.A04 .3-נ מחיצה ניידת בחדר 1א.          1       1 

 A05-נ
דלתות ארונות באולם 

 פיזיותרפיה
1 1             2 

 5         1 2 1 1 דלת כניסה לאגף שרותים A61-נ

 4       1 1   1 1 דלת שרותי נכים A62-נ

 A67-נ
דלת לתא עביט, דלת לתא 

 שרותים יחיד
        3       3 

.A01 10-ש משטח מטבחון 0ב.          1       1 

 10         2 4 2 2 דלת תא שרותים A61-ש

 4           2 1 1 משטח A62-ש

 1         1       משטח A63-ש

 4       1 1   1 1 שרותי נכים קומפלט A64-ש

 2       2         משטח A66-ש
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 מבנה ב' –כלות יתכניות אדר
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 1         1       וטרינה B01-אל

 1         1       דלת בוטירנה B01-1-אל

 1         1       וטרינה B02-אל

 1         1       דלת בוטירנה B02-1-אל

 3         3       קיר זכוכית B03-אל

 3         3       דלת B03-1-אל

זכוכיתקיר  B04-אל        1         1 

 1         1       דלת B04-1-אל

 1         1       קיר זכוכית B06-אל

 1         1       דלת B06-1-אל

 1       1         קירות משרדים B07-אל

 2       2         דלת B07-1-אל

 2       2         קירות משרדים B08-אל

 2       2         דלת B08-1-אל

 1       1         קירות משרדים B09-אל

 1       1         דלת B09-1-אל

 1           1     קיר וטרינה B10-אל

 1           1     דלת ארון כיבוי אש B01-מ

.B05 11-מ דלת חדר שרות 1ב.          1       1 

 1     1           מעקה קל תקני למרפסת B14-מ

 1     1           שער מעבר לגג בנין א' B15-מ

 3     1 1 1       דלת ארון כיבוי אש B71-מ

 2       1 1       דלתות פיר מערכות B72-מ

 1     1           דלתות פיר מערכות B73-מ

 1     1           דלתות פיר מערכות B74-מ

 1     1           דלת ארון עביט B75-מ

 6     5 1         דלת טיפוסית B01-נ

 2       1 1       דלת טיפוסית דו כנפית B02-נ

 15     2 5 6 2     דלת בקיר אבן קיים B05-נ

 1     1           דלת כניסה לאגף שירותים B61-נ

 3     1   1 1     דלת שרותי נכים B62-נ

.B01 10-ש משטח מטבחון 0ב.        1         1 

.B02 .1-ש משטח מטבחון 0ב.        1         1 

.B03 .11-ש משטח מטבחון1ב.          1       1 

.B05 .9-ש משטח בטבחון 1ב.          1       1 
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 מיקום סוג

ף 
ת

ר
מ

-
3

 

ף 
ת

ר
מ

-
2

 

ף 
ת

ר
מ

-
1

 

ע
ק

ר
ק

ק.
ה 

ונ
ש

א
ר
ק.

 

ה
ני

ש
ק.

ת 
כו

ר
ע
מ

ג 
ג

 

לי
ל
כ

כ 
"
ה

ס
 

.B06 .3-ש משטח מטבחון 2ב.            1     1 

.B07 .8-ש משטח מטבחון 2ב.            1     1 

 2       2         דלת תא שרותים B61-ש

 1       1         משטח B62-ש

 3     1   1 1     שרותי נכים קומפלט B64-ש

 26       13 13       חלון דו כנפי גדול 01-שנ

 5         5       חלון דו כנפי צר 02-שנ

כנפי נמוך חלון דו 03-שנ        7 6       13 

 1         1       דלת כניסה ראשית 04-שנ

 8     8           חלון קטן בעלית הגג 05-שנ

 4     4           חלון גמלון הגג 06-שנ

 1       1         דלת למרפסת חזית דרומית 07-שנ

 1       1         חלון למרפסת חזית דרומית 08-שנ

 09-שנ
חלון כנפי מלבני, חלון דו כנפי 

 מלבני
        6       6 

 2       2         דלת חדשה במקום חלון 10-שנ

 2     1 1         דלת חדשה במקום חלון, חרך 11-שנ

 7     7           חלון קטן, חלון קטו 12-שנ

 3         3       חלון מקושת צר 13-שנ

 1         1       דלת מקושתת 14-שנ

 4       3 1       חלון קטו 15-שנ

 2         2       חלון דו כנפי מקושת 16-שנ

 2         2       דלת יציאה חד כנפית 17-שנ

 2           2     חלון ריבועי 18-שנ

 2           2     חלון דו כנפי עם קיפ מחולק 19-שנ

 5     5           דלת חד כנפית למרפסת 20-שנ

 7           7     דלת יציאה מהמרתף עם קיפ 21-שנ

 3           3     דלת יציאה מהמרתף ללא קיפ 22-שנ

 5       2 2 1     חלון קטן באפים צדדים 23-שנ

 2         1 1     חלון קטן במרתף האגף הצדדי 24-שנ

 3           3     דלת 25-שנ

 1           1     חלון 26-שנ

 1           1     דלת עם ידית בהלה 27-שנ

 2       2         חלון נמוך מקושת 28-שנ

 1           1     דלת דו כנפית עם ידית בהלה 29-שנ

 1           1     חלון 30-שנ

 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  60 עמוד
 

 מבנה ג' –תכניות אדריכלות 
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 1           1     קיר מסך C01-אל

