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 תוכן העניינים
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 כתב תנאים מיוחדים .2
 
 טים טכניים מיוחדיםמפר .3
 
 כתב כמויות .4
 
 דף ריכוז .5
 
 .       רשימת תכניות6
 

 התכניות מצורפות בנפרד כחלק מהזמנת הצעות זו / חוזה זה. 
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   מפרטים טכניים מיוחדים
 
 

 מפרט טכני מיוחד  לעבודות בטון יצוק באתר 12פרק 
 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות איטום.  15פרק 
        

 פרט טכני מיוחד לנגרות אומן ומסגרות פלדה.מ 06פרק 
 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות טיח 09פרק 
 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות ריצוף וחיפוי. 10פרק 
 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות צביעה. 11פרק 
 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות אלומיניום 02פרק 
 

 מפרט טכני מיוחד לאלמנטים מתועשים. 22פרק 
  KNAUF -חברת אורבונד   - ריך לביצוע מחיצות גבסמד        

 
 מפרט טכני מיוחד לעבודות הריסה ופירוק 24פרק 

 
 

מפרט כללי לעבודות בניה בהוצאת משרד הביטחון כולל אופני המדידה בהוצאתו האחרונה  .2
 והמעודכנת, להלן: "המפרט הכללי".

 
 הערות:

 
בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה וממסמכי החוזה  המפרטים הטכניים כמפורט לעיל מהווים חלק א.

 כהגדרתם להלן.
 

הקבלן מצהיר כי המפרט הכללי הנ"ל מצוי ברשותו בהוצאתו האחרונה והמעודכנת והוא בדקו,  ב.
 והבינו ומתחייב לבצע את העבודה על פיו ועל פי יתר המסמכים.

 
 

 תאריך ___________ חתימת הקבלן המציע ___________
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 מיוחדיםכתב תנאים 
 
 . מקום האתר והמבנה .  0
 

 , 01בלפור ברח' עבודות נשוא מכרז זה , יתבצעו במרפאה קיימת של מכבי שירותי בריאות,          
 בתל אביב.          

 הן בקומת כניסה  ) כל קומות מרפאה. עבודות השיפוץ   4 -כניסה ו מרתף, במבנה קומת          
 אזורי השיפוץ המלא מסומנים בתכניות של כל קומה. .  4 – 0קומות הקומה( וחלקים ב         
           

 תיאור העבודה.      .      2
      

 שיפוץ כל שטח הקומה.  –קומת כניסה          
 ( חדרי רופאים ושירותים.  2בקומה נמצאים היום  משרד הסניף )יעבור לקומה    -מצב קיים            
 , בניית בית מרקחת )באגף שמתפנה ממשרדים(  חדרי רופאים, שירותים   מתוכנן  מצב          

 עמדות שירות  עצמי.  
           
 שיפוץ  מלא בחלק מהקומה:        -  0קומה           
 עם מזכירות גדולה, חדרי רופאים, משרד הנהלת הסניף תחנת איסוף   -מצב קיים           
 מטרת העבודות להגדיל את תחנת האיסוף ולהתאימה לנוהלי מתן שירות  –נן מצב מתוכ          

 עדכניים.  
 כל האזור , כולל מזכירות, חדרי שירותים ושני חדרי רופאים, יבנו בתכנון            

 חדש.  
 

 שיפוץ  מלא בתוך חדר אחד בלבד, להתאמה עבור רופא נשים.       - 3קומה        
 

 שיפוץ מלא בחלק מהקומה.      - 4קומה        
 ללא שינוי.  חדר אחיות ושני חדרי רופאים.  –אגף חדרי ניתוח , מזכירות, המתנה  - מצב קיים        
 שני חדרי רופא ושיפוץ מלא  של הגדלת חדר האחיות הקיים על ידי תוספת   –מצב מתוכנן        

 השטח  המאוחד.  
               
 :בשלבים , על פי תכנית עבודה ולוח זמנים שיעביר מנהל הפרויקטודה יהיה ביצוע העב     
 אינו נכלל במכרז זה.  2שיפוץ בקומה  –שלב  א       

 
 שלב  ב 

 שירותים.  \שיפוץ כללי, בית מרקחת, מרכז מקוון, חדרי רופאים –קומת כניסה  -
 למעלית ולמדרגות מול הכניסה. יש לתחום  בבניה ,אזור מעבר בטוח של הקהל מהכניסה  הראשית   
 
 תחנת איסוף.  – 0קומה  -
 

 שלב ג 
 חדר אחיות.  – 4קומה  -
-  

                                                                                                         מלבד עבודות הבינין , יבוצעו במקום גם עבודות חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה , מתח נמוך  
 ריהוט. אלו מפורטות בנפרד על ידי יועצים שונים. ו, 
 

 מאחר  והעבודה תתבצע  במרפאה פעילה, יפריד הקבלן את אזורי עבודתו  במחיצות קשיחות
 ראה פרוט –מגבס, עם דלת . יקפיד כי לא ימצאו חומרי בנין ופסולת מחוץ לאזור עבודתו. 

 להלן.  01בסעיף 
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 ט העבודות העיקריותפרו .3
 

  העיקריות שיתבצעו במקום יהיו:הבינין עבודות 
 
 עבודות פרוק והריסה. (א
 

 עבודות בניה של מחיצות גבס.   ב( 
 

 עבודות נגרות ומסגרות.ג(     
 

 עבודות ריצוף וחיפוי.   (ד 
 
 עבודות צבע.    (ה
 

 ו(    עבודות אלומיניום
 
 ביותאקוסטיות ודקורטי התקנת תקרות     (ז
 
 

 הגדרות .4
 

 המפרט הטכני 4.0
 

 המפרט הטכני מורכב מהמפרט הכללי )שאינו מצורף( והמפרט המיוחד.
המפרט הכללי הינו המפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הבינמשרדית המיוחדת 

בכל הפרקים הרלוונטיים לביצוע  –טחון, משרד העבודה ומשרד השיכון יבהשתתפות משרד הב
 ת המתוארות כאן ובהוצאתם העדכנית ביותר ביום ביצוע העבודה.העבודו

 
על הקבלן להחזיק באתר העבודה עותק עדכני של המפרט הכללי על כל הסעיפים הנוגעים 

 לעבודות המתוארות במפרט / כתב כמויות זה.
 

המפרט המיוחד הינו המפרט המופיע בהמשך וכל אותם המסמכים האחרים המוזכרים בו בין 
 ם מצורפים למכרז ובין אם לאו.אם ה

 
המפרט הטכני מהווה תוספת לחוזה וחלק בלתי נפרד ממנו. המפרט מהווה השלמה לתכניות, 

 ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא ביטוי נוסף במפרט ולהיפך.
 

 עדיפות בין המסמכים לצרכי ביצוע העבודה 4.2
 

 יצוע יהיו כדלהלן )הקודם עדיף על הבא אחריו(:סדר העדיפויות בין המסמכים והנחיות לב
 

 הוראות המפקח ביומן העבודה. א.
 

תכניות ביצוע )לרבות תכניות ביצוע שהוכנו על ידי הקבלן במסגרת תכנון מפורט לאחר  ב.
 שאושרו לביצוע על ידי מנהל הפרויקט(.

 
 המפרט המיוחד והתנאים הכלליים המיוחדים. ג.

 
 המפרט הכללי. ד.

 
 כתבי כמויות ועדיפות בין מסמכים לצרכי תשלום 4.3
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הכמויות שבכתבי הכמויות אינן סופיות. התשלום יהיה לפי הכמויות שימדדו בפועל לאחר 
 הביצוע, על פי שיטות המדידה המחייבות חוזה זה.

 
של המפרט הכללי, הרי בכל מקרה של  11של חוברת המוקדמות  1102מבלי לפגוע בסעיף 

משמעות בין ההוראות שבמסמכים השונים, לגבי תכולת -י התאמה ו/או דוסתירה ו/או א
המחירים ו/או שיטת המדידה, קובעים את סדר העדיפויות כדלהלן )הקודם עדיף על הבא 

 אחריו(:
 התיאורים התמציתיים שבכתבי הכמויות. א.

 
 המפרט המיוחד עם אופני המדידה. ב.

 
  המפרט הכללי. ג.
 

 
 תכניות .5
 

 יות למכרז ותכניות מאושרות לביצועתכנ א.
 

התוכניות המצורפות למכרז ישמשו את הקבלן להבנת העבודות שעליו לבצע והתנאים שבהם 
 עליו לבצען. על הקבלן להחזיר את התוכניות יחד עם הצעתו.

סטים של תכניות מאושרות לביצוע. אין לבצע כל עבודה  3לאחר חתימת החוזה ימסרו לקבלן 
ות שלא מסומנות "לביצוע". היה ובוצעה עבודה כנ"ל, האחריות המלאה עליה על סמך תכני

 חלה על הקבלן בלבד וכל אי התאמה תתוקן על ידו ללא כל תמורה.
 

 תכניות שינויים ב.
 

תכניות שינויים שימסרו לקבלן, תבטלנה באופן אוטומטי את התוכנית הקודמת על אותו נושא 
כנית קודמת. הקבלן תכנית חדשה יבצע עבודה לפי תרת קבלן לבדו אחראי, אם לאחר מסיוה

ידאג לגניזת התכניות המבוטלות משטח העבודה ויחזיק במקום את התכניות המעודכנות 
 בלבד.

 
 בדיקת התוכניות ומידות ג.

 
על הקבלן לבדוק את התוכניות ואת המידות הניתנות בתוכניות טרם יתחיל בעבודתו ולהודיע 

ין המידות של התוכניות והמידה במציאות ולבקש הוראות והסברים למפקח על אי התאמה ב
בכתב. במידה וחסרות מידות, עליו לפנות למפקח. אין לבצע כל עבודה על סמך מדידה בקנ"מ 

 מהתוכנית.
 

הקבלן אחראי לבדו לדיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי דיוק או 
 ל ידי הקבלן ללא תמורה.אי התאמה(, תפורק ותעשה מחדש ע

 
לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה כי לא גילה או הרגיש בסטיות ו/או באי 

 התאמות בתכניות.
 

כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים דלעיל נלקחו בחשבון על ידי הקבלן בעת הכנת הצעתו  ד.
 והן כלולות במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.

 
ן הקבלן רשאי לבצע שינויים בתכניות ו/או פרט כלשהו ללא קבלת אישור בכתב מהמתכנן אי ה.

 ו/או מנהל הפרויקט.
 
 שירותים ורווחת העובדים .6
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על הקבלן לדאוג לרווחת עובדיו. באחריותו לדאוג בתאום עם הנהלת הבית במקום העבודה 
ין העונה על כל התקנים לשירותים, אמצעי רחיצה, מקום מסודר לאוכל וכיו"ב במצב תק

 והתקנות של הרשויות המוסמכות.
 

 עבודה, ציוד וחומרים .0
 

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת  א.
 הביצוע.

הציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף 
 ג אשר יאושר על ידי המפקח.בציוד אחר מסו

 
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאורח מקצועי ונכון, בכפיפות לדרישות התקנים  ב.

 ולשביעות רצונו של המפקח.
עבור עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד', המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא 

נות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תק
 להמציא אישור כזה, באם יידרש.

 
עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן  ג.

לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש 
 דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה.

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם 
יה בטיב החומר מן הדגימות המאושרות תגרום להפסקת ילשימוש בביצוע חוזה זה. כל סט

 העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.
בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על  הפסקת העבודה תמשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים

דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח 
 ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

 
 כוח אדם .8

 
הקבלן מתחייב להעסיק צוות עובדים מקצועי ומיומן לניהול ולביצוע העבודה בכל שלביה 

 ולשביעות רצונו.בתאום עם המפקח 
 

 לי באתר העבודה יכלול, בין היתר:אצוות הניהול המינימ
 

מהנדס בעל ניסיון מתאים ומוסמך לייצג את הקבלן )נוכחותו במקום לפי  –מנהל פרויקט  א.
 הצורך, ו/או לפי קביעת המפקח(.

 
 מנהל עבודה בעל מקצוע כנדרש לניהול תקין של העבודה. ב.
 
 סיון מוכח.ישיון וניים, בעלי רמפעילי ציוד מקצועי ג.
 
 
 מחיר .9
 

 התשלום 9.0
 

בעבודות לפי סעיפים שונים, הוכנסו הכמויות באומדן והתשלום יבוצע בהתאם למדידת 
כמויות העבודה שתבוצענה במציאות ובהתאם למחירי היחידה המתאימים של הסעיפים 

 השונים.
 

 תוספת / הפחתת סעיפים 9.2
 

ל באמצעות הוראה בכתב, סעיפי עבודה שלמים. במקרה זה, מנהל הפרויקט רשאי לבט
יפחת מחיר הסעיפים המבוטלים מחשבון הקבלן. כן רשאי מנהל הפרויקט להגדיל או 
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להקטין כמות של סעיף עבודה מסוים, ובמקרה זה יועלה או יופחת היקף העבודה לפי 
  ת.מחיר היחידה של הסעיף הנדון בהתאם לכמות העבודה שתבוצע במציאו

 
 
 
 

 ניתוח מחירי המציעים / קבלן 9.3
 

למזמין שמורה הזכות לדרוש מהמציע בשלב של מכרז ומהקבלן לאחר חתימת החוזה 
הסברים וניתוחי מחירים של יחידות עבודה מסוימות הנראים לו גבוהים או נמוכים מדי 

 הכל לפי ראות עיניו של המזמין. –)וכן כל מידע נוסף אחר שיידרש( 
 

 / הקבלן יהיה חייב למסור הסברים וניתוחי מחירים אלה, לרבות מידע נוסף אחר.המציע 
 

 המזמין מצידו מתחייב לשמור בסוד כל ניתוח שיוגש לו.
 

 
 קיוןיהפרדת אזור עבודה, דרכי גישה, נ .01

 
לא יבצע הקבלן ניתוק מערכות הקשורות לתפקוד הבית כולו ללא תאום מראש של 

מקום. עליו לעמוד בקפדנות בלוחות הזמנים שיקבעו: גם אם האחזקה ב המנהל ואחראי
 יגרום לו הדבר לכפל עבודה, מבלי שיהיה רשאי לכל פיצוי בגין כך.

 
הקבלן יקפיד כי לא יהיו חומרי בנין ופסולת מחוץ לאזור עבודה או מחוץ למקומות  פינוי 

 פסולת שיתואמו מראש.
 

ושעות הגישה לאזור העבודה הן לאספקת לפני תחילת העבודה יתואמו עם הקבלן דרכי 
 חומרים נוהג לפינוי פסולת.

 
 מיקום מכולת פינוי הפסולת בתאום עם הנהלת הבית.

קיון סביבת עבודתו, כולל דרכי גישה, באופן תקופתי, בכל מהלך ידרש לבצע ניהקבלן י
לא ישולם קיון זו אינה נמדדת ויהעבודה. המפקח יקבע את תדירות ביצוע הניקוי. עבודת נ

 עבורה בנפרד.
 

 "שווה ערך" .00
 

בכל מקום במכרז / חוזה זה שבו מצוין או ש"ע, הכוונה ל"או שווה ערך מאושר ע"י 
 המפקח בכתב".

 
 

 קבלנים אחרים .02 
 

במקביל עם עבודת הקבלן, יעבדו באתר קבלנים אחרים שיועסקו ישירות ע"י המזמין. כגון נגר 
 וכו'., לני מערכות תקשורת ומחשבקבקבלן מיזוג אויר,רהיטים, 

 
הקבלן חייב לתאם עבודתו עם הקבלנים האחרים ולתת עזרה בלא שיהיה זכאי לכל תוספת תשלום 

 בעבור כך, ועליו לתמחר את מחיריו בהתאם.
 

בכל מקרה של חילוקי דעות בביצוע שבין הקבלן הראשי לקבלני המשנה יפסוק מנהל הפרויקט 
 בלבד.
 

 
 דות, תיקונים ובדיקההשלמת העבו .03

 



 
 

 שיפוץ קומות  שלב ב' –תל אביב  01מרפאת בלפור –מכבי 
 
 
 
 
 
  

00 

יודיע על כך הקבלן למזמין ולמנהל הפרויקט בהודעה  -הושלמו על העבודות נשוא חוזה זה  א(
ימים מיום מסירת ההודעה על  10שבכתב. מנהל הפרויקט יבדוק וימדוד את העבודות תוך 

ידי הקבלן. מצא מנהל הפרויקט כי העבודות נשוא חוזה זה טרם הושלמו ו/או כי יש 
תקנם ו/או לשנותם, יערוך מנהל הפרויקט רשימת תיקונים והשלמות שעל הקבלן לבצעה ל

 לפי לוח זמנים שיקבע ע"י מנהל הפרויקט.
 

מוסכם ומוצהר כי אין ברשימת התיקונים כדי לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע כל העבודות  ב(
היה הקבלן חייב על פי מסמכי החוזה. עבודה שלא בוצעה ו/או אם בוצעה באופן לקוי י

לבצעה, להשלימה ו/או לתקנה גם אם אותה עבודה ו/או החובה לתקן עבודה כל שהיא 
הושמטו מרשימת התיקונים וההשלמות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה המזמין 
רשאי לוותר על ביצוע העבודה או התיקון ותופחת התמורה בהתחשב בעבודה שלא בוצעה 

 או לא תוקנה.
 
קבלן יסלק מזמן לזמן מאתר הבנייה את עודפי החומרים והאשפה שנצטברו בו, ומיד עם ה ג(

מסירת העבודות יסלק את כל עודפי החומרים והאשפה שנותרו, יוציא כל ציוד ועזרים 
מיותרים מאתר הבנייה, יפרק כל עבודה ארעית כגון פיגומים, גדרות וכד', יסתום כל בור 

יה וסביבתו יהיו נקיים, מסודרים וראויים לשימוש מייד שחפר ויגרום לכך שאתר הבני
 למטרתם.

 
 בטיחות .04
 

הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם לעובדיו ו/או לכל אדם או לרכוש בקשר ו/או כתוצאה מביצוע  
מכל תביעה שתוגש  - מכבי שירותי בריאות –העבודות. הקבלן פוטר ומשחרר בזה את המזמינה 

 ת נזיקין או לפי כל חוק אחר שיהיה בתוקף.בקשר לנזק כזה לפי פקוד
 

הקבלן מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין ו/או הוראות הזהירות והבטיחות החלים על  
מכל תביעה שתוגש בגלל הפרת כל  מכבי שירותי בריאותביצוע העבודות, והוא מתחייב לשחרר את 

 הוראה כזו שנעשתה על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו.
 

 .As Madeמדידה בסוף העבודה, תכנית תיעוד  .05
 

לאחר ביצוע העבודה ואישור המפקח יערוך הקבלן מדידה )כולל הפעלת מודד מוסמך לפי דרישת 
 מנהל הפרויקט( ויתעד את המידות שיתקבלו ויאושרו בפועל לצורך תיעוד.

ויקט ואותה יגיש חתם ע"י מנהל הפריאשר ת As Madeתוצאות המדידה יסומנו על גבי תכנית 
 הקבלן עם חישובי הכמויות.

עוד הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י מנהל הפרויקט. עריכת המדידה והכנת תכנית יהגשת תכנית הת
עוד אינה נמדדת והיא כלולה במחירי העבודות. תכניות התיעוד יוגשו ובשלושה העתקים על יהת

  נייר.
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 רות אומןעבודות נגרות ומסג - 06פרק 
 
 

 כללי.  -  16.0              
     

 במפרט הכללי של הועדה הבינמישרדית.  16העבודות יבוצעו בהתאם לפרק  -  16.0.0                           
 

 מחירי מוצרי הנגרות והמסגרות כוללים יצור,אספקה והתקנת הפריט, לרבות – 16.0.2         
 .  זול,זיגוג ,סרגלי הלבשה וצבע פר                       

 
 אספקת והתקנת המשקופים היא חלק בלתי נפרד מעלות הפריט. ההתקנה  – 16.0.3        

 והעגינה לקירות הגבס ו/או הבניה כוללת כל זוויות העגינה הנדרשות וצביעתם                      
 ת.  בהתאם למפרט לצביעת פלדה מגולוונ                      

 
 גווני הצבע של חיפויי הפורמייקה וצבע משקופים, מוכתבים  במיתוג מכבי  - 16.0.4       

 ורשומים ברשימות.                       
 

 שנים מיום קבלת העבודה על ידי  3נדרשת אחריות נגד קורוזיה לתקופה של  -  16.0.5       
 גמורה. המפקח כשהיא מושלמת ו                      

 
 בפריטים כמו דלתות אש, דלתות בטחון , דלתות ארונות      - שווה ערך  - 16.0.6

 חשמל ופרזול ,  מוגדרים  בתאור ברשימות יצרנים  . הקבלן רשאי להציע                 
 אך הוא חייב לקבל אישור מראש ובכתב לחלופה ממנהל    שווה ערך                   

 והאדריכל.                 
 
 מסטר מערכת מנעולי  צילינדר –,נגרות מיוחדת,מסגרות -לכל הדלתות  - 16.0.0  

 grand, grand, grand master keyדרגות  3  -,. על פי קביעת מכבי                 
  

 
       

 דלתות נגרות עם משקופי פח.  -  16.2
 

 פי  פרוט ופרטים ברשימת נגרות, כולל מבנה משקופים קבוצת דלתות זו לייצור על  -  16.2.0        
 וכנפיים.                        

 
 על פי המצוין ברשימות.כנפי הדלתות יצופו בפורמייקה תוצרת    - 16.2.2       

                                      
 מיתוג של מכבי ואין חלופת שווה ערךדגם הפורמייקה חלק מקו ה                                      

             
 הכולל  0212דגם  –מ"מ  כדוגמת תוצרת   רינגל   2משקופי פח  מגולוון, עובי       - 16.2.3    

 ATHMERחריץ היקפי עם אטם גומי אקוסטי תוצרת                     
 או ש"ע מאושר.                      

 
 צירי  חוליות עם דיסקיות אוקולון, מותאמים לגודל   ומשקל  הכנף.  3בכל  כנף     - 16.2.4                 

 
 מ"מ RHS  01/01 המשקוף יחוזק על ידי פרופיל  –התקנת משקופים בקירות גבס     - 16.2.5    

 בצד של צירי הדלתות עם זווית עיגון לרצפה ותקרת בטון.                      
 משני  RHSבדלתות רחבות וכבדות, על פי המצויין ברשימות נגרות, יהיה ניצב                      

 צידי הכנף.                      
 
 מ"מ + חיפוי  בדיקט 30"פלקסבורד" , עובי   011%כנפי הדלתות   יבוצעו במילוי     -  16.2.6   

 בוקמ"מ. סביב הכנף  סרגל עץ  42עובי  כנף  מ"מ משני הצדדים.  סה"כ 6עובי                        
 מ"מ, חבוי ) קנט נראה בלבד. (   01גושני , עובי                        
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  RALצבע פוליאור  ת' טמבור ספקטרום  או צבע  –גמר משקופי פח    - 16.2.10     
 על פי  המפורט ברשימות.  לבחירת אדריכל ובגוונים                     

 
 על פי המוגדר ברשימות נגרות ומסגרות –ידיות   - 16.2.18     

 
 על פי המפורט ברשימות נגרות ומסגרות.  –מנעולים   - 16.2.19     

 
 נעילה כפולה . הצילינדרים יוזמנו על ידי הקבלן מספק  –צילינדרים למנעול   - 16.2.01     

 מערכת כחלק מחברת סלע טכנולוגיות.  –פאות המספק את המנעולים לכל המר                    
                    Grand grand grand master key   הנחיה מפורטת תימסר לקבלן מבצע על ידי .  
 המפקח.                     
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 אינסטלציה – 70פרק  
 

 כחלק השינויים כוללים עתדיים.. 1,0,3,4מות : בכוונת המזמין לבצע שינויים בקומטרת הפרויקט
העבודה כוללת שינוי במיקום כלים סניטריים, תוספת כלים סנטריים, והתאמה ותוספת                        

 ניקוזים 
ליחידות  מיזוג  אוויר חדשות המותאמות לתכנון החדש. בנוסף יש לבצע הפרדה בין צנרת                        

 צריכה לצנרת מים לכיבוי אש כאשר, הפיצול יעשה בצמוד למונה הקיים.       מים ל
 

עם תחילת הפרויקט על הקבלן לאתר מיקום צנרת מים שופכין ודלוחין לצורך התחברות וניתוקים 
 במקומות שנדרש.

  
 כל הנאמר לעיל כלול בסעיפי המכרז השונים ולא תשולם כל תוספת.

 
               

 
 ת ואביזריםצנר  0.7

 

 כללי  

 

מתואר מהלך הצנרת בדרך כלל  התקנת הצנרת תעשה בתוואי כנדרש, אולם מפאת קנה המידה הקטן,
לקירות ובצורה נאה. כמו  תינתן לכן תשומת לב להתקנת הצנרת בקווים ישרים. המקבילים באופן סכמתי.

 אם להנחיות היצרנים ובאישורחיבורי הצנרת לציוד יהיו בהת כן לא מסומנים כל האביזרים הדרושים.
 המהנדס.

 

 חיבורי צנרת 07.2 

 

יהיו בריתוך חשמלי  0ובקטרים מעל "  יהיו בהברגה או בריתוך, 0חיבורי צנרת פלדה שחורה בקטרים עד " 
 .ןמתאימה. הספחים יהיו אף הם מפלדה חשילה לפי התק באמצעות גנרטור ואלקטרודה

 .522חשילה לפי ת"י  טרת ניקוז יהיו בהברגה עם ספחים מיציקתחיבורי צנרת מגולוונת שלא למ -     

 .235חיבורי צנרת מגולוונת לניקוז יהיו בהברגה עם ספיחי ניקוז לפי ת"י  -  

 לפני חיבור הצנרת יימרחו ההברגות עם צבע עשיר אבץ )צינקוט( -  

 "מילר"חוט הלחמה תוצרת  52חיבורי צנרת נחושת במערכת המים יהיו מטיפוס  -   

 

על ידי חיבורי "נעל" או "אוכף". מעברי  כל הקשתות תהיינה בעלות רדיוס כפוף גדול. הסתעפויות תהיינה 
שום כיפופים  אקסצנטרי. כל הספחים הנ"ל יהיו מתוצרת ביח"ר מוכר ולא יבוצעו קוטר יהיו מטיפוס

ות ובכל מקום אחר הנדרש ובשני צידי כל הסתעפ בשטח. לפני כל אביזר או פריט ציוד המחובר לצנרת
. המקשרים יהיו 2בקוטר עד " התקנת הציוד ופירוקו, יותקנו מקשרים )רקורדים( לצינורות בשטח למטרת

 והאוגנים  ומעלה יותקנו אוגנים. מחירי הרקורדים  2/57בקוטר " בעלי תושבת ברונזה, ובצינורות 

 והאטמים כלולים במחיר הצנרת והציוד.

 

 קוז ואוורורשיפועים, ני 07.3 

 

כדי להבטיח אוורור וניקוז הצנרת היא תותקן  צנרת המים תהיה משוחררת מהלם מים וממלכודות אויר. 
והקו העליון  מעברי הקוטר האקסצנטריים יותקנו כך שהשיפועים יהיו כלפי מטה .7% בשיפוע מזערי של
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בחלק  היווצר כיס אויר, יותקןבכל הנקודות הגבוהות ו/או בהן עלול ל יישאר ישר למניעת כיסי אויר.

שאליו תחובר צינורית נחושת עד לנקודת  2/1" ומעליו מגוף אוטומטי 2/0העליון של הצנרת מגוף ידני "
עם חצי  4/3הורקה בקוטר " בכל הנקודות הנמוכות ו/או כפי שיידרש בתכניות יותקנו ברזי ניקוז קרובה.

 מצמד לחבור צינור גן.
 
 

 

  

 המתלים והתקנ  07.4
והמבנה ממאמצי התפשטות  הצנרת תותקן בצורה שתאפשר התפשטות טרמית ותשחרר הצנרת, הבידוד

תותקן התפשטות ופיתולי צנרת במקומות הנדרשים. נקודות קבועות  והתכווצות. לשם כך יותקנו אביזרי 
ר לאלמנט הנקודה הקבועה תעגן הצינו כנדרש. מיקום נקודות הקבועות יתואם עם המהנדס ויקבל אישורו

 במקום זה בזמן ההתפשטות. הנקודה הקבועה תיבנה משני מקבעים  קונסטרוקטיבי ותמנע תנועתו

המקבעים יהיו ניתנים לפירוק. מיקום ומבנה  מאוגנים למבנה ומלוח מרותך לצינור שיהיה בין המקבעים.
                                                                                                                                  הנקודה הקבועה יאושר תחילה על ידי המהנדס                                 

תקרה יסופק שרוול מתאים להעברת  בכל מקום של חדירת צינור דרך חלקי הבניין כגון קיר, קורה או 
הבידוד  ס"מ בינו לבין המערכת )או בין שכבת 2ר רווח של כזאת שיישא הצינור. השרוול יהיה במידה 

 רווח זה ימולא בצמר סלעים ויאטם במסטיק ביטומני. השרוול יהיה לשרוול, במקרה של צינור מבודד(.

מתלי הצנרת      רשל חדירת צינו     רהס"מ מכל צד של חלק המבנה אותו הוא חודר בכל מק -2ארוך ב
צינור מבודד יוגן במקום התליה על       של הצינור.   וון המגבהה ותנועה ציריתיהיו מטיפוס המאפשר את כ

ס"מ שיקיף את מחצית הצינור וימנע כווץ  32מזערי של     מ"מ ובאורך 7.2ידי מתלה מפח מגולוון בעובי 
ך מ' בין המתלים א 3לצינור אנכי     המרווח בין המתלים לא יעלה על המרחקים הבאים:     הבידוד.

          לצינור אופקי לפי הטבלה הבאה:    רצפה לתקרה לפחות חיזוק אחד בין

  6"               5" - 3"     7 7/5"- 3/3"                 7/5"      קוטר עד  
 מ' 2                   מ' 3             מ' 5                                7.2                            ווח מר

 לפחות פעם אחת. כל צינור אנכי ייתמך בכוון צירו כך שמשקל הצינור ישען על המתלה
 צביעה

 

 צנרת פלדה שחורה )כולל צנרת מבודדת( תצבע כדלקמן: 

   

 לפני התקנת הצנרתא.  

 

 ניקוי יסודי במברשת פלדה להסרת לכלוך וחלודה - 

 ניקוי בנוזל כימי להסרת שומנים - 

 בצבע יסוד בגוון אפור שכבה אחתצביעה  - 

 

 לאחר התקנת הצנרתב.  

 

 ניקוי סיגי ריתוך וצבע שרוף - 

 תיקוני צבע בגוון אפור בכל המקומות בהן הצבע נפגע בשעת - 
 ההתקנה    

 צביעה בצבע יסוד בגוון אדום )שכבה שניה( את כל הצנרת - 

 ידי המהנדס-צבע גמר בגוונים שונים שיקבעו על - 
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 ל הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח באתר בגמר כל שלב משלביג. ע 
 הצביעה הנ"ל.     

 מעלות צלסיוס. 7772ד. כל הצבעים יהיו עמידים לטמפרטורה מזערית של  

 

  

 בדיקה ושטיפת הצנרת  07.5

 

שעות. בשעת בדיקת הלחץ ינותקו  24אטמ' למשך  75כל הצנרת בשלמותה תיבדק נגד נזילות בלחץ של  
אישור המהנדס  בבדיקה בלחץ זה. אין להתחיל בשום עבודות בידוד לפני קבלת ביזרים שעלולים להינזקהא

הן תתוקנה, באם יהיו נזילות בברזים או אביזרים,  כי המערכת עמדה בבדיקת הלחץ. באם תתגלינה נזילות
 קת הלחץ.על בדי האטם בחדש, ואין לנסות לתקן. לאחר השלמת התיקונים יש לחזור להחליף יש

 

במצב עוקף. יש להמשיך  לאחר השלמת הצנרת יש לשטוף על המערכת כאשר ברזי היחידה נמצאים 
בין שטיפה לשטיפה ולאחר השטיפה יש  פעמים. 3אבל לפחות  בשטיפה עד שיתקבלו מים נקיים, לחלוטין,

 לנקות המסננים.

 

 בידוד 07.6 

 

 75במקומות גלויים ו/או בתקרות כפולות יהיה   תהעובר 2עובי הבידוד לצנרת מים חמים בקטרים עד "

מ"מ, 19 יהיה 0עובי הבידוד לצנרת הסקה ומיזוג אויר בקטרים עד " מ"מ. 52ינינ  2מעל "  מ"מ ולצנרת
 מ"מ 51מ"מ ומעל זה  35יהיה   3מ"מ," 52יהיה  2בקטרים עד "

 

 
 נחיות והבהרות כלליותה 

 

ים, הציוד והשירותים הדרושים לשם התקנת מערכת מיזוג (  על הקבלן לספק את כל העבודה, החומר1
האוויר והאוורור או חלקים ממנה כנ"ל אשר יספק הקבלן תהיה מושלמת בכל המובנים לשם הפעלה וכל 
תוספת של חומר ועבודה הדרושים יסופקו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף מצג המזמין, גם אם לא הוזכרו 

דרושים לפעולתו התקינה של המתקן, וראויים למסירה למזמין במפרט או בשרטוטים במפורש, אך 
 לשביעות רצונו.

 

(   כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים, עבור התפקיד לו יועדו, ויצוידו בתעודות בדיקה של מכון 2
 התקנים הישראלי, או מוסד אחר שיאושר ע"י המתכנן, המאשרות את תקינותן והתאמתם לתקן הנדרש.

וצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעות רצונו של המתכנן. כל חומר פגם ו/או בצוע לא ראוי לשמו העבודה המב
יסולקו או יפורקו מיד עם הוראת המתכנן ו/או המפקח ויושלמו ע"י חומר ובצוע בהתאם לנדרש בתוכניות 

 ובמפרט, ללא כל תשלום נוסף.
 

קרה וכו' על מנת להעביר דרכם תכלות (  הפתחים והקידוחים הנדרשים דרך מחיצות במבנה, רצפה, ת3
 אויר, צנרת, קווי חשמל וכו' יבוצעו באחריות הקבלן הראשי.