 1           1     דלת בוטרינה C01-1-אל

 8           8     חלון חדר C02-אל

 1         1       קיר מסך C03-אל

 1         1       דלת הזזה קורסת בקיר מסך C03-1-אל

מסךדלת מילוט בקיר  C03-2-אל        1         1 

 1         1       וטרינה C04-אל

 1         1       דלת בוטרינה C04-1-אל

 1         1       וטרינה C05-אל

 1         1       דלת בוטרינה C05-1-אל

 6     2 4         חלון פנימי C07-אל

 3       3         חלון C08-אל

 1       1         חלון C08-1-אל

 1       1         חלון C08-2-אל

 1       1         חלון C09-אל

 5     5           חלון C10-אל

חילוץ-חלון C11-אל            1     1 

 1           1     קירות זכוכית C12-אל

 1           1     דלת בקירות זכוכית C12-1-אל

 1     1           חלון פנימי C17-אל

 1         1       וטרינה C18-אל

 1         1       דלת בוטרינה C18-1-אל

 1           1     תריס במשרד קבלה, אזור תרגול C19-אל

 1           1     מעקה מדרגות C01-מ

 1           1     מאחז יד מדרגות C01-1-מ

 1       1         מעקה C02-מ

 1           1     דלת ח.שרתים C03-מ

 1           1     חלון אש קבוע C04-מ

 1           1     דלת ח.חשמל C05-מ

 1           1     דלת אש מחסן C06-מ

 1     1           דלת יציאה לגשר בנין ד C07-מ

 1       1         מעקה ח.אנגלית C08-מ
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 מבנה ג' )המשך( –תכניות אדריכלות 
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 1     1           דלת C09-מ

 2     2           תריס ש.עשן C12-מ

 1         1       דלתות פיר מערכות C71-מ

 1         1       דלתות פיר מערכות C72-מ

ארון כיבוי אשדלת  C73-מ      1   2 1     4 

 7           7     דלת טיפוסית C01-נ

 16     4 4   8     דלת אקוסטית C02-נ

 12     2 2   8     דלת אקוסטית C03-נ

 2         2       דלת כניסה לאגף שרותים C61-נ

 1         1       דלת שרותי נכים C62-נ

 4         4       דלת תא שרותים C61-ש

 1         1       משטח C63-ש

 1         1       שרותי נכים קומפלט C64-ש
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 מבנה ד' –תכניות אדריכלות 
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 1           1     קיר מסך D02-אל

 2           2     דלת בקיר מסך D02-1-אל

 1           1     קיר מסך D03-אל

 1           1     דלת בקיר מסך D03-1-אל

 1           1     וטרינה D04-אל

 1           1     דלת בוטרינה D04-1-אל

 2         2       חלון D05-אל

 1         1       קיר מסך כניסה חיצונית לאגף ד D06-אל

 1         1       דלת הזזה קורסת בקיר מסך D06-1-אל

 D08           3       3-אל

 5       5         חלון D08-1-אל

 D09             2     2-אל

 6     6           דלת יציאה למרפסת גג D10-אל

 2     2           חלון למעבה D11-אל

 2       1 1       דלת מילוט D12-אל

 1       1         מעקה זכוכית D13-אל

 4     4           חלון D14-אל

 1         1       קיר מסך D15-אל

 1           1     מאחז יד מדרגות D01-1-מ

 1     1           שער D02-מ

 1       1         דלת יציאה מאודיטורים D04-מ

 1       1         דלת מחסן D05-מ

 1         1       סבכה מעל ח.אנגלית D07-מ

 1         1       סבכה מעל ח.אנגלית D08-מ

 1         1       מעקה מעל ח.אנגלית D09-מ

מדרגות חוץ-מאחז יד D10-מ      1           1 

מדרגות חוץ-מעקה קל D11-מ      1           1 

 1       1         דלת כניסה לבנין D12-מ

 1     1           מעקה במרפסת גג D13-מ

 2   2             ארובה D14-מ

 2       2         ת.ש.עשן D15-מ

 1       1         מעקה מדרגות חיצוניות בנין ד D16-מ

 1       1         מאחז יד מדרגות חיצוניות בנין ד D17-מ

 7     7           תעלת ניקוז D18-מ

 1     1           מעקה גשר בבנין ד D19-מ
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 מבנה ד' )המשך( –תכניות אדריכלות 
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 1     1           שער בין מרפסת גג בנין ד לגשר D20-מ

 2     2           תריס איורור בגג מערכות D22-מ

 14   14             תריס איורור בגג מערכות D23-מ

 1       1         שער יציאה לרחוב D24-מ

 1     1           מזחלת מים D25-מ

 1     1           מרזב אבץ טבעי D26-מ

 2     2           תריס איורור D27-מ

 2       2         חלון ממ''מ D51-מ

 5       1 2 2     דלת ממ''מ D52-מ

'' לממ''מ8צ''א  D53-מ      7 3 3       13 

 4       1 1 2     אטם צ''א D54 ''8-מ

 5       1 2 2     צ''א D55 ''4-מ

 4       2 1 1     סולם מילוט בממ''מ D56-מ

 2       1   1     ארון כיבוי אש D71-מ

 4     1 1 1 1     דלתות פיר מערכות D72-מ

 1         1       דלת ארון חשמל D73-מ

 1         1       דלתות פיר מערכות D74-מ

 1     1           דלת ארון כיבוי אש D75-מ

 1         1       דלתות פיר מערכות D76-מ

 1           1     דלתות פירים D77-מ

 1           1     דלתות פירים D78-מ

 4       3   1     דלת טיפוסית D01-נ

 7     1 2 3 1     דלת מילוט דו כנפית D02-נ

 1         1       דלת מילוט דו כנפית D03-נ

 1       1         דלת מילוט דו כנפית D04-נ

 4       2   2     דלת כניסה לאגף שרותים D61-נ

 2       1   1     דלת שרותי נכים D62-נ

 1           1     דלת לתא עביט D67-נ

 2       1   1     משטח מטבחון D01-ש

 12       4   8     דלת תא שרותים D61-ש

 1           1     משטח D62-ש

 2       2         משטח D63-ש

 2       1   1     שרותי נכים קומפלט D64-ש

 3           3     משתנה D65-ש
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 מבנה ה' –תכניות אדריכלות 
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 3       3         דלת חד כנפית 51-שנ