 יהיה חייב בסימון הפתחים הנדרשים במבנה . האינסטלציה ןבכל מקרה עבור כל הפתחים הנדרשים קבל
כוכית בכל מקרה צנרת מים או חשמל תועבר דרך שרוולים מתאימים, את המרווחים יש למלא בצמר ז

 באחריות קבלן מיזוג האוויר. RTVולאטום בחומר איטום מעולה מסוג סיליקון  1דחוס בעובי "
 
 ( אישורי ציוד4
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 האינסטלציהעל הקבלן להגיש לאישור המתכנן תכניות ביצוע של מתקן 
ור, אישור תכניות הביצוע של הקבלן על ידי המתכנן לא ישחרר את הקבלן מחובתו להבטיח תכנון נאות וייצ

 הרכבה והתקנה נכונים. הקבלן יכין ויספק בהקדם.
 
 :עדכון תכניות (5
עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על הקבלן למסור למזמין תכניות ושרטוטים מושלמים  

ומעודכנים של העבודה כפי שבוצעה למעשה. לצורך זה ישמור הקבלן באתר מערכת תכניות אחת אשר 
 ינוי שיבוצע תוך כדי עבודה.יסמן עליה כל ש

על הקבלן לספק דסקיות סימון ממתכת לכל ברז ולכל אביזרי הצנרת והפיקוד, וכן סימונים ותוכניות: 
 יבצע את סימון הצינורות עצמם ואת כיוון הזרימה בתוכם.

לפני מסירת המתקן ידריך הקבלן את המזמין בכל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של המתקן.  שילוט:

 יום לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן. 30קופת ההדרכה של ת
לפני מסירת המתקן ידריך הקבלן את המזמין בכל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של המתקן.  הדרכה:

 יום לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן. 30תקופת ההדרכה של 
ימסור הקבלן למזמין שני תיקים, לאחר אישורם ע"י  לפני מסירת המתקן תיקי הסבר לתפעול ואחזקה:

המתכנן, המכילים כל אחד חומר הסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו. כל תיק יכיל את 
 החומר הבא כשהוא מודפס וכרוך:

 
 קבלת המתקן ותחילת האחריות תבוצע ותחל רק לאחר קיום התנאים הבאים: קבלת המתקן: (6
 

 סבר לתפעול ואחזקה.קבלת תיקי ה .1

  הפעלת המתקן בשלמותו, וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים ממנו  .2
 לשירות המזמין.

אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלתו הסופית, במידה   
 ויידרש לכך, ולפני תחילת תקופת האחריות.

 יום. 30הפעלתה התקינה של המערכת למשך תקופה של  .3

 המתכנן/המפקח כי המתקן מבוצע ופועל עפ"י הנדרש.אישור  .4

 
 ( שרות ואחריות0
 
 חודשים מיום קבלת המתקן ע"י המתכנן ו/או המפקח . 24. תקופת האחריות והשירות הינה 0
 
. במשך זמן תקופת האחריות הקבלן מתחייב לתקן כל פגם או ליקוי במערכת על חשבונו אלא אם נגרמו 2

 ון ובניגוד להוראות ההפעלה.כתוצאה משימוש בלתי נכ
 
. בתום כל ביקור במבנה הקבלן יגיש לאחראי מטעם המזמין, דו"ח מפורט ביחס לשירותים שבוצעו באותו 3

ביקור. תקופת האחריות והשירות כלולה במחירי הסעיפים המופעים בכתב הכמויות ולא תשולם כל תוספת 
 עבודה.
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 חשמל: – 75פרק 
 

 כללי - 7פרק 

 

  אור העבודהת 0.0

במסגרת מכרז זה על הקבלן לספק, להתקין ולבצע מתקני חשמל והכנות למערכות תקשורת 

ופקוח, מתקני הזנה וחלוקה במתח נמוך ומנ"מ, לרבות לוחות חשמל, מוליכים ומובילים, מערכות 

תאורה ותאורת חרום, מכלול תשתיות למערכות תקשורת והתראה, לרבות: מתקני טלפון, 

סוגים שונים ומתקני אזעקות שונות, מתקני גילוי אש, ותקנ"מ, הכל בהתאם למפורט תקשורת מ

 במסמכים השונים, כפי שיעודכנו מעת לעת, ובהתאם להנחיות והחלטות המזמין. 

העבודה תבוצע בשלבים, במבנה קיים ומתפקד, על כל המשתמע מכך, בחללים מוגדרים העוברים 

 שפוץ יסודי. 

מבנה מתפקד, חלק מהעבודות תבוצענה בשעות לא מקובלות. כל העבודות בשל מגבלות עבודה ב

 תבוצענה בתאום

 עם מנהל הבית כדי להקטין ההפרעות ככל שניתן. 

  

  הקף המפרט  0.2

 יש לראות מפרט מיוחד זה כמסגרת השלמה למסמכים כדלקמן:

שרדית )מהדורה ההנחיות הטכניות במפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה הבינמ 0.2.0

 עדכנית(, למעט 

 אופני המדידה )לא מצורף(.

עדכנית( )לא  2שבהוצאת משרד הבריאות )מהדורה  E-01ההנחיות הטכניות במפרט הנחיות  0.2.2

 מצורף(.

 הוראות, הנחיות והמלצות מסמכי מפרט טכני כללי "מכבישרותי בריאות" )לא מצורף( 0.2.3

 ות כבוי אש והצלה המקומית.הוראות, הנחיות והמלצות רש 0.2.4

 הוראות, הנחיות והמלצות התקן הישראלי העדכני. 0.2.5

 הוראות והנחיות מנהל האתר מטעם המזמין. 0.2.6

הנחיות וצרכי הספקים ומתקיני המערכות האלקטרו מכאניות השונות במבנה, לרבות  0.2.0

 מים, ביוב, ניקוז, 

 בוי אש, כריזת חרום ותאורה. אוורור, מזוג אויר, בקרת בטחון, גילוי וכ

 המפרטים הטכניים המיוחדים. 0.2.8

 הנחיות יועץ הבטיחות מטעם המזמין. 0.2.9

 הנחיות יועץ הבטחון מטעם המזמין. 0.2.01
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 הוראות מנהל העבודה מטעם הקבלן הראשי האחראי על הקמת המבנה. 0.2.00

  יגון בפני קרינה בלתי מייננת הנחיות והוראות המשרד להגנת הסביבה בכל הקשור למ 0.2.02

ELF )לא מצורף( 

אין עדיפות בין המסמכים ו/או ההנחיות המפורטים לעיל. כולם מחייבים במידה שווה. במקרה 

סתירה בין מי מהמסכמים ו/או הנחיות, יחייב הנדרש במסמך או בחלקו המחמיר יותר, לפי 

 קביעת המתכנן מטעם המזמין.

חיות והוראות הביצוע הכלולים בפרסומי הגופים הנ"ל ימצאו אין הכרח שכל הפרטים, ההנ

 ביטויים המפורש גם במפרט מיוחד זה.

 אחריות 0.3

חודשים  02הקבלן אחראי לטיב העבודות, החומרים והציוד שסיפק והתקין למשך שנה )

קלנדריים( מיום אישורם וקבלתם הסופית. בתקופה זו עליו לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל 

 חלק פגום על חשבונו.

תיקונים בתקופת האחריות חלים גם על החומרים והציוד, ללא התחשבות בפרק הזמן  שעבר מיום 

 )לא יתוקן(. יוחלף בחדשהתחלת השמוש בציוד ובלאי הציוד. כל ציוד פגום 

שעות מקבלת ההודעה במשרדיו ויסימה בפרק הזמן הקצר  02הקבלן יגש לבצוע התקונים בתוך 

 והסביר לבצוע העבודה בהתאם לנסיבות הענין.ביותר 

מודגש שהאחריות לגבי גופי תאורה שיספק הקבלן חלה גם על נורות פריקה, נורות פלורסצנטיות, 

למשך שנה )למעט הוצאות בצוע ההחלפה(. תשקל אפשרות המרת  - PLונורות  LEDנורות 

מורה לאספקת נורות רזרביות בת PLהאחריות על נורות הפריקה, נורות הפלורסצנט ונורות ה 

מכמות הנורות המותקנת. האספקה במעמד קבלת המתקנים. בכל מקרה ההחלטה  21%בשעור 

 בידי המזמין. -בדבר החלופה 

 

 (AS MADEתכניות עדות ) 0.4

עם סיום העבודה ולפני מסירתה, על הקבלן להגיש למפקח תכניות המתקן על כל מערכותיו כפי 

על  -ה עותקים. ההוצאות עריכת התכניות והשרטוט, לרבות העתקות אור שבוצעו למעשה, בשלוש

 חשבון הקבלן. 

התוכניות יכללו את כל הפרטים הטכניים לרבות סכמות, קטרי צנרת, מוליכים, כבלים, מובילים, 

 תעלות וסולמות, נקודות הצטלבות עם שרותים אחרים וכל פרט נוסף שידרש. 

 המתקן, באופן שיהיו מכלול שלם.   התוכניות יכללו את כל מרכיבי

כולל   AUTOCADהקבלן יגיש את התכניות ע"ג דיסקטים )מקור יתקבל מאדריכל המבנה( בתכנת

 .0:25או  0:01. פרטים בק.מ 0:51שלש העתקות. כל התכניות תוגשנה בק.מ. 
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ת, לא תחשב העבודה כגמורה ולא תערך בדיקת קבלה בטרם יגיש הקבלן מערכות תכניות העדו

 מאושרות וחתומות ע"י המפקח והמתכנן.

 

  בדיקות המתקנים  0.5

בגמר העבודה ולפני מסירתה, על הקבלן להעמיד את כל המתקנים )קיימים וחדשים( בביקורת 

  -נציג מוסמך של מוסד בודק כדלקמן:

בבקורת בבקורת מהנדס בודק פרטי מטעם הקבלן, שיאושר קודם לכן ע"י – מתקני חשמל 0.5.0

מכאניות שבתחום -פקח. הבדיקות תקפנה את כל מערכות החשמל והמערכות האלקטרוהמ

העבודה, בין אם סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו ו/או בוצעו ע"י אחרים, לרבות מתקני חשמל, 

 מערכות חשמל למזוג אויר,  למפוחים ומתקני חשמל למערכות מנ"מ.

 גם בדיקה זו כלולה במחיר העבודה בדיקה נוספת תערך לקראת סיום תקופת הבדק.

בבקורת מכון התקנים הישראלי ונציג  -ואינטרקום איזור מחסה  מתקן גילוי אש וכבוי בגז 0.5.2

 מכבי אש .

ע"י מכון התקנים  –מערכות אלקטרומכאניות עם מערכות בטיחות  בדיקת אינטגרצית 0.5.3

 בהשתתפות הקבלן

בבקורת מהנדס  – מל ומנ"מ בת"י לרעידות אדמהבדיקת עמידות סולמות ותעלות חש 0.5.4

 קונסטרוקטור 

 מטעם הקבלן.  

 לפי הענין. -בביקורת מכון התקנים הישראלי ומשרד העבודה והרווחה    -שאר המתקנים  0.5.5

 

על הקבלן לדאוג להזמנת הבדיקות בעוד מועד ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהן, לרבות תשלום 

 שטת סיוע לבודקים בציוד וכח אדם ככל שיידרש.אגרות ושכר טרחה והו

לא תחשב העבודה כמושלמת וע"כ לא תחל מנית תקופת האחריות, בטרם המציא הקבלן 

 אישורים בכתב מהגורמים הנ"ל לתקינות המערכות שנבדקו. 

 

 שינויים   0.6

  בנוסף לאמור במסמכים אחרים המזמין שומר לעצמו את הזכות לצמצם, להגדיל או לבטל

עבודות, סעיפים או פרקים ברשימת הכמויות, ללא עילה לתוספת כספית ללא שינוי מחיר היחידה 

ובלבד שלא השתנתה הגדרת העבודה  -המוצע, ללא הגבלה, וללא כפיפות למסמכים אחרים בחוזה 

 המתוארת בסעיפי רשימת הכמויות שבמסמכי החוזה.

 

         אופן הגשת ההצעה   0.8
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 מסמכים אחרים: בנוסף לאמור ב

לפני הגשת ההצעה על הקבלן לבקר באתר, ללמוד ולברר את תנאי ביצוע העבודה, לרבות  0.8.0

הצורך בפיגומים, אפשרויות שינוע, מקומות אכסון, הכנת מעברים, מיקום שרותים אחרים )מים, 

 ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת( ולבסס הצעתו על כל הנתונים הדרושים.

 יעה בגין אי הכרת תנאי הביצוע או מכשולים בלתי צפויים.לא תוכר כל תב

לפני הגשת ההצעה על הקבלן ללמוד את מסמכי המכרז על בוריים ולברר עם המתכנן כל  0.8.2

 ספק שיתעורר בקשר לכוונה מאחרי כל פרט ופרט ברשימת העבודות לבצוע. 

בתשתיות אספקת החשמל לפני הגשת ההצעה על הקבלן לברר את כל הפרטים הקשורים  0.8.3

 ותשתיות מנ"מ לסוגיו לתחום העבודה המוגדר ולבסס הצעתו על כל הצרכים הדרושים. 

 

 

  מוצר שווה ערך  0.9

 . לתוצרת ודגם זה בלבדהכוונה  -בכל מקום שמצויינת תוצרת של חומר, אביזר, או ציוד 

שיבדק ע"י המתכנן  במהלך העבודה, במידה וימצא לנכון, רשאי הקבלן להציע ציוד חליפי

באמצעות המפקח, מבחינת מערך האחזקה הכולל של המזמין, הטיב, הצורה, נוחות התפעול, 

 שיקולים אסטטיים, ושיקולי מחיר.

אישור להתקנת ציוד חליפי נתון בידי המזמין ו/או המתכנן בלבד ולא יהיה צורך בהסברים כלשהם 

 במידה ותידחה הצעת הקבלן.

ו ידחה מוצר חליפי מוצע, לא תהיה לקבלן כל עילה לעיכוב כלשהוא בלוח אם ובמידה ויאושר א

 הזמנים הכללי בגין עיכובים ו/או משך הליך אשור המוצר החליפי.

 

   חיוב ברשיון וניהול האתר  0.01

עבודת החשמל באתר תנוהל ותבוצע בפיקוח צמוד, מלא ומתמיד של חשמלאי בעל רשיון מסוג 

 שנות נסיון מוכר בניהול  פרוייקטים מסוג זה. 5הקבלן, בעל  ", מטעםחשמלאי טכנאי"

מפקח החשמל מטעם הקבלן ימנה, כל משך בצוע הפרויקט, על צוות עובדיו הקבועים של הקבלן, 

ויכלל ברשימת המשכורות. לא יאושר שמוש בשרותי גורם חיצוני שאינו נמנה על צוות עובדיו של 

 הקבלן. 

יה נוכח באתר במשך כל תקופת הבצוע, לפחות ארבעה ימים מפקח החשמל מטעם הקבלן יה

 בשבוע, לפחות שלש שעות רצופות בכל יום.

מפקח החשמל מטעם הקבלן יהיה נציגו הבלעדי לצורך רישומים ביומן העבודה ויחתום ביומן 

 העבודה, בנוכחות מנהל האתר מטעם הפקוח הכללי, מידי יום.

 ם המפקח מטעמו, סוג ומספר הרשיון שבתוקף. עם הגשת ההצעה על הקבלן לציין את ש
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ביצוע העבודה תחת פיקוח מפקח חשמל מתאים מטעם הקבלן הינה תנאי להגשת ההצעה 

 ולבחירת הקבלן.  

על הקבלן לאשר את מפקח החשמל המוצע מטעמו אצל נציג מנהלת הפרויקט. נציג המזמין רשאי 

ת לקבלן להחליפו. החלפת מפקח החשמל לדחות כל מפקח חשמל מוצע מטעם הקבלן ו/או להורו

מטעם הקבלן, ביוזמת הקבלן, טעונה אשור מנהלת הפרויקט ומהווה תנאי יסודי של החוזה בין 

 הקבלן למנהלת הפרויקט.

 

 .סווג הקבלן 0.00

הקבלן המציע יהיה, בשעת הגשת ההצעה ובמשך כל בצוע העבודה, רשום בפנקס הקבלנים, במדור 

לפחות. הקבלן המציע יהיה חברה אחת. לא תאושר התאגדות מספר  2-ג א'"עבודות חשמל" בסוו

 חברות לצורך התקשרות עם מנהלת הפרויקט.

 

 

 

 

 

 הקף העבודה  0.02

מכלול העבודה כולל את כל המוזכר והמתואר במסמכי החוזה, במסמכים הנלווים ובאינפורמציה 

ישה אליהם, תכניות, לרבות כל האמורים להמצא ברשות הקבלן ו/או שלקבלן אמורה להיות ג

המתואר והמוזכר במפרטים הטכניים המיוחדים, הדרישות המחמירות יותר, ללא עדיפות בין 

 המסמכים השונים.

באמצעות אחרים.  -המזמין שומר לעצמו הזכות לבצע חלק או חלקים מהעבודות, ללא הגבלה 

ים שיסופקו ו/או יבוצעו ע"י במקרה זה לא יזכה הקבלן לכל תמורה בגין עבודות ו/או מתקנ

אחרים. התאומים עם הספקים ו/או קבלנים אחרים כלולים בעבודות הקבלן ולא תשולם עבורם 

 כל תמורה. 

המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל, להקטין או אף לבטל סעיפים ואף פרקים ברשימת הכמויות, 

י שלא תשתנה הגדרת הסעיף ללא הגבלה. במקרים אלה לא ישתנה מחיר היחידה המוסכם, בתנא

 ברשימת הכמויות. 

 

 אשור דוגמאות ציוד 0.03
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לפני תחילת העבודה ובהתאם לדרישת המזמין, על הקבלן להציג לאשור המזמין דוגמאות  של 

 פרט אביזר ו/או ציוד שבדעתו להתקין )גם אם הוגדר מספרו הקטלוגי במסמכי החוזה(.

דות משלוח ומסמכי רכישה של כל פריט ואביזר המזמין ראשי לדרוש מהקבלן להמציא תעו

שעות ממועד  48המותקן לרבות תאריכי הזמנה ותאריכי אספקה. הקבלן יספק המסמכים בתוך 

 הצגת הדרישה.

 

   התאמה לתקנים   0.04

כל הציוד, האביזרים והעבודות יסופקו ויבוצעו בהתאם לתקנים הישראליים הרלונטיים והנחיות 

 העדכניים  ליום בצוע העבודה.  רשות כבוי והצלה,

אשור מטעם מת"י לעמידה  -כל מרכיבי הציוד המסופק ישאו "תו תקן ישראלי" עדכני ובהעדרו 

)גרמניה( ובהערכו,  VDSו/או התאמה לתקן הישראלי. בהעדר תקן ישראלי, ישא הציוד אשור תקן 

 אשור מכון התקנים הצרפתי.

 נושא אחד התקנים המוזכרים לעיל.  לא יותקן ציוד או אביזר שאינו -כללית

מודגש שכל הציוד ישא אשורי תקן מוטבעים ע"ג הציוד. לא יתקבל אשור נלווה מודפס או בכל 

 דרך אחרת, פרט להטבעה ע"ג האביזר או הכבל. יש לשים לב גם לתקנים אלה:

 על כל חלקיו 21ת"י     גופי תאורה 

 םעל כל חלקיה 0054ות"י  32ת"י      בתי תקע

 על כל חלקיו 045ת"י    תיבות חבורים

 על כל חלקיהם 0506ות"י   403ת"י   כבלים ומוליכים

 על כל חלקיו בהתאם ללוח 0409ת"י    לוחות חשמל

 60386ת"י    צנרת ומובילים

 2119מינואר  6044קובץ התקנות   מיגון קרינה ב"מ

 0221ת"י   מכלול גילוי אש

 061והתאמה למפרט משטרה מספר  02סעיף  3חלק  0221ת"י    מכלול כריזה

 NFPA 251או  UL263או  DIN 4101תקו   איטום מעברי אש

 רלוונטיים ULותקני  0221ת"י   מערכת גילוי אש

 FMרלוונטיים ואשורי  ULתקני    מכלול כבוי בגז

 

 הנחיות לבדיקת מתקני החשמל   - 5פרק 

ביקורת בודק פרטי מטעמו עם סיום העבודה יעמיד הקבלן את מתקני החשמל ב  2.0

 שיאושר קודם לכן ע"י המזמין.   

 " בעל רשיון מתאים .   3הבודק יהיה "מהנדס בודק סוג   2.2
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דו"ח הביקורת, כמפורט להלן, יוגש למפקח בשלושה עותקים, הן לגבי הביקורת הראשונה   2.3

 . תייגויותללא כל הסוהן לגבי ביקורות חוזרות )במידה ותהיינה( עד לקבלת המתקן 

הביקורת תערך תוך שמוש בחבור החשמל הקיים, ותקיף את כל מכלולי החשמל במבנה,   2.4

 לרבות חלקי המתקן הקיימים וכן אלה שבוצעו ע"י אחרים, כמפורט לעיל ולהלן.

דו"ח הבדיקה יכלול את כל הפרטים הטכניים והנוהליים הדרושים, כמקובל בביקורת   2.5

 ות שיתקבלו מהמתכנן במהלך הבדיקות. מסודרת ובהתאם להנחי

 הפרטים הנוהליים יכללו גם:      2.6

 פרטי החשמלאי המבצע, לרבות מספר הרשיון.  2.6.0

 תאור כללי של המתקן, ברמת קוי החלוקה והלוחות.  2.6.2

רשימת ציוד הבדיקות לרבות: מד התנגדות הלולאה, מד מתח, מד זרם צבת ומד רציפות   2.6.3

 , תוצרת, דגם, ומספר סידורי.ובידוד

 הפרטים הטכניים יכללו גם:     2.0

 התנגדות לולאת המעגל של טבעות הגישור.  2.0.0

 התננגדות השוואת הפוטנציאלים.  2.0.2

 התנגדות לולאות ההארקה בכל לוחות המשנה ולוח ראשי.  2.0.3

כולל בין מוליכי הפאזה התנגדות בידוד קוי ההזנה בכל לוחות המשנה ובלוח הראשי   2.0.4

 לאדמה ולאפס ובין הפאזות, לכל מעגל בנפרד.

 מצב קוטביות החיבורים בכל הלוחות, אשור לגבי כל לוח בנפרד. 2.0.5

)התיחסות  באמצעות ציוד בדיקה יעודי לרבות כיול הממסרבדיקת כל ממסרי הפחת  2.0.6

 מפורטת לכל הממסרים שנבדקו(. 

ודק לסכמות ההארקה של כל המתקנים, לרבות הארקות מגן אשור בחתימת ידו של הב    2.8

והארקות שיטה, עם ציון ערכי התנגדות הלולאות וכבלי החבור בין נקודות הקצה ובין פסי 

 ההארקות.

בדיקה ואשור כל מתקני ההארקה במכלול, לרבות הארקת כל האלמנטים החשמליים  2.9

ני ובמקום בולט. הבודק יאשר חתימת ידו והמתכתיים, כולל ציוד, וכן הקפדה על שילוט עדכ

 שכל נקודות החבור להארקה שצוינו בתכנית העדות הדנה בהארקות, אמנם בוצעו כנדרש. 

 באחריות הבודק לבדוק, לוודא ולאשר באופן מפורש שכל הצנרת ותיבות המעבר   2.01

 בכל הנוגע לעמידה וההסתעפות שהותקנו בחללים, עומדים בהנחיות התקנים המתאימים           

 מעלות צלסיוס.  811בתנאי אש, לרבות בדיקה בחוט להט ל          

 דו"ח הבקורת הסופי יכלול הצהרת החשמלאי ופסקה מפורשת בדבר "אשור לחבור מתח". 2.00

באמצעות צילומי אינפרה אדום של כל הלוחות על כל  בדיקת טרמיתהבדיקה כוללת גם  2.02

ות יעודיים של הציוד )שיסופקו ע"י אחרים(. תוצאות הבדיקה יעברו לוח מרכיביהם, לרבות

 הדוחות כלולה במחיר ולא תשולם עבורה כל תוספת. למפקח. עלות הבדיקות והפקת
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לא תחשב העבודה כמושלמת וע"כ לא תחל מנית תקופת האחריות, בטרם 

 המציא הקבלן אישורים בכתב מהגורמים הנ"ל לתקינות המערכות שנבדקו.

 

 

  .)V 7777הנחיות טכניות לעבודות חשמל במתח נמוך )עד  - 3פרק 

 

  הזנות חשמל, תקשורת, בקרה ומנ"מ  3.0

לפני ביצוע העבודה, על הקבלן לברר את פרטי ההתקנה ואופן ביצוע ההכנות והתשתיות   

ש שעל למתקני החשמל, התקשורת, בקרה ומערכות מנ"מ )כולל גם כריזה, גילוי אש ובטחון(. מודג

 הקבלן להכין את כל התשתיות להזנה וחבור המערכות הנ"ל.

כן יש לברר את מיקום היציאות לציוד, לוחות ואביזרים לכל הדיסציפלינות האחרות -כמו

 ולבצע את כל ההכנות הדרושות למערך ההזנות, לרבות הכנת כל המעברים הדרושים.  

 

 צנרת ברצפה ומעברים בקונסטרוקציה. 3.2

ילת העבודה על הקבלן לסמן, לתאם ולבצע את כל ההכנות ומעברי תשתית החשמל, לפני תח 

התקשורת והמערכות, באלמנטים הקונסטרוקטיביים של המבנה. תשומת לב הקבלן מופנית 

לבצוע מעברים להזנות ראשיות. במסגרת עבודותו מוטלת על הקבלן החובה והאחריות לבצוע כל 

מודגש שלא תשולם  ושרוולי המעבר דרך הרצפה והתקרה(. המעברים הדרושים לרבות הקדחים 

כל תמורה עבור בצוע חציבות ומעברים הנדרשים  לתשתיות  ההזנה והחלוקה. עבודות אלה 

 כלולות במחיר המתקן.

 

 

  מוליכים וכבלים   3.2

 .אין להשתמש במוליכים פרט למתקני הארקהכללית יבוצע כל המתקן באמצעות כבלים.  

 אלא אם צויין אחרת.  P.V.Cי ההארקה יהיו מנחושת עם בידוד כל מוליכ 

, בעלי מוליכים עגולים. אין IEEE 383מותאמים לתקן  N2XY-FRכל הכבלים יהיו מטיפוס 

 להשתמש בכבלים בעלי חתך סקטוריאלי.   

 .V 0111לא יאושר שמוש בכבלים בעלי בדוד שאינו מותאם ל  

 03( ולתקנות החשמל מספר 332-3)שים לב לתקנה  332כל הכבלים יותקנו בהתאם לת"י  

 . 05ומספר 
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מודגש שכבלים להזנת מערכות בטיחות כגון תאורת חרום, מפוחי עשן או ציוד גילוי וכבוי אש  

צוין בתכניות או ברשימת גם אם לא NHXH-FE-180-E90 וכריזת חרום יהיו מדגם  עמיד אש 

ל המתקן לגבי פאזות,פאזה חוזרת, אפס, הארקה יש לשמור על סדר צבעים אחיד בכהכמויות.

ומוליכי פיקוד בהתאם לתקנים העדכניים. אין להשתמש במוליכים וכבלים בעלי צבעי בדוד לא 

לאחר השלמתה. בקירות גבס, לאחר סגירת  -השחלת המוליכים בצנרת  מותאמים לתקן החדש.

על גבי סולמות יותקנו באופן כבלים  לאחר שלב הטיח הראשון. -שני הצדדים. בצנרת סמויה 

מטר  2במרווחים שלא יעלו על  שהמרווח בין הכבלים יהיה זהה לקוטר הכבל. כל כבל יחוזק בנפרד

או חדירה לציוד  ס"מ בקרבת כל פניה או כיפוף או חדירה ללוח 21ובנסוף במרחק שלא יעלה על 

 קצה.

  

   צנרת   3.3

. כל 0910ותקו ישראלי  932ות תקו ישראלי כל הצנרת והתשתיות יותקנו בהתאם להנח    

הצנרת תהיה במידות מילימטריות ותישא את תו התקן בחריטה.  כדי להמנע ממופות ומחברים, 

גם בהתקנה סמויה )תה"ט או מתחת לריצוף( ישמשו צנורות מטיפוס "פנ". מתחת לריצוף תכוסה 

תקנת הכסוי תבוצע מיד עם ס"מ מעל הצנור. ה 0הצנרת בשכבת בטון רצופה כשגובה הבטון 

התקנת הצנרת, גם אם יהיה צורך לפרק את ההתקנה בגין הצורך לתוספת צנרת ו/או שינויים. 

ע"י, על חשבון ובאחריות  קבלן החשמל. בחללי קירות גבס ותקרות   -אספקת הבטון והתקנתו

בנים באמצעות ביניים תשמש צנרת מטיפוס "פנ" בצבע ירוק, מחוזקת לפרופילים מחורצים ומגול

 סרטי קשירה שחורים או סרטים מנוקבים מקוריים. לכל צנור קשירה משלו. 

 אין להתקין קשירה משותפת למספר צנורות. 

ס"מ. חיזוק צנור בודד יבוצע  61הצנרת תחוזק לתקרה המסיבית במרחקים שלא יעלו על  

מצעות פס מחורץ ומגולבן באמצעות שלות מגולבנות. חיזוק מספר צנורות בתואי משותף יבוצע בא

 ס"מ וקשירת הצנרת באמצעות חבקים שחורים. 61המחוזק לתקרה, במרווחים שלא יעלו על 

בסמוך לאביזר סופי )תיבה או בית תקע או מפסק( תחוזק הצנרת בשלה מגולבנת, במרחק  

 ס"מ מנקודת חדירת הצנרת לאביזר. 5שלא יעלה על 

מטר, ישמשו צנורות מטיפוס "כ"  0בגובה העולה על  בשטח חדרי מכונות, ובכל מקום פגיע, 

יותקנו צנורות פלדה  מטר  0-)מרירון( מחוזקים בשלות. במקומות פגיעים ובגובה נמוך מ

 מטר.  2מגולבנים למתקני חשמל עם שילוט "חשמל" במרווחים שאינם עולים על 

ן להשתמש בצנרת לא יותר שימוש בצנרת שרשורית, אלא באישור המפקח מטעם המזמין. אי

 מ"מ, לרבות בירידות לאביזרים תה"ט. 21-בעלת קוטר קטן מ

 צנרת "מרירון" תכלול קשתות תקניות, סטנדרטיות. אין להתקין כבלים חשופים בזויות. 
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צנרת "מרירון" תהיה כולה בגוון לבן, לרבות הקשתות. אין להתקין צנרת "כ" בגוון "אפור".  

תות תקניות, סטנדרטיות בצבע זהה לצבע הצנרת. אין להתקין צנרת מרירון )"כ"( תכלול קש

 כבלים חשופים בזויות.

צנרת התקשורת והמערכות תהיה כולה מסוג "פנ" בצבעים שונים מירוק, כדי להקל על    

הזיהוי. על הקבלן להשתמש בצבעים שונים כמתואר. מודגש שלכל תשתית תותקן צנרת בצבע 

 אחיד בכל המתקן.  

 בצבע כחול. -הטלפונים צנרת    

 בצבע צהוב.  -צנרת מתח נמוך מאוד  

 בצבע אדום. -צנרת גילוי אש  

 בצבע ורוד. -צנרת למתקני בקרה ואבטחה  

 מ"מ לפחות.  25 -קוטר הצנרת למתקני חשמל, טלפון ומסופים  

 מ"מ לפחות. 25 -קוטר הצנרת למתקני אבטחה  

 מ"מ לפחות. 21 -קוטר הצנרת לרמקולים וגילוי עשן  

בחלל התקרה תחוזק הצנרת לפרופילים מחורצים ומגולבנים שיוצמדו לתקרת המבנה 

( שחורים.  PENVITבאמצעות חבקים פלסטיים ) -ס"מ. קשירת הצנרת  61במרווחים שלא יעלו על 

 מחיר החיזוקים נכלל במחיר העבודה.

 ת, מחוזקות לקירות. מ"מ לפחו 35X15זעירות בחתך  PVCישמשו תעלות  -בהתקנה גלויה  

הצנרת למתקני גילוי עשן ובקרת אבטחה תחוזק לאלמנטי המבנה המסיביים באמצעות שלות 

 ס"מ ובנפרד מחיזוק צנרת המתקנים האחרים.  51מגולבנות, במרווחים של יעלו על 

ס"מ מנקודת חבורה לציוד או תיבות, כדי  5יש לשים לב לחיזוק הצנרת במרחק שלא יעלה על  

 רם מכל מאמץ מכאני.לשחר

 

 שילוט    3.4

כל האביזרים במתקן, לרבות כבלים, לוחות קופסאות הסתעפות, שקעים, הגנות למכונות    

קיימא שיכלול את שם הלוח ומספר המעגל ממנו -וציוד ולוחות הפעלת תאורה ישולטו בשילוט בר

לפני התקנת הסימון הקבוע הם מוזנים. אין לסמן סימונים זמניים בלתי מחיקים ע"ג האביזרים. 

 יש למחוק ולהסיר את כל הסימונים הזמניים.

שיודבקו על גבי  M 3או  BROTHERמתוצרת  P-TUCHהשילוט בחדרים יותקן בשלטי      

 האביזר. 

 

 צבעי השילוט כדלקמן: 

 שילוט שחור.  -מעגלי חשמל      

 שילוט כחול. -מעגלי שקעים למזוג אויר ואוורור     
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 שילוט שחור. -כות טלפון מער   

 שילוט אדום. -מערכות גילוי אש     

 שילוט ירוק. -מערכת אזעקת פריצה ואבטחה     

שילוט כבלים בתעלות או ע"ג סולמות יעשה באמצעות לוחיות פלסטיק סנדביץ חרוטות     

פן דומה מטר ובכל כיפוף או פניה. באו 5מחוזקות לכבל בסרט פלסטי במרווחים שאינם עולים על 

ישולטו כל הכבלים ביציאה ובכניסה ללוחות, בצמוד לסרגלי החיזוק, באופן שיאפשר מעקב נוח 

אחר מהלכם. בכל כניסה ללוח יצוידו הגידים בשילוט באמצעות חרוזים, מותאם למספר המהדק 

 אליו הם מיועדים.  השילוט נכלל במחירי היחידה השונים.

 

 קופסאות מעבר והסתעפות       3.5

כל הקופסאות יותקנו על גבי תקרות הבטון. במקומות בהם תותקן תקרת הביניים, יותקנו     

 ס"מ ממישור תקרת הביניים. 31התיבות בחללהתקרה בגובה שאינו עולה על 

 קופסאות למעגלי מאור יותקנו על תקרת הבטון, סמוך לגוף.   