 4       4         חלון נמוך מקושת 52-שנ

 1       1         מכלולל דלת ושני חלונות 53-שנ
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 בוסלבית  –אדריכלות ת וינכת תפמ
 

 
  

שם קובץ הערות קנ"מ תאריך מהדורה סטטוס שם הגיליון נושא

ראה 

תוכניות 

פיתוח

1:100 24.05.2017 05 למכרז תכנית העמדה

1:50 24.05.2017 05 למכרז תכנית מרתף 3- 2-

1:50 24.05.2017 05 למכרז תכנית מרתף 1-

1:50 24.05.2017 05 למכרז תכנית קומת קרקע

1:50 24.05.2017 05 למכרז תכנית קומה 1+

1:50 24.05.2017 05 למכרז תכנית קומה 2+

1:50 24.05.2017 05 למכרז תכנית גגות

ראה 

תוכניות 

פיתוח

1:100 24.05.2017 05 למכרז תכנית חפירה ודיפון

08.03.2017 04 למכרז חתכים א-א א2-א2

08.03.2017 04 למכרז חתכים ב-ב ג-ג

08.03.2017 04 למכרז חתכים ד-ד י-י 

08.03.2017 04 למכרז חתכים ה-ה ו-ו ח-ח

08.03.2017 04 למכרז חתכים ט-ט יא-יא

08.03.2017 04 למכרז חתכים ז-ז יב-יב

Bosel_Facades_V14 08.03.2017 04 למכרז חזיתות 1, 2 חזיתות

08.03.2017 04 למכרז חזיתות 3, 4

08.03.2017 04 למכרז חזיתות 5,6,7

08.03.2017 04 למכרז חזיתות 8

08.03.2017 04 למכרז תכנית תקרות קומה 3- 2- תקרות

08.03.2017 04 למכרז תכנית תקרות קומה 1-

08.03.2017 04 למכרז תכנית תקרות קומת קרקע

08.03.2017 04 למכרז תכנית תקרות קומה 1+

08.03.2017 04 למכרז תכנית תקרות קומה 2+

Bosel_Flooring_V14 08.03.2017 04 למכרז תכנית ריצוף קומה 3- 2-

08.03.2017 04 למכרז תכנית ריצוף קומה 1-

08.03.2017 04 למכרז תכנית ריצוף קומת קרקע

08.03.2017 04 למכרז תכנית ריצוף קומה 1+

08.03.2017 04 למכרז תכנית ריצוף קומה 2+

Bosel_Stair_V15 22.03.2017 04 למכרז מבנה א - פיזיותרפיה

22.03.2017 04 למכרז מבנה ג - מסר

22.03.2017 04 למכרז מבנה ד - סיעוד

22.03.2017 04 למכרז מבנה א - מדרגות פלדה

22.03.2017 04 למכרז מבנה ג, ד - מדרגות פנים

22.03.2017 04 למכרז מבנה ד - מדרגות חירום

22.03.2017 04 למכרז מבנה ד - מדרגות חירום

22.03.2017 04 למכרז מבנה ב - מדרגות לשימור

פרטים 

עקרוניים
1:50 08.08.2017 01 למכרז פרטים למכרז

פרטים 

למכרז

Bosel_Resh_ScreenW 21.06.2017 01 למכרז קיר מסך מבנה א' 

21.06.2017 01 למכרז קיר מסך מבנה ג' 

21.06.2017 01 למכרז קיר מסך מבנה א - צפונית

21.06.2017 01 למכרז קיר מסך מבנה ד - צפונית

1:50

1:50

1:100

1:50

001-701

001-505

001-502

001-306

001-601

001-503

001-504

001-401

001-204

001-501

001-203

001-402

001-404

Bosel_Plans_V14

Bosel_Sections_V14

תכניות 

אדריכלות

מס' גיליון

001-101

001-102

001-301

001-103

001-104

חתכים

001-302

001-105

001-107

1:50

001-108

Bosel_Ceiling_V14 001-403

1:50

001-106

001-202

001-304

001-602

001-603

001-604

001-605

001-606

מדרגות

001-608

001-607

R-004 D

פריסת 

R-003 Aקירות מסך

R-002 C

R-001 A

ריצוף

001-303

001-405

001-201

001-305
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שימור –וכניות תמפרט   
 

 
 
 
 
 
 
 

1:50 01.06.2017 04 למכרז תכנית מרתף 1- בית החולים

1:50 01.06.2017 04 למכרז תכנית קומת קרקע
תכניות 

אדריכלות

1:50 01.06.2017 04 למכרז תכנית קומה 1+

1:50 01.06.2017 04 למכרז תכנית קומה 2+

1:50 01.06.2017 04 למכרז תכנית גגות

1:50 01.06.2017 04 למכרז חזית דרומית ומזרחית חזיתות

1:50 01.06.2017 04 למכרז חזית צפונית ומערבית

1:50 01.06.2017 04 למכרז חתך 1-1 חתכים

1:50 01.06.2017 04 למכרז חתך 2-2

MarcusDetails 1:50 01.06.2017 04 למכרז בית החולים פרטי מכרז

למכרז בית החולים מדרגות

1:50 20.07.2017 04 למכרז תכנית קומת קרקע )1.20(
בית 

המרפאות

1:50 20.07.2017 04 למכרז תכנית מפלס עליון )3.78(
תכניות 

אדריכלות

1:50 20.07.2017 04 למכרז תכנית הגג

Bosel_Clinic_Sections_V2 1:50 20.07.2017 04 למכרז חתך 2-2 3-3 4-4 חתכים

1:50 20.07.2017 04 למכרז חזיתות צפונית ומזרחית חזיתות

1:50 20.07.2017 04 למכרז חזית דרומית

1:50 20.07.2017 04 למכרז רשימות מבנה ה' רשימות

Bosel_Hospital_Plans_V4

ב-211

ב-212

ב-110

ב-111

ב-112

ב-114

ב-113

E00-03

Bosel_Clinic_Facades_V2

ראה

001-608 

ב-401

ה-122
Bosel_Clinic_Plans_V2

ה-222

ה-221

ה-121

ה-322

ה-123

Bosel_Hospital_Facades_V4

Bosel_Hospital_Sections_V4

ב-311

ב-312
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 תכניות קונסטרוקציית מבנים