דגם "פטיש" או "עדא פלסט". מטר תהינה משוריינות  2-קופסאות שתותקננה בגובה נמוך מ

 מטר תהינה בנוסף אטומות עם מכסה אלומיניום "פטיש".  0-קופסאות שתותקננה בגובה נמוך מ

 כל קופסא עה"ט תחוזק לקיר בשני ברגים. אין להסתמך על חיזוק הצנרת בלבד.  

 צנורות ולא יותר. 4מ"מ תשרת עד  011עד  01כל תיבת הסתעפות בעלות צלעות באורך  

ס"מ לפחות, עם פטמות,  01כל תיבות המעבר/הסתעפות תהינה מרובעות, כל צלע באורך    

עדא מעלות צלסיוס, מתוצרת " 811מדגם כבה מעצמו מותאם לבדיקה בחוט להט בטמפרטורה 

". התיבה תכלול סדור כסוי לברגי החבור המותקנים בתוכה קשטן סוכנויות" או מיבוא "פלסט

 התקני חבור לברגים מחוץ לתיבה. –קוריות או לחילופין ותצויד בגומיות בדוד מ

 8מודגש שלא יאושר בשום מקרה שמוש בתיבות "ירוקות" ו/או בתיבות "מרירון" ו/או בתיבות 

 יציאות.                          

כל תיבה תחוזק לאלמנט הבנין באמצעות שני ברגים לפחות. מודגש שהברגים יותקנו באופן  

  חלק מתכתי חשוף בתוך חלל התיבה.שלא ימצא 

על דופן הצד של הסולם באמצעות פחית התקנה מקורית  –התקנת תיבות ע"ג סולמות רשת     

 ". מודגש שלא יאושר חיזוק התיבה באמצעות קשירה פרוביזורית.מולק לפידותמתוצרת "

 

   מיקום אביזרים   3.6

אופן ההתקנה של כל היציאות לאביזרים לפני ההתקנה יש לאשר אצל המפקח את המיקום ו    

וציוד ובפרט מיקום התקנת מקבצי שקעים ובתי תקע. לפני הבצוע יש לסמן בגיר אדום את מיקום 

היציאות ולאשרן אצל המפקח. אין להתחיל בבצוע לפני אשור המיקום ע"י המפקח באתר. על 

 לציוד. הקבלן להקפיד על תאום של גובה ההתקנה של הציוד ומקום החיבור 
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מודגש שלא תשולם כל תוספת בגין העתקת מיקום נקודות ויציאות שמיקומן לא אושר קודם 

 לכן ע"י המפקח, בין אם צויין מקומם בתכניות ובין אם לאו. 

 

                                      חיזוק בתי תקע וציוד הגנה   3.0

יחוזקו  ת לחשמל ולמערכות וציוד ההגנה כל בתי התקע, מכל הסוגים ולכל המטרות, לרבו    

 לתיבות בברגים. 

 אין להסתמך על רגליות החיזוק האורגינליות של האביזרים.

 

 התקנת גופי תאורה בתקרות ביניים  3.8

גופים המותקנים משולבים בחלל תקרת הביניים יחוזקו גם לתקרה המסיבית, בשתי תליות  

מגולבנת, באופן שמשקלם לא יעיק על התקרה ויגרום נפרדות לפחות, באמצעות שרשרת חוליות 

 לקריסה או לדפורמציה.

גופים המותקנים באמבטיות יחוזקו לאמבטיה באמצעות שני ברגים מרותכים לגוף     

 האמבטיה.

גופי תאורה עם נורות פלורסצנטיות זעירות או לד המותקנים בתקרת אריחים, יצוידו בפלטת  

ס"מ ובה קדח לגוף )בנוסף לחיזוק הגוף לתקרה כמתואר  61X61כ  מ"מ במידות  0.5פח בעובי 

 לעיל(.

גופי תאורה עם נורות פלורסצנטיות זעירות או לד המותקנים בתקרת מגשים, יצוידו בפלטת פח 

 ס"מ ובה קדח לגוף )בנוסף לחיזוק הגוף לתקרה כמתואר לעיל(. 31X31מ"מ במידות כ  0.5בעובי 

 

 מפסקי בטחון לציוד  3.9

כל החיבורים למנועים או אלמנטים חשמליים יכללו מפסקי בטחון, כנדרש בתקנות. מפסק     

הבטחון יותקן ליד האלמנט או שקוע בקיר )המסומן( ולא עליו, ובאופן שניתן לראות את המפסק 

בשעת הטיפול במנוע או באלמנט. החיבור בין המפסק ליחידה יהיה באמצעות כבל בצנור פלדה 

)יבוא ישראלוקס( עם חיבורים אורגינליים. כל מפסק בטחון בחדרי  RTA, מדגם PVCה גמיש מצופ

ויותקן ע"ג פלטקה מגולבנת  IP-55מכונות או על הגג באזור פתוח יהיה הרמטי משוריין בדרגת 

 הכוללת גגון הגנה.

                        

 השחלת מוליכים וחיבורם בתיבות                     3.01

השחלת המוליכים בצנרת תבוצע אחרי השלמת הצנרת והתיבות ולאחר השלמת שלב הטיח     

 הראשון או סגירת קירות הגבס משני הצדדים.
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מוליכים יחוברו בתיבות הסתעפות בלבד, ובאמצעות מהדקים תקניים בעלי ברגי חבור. אין     

לבד וסגירת המוליכים מצד אחד ב -להשתמש במהדקים מהירים. השחלת המוליכים במהדקים 

 בשני הברגים גם יחד. יש להקפיד שלא ישארו חלקים חשופים בין המהדק לבידוד המוליך.

מוליכים או יותר או  4. עבור 2ישמשו מהדקים מס'  -ממ"ר  0.5עד שלושה מוליכים בחתך    

 .4ממ"ר, ישמשו מהדקים מס'  2.5עבור מוליכים בחתך 

באמצעות גילוי מקומי של הבדוד ושמוש במהדק  -תף הסתעפות ממוליך הארקה משו    

 הסתעפות קנדי מתוצרת לגרנד, ללא קטיעת המוליך.

 

 תעלות כבלים פלסטיות   3.00

תעלות הכבלים הסטנדרטיות יהיו מפלסטיק במידות הנקובות, מתוצרת "קונדוקטה" או    

תעלות יותקנו בצורה אנכית "פלגל" )אלא אם הוגדר אחרת(, עם  שוליים מכופפים ומכסה כנ"ל. ה

 עם חיזוקים לקיר או לריהוט. 

 כמתואר בתכניות וברשימת הכמויות. –תעלות כבלים דקורטיביות 

הסתעפות כבלים מהתעלה באמצעות קופסת "עדא פלסט" מחוזקת לדופן עם ברגים ואומים.     

 נע כל פגיעה בכבלים. קידוחי מעבר הכבלים בתעלות )כניסות ויציאות( יהיו אליפטיים באופן שתמ

כיפופים וזויות בתעלה יעשו באמצעות אביזרים מתועשים, מקוריים. לא יאושר חיתוך  

מטר. כל האביזרים שיותקן  2–בשיטת "גרונג", מכסה התעלה יעשה מסגמנטים באורך מירבי 

ם באמצעות אביזרי עזר מקוריים כמפורט בקטלוג היצרן לרבות מחיצות, אביזרי סיו -בתעלות 

 וזוית.

 5התעלה תשולט בסימן חשמל, או יעוד אחר, בשילוט סנדביץ' אדום, במרווחים שלא יעלו על     

 מטר. 

מ"מ עובי מכופף ומחוזק לקיר )יחד עם גב התעלה(,  0בגב התעלה יותקנו חיזוקים מפח מגולבן 

ס"מ,  51ל במרווחים שלא יעלו ע –בנוסף לחיזוקים המקוריים של היצרן. חיזוק התעלה לקיר 

מ"מ. הברגים והדיסקיות  02מ"מ ודיסקיות גדולות בקוטר  6באמצעות שני ברגים עם דיבלים 

 מצופים קדמיום.

 

                          תעלות כבלים מפח   3.02

סגירתו  , מגולבן, בעובי הנקוב, מכופף עם שוליים למכסה קפיצי. מחורץהתעלות יבנו מפח  

 ם. בברגים מצופים קדמיו

ס"מ, עבור  41מ"מ עובי במרווחים שלא יעלו על  0בתעלות האנכיות יותקנו פחיות מגולבנות 

 חיזוק הכבלים. 

עם פחיות ומסמרות לשמירה על רציפות ההארקה.  יש להאריק כל  -חיבור קטעי התעלות 

תעלה לפס ההארקות המקומי בקומה בו הותקנה, ולדאוג לרציפות הארקה לאורך כל התעלה.  
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אין להתקין הסתעפויות בתוך  מיליאוהם 5התנגדות גוף התעלה, מקצה לקצה, לא תעלה על 

 התעלה אלא בתיבות צמודות לתחתיתה או מעליה )בהתאם לכוון ההזנה(. 

עם קדח אליפטי. בנקודות החיבור של התעלות מכוונים שונים יש לבצע  -היציאה מהתעלות 

 0.5חופשי לכבלים. מכסה התעלות יעשה מפח מגולבן  מעלות כדי לאפשר מעבר 45הרחבות בזוית 

, מתועשיםמטר. הכיפופים יבוצעו באמצעות קטעים  0מ"מ בסגמנטים שאורכם לא יעלה על 

 מקוריים ומוכנים מראש. לא יבוצע חיתוך באתר.

    

 

 

 

   סולמות רשת  3.03

מ לפחות. מודגש מ" 85ברוחב הנדרש ובגובה  באבץ חםהסולמות יותקנו מרשת מגולבנת    

שהגלוון יבוצע אחרי הריתוך. לא יאושר שמוש בסולמות בעלי אלמנטים מרותכים לאחר הגלוון 

 )ללא תלות באשורי התקן(.

הסולמות יותקנו אופקית, באמצעות חיזוקים מקוריים מגולבנים באבץ חם, בחתך משולש,    

יר, בהתאם למקרה, המתאימים )יבוא "לירד" ( עם תומכים אנכיים או תומכים לק MFKמתוצרת 

מרווח ק"ג למ"א ברוטו )אלא אם צוין אחרת(.  61לאופן ההתקנה ומיועדים לשאת מעמס בן 

  0.2ההתקנה בין החיזוקים לא יעלה על 

 . באיזורים מיוחדים, כמתואר בתכניות, יחוברו המתלים לקונסטרוצית הגג.מטר

תוך חיתוך הרשת לקבלת משטח מעוגל מעלות  45כפופים והסתעפויות יותקנו בחיתוך     

 ס"מ. אין צורך בקשת בפאה החיצונית. 81ברדיוס פנימי העולה על 

יבוצע באמצעות חבקי חבור  -חבור קטעי הסולם זה לזה וחבור קטעי הסולם לחיזוקים  

מקוריים. בשום מקרה אין לבצע חבורים בריתוך או בקשירה. בדופן התחתונה יותקנו שני חבקים 

 חבק אחד. -דופן צד ובכל 

יש להאריק כל סולם ולגשר בין חלקיו לקבלת רציפות הארקה מושלמת. הארקת הסולם     

 וסדורי שמירת הרציפות, נכללים במחיר הסולם.

 M3שחורים מתוצרת  PENVITחיזוק הכבלים/הצנרת לסולם, באמצעות סרטי קשירה  

יחוזק בנפרד.  לקוטר הכבל. כל כבל כבלי ההזנות יותקנו על גבי הסולם במרווחים השווים 

על דופן הצד, באמצעות  –אין להתקין חזוק משותף לכבלים. התקנת תיבות החבורים על הסולם 

מודגש שלא יאושר חיזוק התיבה לדופן הסולם  פחיות התקנה מקוריות דוגמת "לפידות". 

 באמצעות קשירות מכל סוג שהוא.

 

                          תעלות כבלים מפח מחורץ   3.04
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בעובי הנקוב, מכופף עם שוליים  MFKהתעלות יבנו מפח מחורץ מגולבן באבץ חם, מתוצרת  

 למכסה קפיצי. 

מרבית התעלות המחורצות יצוידו במכסה מקורי. יש להאריק כל תעלה לפס ההארקות 

ה ושמירה המקומי בקומה בו הותקנה, ולדאוג לרציפות הארקה לאורך כל התעלה. הארקת התעל

על רציפות ההארקה, כלולים במחיר התעלה. אין להתקין הסתעפויות בתוך התעלה אלא בתיבות 

 צמודות לצידה, בהתאם לכוון ההזנה. 

עם קדח אליפטי. בנקודות החיבור של התעלות מכוונים שונים יש לבצע  -היציאה מהתעלות 

סה התעלות יעשה מפח מגולבן מעלות כדי לאפשר מעבר חופשי לכבלים. מכ 45הרחבות בזוית 

 מטר.   0מ"מ בסגמנטים שאורכם לא יעלה על  0ומחורץ בעובי 

התעלות יותקנו אופקית, באמצעות חיזוקים מקוריים, מחורצים, בחתך משולש, מתוצרת    

MFK  יבוא "לירד" עם תומכים אנכיים או תומכים לקיר, בהתאם למקרה, המתאימים לאופן

ק"ג למ"א ברוטו )אלא אם צוין אחרת(. מטעם זה יהיו  81מעמס בן  ההתקנה ומיועדים לשאת

התומכים מדגם "כבד" )כפול( עם שני אלמנטי חיזוק לתקרה )בניצב לכוון הסולם(. מרווח 

מעלות תוך  45מטר. כפופים והסתעפויות יותקנו בחיתוך  0.5ההתקנה בין החיזוקים לא יעלה על 

 שמוש באביזרים מתועשים, מקוריים.

 

 התקנת נקודות ע"ג ציפוי קיר  3.05

מ"מ )קרמיקה(. יש לדאוג להתאמת מישור  08באיזורים הרטובים יותקן חיפוי קיר בעובי עד  

 התיבות עם המישור החיצוני של הקרמיקה.

בחלק המקומות יותקנו הנקודות בשילוב עם ציפוי קיר דקורטיבי. בשלב ראשון תסתיים    

ה בבטון וזנב צנור "פנ" )ירוק( עם השלמת הציפוי תבוצע מופת מ"מ שקוע 55הצנרת בקופסה 

 הארכה.

 

 נקודות במרחב מוגן 3.06

יצוידו באביזרים מתאימים לפי הנחיות  –נקודות בתי התקע )חשמל ומנ"מ( ונקודות המאור  

 פקוד העורף.

ן כל האביזרים יכללו מכסים אטומים. כל נקודות חדירת הצנרת דרך קירות המרחב המוג 

מתאים למניעת חדירת גזים, בהתאם לפרטי חדירה ואיטום של פיקוד העורף ועל פי  יאטמו בחומר

 . 0536ות"י  5019ת"י 

 ".FIRE CENTERיבוא " ריסילאו מסטיק מסוג  BSTאו  MCTהאיטום יבוצע באמצעות 

 מחיר האיטום כלול במחירי היחידה השונים. 

 

 מעברי אש איטום 3.00
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צנרת או כבלים דרך קיר אש, על הקבלן להתקין מעבר אש תקני לפי תקן  בכל מקום בו תעבר

DIN 4102  תקן  אוUL 263  או תקןNFPA 251 האיטום יאפשר החדרת מוליכים נוספים דרך .

במועד מאוחר יותר. ציוד וחומרי האיטום יבטיחו שבשעת אירוע אש  המעבר לאחר השלמתו או

  055לא יפלטו גזים רעילים לפי ת"י 

 

  חשמל ארעית/זמנית לצרכי בניה תשתית  3.08
 

חשמל זמנית/ארעית לצרכי בניה. התשתית  תשתיתהעבודה על הקבלן לספק מכלול  במסגרת 

של אתר הבניה ומתן תמיכה וחשמל לכל צרכי  שוטףהדרושים לשם תפעול  המרכיביםכולל את כל 

 העבודה והשרות.