 קובץ שם הערות

 במחשב

 מספר סטטוס

 מהדורה

 תאריך

 עדכון

 מספר תוכנית שם

 גיליון

 ומעלית גנרטור חדר

 16-73-

200 

 גנרטור חדר תכנית 12/07/2017 0 מכרז

 ומעלית

16-73-200 

 וכיתות אודיטוריום מבוא -דרומי מבנה

 16-73-

100 

 מפלס רפסודה תכנית 18/05/2017 4 מכרז

 -1 מרתף

16-73-100 

 16-73-

100 

 מפלס רפסודה תכנית 18/05/2017 3 מכרז

 עליון זיון -1 מרתף

16-73-100a 

 16-73-

100 

 מפלס רפסודה תכנית 18/05/2017 3 מכרז

 תחתון זיון -1 מרתף

16-73-100b 

 16-73-

100 

 מפלס רפסודה תכנית 18/05/2017 4 מכרז

 חתכים -1 מרתף

16-73-100c 

 16-73-

101 

 תבנית  -1 מרתף 18/05/2017 2 מכרז

 -4.05 ,-4.55- מפלס

16-73-101 

 16-73-

101 

 פרטי  -1 מרתף 18/05/2017 2 מכרז

 מפלס  מ"וממ עמודים

-4.55-, 4.05- 

16-73-101a 

 16-70-

102 

 מפלס תבניות  -קרקע 18/05/2017 1 מכרז

0.02+, 0.20+,0.35-, 

1.30+ 

16-73-102 

 16-73-

102 

 מפלס זיון  -קרקע 18/05/2017 1 מכרז

0.02+, 0.20+,0.35-, 

1.30+ 

16-73-102a 

 16-73-

102 

 מפלס חתכים  -קרקע 18/05/2017 1 מכרז

0.02+, 0.20+,0.35-, 

1.30+ (1-19) 

16-73-102b 

 16-73-

102 

 מפלס חתכים  -קרקע 18/05/2017 1 מכרז

0.02+, 0.20+,0.35-, 

1.30+ (20-41) 

16-73-102c 
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 16-73-

102 

 עמודים פרטי  -קרקע 18/05/2017 0 מכרז

 ,+0.02 מפלס מ"וממ

0.20+,0.35-, 1.30+  

16-73-102d 

 16-73-

102-st 

 חתכים גלריה תכנית 29/05/2017 0 מכרז

 ופרטים

16-73-102-

st 

 16-73-

103 

 -ראשונה קומה 18/05/2017 0 מכרז

 ,+4.10 מפלס תבניות

5.87+ 

16-73-103 

 16-73-

103 

 זיון -ראשונה קומה 18/05/2017 0 מכרז

 +5.87 ,+4.10 מפלס

16-73-103a 

 16-73-

103 

 -ראשונה קומה 18/05/2017 0 מכרז

 מפלס ופרטים חתכים

4.10+, 5.87+ 

16-73-103b 

 16-73-

103-st 

 חתכים גלריה תכנית 29/05/2017 0 מכרז

 ופרטים

16-73-103-

st 

 16-73-

104 

 ,+8.40 מפלס תבניות 29/05/2017 1 מכרז

10.53+ 

16-73-104 

 16-73-

104 

 ,+8.40 מפלס חתכים 29/05/2017 0 מכרז

10.53+ 

16-73-104a 

 16-73-

104-st 

 חתכים גלריה תכנית 29/05/2017 0 מכרז

 ופרטים

16-73-104-

st 

 16-73-

106 

 16-73-106 מבטים תכנית 29/05/2017 0 מכרז

 פיזיוטרפיה - צפוני מבנה

 16-73-1 כלונסאות 18/05/2017 0 מכרז 16-73-1 

 16-73-2 -12.20- מפלס תבנית 18/05/2017 1 מכרז 16-73-2 

 16-73-2a -12.20- מפלס זיון  18/05/2017 1 מכרז 16-73-2 

 מפלס ופרטים חתכים 18/05/2017 1 מכרז 16-73-2 

-12.20- 

16-73-2b 

 רצפת וזיון תבניות 18/05/2017 3 מכרז 16-73-3 

 -8.35 מפלס

16-73-3 

 מפלס ופרטים חתכים 18/05/2017 3 מכרז 16-73-3 

8.35- 

16-73-3a 
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 רצפה וזיון תבניות 18/05/2017 3 מכרז 16-73-4 