קינם, לתחזקם ולערוך בהם שינויים ותוספות, לספק את כל מרכיבי הציוד, להת הקבלן על 

 .במבנה  העבודהובהתאם להתפתחות הצרכים והתקדמות  לעתמעת  שידרשכפי 

 גם: כוללת התשתית 

 יחידת ממסר זליגה  בעל 3X63Aראשי  ת"מאמחשמל ראשי לאתר הבניה הכולל  לוח  - 

 רם נפרדים. שמוש במשני ז יאושר. לא אמפר 1 -5 מתכוון אינטגרליאלקטרוני, 

 שרות איזוריים. ללוחות 3X40A( יציאות 3) שלש -     

 .   למשרדים 3X40Aעד  יםיציאות מאז" שתי   -     

 , 4X40A, ממסר פחת 3X40Aראשי  זעם מא" איזוריבמבנה, יותקן לוח שרות  מפלס בכל  -   

 תקע  , שלשה בתיCEE 5X16A תקע, בית 3X25A ז"ומאאחד  כל 3X16A יםשלשה מאז"

N-4 01 זמא" וכן נפרד זמוזנת ממא" יחידה כלA האיזורי. יותקנו  התאורה למתקן 

 לוחוני שרות.    01כ  כבסה"

ובטיחותית עם נורות מוגנות בכמות והפיזור  מקצועיתאיזור תותקן גרלנדת מאור  בכל  -

 חדרי המדרגות או חללים לראש 051W ו 511Wקוורץ  נורות עםהנדרש וכן זרקורים 

 .גדולים

 .5X16A  N2XYהלוחות האיזוריים במזינים  הזנת  -    

 משרדי הקבלן ומשרדי המפקח. כוללחשמל בצריפי משרדי האתר  מתקני  - 

  תקע בתי, הארקה, מכלולי ה, תשתיות להזנקבלן המבנהתאום ההזנות עם  כולל המחיר  

 ותאורה בחדרון 

לאחר  התשתיות ופרוקך כל זמן העבודה החשמל הזמני, אחזקת כל התשתיות הזמניות במש

רכוש הקבלן ובאחריות הקבלן, ויסולק  –המשמש לחשמל ארעי  הציודסיום העבודה. כל 

 .העבודההקבלן בסיום  יע" מהאתר

 

  פקוד "גנרטור הופעל"  3.09
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 הצגת מצב "גנרטור הופעל" בכניסה הראשית למבנה  -מטרת הפקוד  

יחד עם העברת החלפת המתח למצב גנרטור, לוחית התראה מופעל  Latchהפקוד כולל ממסר 

, לחצן dB(A) 55בכניסה הכוללת מנורת סימון מולטילד עם ממסר הבהוב, זמזם התראה 

מותקן בצמוד לגנרטור )לא  Latchולחצן שחרור ממסר ה  השתקת זמזם ונורית זמזם מושתק

 בלוחית ההפעלה(.

 

 מתקני הארקה.    - 3פרק 

  

 כללי  4.0

,  5404, ת"י 4200מערכת ההארקות מבוססת על הנחיות הארקות יסוד כמפורט בתקנות, ת"י  

 במפרט ובתכניות. 

מכלול ההארקות יכלול את כל האלמנטים המפורטים בתקנות בדבר הארקות יסוד, מהדורה 

עדכנית, תוך הקפדה על כל הפרטים. אין הכרח שכל האלמנטים ימצאו ביטויים המפורש גם 

 ת.בתכניו

קוטביות. הגנרטור קיים  4עם מערכות החלפה  T-N-Sמכלול ההארקות יבוסס על שיטת 

 במבנה.

 

 .פסי השוואת פוטנציאלים 4.2

ס"מ יותקן בחדרון  51מ"מ ובאורך  5X51פס השוואה ראשי  מנחושת אלקטרוליטית בחתך  

מ"מ. לפס  41X4מונה חברת החשמל. הפס יחובר לטבעת הגישור הקיימת באמצעות פס מגולבן 

 .CuPVC 150האיפוס  ההשוואה יחובר גם מוליך

בסמוך לכל גומחת לוח קומתי יותקן פס הארקות. לפס ההארקות יחוברו מוליכי הארקת כל      

 האלמנטים החשמליים והמתכתיים שבקומה. 

 51כל פסי ההארקות שבתחום המבנה יגושרו ביניהם באמצעות מוליך נחושת מבודד בחתך 

 ולאה סגורה לפס ההשוואה.ממ"ר בל

 מ"מ. אורך הפס יצוין בנפרד.  5X51כל פס ההארקות יעשה מנחושת אלקטרוליטית בחתך   

 ס"מ מהקיר, ומכוסה במכסה פרספקס שקוף.  5כל פס יותקן על הקיר, כשהוא מרוחק 

לפסי ההארקות, יחוברו מוליכי הארקת כל האלמנטים החשמליים והמתכתיים כנדרש 

 בות אלה המפורטים בתכניות ובמפרט זה.בתקנות, לר

קימא שיכלול תאור -, וישולטו בסימון ברור וברמבודדיםכל מוליכי ההארקה יהיו מנחושת,  

 מילוי של יעודם.                       
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 מיקום פסי הארקות. 4.3

 פסי הארקות/השוואה יותקנו כדלקמן 

 במפלס המרתף בחדרון מונה חברת חשמל     פס השוואה ראשי  - 

 בגומחת לוח חשמל בית מרקחת בקומת הקרקע     פס הארקות - 

 בגומחת לוח חשמל קומה א'     פס הארקות - 

 בגומחת לוח חשמל קומה ב'     פס הארקות - 

 על הגג הטכני העליון עבור חוות מזוג אויר     פס הארקות - 

 בחדר תקשורת ראשי            פס הארקות - 

 

 רי פסי הארקות.חבו 4.4

לפסי ההארקות יחוברו גם מוליכי הארקת כל האלמנטים החשמליים וכל האלמנטים     

 המתכתיים שבתחום האיזור אותו הם משרתים לרבות )אולם לא רק(:    

  51פס הארקות בכל גומחת לוח חשמל איזורי לפס השוואה ראשי, עם מוליך מבודד   - 

 ממ"ר.

 ממ"ר, בלולאה סגורה. 06מוליכים מבודדים  מכלול קירות הגבס עם  - 

 ממ"ר, בלולאה סגורה. 06מכלול תקרות ביניים, בכל קטע בנפרד, עם מוליכים מבודדים   - 

 ממ"ר, קו נפרד לכל אלמנט  06מכלול מזגנים ותעלות מזוג/אוורור עם מוליכים מבודדים   - 

 גם גשרים על החלקים ממ"ר. המחיר כולל  25או מעגל משותף בלולאה סגורה בחתך 

 הבלתי מוליכים.

  06מכלול תעלות וסולמות חשמל ותקשורת ומנ"מ, כל אחד עם מוליכים מבודדים   - 

 ממ"ר, בלולאה סגורה.

 ממ"ר. 06מכלול צנרת מים עם מוליכים מבודדים   - 

 ממ"ר. 06כל מסד תקשורת עם מוליך מבודד גמיש   - 

 ממ"ר לפס הארקות  06במוליך נפרד  –קרור או מזוג כל גוף מכונה או ציוד, כל מעבה  - 

 מקומי.

 ממ"ר. 06כל משאבה/מפוח בנפרד עם מוליך מבודד   - 

 ממ"ר, כולל גישורים. 06צנרת המים למזוג עם מוליכים מבודדים   - 

 ממ"ר 01כל שער חשמלי עם מוליך  -

 ממ"ר 06צנרת מים מתכתית עם מוליך  -

 ממ"ר לרבות גשרים. 06וליכים מבודדים מכלול צנרת ספרינקלרים עם מ  -

 ממ"ר. 06כל ארון תקשורת קומתי עם מוליך מבודד גמיש   - 

 ממ"ר. 01פסי המעליות )לכל מעלית בנפרד( עם מוליכים מבודדים   - 
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 הוראות ללוח החשמל – 5פרק  

 

     כללי   5.0

ות מפורטות של מבנה הלוח וסדור לפני ביצוע הלוח על הקבלן להגיש לאישור המתכנן תוכני 5.0.0

הציוד שבכוונתו לייצר, שתכלולנה את כל הפרטים הטכניים ואופן הביצוע שבכוונת הקבלן להציע, 

לרבות: מבנה טכני, מידות, מיקום הציוד והאביזרים, רשימת ציוד, רשימת מהדקים, רשימת 

 שילוט, מיקום פסים ובורג הארקה וכו' 

מודגש שלא בשתי העתקות. ) A3רטטות בשרטוט ממוחשב, בגליונות התכניות לאשור תוגשנה משו

 (.יתקבלו תכניות בפקס או בדו"אל

 כללית מודגש שכל הציוד יהיה מהתוצרת ומהדגם הנקובים ברשימת הכמויות. 5.0.2

חשבונו, בכל לוח, תיק תוכניות מפח ובו העתקה אחת -עם סיום העבודה יתקין הקבלן על 5.0.3

כפי שאושרה ובוצעה למעשה. העתקה נוספת תימסר  למזמין )בנוסף למערכת  מתוכנית הלוח,

 תכניות העדות(.

 הוצאות עריכת התוכניות וההעתקות, כלולה במחירי היחידה.  5.0.4

הלוחות ייוצרן במפעל יצור מאושר על ידי המפקח. למפעל היצור יהיה אשור תקף מטעם   5.0.5

וכתב הסמכה מתמח"ש ליצור לוחות על  22צוע העבודה ת"י מכון התקנים הישראלי, נכון ליום ב

. המזמין שומר לעצמו הזכות לא לאשר FORM 2מסוג מתאים ללוח המיוצר, לרבות  0409פי ת"י 

 יצרן/יצרנים שיוצעו ע"י הקבלן, ללא צורך בהסברים. לקבלן לא תהיה זכות ערעור.

 60439-2ל מורשה ומוסמך לת"י ותחת השגחת מפע 0409הלוחות ייוצר בהתאם לת"י  5.0.6

 ( ובאשורו. 0409)

 

 מבנה טכני ללוח חלוקה אגפי  5.2

מ"מ עם דלתות, להעמדה על הרצפה,  2הלוח יבנה בפורמט תמח"ש בארגזים מפח בעובי     

ס"מ. כל חזית הלוח שמאחורי הדלתות תצוייד בפנלים לפרוק עשויים  41 ובעומק  ס"מ 231בגובה 

 מ"מ.  0.5מפח 

צבועה כחלק מהלוח. המסגרת תיוצר כיחידה אחת, ללא  U-60חתית הלוח מסגרת הגבהה בת

 מחיצות חלוקה בין התאים.
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 –מלמעלה. פסי צבירה ראשיים ומשניים  -כל הכניסות ללוח, מהדקים, פסי אפס והארקה   

 021אלקטרוסטטי באבקת אפוקסי יבשה. עובי הצבע  -למטה. )כל הפסים מדורגים(. צבע הלוח 

 מיקרון. 

בחלק העליון של הלוח יותקנו תאי יציאה ובהם פסי אפס והארקה )שניהם מנחושת( וכן   

ס"מ. לתא היציאה  51סרגלי חיזוק מנוקבים מגולבנים לקשירת הכבלים. גובה תא היציאות יהיה 

 יותקנו דלתות. 

ם( עם דלתות בחלק התחתון של הלוח יותקנו תאי פסי צבירה ראשיים ומשניים )פסים מדורגי

 לפתיחה.

הפנלים יסודרו באופן שכל מרכיב בציוד יותקן מאחרי פנל אחד, דהינו לא יהיה צורך בהסרת 

מ"מ, צבוע באופן זהה  0.5יותר מפנל אחד כדי לגשת לאלמנט ציוד. הפנלים ייוצרו מפח בעובי 

פרפרים. כל לצבע הלוח. כל פנל יכלול זוג כפתורי אחיזה מחומר פלסטי ויחוזק למסגרת עם 

 מ"מ יחסית למישור מסגרת הלוח. 5הפנלים יושקעו כ 

התקנת כל הציוד בלוח יהיה באופן ששום אלמנט לא יוסתר מאחרי אלמנט אחר ותתאפשר     

 גישה חופשית לכל מרכיב בציוד ללא צורך בפרוק והסרת חלקי ציוד.

. לא מעלה/מטהכל הציוד בלוח יותקן בשיטה "אנכית" דהינו הפעלת הידית בכוון  

 תאושר התקנה "אופקית".

אביזרים נוספים בכל שדה ובכל תת שדה בנפרד.  31%הלוח יכלול הכנות מלאות עבור  

, פלטות הרכבה, מהדקים שמורים בפועל ושילוט DINההכנות כוללות גם מקום, פסי התקנה 

 "שמור". 

קוטר הגלאי, כמו כן מ"מ מעל  3בתקרת הלוח יותקנו קדחים לגלאים בקוטר שלא יעלה על 

 עבור צנרת הגז. 0/2יותקנו קדחים "

כל פסי הצבירה יכוסו בכסוי שקוף הכולל גם חלק אופקי )להגנה בפני נפילת חפצים(. כסוי  

 יותקן גם על פס האפסים הראשי. 

 

 מבנה חשמלי ללוח     5.3

-IEC 157 -תקן לפחות, לפי  RMS 1sק"א   01כל הציוד בלוחות יעמוד בזרם קצר סימטרי בן 

P2  ולפיICU=ICS.   ק"א בסנטנדט תעשיתי(. 05)זרם קצר סימטרי בן 

, מסומנים במספרי הפאזות בהתאם לסדר מדורגיםכל פסי הצבירה בלוחות יהיו מנחושת, 

 הפאזות במתקן. פסי האפס וההארקה יהיו גם הם מנחושת. 

 .חתך מוליך האפס בלוחות  יהיה זהה לחתך מוליך הפאזה

מערכת פסי צבירה )ראשית או משנית( יותקן כסוי שקוף לפרוק, לרבות לפסי האפס. לכל 

 אופקי עליון להגנה בפני נפילת חפצים. הכסוי יכלול גם חלק



 
 

 שיפוץ קומות  שלב ב' –תל אביב  01מרפאת בלפור –מכבי 
 
 
 
 
 
  

38 

, בחתך המתאים לזרם P.V.Cהמוליכים בלוחות יהיו כולם גמישים, מנחושת עם בידוד  

היא. חתך מזערי למעגלי מאור המירבי שתפקידם להוליך. לא תורשה ירידה בחתך מכל סיבה ש

 ממ"ר.  4ממ"ר ולמעגלי בתי תקע  2.5

 המוליכים בכל הלוחות יובלו באגדים מסודרים, באופן שיאפשר מעקב קל אחר  מהלכם.   

הארקת הלוחות תבוצע באמצעות פס הארקה מנחושת שיותקן לכל רוחב הלוח ואליו יחוברו 

 כל מוליכי הארקה. 

כי האפס בכל הלוחות  יהיה זהה לחתך פ"צ ומוליכי חתך פ"צ האפס וחתך מולי

 . הפאזה

פ"צ לאפס יותקנו הן בתא הפסים התחתון והן בתא המהדקים העליון. פסים אלה 

המהדקים לקוי היציאה יהיו מטיפוס "מהדקי  יגושרו ביניהם באמצעות פס צבירה בחתך זהה

 ". וילנד" שחור או "פניקסלחיצה" מותקנים על פס, מדגם "

 – A251ידת המהדק בדרגה אחת מעל חתך הגיד המחובר אליו. חבור כבלי הזנה מעל מ

באמצעות פסי נחושת עם בורג נפרד לכל גיד. לכל מוליך יותקן בתא המהדקים, אביזר 

חבור/מהדק נפרד. אין לחבר יותר מגיד אחד למהדק או אביזר יציאה אחד, גם אם ההתקן 

 . מתוכנן לחבור פנים/אחור ע"י היצרן

)לפי נתוני הכיול המירבי של ההגנה(, בין  100Aחווט הלוח עבור יציאות לזרם נקוב העולה על     

פסי נחושת פ"צ המזינים להגנה וממנה להתקני היציאה )מהדקים או פסי יציאה( יעשו באמצעות 

 יורשה חווט באמצעות מוליכים. . לא גמישים ומבודדים

ו באמצעות מהדקים או לשות נחושת, לפי קביעת המתכנן. כל חבורי הכניסות והיציאות יבוצע 

 לא יחוברו מוליכי הכניסה/יציאה ישירות לציוד ההגנה או המפסק.ה בשום מקר

כל שדה ממסר פחת הכולל הגנת השדה, הממסר והמא"זים המוזנים ממנו, יותקנו בפנל נפרד  

 או בארגז נפרד. 

לט כיאות. אין להתקין מהדקי "אפס" עבור לכל שדה ממסר פחת יותקן פס אפסים נפרד, משו

 שדה ממסר הפחת, ללא תלות במספר המא"זים הנכללים בו.

 כל מגען יכלול מגע "צף" נוסף לכל המגעים הדרושים, עבור בקרת מבנה/אינדיקצית הפעלה. 

חיזוק כל ברגי החבור בלוח יבוצע באמצעות מפתח מומנט יעודי ובהתאם לרשימת מומנטים  

 תקנית.

 

     שילוט הלוח   5.4

הלוח והאביזרים ישולטו באמצעות שלטי פלסטיק סנדויץ' חרוט. ע"ג הלוח יותקן שלט הכולל   

 את שם הלוח אותו הלוח המזין ומספר המעגל בלוח המזין.
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כל מפסק ראשי ישולט בשני שלטים בעברית "מופעל" ו"מופסק", בהתאם למצבי הידית,    

ומספרי הפאזות  המצב. כל המהדקים יסומנו במספר המעגלים  באופן שיאפשר מעקב קל אחר

 בהתאם לתוכנית הלוח ורשימת המהדקים המאושרת. 

כל שדה ותת שדה בלוח יצויד בשלט המתאר מילולית את יעודו. כל הכבלים בכניסה וביציאה     

ות קיימא )בנוסף לסימון המהדק( שיכלול את מספר המעגל באמצע-ללוח תסומן בסימון בר

דיסקיות אלומיניום חרוטות, או שלטי פלסטיק חרוט. כל המוליכים יסומנו באמצעות חרוזים 

 )מספר המהדק(.

כל ההגנות למכשירים וקווים יסומנו בשלטי פלסטיק חרוטים בצבע התואם את צבעי השילוט     

 הנקובים לעיל. 