 -4.11 ,-4.35 במפלס

16-73-4 

 ופרטים חתכים 18/05/2017 3 מכרז 16-73-4 

 4.11 ,-4.35 במפלס

16-73-4a 

 מפלס וזיון תבניות 18/05/2017 1 מכרז 16-73-5 

  קרקע

16-73-5 

  מפלס ופרטים חתכים 18/05/2017 1 מכרז 16-73-5 

 קרקע

16-73-5a 

 16-73-5-

st 

 חתכים גלריה תכנית 29/05/2017 0 מכרז

 -0.20 מפלס ופרטים

16-73-5-st 

 מפלס וזיון תבניות 18/05/2017 1 מכרז 16-73-6 

4.10+ 

16-73-6 

 מפלס ופרטים חתכים 18/05/2017 1 מכרז 16-73-6 

4.10+ 

16-73-6a 

 16-73-6-

st 

 חתכים גלריה תכנית 01/06/2017 0 מכרז

  ופרטים

16-73-6-st 

 16-73-7 גג תכנית 22/02/2017 0 מכרז 16-73-7 

 16-73-8 דיפון תכנית 11/06/2017 3 מכרז 16-73-8 

 16-73-8a דיפון פרישת 11/06/2017 3 מכרז 16-73-8 

 חתכים-דיפון 11/06/2017 0 מכרז 16-73-8 

 אופיניים

16-73-8b 
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 ימת תוכניות הנדסיות קונסטרוקציהרש

 בית הסטודנט –מבנה לשימור במבנה ב' 

מספר 

 תוכנית
 שם תוכנית

תאריך תוכנית 

 למכרז

 11/05/2017 קומת מרתף –תכנית פירוקים וחיזוקים  01

 11/05/2017 קומת כניסה –תכנית פירוקים וחיזוקים  02

 11/05/2017 קומה א' –תכנית פירוקים וחיזוקים  03

 11/05/2017 קומה ב' –תכנית פירוקים וחיזוקים  04

 11/05/2017 1-1חתך  –תכנית פירוקים וחיזוקים  05

 11/05/2017 4-4, 2-2חתכים  –תכנית פירוקים וחיזוקים  06

 11/05/2017 3-3חתך  –תכנית פירוקים  07

 11/05/2017 6-6, 5-5חתכים  –תכנית פירוקים  08

 11/05/2017 חזית צפונית –תכנית פירוקים וחיזוקים  09

 11/05/2017 חזית דרומית –תכנית פירוקים וחיזוקים  10

 11/05/2017 תכנית קומת קרקע ורצפת קומת קרקע 11

 11/05/2017 תכנית קומה א' 12

 11/05/2017 1-1חתך  13

 11/05/2017 4-4, 2-2חתכים  14

 11/05/2017 פרטי תקרות וקורות 15

 11/05/2017 תכניות -גליון מדרגות  16

 11/05/2017 חתכים -גליון מדרגות  17

 11/05/2017 מיקום מותחנים על גבי חזיתות 18
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 רשימת פרטי איטום

מס' 

 פרט

 תאור פרק

 פרט עקרוני המתאר את סדר השכבות לאיטום המישק בין מישור אופקי לאנכי  05.06.08 0.01-2