 בדבק וברגי פח מצופים ניקל.  -חיזוק השלטים 

ותקן שלט חרוט נפרד. אין להשתמש בשורות שלטים. מודגש שיש להתקין לכל אביזר בלוח י 

שלטים הן על גבי הפנלים והן ע"ג האביזרים שבתוך חלל הלוח, המוסתרים מאחרי הפנלים. צבעי 

 בהתאם לצבעי השילוט המוגדרים בסעיף הדן בשילוט הכללי של האביזרים במתקן. -השילוט 

 מילולי של יעודו וכן את מספר המעגל. שילוט כל מעגל סופי יכלול תאור  

 כל ידית דלת תצויד בשלט אלומיניום מודבק הכולל מצבי הידית "פתוח" ו "סגור" 

כל תא בלוח ימוספר במספר סדורי חד ספרתי. כל פנל בלוח ישולט במספר דו ספרתי )מספר  

לשייך את הפנל  שילוט הפנלים יותקן גם על דופן צד של מסגרת הלוח )כדי התא ומספר הפנל(

 למקומו(.

 בכל לוח יותקן תיק תכניות מפח, שילוט יותקן ע"ג הדלת. 

בכל מקום בו יותקנו פ"צ או מגענים או ממסרי פקוד מאחרי הפנל, יותקן ע"ג הפנל שילוט  

 מתאים.

מלאה הכוללת  בסכמה סינופטיתחזית דלתות הלוחות הראשיים ולוחות החלוקה תצויד  

 רמת קוי הזנה וקוי יציאה ללוחות המשנה.תרשים סכמת הלוח ב

 בתא התכניות תותקן גם רשימת מומנטים רלוונטית לכל ברגי החבור שבלוח. 

 

 תכולת מרכיבי עבודות. – 6פרק 

 

  כללי   6.0

בפרק זה נכללות הגדרות לתכולת חלק מהאלמנטים הנכללים בעבודה. התאור הנו טכני   6.0.0

 סגרת העבודה לאלמנטים אלה בלבד.ולא בא לתחום או להגביל את מ

 לא תשולם כל תוספת עבור פסולת או פחת. 6.0.2
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מסגרת העבודה תכלול את כל הציוד, החומרים, העבודות ואת כל מרכיבי המתקן  6.0.3

המתוארים במסמכי החוזה, וכפי שידרשו מעת לעת, לרבות כל מרכיבי העבודה והציוד הדרושים 

 רה, בין אם צוינו במפורש במסמכים אלה ובין אם לאו. להשלמת המתקן והפעלתו הסדי

למען הסר ספק, אין כל קדימות ו/או העדפה בין המסמכים השונים המוזכרים לעיל. כל 

 מחייב את הקבלן המבצע. –המצוין בכל המסמכים הנ"ל 

במקרה של סתירה כל שהיא בין המסמכים הנ"ל, תקבע הדרישה המחמירה יותר, לפי 

 ן מטעם המזמין. הקבלן מוותר מראש על כל זכות ערעור בנושא זה.קביעת המתכנ

בחישוב מחירי העבודה, על הקבלן לכלול את כל העבודות, החומרים, הציוד וציוד העזר   6.0.4

הדרושים להשלמת המתקן המתואר באופן כללי בכל אחד ממסמכי החוזה ובכל אחד מהמסכמים 

רבות אלה שהוזכרו ולא צורפו( ולהפעלתו הסדירה, ו/או ההנחיות הנלוות )כמתואר לעיל, ל

 בהתאם לסטנדרטים ולהנחיות המפקח מטעם היזם.

לא תשולם כל תוספת עבור חומרים, ציוד, אביזרים, וחומרי עזר הדרושים להשלמת כל   6.0.5

 אחד מהמתקנים הנ"ל ולפעולתם בהתאם לתנאי המפרט והתוכניות.

לם לא רק(: אספקה, התקנה, חיבור, שילוט, עבודות בשלד מכלול העבודה כולל גם )או  6.0.6

המבנה, חציבות, ריתוכים, מעברים, מילוי סתימה ואיטום, רווח קבלני, הוצאות נלוות, ישירות 

 ועקיפות, וביטוחים מסוגים 

 שונים, בדיקות ואשורים.

יש הצעתו. לא בוריים בטרם הג-רואים את הקבלן כאילו למד והבין את מסמכי המכרז על   6.0.0

 תוכר כל תביעה בגין אי הכרת תנאי הביצוע או מכשולים בלתי צפויים.    

 

 מוליכים ומובילים           6.2

הצנרת כוללת גם את כל חיזוקים הדרושים לשלד המבנה, לרבות ריתוכי פלטקות, שלות,  

לריצוף וכן את כל מחורצים ומגולבנים, הכנת מעברים ואיטומם, ביטון הצנרת מתחת  Zפרופילי 

 תיבות המעבר וההסתעפות הדרושות )אטומות ומשוריינות בכלל זה(, ניפלים, קשתות ושילוט.

 

 תעלות כבלים או סולמות   6.3

התעלות כוללות גם מכסים, הכנת מעברים ואיטומם, שילוט שבלונה או פלסטיק חרוט,  

ת, זויות, פניות, חיתוכי "גרונג", סופיות מקוריות של היצרן, חיזוקים לכבלים, מחיצות אופקיו

הכנת מעברים אליפטיים לכבלים, אטמי "אנטיגרון" בנקודות החיבור, וחיבורים לאלמנטי המבנה 

 ובין חלקי התעלה.

התעלות המותקנות על הקירות בצורה אופקית כוללות גם החיזוקים המקוריים מתוצרת  

 "לירד" עליהן יונחו התעלות/הסולמות.     
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המותקנות בתליה מהתקרה, כוללות גם אביזרי התליה האנכיים והתקני החיזוק התעלות 

 האופקיים, מקוריים מתוצרת "לירד", עליהן יונחו התעלות /הסולמות.  

כל התעלות והסולמות לסוגיהן כוללים גם הארקתם לפס ההשוואה או לפס הארקה מקומי  

מצעות פחיות מחוברות לשני חלקי )בהתאם למקרה( וכן התקנת רציפות ההארקה, בין אם בא

 הסולם/תעלה במסמרות ובין אם באמצעות מוליך הארקה.

 

 נקודת מאור  6.4

עד ללוח ממנו היא מוזנת לרבות  -הנקודה כוללת את כל החומרים, הציוד והעבודות הדרושים 

לא  צנרת, וכבלים, חיזוקים וקשירות, הכנת מעברים ואיטומם ושילוט, מפסקים ואמצעי הפעלה.

 תשולם תוספת עבור בצוע גם בשלב מאוחר יותר )לרבות אחרי גמר הטיח(.

 

 נקודת בית תקע   6.5

הנקודה כוללת אביזר, צנרת מסוגים שונים, חיזוקים לצנרת, כבלים, חיזוק האביזר בברגים  

לתיבה הפנימית או לקיר )לאביזרים עה"ט(, תיבות מעבר והסתעפות ושילוט סנדויץ חרוט, 

, חציבות, מעברים ואיטומם ושילוט. לא יהיה הבדל בגין מספר בתי התקע המוזנים קשירות

 ממעגל משותף. 

  

 נקודת הכנה לציוד גילוי אש   6.6

כל יציאה לציוד גילוי אש ועשן תחשב נקודה. המחיר כולל את כל האביזרים והעבודות  

שקועה בקיר  55ה בקופסה הדרושים לתשתית ההכנה, לרבות צנרת עם חוטי משיכה, סיום הנקוד

ובסנדוויץ חרוט(   P-TUCH" ע"ג תקרת הבטון, שילוט ע"ג התיבה )בשלטי עדא פלסטאו בתיבת "

 וקטע צנור עד לאביזר.  

 

 נקודת הכנה לטרמוסטט מפוח נחשון או יט"א   6.0

מ"מ עם חוט משיכה מהנקודה ועד לתיבת החבורים של המפוח, מהצד  21כוללת צנרת "פנ"  

 מ"מ משולטת. 55וגד לצנרת המים, סיום בקיר בתיבה המנ

 

 )שלא במסגרת נקודת מאור הכולל מפסק/לחצן(. נקודת הדלקת מאור  6.8

כוללת אביזר כמפורט בתיבה פלסטית, מותקנת תה"ט או גלויה )ללא הבדל מחיר(, ושילוט  

או בחלל התקרה  ממ"ר עד ללוח, צנרת מגן תה"ט 0.5פלסטיק חרוט וכן הזנה בכבל ומוליכים 

 )כולל חיזוקים( וכל יתר העבודות והחומרים. 
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 נקודת הפסקת חירום   6.9

כוללת אביזר תעשייתי שקוע או גלוי מתוצרת "טלמכניק" )בהתאם למקום ההתקנה( בעל  

 עד ללוח המזין, ושילוט כמתואר.  - NHXHשתי קומות מגעים וקו בצנרת עם מוליכים וכבלים 

 

  לרנקודת בוי  6.01

מ"מ קוטר  25נפרדת, וקו בצנרת  LEDאמפר ונורית  06קוטבי -כוללת אביזר עם מפסק דו 

ממ"ר עד ללוח, חיבור הבוילר עם קטע צנור פלדה גמיש ומצופה והארקתו לצנרת  2.5וכבלים 

 המים המקומית, בכניסה לדוד, בנפרד מהארקה דרך הלוח, וכן שילוט המפסק.

 

  נקודת הכנה לתקשורת 6.00

מ"מ עד  35X05במידות  PVCמ"מ קוטר "פנ" עם חוט משיכה ו/או תעלת  25כוללת קו בצנור  

האזורי או עד לתעלת התקשורת, בהתאם למקרה ולמקום ההתקנה, וסיום בתיבה  לארון הריכוז 

 ס"מ עם שילוט חרוט בגב הקופסה.  8X8מ"מ או תיבת "עדא"  61מ"מ בעומק  55

 

 ווסת עוצמה  נקודת הכנה לרמקול או 6.02

מ"מ קוטר עם חוט משיכה, מנקודה לנקודה ועד לארון הריכוז האיזורי,   21כוללת קו בצנרת  

מ"מ עבור ווסת העוצמה. כל תיבת  55תיבת הסתעפות "עדא פלסט" לכל רמקול או שופר ותיבה 

 הסתעפות תשולט בשלט חרוט עם מספר האזור ומספר היחידה.

 

  אביזר גילוינקודת הכנה לגלאי או   6.03

כל יציאה לגלאי אש )מסוגים שונים(, או לחצן או לנורית סימון או יחידת ממסרי פקוד  

IN/OUT  .)תחשב נקודה, פרט לאביזרים במערכת הכבוי בלוחות )הנכללים במסגרת הקומפלט

מ"מ קוטר מנקודה לנקודה ועד לריכוז האזורי, חוט  09מ"מ קוטר או  21המחיר כולל קו בצנור 

יכה, תיבת הכנה לאביזר שבקיר או בתקרה ושילוט סנדוויץ חרוט ליד האביזר עם תאור מספר מש

 ללחצנים ונוריות סימון(. מערכת )מספר כתובת( ותאור מילולי האלמנט ב

 

 השלמת מכלול הארקות       6.04

י כולל מוליכי הארקה מבודדים ושזורים, צנרת מגן, שלות הארקה כבדות ומגולוונות,  מהדק

לא לפרק", שילוט כל  -הצנרת ונקודות החיבור, שילוט סטנדרטי: "זהירות הארקה ניקוי  הארקה,

ההארקות, מוליכי החיבור לאורך תעלות הכבלים והסולמות, בדיקת רציפות  המוליכים בפסי

 ההארקה וכל יתר העבודות, חומרים וציוד הדרושים.
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    מפסק בטחון למנוע או ציוד 6.05

מהדגם המצויין ברשימת הכמויות. המחיר כולל כניסה ויציאת "אנטיגרון",  המפסק יהיה

 פחיות הרכבה וגוון הגנה, וכל  החיזוקים המכאניים הדרושים, בהתאם למקום ההתקנה.

 

  מבנה לוח חשמל 6.06

המבנה כולל גם חלקי מסגרות, ארגזים, פלטות הרכבה, פסי הרכבה, תעלות חיווט פנימיות 

ים )צבירה, אפסים והארקות(, מהדקים, חיווט, שילוט, מכלול אביזרים וחומרי עזר וחיצוניות, פס

אחוז אביזרים  31-הכל פרט לציוד ההגנה והבקרה שימדדו בנפרד. במחיר הלוח נכללות הכנות ל  –

 נוספים )אלא אם צויין אחרת( לרבות מהדקים וברגים בפסים.

עדכון התוכניות לאחר הביצוע, הובלת הלוח בנוסף כולל הוצאות עריכת התוכניות לאישור,  

 לאתר )כולל ביטוח הובלה( ופריקתו במקום המיועד, והתקנתו במבנה וחבורו.

 

       ציוד בלוחות החשמל 6.00

כולל את כל האלמנטים, העבודות, החומרים והציוד הדרושים לפעולת הציוד. מודגש שלא  

ת באתר, במסגרת שינויים ו/או תוספות בלוחות, תשולם תוספת עבור התקנת אביזרים וציוד לוחו

 ללא תלות בסיבת השינוי ו/או התוספת.

 

  גופי תאורה  6.08

כל גופי התאורה יכללו את כל ציוד ההדלקה, אביזרי ההתקנה והנורות כמפורט בתוכניות  

 וברשימת הכמויות. 

מתיבת ההסתעפות  N2XY/FRמודגש שגופי התאורה כוללים גם צנרת, תליה וחיזוקים, כבלים 

 ועד לארגז האביזרים )מושחל בצנור(. 

הביניים  מחיר הגופים כולל גם בצוע הכנות לגופים שקועים בבטון ומכלול הפתחים בתקרת  

 )גבס או תקרת אלמנטים לפרוק( לרבות עבוד הפתח ותאום עם ספק התקרה.

 A2אלקטרוניים מדגם  יכללו משנקים PLכל גופי תאורת הפריקה, לרבות גופים עם נורות  

 בעלי כופל הספקמשופר.    

מחיר הגופים המותקנים משולבים בתקרת הביניים, כולל גם חיזוקים לתקרת הבטון בשתי  

 תליות נפרדות.

 K 4,111כל הגופים יסופקו עם נורות וכל הציוד הדרוש לפעולה תקינה. הנורות בצבע  

 כנן(.)לפי החלטת המת K 3111ובחללים מיוחדים בצבע 

 

 רשימת ציוד וספקים - 0פרק 
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, מוכתבת רשימת ציוד וספקים לאביזרים שונים ומכלולים. הרשימה 0לאור האמור בפרק  

 מחייבת בתנאי שלא צויין אחרת בתוכניות ו/או ברשימת הכמויות.

במידה וניתנת אפשרות בחירה לגבי סוג מסויים של ציוד, ישמש בכל המתקן המתואר סוג זה  

 בלבד.  של ציוד

 אין לערב סוגי ציוד שונים בכל המתקן.

 

 אביזרי התקנה לחשמל    0.0

 .אביזרי בקליט "בטיצינו לונה" מקוריים  )כולל הציוד שבתיבות( בפורמט הרכבים  - 

ס"מ לפחות,  01X01פלסטיות במידות  -תיבות מעבר והסתעפות בחללי תקרות ביניים   -   

טן" , כולן עם פטמות. אין להשתמש בתיבות ירוקות או מתוצרת "עדא פלסט" או יבוא "קש

 יציאות. 8בתיבות 

 01X01תיבות מעבר/חבורים למערכות גילוי אש, כריזה ולחצני חרום, פלסטיות במידות  - 

 ס"מ לפחות, מתוצרת "עדא פלסט" או יבוא "קשטן" , כולן עם פטמות.

 ה"."לירד" או "אטק -סולמות כבלים מתכתיים וחיזוקים   - 

"טלמכניק" דגם תעשייתי עם זכוכית לשבירה ופטישון ושני מגעים  -לחצני חירום   - 

 נפרדים.

"קונדוקטה" )שראלוקס( או "פלגל" )חפציבה(. תעלות  -תעלות חשמל פלסטיות   - 

ס"מ, עם מחיצות )בהתאם  00ס"מ או  03"תהלית" )יבוא "מולכו"( בגובה  מתוצרת –דקורטיביות 

 למקרה(.

 " )יבוא ישראלוקס(cossonayמתוצרת " rta -צנרת מגן גמישה   - 

 IP-55או "ברטר" אטומים  CI-Tמילר" בתיבת -"קלוקנר Pדגם  -מפסקי בטחון פנימיים   - 

 

 ציוד לוחות חשמל    0.2

 כל הציוד ייוצר במערב אירופה  - 

גנטי וטרמי, כוון מעם  MOLDED CASEאמפר יהיה מדגם  51ציוד מיתוג והגנה, מעל   - 

 ידיות מצמד ומגעי עזר במפסקים" או "מילר" או "לגרנד". ABBגירן" או "מתוצרת "מרלין 

 ראשיים נכללות במחיר

 .  האביזר

 ומעלה יכללו כיול טרמטי וכיול מגנטי אלקטרוני. 250Aמאמ"תים בעלי בסיס מ         

או  S-270ה " מסדרABBאו " C60Hמא"זים מתוצרת "מרלין ג'ירן" מסדרה   - 

  .FAZאו "מילר" מסדרה  5SY4"סימנס" )גרמניה( מסדרה   מתוצרת 
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אמפר( מתוצרת  011מדגם פקט, בעומס, עם תאי כיבוי קשת )עד  -מפסקים ראשיים   -

 " או "מילר" ABB"ברטר" או "

)מאמ"ת ללא הגנות( מתוצרת  MOLDED CASEומעלה, מדגם  A011מפסקים ראשיים מ   -

 "מרלין גירן"

 " או "מילר" . ידיות מצמד ומגעי עזר כנדרש נכללים במחיר היחידה.SACEאו " 

 מתוצרת "סימנס" או "מרלין גירן".  -ממסרי פחת   - 

מתוצרת "סימנס" או "מרלין גירן" או "מילר" עם הגנה בשלש הפאזות  -מתנעי מנועים   -

 וסדור התקנה למנעול תליה.