 פרט עקרוני לטיפול ראשוני בפינה "פנימית" 05.06.08 0.03-1

 מערכת איטום מסביב לראש כלונס 05.06.01 3.42-1

 מערכת איטום מסביב לקורה 05.06.01 3.42-1-2

 איטום רצפה תת קרקעית 05.06.01 3.42-4

 איטום קירות תת קרקעיים 05.06.01 3.42-6

 איטום פיר מעלית / בור שאיבה 05.06.01 3.42-7

 איטום רצפה תת קרקעית 05.06.01 3.42-12

 איטום באזור תעלת ניקוז 05.06.01 3.42-14

 איטום קיר דיפון באזור המפגש עם הרצפה העתידית 05.06.01 3.75-4

 דיפון באזור המפגש עם הרצפהאיטום קיר  05.06.01 3.75-5

 חתך אופייני דרך רצפת מטבח 05.06.05 4.30-1

 חתך אופייני דרך הרצפה באזור השטיפה 05.06.05 4.30-3

 חתך אופייני דרך רצפת מטבח לאורך מפגש עם קיר "רטוב"  05.06.05 4.30-17

 איטום רצפת חדר רטוב באזור המפגש עם הקיר 05.06.05 4.30-19

4.80-2 05.06.04 

05.06.05 

 איטום רצפת חדרי שירותים 

 איטום רצפת חדר אשפה  05.06.05 4.80-5

 איטום רצפת חדרי קרור 05.06.05 4.90-1

 איטום רצפת חדר קרור  05.06.05 4.90-5

 איטום אזור החדירה של צינור דרך קיר 05.06.03 5.41-5

 שרוולים דרך קיר תת קרקעיאיטום אזור חדירת של  05.06.03 5.50-7

 איטום מעבר כבל/צינור דרך קיר 05.06.03 5.60-10

 איטום מעבר כבל/צינור דרך קיר 05.06.03 5.60-22

 איטום צנרת חודרת תעלת מיזוג 05.06.08 5.68-3

 איטום צנרת חודרת תעלת מיזוג 05.06.08 5.68-5

 פולימרי החודר את הגגפרט איטום סביב צינור מחומר  05.06.03 5.70-28

 פרט איטום סביב צינור מחומר פולימרי החודר את הגג 05.06.03 5.72-17

 איטום סביב צינור החודר ביציקה דרך רצפה בחדר השירותים 05.06.03 5.90-6

 איטום סביב צינור החודר, ביציקה, דרך רצפת המטבח  05.06.05 5.91-19

 צינור החודר, ביציקה, דרך רצפת המטבחאיטום סביב  05.06.05 5.91-20

 פרט לחיבור מערכת האיטום לתעלת ניקוז במטבח 05.06.05 5.94-23

 פרט לחיבור מערכת האיטום לתעלת ניקוז במטבח 05.06.05 5.94-24

 איטום מישק הפסקת יציקה אופקי בין רצפה לקירות 05.06.01 6.45-2



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        536מתוך  72 עמוד
 

 יציקהאיטום מישק הפסקת  05.06.01 6.45-11

 איטום מישק הפסקת יציקה 05.06.01 6.45-18

 איטום תפר התפשטות 05.06.02 6.01-1

 איטום תפר התפשטות 05.06.02 6.01-43

 איטום בסיסי של מישק סיסמי 05.06.02 6.80-1

 איטום מישק סיסמי ברצפה  05.06.02 6.80-3

 איטום מישק סיסמי החוצה את הגג  05.06.02 6.80-6

 איטום מישק ססמי בגג 05.06.02 6.80-11

 איטום מישק סיסמי בשטחי גינון 05.06.02 6.80-24

 תגבור איטום מישק ססמי בקירות חוץ 05.06.02 6.80-34

 איטום אגניות 05.06.08 7.01-8

 איטום אגניות 05.06.08 7.01-12

 איטום אגניות 05.06.08 7.01-13

 אגניותאיטום  05.06.08 7.01-17

 איטום חצר אנגלית 05.06.06 7.35-5

 איטום קירות חוץ מחופי אבן 05.06.09 7.87-6

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות 05.06.08 8.00-4

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות 05.06.08 8.00-9

 בלוקיםפרט עקרוני לבנייה ואיטום מעקה הבנוי  05.06.08 8.00-19

 התקנת מערכת איטום סביב לאוורים 05.06.08 8.00-22

 התקנת מערכת איטום סביב לאוורים, כולל בידוד טרמי 05.06.08 8.00-23

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות, כולל בידוד טרמי 05.06.08 8.00-30

 כולל בידוד טרמיפרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות,  05.06.08 8.00-31

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות ללא אף מים 05.06.08 8.00-62

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות ללא אף מים 05.06.08 8.00-63

 שכבות יריעות( 2חלופות לאיטום גגות חשופים ) 05.06.08 8.01-2

 על מדה בטוןאיטום סביב הגבהות בטון,  05.06.08 8.04-1

 איטום סביב הגבהות בטון, על בטקל שיפועים 05.06.08 8.04-2

 חלופות לאיטום גגות חשופים, כולל בידוד טרמי 05.06.08 8.20-2

 איטום גג לוחדים 05.06.08 8.30-1

 איטום גג לוחדים 05.06.08 8.30-2

 חתך אופייני דרך גג מרוצף 05.06.07 8.60-7

 מערכת איטום למרפסת גג באזור הכניסה למבנה 05.06.08 8.61-12

 איטום גג מרוצף 05.06.07 8.61-21

 גישה עקרונית לאיטום מרפסת/רחבה מרוצפת ביריעות ביטומניות כולל ניקוז 05.06.08 8.67-11

 גישה עקרונית לאיטום מרפסת/רחבה מרוצפת ביריעות ביטומניות כולל ניקוז  05.06.08 8.67-16

 גישה עקרונית לאיטום מרפסת/רחבה מרוצפת ביריעות ביטומניות כולל ניקוז  05.06.07 8.67-26
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 איטום רחבה מרוצפת 05.06.07 8.68-4

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות גג לוחדים 05.06.08 8.71-22

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות גג לוחדים 05.06.08 8.71-23

 איטום בסיסים למתקנים על הגג 05.06.08 8.90-6

 מערכת האיטום שעל הגג באזור הבסיסים למתקנים 05.06.08 8.91-4

 מערכת האיטום שעל הגג באזור הבסיסים למתקנים 05.06.08 8.95-1

 מערכת האיטום שעל הגג באזור הבסיסים למתקנים 05.06.08 8.98-1

 באזור הבסיסים למתקניםמערכת האיטום שעל הגג  05.06.08 8.99-1

 איטום סביב צינור חודר רצפה 05.06.03 9.60-33

 איטום סביב צינור חודר קיר 05.06.03 9.60-34
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 (1/2)עמ'  מתקני תברואה -רשימת תכניות 

 

מהדור תיאור גיליון מס'

 ה

 קנ"מ סטטוס תאריך תפוצה

      כללי 

T-01 1:250 מכרז 06.08.17 5 2 תנוחה כללית 

P-01 מכרז 06.08.17 5 2 סכמה עקרונית למערכת אספקת מים - 

       

      מערכת נקזים 

T-11-R  רצפה- 3תכנית קומת מרתף  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 

R-11-T  תקרה - 3תכנית קומת מרתף  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 

T-12-R  רצפה- 2תכנית קומת מרתף  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 

T-12-T  תקרה - 2תכנית קומת מרתף  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 

T-13-R  רצפה- 1תכנית קומת מרתף  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 

T-13-T  תקרה- 1תכנית קומת מרתף  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 

T-14-R 1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומת קרקע רצפה 

T-14-T  קומת קרקע תקרהתכנית  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 

T-15-R 1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומה ראשונה רצפה 

T-15-T 1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומה ראשונה תקרה 

T-16-R 1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומה שנייה רצפה 

T-16-T  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומה שנייה תקרה 

T-17-R 1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומת גג 

       

      מערכת אספקת מים 

T-11-M  1:100 מכרז 06.08.17 5 2  -  3תכנית קומת מרתף 

T-12-M  1:100 מכרז 06.08.17 5 2  -  2תכנית קומת מרתף 

T-13-M  1תכנית קומת מרתף  -  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 

T-14-M  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומת קרקע 

T-15-M 1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומה ראשונה 

T-16-M 1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומה שנייה 

T-17-M 1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומת גג 
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 (2/2)עמ'  מתקני תברואה -רשימת תכניות 

 

 הערות קנ"מ סטטוס תאריך תפוצה מהדורה תיאור גיליון מס'

 

       תכניות מפורטות מבנה 1 

T-101-P  3תכנית קומת מרתף   1:50 מכרז 18.05.17 4 2  -  

T-102-P  2תכנית קומת מרתף   1:50 מכרז 18.05.17 4 2  -  

T-103-P  1תכנית קומת מרתף   1:50 מכרז 18.05.17 4 2 -  

T-104-P  1:50 מכרז 18.05.17 4 2 תכנית קומת קרקע  

T-105-P 1:50 מכרז 18.05.17 4 2 תכנית קומה ראשונה  

        

       תכניות מפורטות מבנה 2 

T-203-P  1תכנית קומת מרתף   1:50 מכרז 18.05.17 4 2 -  

T-204-P  1:50 מכרז 18.05.17 4 2 תכנית קומת קרקע  

T-205-P 1:50 מכרז 18.05.17 4 2 תכנית קומה ראשונה  

T-206-P 1:50 מכרז 18.05.17 4 2 תכנית קומה שנייה  

        

       תכניות מפורטות מבנה 3 

T-303-P  1תכנית קומת מרתף   1:50 מכרז 18.05.17 4 2 -  

T-304-P  1:50 מכרז 18.05.17 4 2 תכנית קומת קרקע  

T-305-P 1:50 מכרז 18.05.17 4 2 תכנית קומה ראשונה  

T-306-P 1:50 מכרז 18.05.17 4 2 תכנית קומה שנייה  

        

       תכניות מפורטות מבנה 4 

T-403-P  1תכנית קומת מרתף   1:50 מכרז 18.05.17 4 2 -  

T-404-P  1:50 מכרז 18.05.17 4 2 תכנית קומת קרקע  

T-405-P 1:50 מכרז 18.05.17 4 2 תכנית קומה ראשונה  

T-406-P 1:50 מכרז 18.05.17 4 2 תכנית קומה שנייה  

        

       קפיטריה 

T-003-P  תכנית קפיטריה קומת
1מבנה    -1מרתף   

לא  1:50 מכרז 18.05.17 4 2
נכלל 

במכרז 
 א'
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 מערכת מתזים -רשימת תכניות 

 

 גיליון מס'

 

 הערות קנ"מ סטטוס תאריך תפוצה מהדורה תיאור

S 11-   1:100 מכרז 06.08.17 5 2  -  3מרתף תכנית קומת  

S-12  1:100 מכרז 06.08.17 5 2  -  2תכנית קומת מרתף  

S-13  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 -  1תכנית קומת מרתף  

S 14-   1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומת קרקע  

S 15-   1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומה ראשונה 

S-16  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 שנייהתכנית קומה  

S-17 1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומת גג  

S 01- -P  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 פרטים  

 

 

 

  מערכת גזים – רשימת תכניות

 

 גיליון מס'

 

 הערות קנ"מ סטטוס תאריך תפוצה מהדורה תיאור

T-13-G  1:100 מכרז 06.08.17 5 2 -  1תכנית קומת מרתף  

T-15-G 1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומה ראשונה  

T-16-G 1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומה שנייה  

T-17-G 1:100 מכרז 06.08.17 5 2 תכנית קומת גג  
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 רשימת תוכנית חשמל 

 סטטוס מהדורה שם התוכנית מס' תוכנית

 למכרז 05 הארקה 01

 למכרז 05 חשמל - -3קומת מרתף  02

 למכרז 05 תאורה, גילוי אש כריזה - -3קומת מרתף  03

 למכרז 05 חשמל - -2קומת מרתף  04

 למכרז 05 תאורה, גילוי אש כריזה - -2קומת מרתף  05

 למכרז 05 חשמל - -1קומת מרתף  06

06-a  למכרז 05 חשמל - -1קומת מרתף 

 למכרז 05 חדר שרתים 07

 למכרז 05 גילוי אש כריזהתאורה,  - -1קומת מרתף  08

08-a  למכרז 05 תאורה, גילוי אש כריזה - -1קומת מרתף 

 למכרז 05 חשמל -קומת קרקע  09

09-a  למכרז 05 חשמל -קומת קרקע 

 למכרז 05 תאורה, גילוי אש כריזה -קומת קרקע  10

10-a  למכרז 05 תאורה, גילוי אש כריזה -קומת קרקע 

 למכרז 05 חשמל - 1קומה  11

11-a  למכרז 05 חשמל - 1קומה 

 למכרז 05 תאורה, גילוי אש כריזה - 1קומה  12

12-a  למכרז 05 תאורה, גילוי אש כריזה - 1קומה 

 למכרז 05 חשמל - 2קומה  13

13-a  למכרז 05 חשמל - 2קומה 

 למכרז 05 תאורה, גילוי אש כריזה - 2קומה  14

14-a  למכרז 05 כריזהתאורה, גילוי אש  - 2קומה 

 למכרז 05 גגות 15

 למכרז - לוחות חשמל -
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 מעליות –רשימת תכניות 

 

 מס' תכנית

 

 סוג/גודל עדכון תאריך תיאור

 גיליון

PDF 

 קנ"מ

717133-K1-1 
 1נוסעים מס'  15מבנה פיזיותרפיה מעלית 

 מערך פיר וחזיתות
26.06.2017 05.07.2017 1:50 

717133-K1-2 

 מבנה פיזיותרפיה 

 1נוסעים מס'  15מעלית 

 א, בור וראש הפיר-חתך א

26.06.2017 05.07.2017 1:50 

717133-K2-1 
 מבנה לשימור

 2מעלון נכים מס' 
26.06.2017 18.07.2017 1:25  ;1:50 

717133-K3-1 

 מבנה מ.ס.ר

 3נוסעים מס'  21מעלית 

 מערך פיר וחזיתות

26.06.2017 05.07.2017 1:50 

717133-K3-2 

 מבנה מ.ס.ר

 3נוסעים מס'  21מעלית 

 א, בור וראש הפיר-חתך א

26.06.2017 05.07.2017 1:50 

717133-K4-1 

 מבנה סיעודי

 4נוסעים מס'  15מעלית 

א -מערך פיר, בור, ראש הפיר, חתך א

 וחזיתות

26.06.2017 05.07.2017 1:50 

717133-K5-1 
 5מעלון נכים מס' 

 ממבנה מ.ס.ר לאולםמ'  1.5לגובה 
26.06.2017 18.07.2017 1:25  ;1:50 

717133-K6-1 

 מבנה פיזיותרפיה 

 )אלט'( 6מעלית שרות ללא ליווי   מס' 

 מערך פיר וחתכים

27.06.2017  1:25  ;1:50 

717133-mapa ללא 05.07.2017 26.06.2017 מפת בניינים ומעליות כללית 
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 מיזוג  -  רשימת תכניות

 התוכניות הן למכרז בלבד. לפני הביצוע על הקבלן לוודא קבלת סט תכניות החתום לביצוע.

 15065מספר עבודה: 

 תוכן עדכון אחרון קובץ מהדורה דף מס'

 סכימת מים חדר שרתים 07-06-17 15065 0 0-מא

 -3מרתף  20-07-17 15065 0 1-מא

 -2מרתף  20-07-17 15065 0 2-מא

 -1מרתף  20-07-17 15065 0 3-מא

 קרקע 20-07-17 15065 0 4-מא

 קומה ראשונה 20-07-17 15065 0 5-מא

 קומה שניה 20-07-17 15065 0 6-מא

 גג 20-07-17 15065 0 7-מא

 גג ספריה )מיקום צ'ילרים( 07-06-17 15065 0 8-מא

 גליון פרטים 15065PR- 23.05.17 0 1-פר
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 פיתוח - תוכניות רשימת

 מהחוזהכמו כן, כל תוכנית או מסמך שיידרשו ויצטרפו במהלך העבודה ויהוו חלק בלתי נפרד 

 

 

 

 

  

מס' 
 תאריך ק.מ. שם התוכנית התוכנית

 28.05.2017 1:250 תוכנית התארגנות 1

 20.07.2017 1:250 תוכנית פירוקים 2

 15.03.2017 1:250 תוכנית עבודות עפר זמניות 3

2017יולי  משתנה חוברת פרטים   
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 לכבוד

 _______________ מר/גב'

 ראשי עבודה מפקח

 העבודה על הפיקוח אגף

 והתעסוקה המסחר ,התעשייה משרד

 

 לאחריותנו בניה באתר שטח להעברת בקשה הנדון:

 

 

 בשטחי "______________" בפרויקט בניה עבודות _______ מתאריך מתחילה ___________ חברה

 יופרד האתר בזה(. המצורף הסביבה מפת על הבניה אתר גבולות תרשים )ראה צפת האקדמית המכללה

 לנדרש. בהתאם ישולטו וגדר שער בכניסה. שער בעל גידור ע"י המכללה משטחי

 

 הבניה אתר שטח קבלת לאשר אבקש 1970 – תש"ל ,חדש( )נוסח בעבודה הבטיחות לפקודת 7 סעיף מכוח

 כמפעל ואחריותנו לשליטתו העברתו ולאשר צפת האקדמית המכללה של משליטתה שהופרד" כ"מפעל

 הבניה. עבודת  ביצוע לסיום עד נפרד

 

 יהיה האתר שטח עוד כל ,נוספים ראשיים קבלנים הנ"ל בניה באתר ויהיו במידה כי להודיעך הנני ,כן כמו

 )עבודות בעבודה בטיחות לתקנות )ד( 6 וסעיף 1 בסעיף כהגדרתו בניה" "מבצעת תהיה חברתנו ,באחריותנו

 הבטיחות פקודת הוראות לביצוע הכוללת האחריות את עצמנו על לוקחים ואנו ,1988 – התשמ"ח ,בניה(

 לתקנות 2 בתקנה כנדרש ,באתר העבודה מנהל מינוי לרבות ,ותקנותיה 1970 – תש"ל ,חדש( )נוסח בעבודה

 הנ"ל. הבטיחות

 

 

 

 בברכה,

 

____________________________ 

 __________________ חברת מנכ"ל

 

 הסביבה. מפת גבי על הבניה אתר גבולות תרשים לוטה:

 

 :העתק

 צפת האקדמית המכללה  ואחזקה בינוי ,פיתוח סמנכ"ל – דהן חיים מר
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 לכבוד

 ___________ מר

 אזורי עבודה מפקח

 צפון אזור

 התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל

 והתעסוקה המסחר ,התעשייה משרד

 

 בניה באתר אחריות קבלת הנדון:

 

 המכללה בשטחי "_______" בפרויקט בניה עבודות ________ מתאריך מתחילה _________ חברה

 צפת. האקדמית

 הבניה" "מבצעת תהיי חברתנו ,נוספים ראשיים קבלנים הנ"ל בניה באתר ויהיו במידה כי להודיעך הנני

 על לוקחים ,ואנו1988 – התשמ"ח ,בניה( )עבודות בעבודה בטיחות לתקנות )ד(6 וסעיף 1 בסעיף כהגדרתו

 1970 – תש"ל ,חדש( )נוסח בעבודה הבטיחות פקודת הוראות לביצוע הכוללת האחריות את עצמנו

 הנ"ל. הבטיחות לתקנות 2 בתקנה כנדרש ,באתר העבודה מנהל מינוי לרבות ,ותקנותיה

 

 

 בברכה,

 

____________________________ 

 ____________________ חב' מנכ"ל

 

 

     :העתק

 צפון העבודה/מחוז על הפיקוח צוות/אגף ראש – ___________ מר

 צפת האקדמית המכללה  ואחזקה בינוי ,פיתוח סמנכ"ל – דהן חיים מר

 

 

 

 

 