 ומי או טלמכניק או פינדראו איז  OMRONממסרי פקוד מתוצרת 

 " או "מילר".ABBמתוצרת "שפרכר" או "טלמכניק" או " -מגענים   - 

עם סלילים להקטנת זרם המיתוג ומגעים לקיצור הסלילים, מתוצרת  –מגען קבלים   -

 " או "מילר".ABB"שפרכר" או "טלמכניק" או "

אפס, מתוצרת "סימנס" או ( בשלש הפאזות וב100KA)בלוחות ראשיים  51KA -פורקי ברק   -

 "דהאן", ללא צורך בהגנות עורפיות

 "ארקו" או "עדא פלסט". - CIארגזי   - 

 "פניקס" או "וילנד". -מהדקים בלוחות   - 

 ".      IME" -שעוני מדידה, משני זרם וממסרים   - 

 כולם מדגם מבדל מתוצרת "ברק כח" נושאי אשור מ.ת.י. -שנאים   - 

 . LED"ברטר" עם נוריות נאון או נוריות  -מון מנורות סי  -  

 עם כרטיס תקשורת . C SATEמתוצרת  191HM  PMבקרי תצוגה בלוחות ראשיים מדגם    - 

 עם כרטיס תקשורת . C SATEמתוצרת  PM  +130בקרי תצוגה בלוחות משניים מדגם    - 

 

 גופי תאורה וציוד  0.3

 כמפורט במפרט ובתכניות. -הגוף   - 

או  HELVARאו  TRIDONICאו   SCWABEמתוצרת  –ציוד הדלקה ודרייברים   - 

SIEMENS או PHILIPS  עם משנקים אלקטרוניים דגםA2  לגופים פלורסצנטיים ולנורות

 פלורסצנטיות זעירות 

יותקנו  –  TCDעד  2X28Wאו נורות  4X14Wאו נורות  3X14Wלכל גוף תאורה עם נורות 

 שני משנקים 

 נפרדים

 מיוצרות במערב אירופה.  –נורות מתוצרת "אוסרם" או "פיליפס"   - 
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  PLכל גווני התאורה יתואמו עם המזמין. ככלל צבע האור לנורות פלורסצנטיות ונורות   - 

4000K           ומסירת הצבעRa>85  אלא אם צוין אחרת.  מקדם מסירת הצבע לנורות מטל הלייד

Ra>65         

במתח  Ah 6עם מצברים בקבול  – W54החרום לגופים פלורסצנטיים יחידת תאורת  - 

7.2V             ונוריתLED היחידה נושאת אשור מת"י. היחידה תכלול כניסות תקשורת לבקרה .     

 מרחוק.           

 עם  –  W 08/26 TCDולנורות  W04או  W28יחידת תאורת החרום לגופים פלורסצנטיים  - 

      . היחידה תכלול כניסות תקשורת לבקרה LEDונורית   7.2Vבמתח  Ah 4רים בקבולמצב          

 דקות רצופות. היחידה נושאת אשור מת"י מותאמת לטמפרטורה גבוהה. 61הנורה, למשך            

   לנורות  7.2Vבמתח  Ah 1.5עם מצברים בקבול   –   TCDיחידת תאורת החרום לנורות  - 

   .  תפוקת האור 26Wאו  TCD  18Wלנורות   6Vבמתח  Ah 4.5בקבול  ומצברים 13W עד            

        61מתפוקת האור הנומינאלית של הנורה, למשך  51%בפעולה דרך הממיר לא תפחת מ           

   דקות רצופות.  היחידה נושאת אשור מת"י מותאמת לטמפרטורה גבוהה. כל יחידה תצויד          

         . יחידה חיצונית )לא אינטגראלית( תותקן בתיבת מתכת מאווררת, נפרדת LEDבנורית          

 תקע מאובטח.-מהגוף ותחווט לגוף באמצעות כבל עם מחבר שקע         

 ויכללו שלט פרספקס חרוט )חד  LEDגופי תאורת היציאה )שלטי הכוונה( יצוידו בנורות  - 

 די(. צדדי או דו צד            

 הגופים יצוידו במוטות ניקל חלולים לתליה מהתקרה. לחצן הבדיקה ונורית הטעינה יותקנו 

 ס"מ לפחות. 05ע"ג מסגרת הכסוי. גובה אותיות השילוט       

 

 אופן המדידה. - 5פרק 

 

  כללי   8.0

 יות.בפרק זה נכללות הגדרות לאופן המדידה של כל האלמנטים המפורטים ברשימת הכמו   8.0.0

 מדידת הכמויות תערך לאור המציאות, ללא כל תוספת עבור פסולת או פחת.  8.0.2

מסגרת העבודה תכלול את כל הציוד, החומרים, העבודות ואת כל מרכיבי המתקן   8.0.3

המתוארים בתכניות, במפרט הטכני המיוחד, ברשימת הכמויות, במסמכים השונים המוזכרים 

שאינם מצורפים( וכל מרכיבי העבודה והציוד הדרושים להשלמת  במפרט הטכני המיוחד )למרות

המתקן והפעלתו הסדירה, בין אם ציונו במפורש במסמכים אלה ובין אם לאו. למען הסר ספק, אין 

 –כל קדימות ו/או העדפה בין המסמכים השונים המוזכרים לעיל. כל המצוין בכל המסמכים הנ"ל 

סתירה כל שהיא בין המסמכים הנ"ל, תקבע הדרישה מחייב את הקבלן המבצע. במקרה של 
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המחמירה יותר, לפי קביעת המתכנן מטעם היזם. הקבלן מוותר מראש על כל זכות ערעור בנושא 

 זה. 

בחישוב מחירי היחידה ובחשוב מחירי העבודה, על הקבלן לכלול את כל העבודות,   8.0.4

המתואר באופן כללי בכל אחד מסעיפי החומרים, הציוד וציוד העזר הדרושים להשלמת המתקן 

 רשימת הכמויות ולהפעלתו הסדירה, בהתאם לסטנדרטים ולהנחיות המפקח מטעם היזם.

לא תשולם כל תוספת עבור חומרים, ציוד, אביזרים, וחומרי עזר הדרושים להשלמת כל   8.0.5

 אחד מהמתקנים הנ"ל ולפעולתם בהתאם לתנאי המפרט והתוכניות.

ירי היחידה ומכלול העבודה הכולל כוללים גם )אולם לא רק(: אספקה, התקנה, כל מח  8.0.6

חיבור, שילוט, עבודות בשלד המבנה, חציבות, ריתוכים, מעברים, מילוי סתימה ואיטום, רווח 

 קבלני, הוצאות נלוות, ישירות ועקיפות, וביטוחים מסוגים שונים. 

בוריים בטרם הגיש הצעתו. לא -כי המכרז עלרואים את הקבלן כאילו למד והבין את מסמ 8.0.0

 תוכר כל תביעה בגין אי הכרת תנאי הביצוע או מכשולים בלתי צפויים.    

על הקבלן למלא מחירי יחידה בכל הסעיפים, על גבי דיסקט ובנוסף תדפיס מלא של ההצעה,  8.0.8

ירי היחידה אחרים חתום בעט שחור. כל סעיף שלידו לא יצוין מחיר יחידה, יחשב ככלול במח 

 ולא תשולם עבורו כל תמורה נוספת. 

על הקבלן למלא את כל מחירי היחידה כלשונם. אין לרשום כל הסתיגות בגוף ההצעה.  8.0.9

 מבוטלת. -מותנה ומוסכם מראש שכל הסתיגות 

 

 .הבהרות לאופן המדידה  8.2

 .  בנוסף ומבלי לפגוע בכל האמור במסמכי החוזה האחרים.0

גדרות לאופן המדידה של כל האלמנטים המפורטים ברשימת הכמויות מתייחסות לכל .  הה2

הפרקים שבמסגרת החשמל, התקשורת, טלפונים, מנ"מ, רמקולים, גילוי אש ועשן, אספקת ציוד 

 והתקנתו.

קה, התקנה, חיבור, כל מחירי היחידה ומחיר העבודה הכולל, כוללים גם )אולם לא רק(: אספ . 3

בשלד המבנה, חציבות, ריתוכים, מעברים, מילוי סתימה ואיטום החציבות  דותשילוט, עבו

תאומים עם המפקח מטעם היזם, נציגי קבלני המשנה האחרים  והחריצים רווח קבלני, הוצאות 

 בבנין, הוצאות נלוות, ישירות ועקיפות, וביטוחים מסוגים שונים.

אש, שכל החציבות ו/או הכנת המעברים, בנוסף לאמור בכל מסמכי ההצעה, מודגש ומוסכם מר .4

יחידה השונים ולא המעברים, הן באמצעות כלים והן בחציבות ידיים, כלולים במחירי ה איטום 

 תוספת. תשולם עבורם כל

בוריים בטרם הגיש הצעתו וכן -.  רואים את הקבלן כאילו למד והבין את מסמכי המכרז על5

רים לרבות העובדה שחלק משלד המבנה קיים ושתדרשנה ומוכרים לו תנאי הבצוע על בו שידועים 
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עבורם לא תשולם כל תוספת. לא תוכר כל  –עבודות חציבה והכנת מעברים באלמנטי המבנה 

 הביצוע או מכשולים בלתי צפויים.   תביעה בגין אי הכרת תנאי 

כהגדרתם  .  בכל מסמכי ההצעה על הקבלן למלא מחירים זהים לעבודות, מתקנים וציוד זהים,6

המילולית ברשימת הכמויות ובמסמכי המכרז. מודגש, מותנה ומוסכם על הקבלן המציע שבמידה 

וימצאו מחירי יחידה שונים לסעיפים שתאורם המילולי זהה, תחושב התמורה על פי מחיר היחידה 

 הנמוך ביותר שימצא להגדרה זו, ללא תלות בפרק או מבנה בו נכלל הסעיף. 

 

 

 

 ת גילוי אש ועשן וכבוי בגזמערכ - 5פרק 

 

                                   כללי  9.0

מערכת גילוי אש וכבוי אוטומטי בגז מבוססת על רכזת אנאלוגית מכותבת , בעלת שתי  

 "נוטיפייר" או "טלפייר". מודגש שלא יאושר שמוש בציוד מתוצרת אחרת. לולאות, מתוצרת

 גית בת לולאה אחת.בבית המרקחת תותקן רכזת אנאולו 

המערכת מיועדת לאתר ולגלות שריפות ועשן בכל חלקי המתקן. בלוח החשמל הראשי ובלוח 

 חלוקת הגג תותקן מערכת גילוי אש ופקוד השלת הלוח בשעת גילוי אש בלוח.

 .9תכנה בגרסה )ארה"ב( ויכלול  UL, ישא אשורי  75סעיף  3חלק  7557המתקן יותאם לת"י 

והחשמל  בשעת שריפה, לפי לוגיקה מאושרת, תפעיל המערכת ניתוקים במתקני מיזוג האויר  

 ותריסי חסימה בתעלות האוורור.  

, תותקן מערכת כיבוי עצמאיות בגז  A 011בלוחות החשמל הראשים ובלוחות בעלי זרם נקוב מ 

FM-200 63מ  שתופעל מקומית ו/או מהרכזת, כמתואר בהמשך. בלוחות בעלי זרםA  ומעלה

 ומערכת השלת הלוח. תותקן מערכת גילוי אש

וממסרי עזר  IN/OUTכל ציוד הפקוד וההפעלה יסופק עם המערכת לרבות יחידות כתובתיות  

24 VDC.  הקבלן, באמצעות קבלן משנה יעודי ומאושר, יתכנן ויבצע את כל המתקנים, בהתאם

 לתקנים ולכל ההנחיות המוזכרות במפרט מיוחד זה.

 

 התאמה לתקנים   9.2

כל מרכיבי המתקן יתוכננו, יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן תוך מילוי כל הדרישות המפורטות 

 NFPA)חלקים א', ב', ג', ד'( ותקני  0221במפרט מיוחד זה, בתקנים הישראליים מס' 

הרלוונטיים. התכנון טעון אשור המתכנן מטעם המזמין ודעתו תהיה פוסקת. לקבלן לא תשמר 

. ציוד הכבוי 0221זכות ערעור.  כל הציוד יהיה מהדגם המפורט. כל מרכיביו ישאו אשורי ת"י 
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 . ULישא בנוסף אשורי 

        

  אישור הציוד ואופן ההתקנה  9.3

לפני התחלת העבודה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוקומנציה טכנית מפורטת הכוללת   

הדוקומנטציה תכלול פרוספקטי יצרן לכל האביזרים,  . את כל מרכיבי המתקן שבכוונתו להתקין

תיאור מילולי נוסף של שדרוג הרכזת, סכמת חיווט מפורטת, כולל סוג הכבלים ומספר הגידים, 

טבלת לוגיקה מושלמת של כל מרכיבי המתקן, לרבות השהיות ומצבי פקדים, מגבלות סביבה 

 )גובה, מהירות, רוח, וכד'(.

 

       לציוד הנחיות כלליות  9.4

 כל הציוד יהיה מתוצרת זהה לציוד המותקן בתחום הצבורי של המבנה )פרט לצופרים(.

 הציוד יעמוד בכל התכונות הדרושות וההנחיות הטכניות המפורטות להלן. 

 3ד"בא )במרחק  92צופרים יהיו מכותבים מדגם "ג'נטקס" אלקטרוני בעוצמת קול  9.4.0

  -TUCH Pת )נצנץ קסנון(, מהבהבת. הצופרים ישולטו בשלט מטר( ויכללו גם התראה חזותי

 הנושא את מספר הכתובת. 

)לא יאושר מכסה או  מכסה בצבע לבןבתקרה/קיר עם  שקוע עד המכסההצופרים מדגם 

חלק מהצופר בצבע שונה מלבן(. כל צופר יצויד יוזן משתי יחידות כתובת, כדי לאפשר השתקת 

 ך פעולת הנצנץ(.הצופר בשעת כריזת חרום והמש

( ויכללו חזית   DOUBLE ACTIONלחצני הפעלה ידניים יהיו בעלי הפעלה כפולה )  9.4.2

 זכוכית לשבירה. 

בתיבת הלחצן תותקן נורית אינדיקציה. התיבה תצויד במפתח לפתיחת הדלתית לשם 

 החלפת הזכוכית. 

ספר האיזור וכן הנושא את מ P-TUCHהלחצנים יחוברו בלולאת הגלאים וישולטו בשלט 

בסנדביץ חרוט בגודל מאושר על ידי המתכנן. הלחצנים באיזור המשרדים יותקנו כשהם 

 .שקועים בקיר עד המכסה

כל הגלאים יותקנו בבסיסים אוניברסליים, באופן שניתן להחליף את סוג הגלאי, ללא  9.4.3

שתפנה לכוון הגעת אנשי  שינוי החיווט. בבסיס תיכלל נורית סימון. נורית האירוע תותקן באופן

 החילוץ או כבוי האש.

מטר  01מ' לשניה )קבוע( ומשבים  5הגלאים מטיפוס אופטי ויותאמו לפעולה בתנאי רוח  9.4.4

 לשניה. רגישות הגלאים תקבע בהתאם למקום ההתקנה.  

 מעלות צלסיוס ויגיב לעלית טמפרטורה 58גלאי החום יהיה בעל טמרפרטורה נומינאלית   9.4.5

 מעלות צלסיוס בתוך דקה. 8בת 
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                           המתקן יכלול שמירת קו מלאה ויאפשר לבדוק גם ידנית את הלולאה גם בשעה שלא כל   9.4.6

 הגלאים מותקנים. 

 המתקן יאפשר לבדוק את הלולאה גם בשעה שלא כל הגלאים מותקנים.  9.4.0

מ' לשניה )קבוע(. לכל גלאי  21עולה בתנאי רוח גלאי תעלות מזוג האויר יותאמו לפ 9.4.8

 תותקן יחידת כתובת ונורית.  

        , יותקנו בתיבות "עדא פלסט" עם מכסה אטום, OUTומסוג  INכל יחידות הבקרה מסוג  9.4.9

 בגודל מתאים, סגורות בברגים ומשולטות. 

ות החשמל, יותקנו כל החבורים בין יחידות הבקרה ללוחות ולאביזרים, לרבות בלוח  

 בצנרת פלסטית גמישה ומשורינת )שרשורית שחורה(.

המשחררת את  OUTלכל הדלתות המבוקרות הכוללות אלקטרומגנט תותקן יחידת  9.4.01

 FAILכדי לשמור על תנאי   NCנעילת הדלת במקרה של גילוי )גלאי ראשון(. החבור באמצעות מגע 

SAFE. 

 

  לאש בלוח החשמ-מתקן כיבוי   9.5

אמפר, תותקן מערכת כיבוי אש  011בלוחות הראשיים ובלוחות בעלי זרם נקוב העולה על     

)ממולא בחו"ל(, מאושר  מתוצרת "הייגוד" או "כמיטרון" FM-200אוטומטית, מופעלת בגז כבוי 

 .מודגש שבשום אופן לא יאושר כבוי המבוסס על אירוסול 0590וכן ת"י   ULו   FMע"י 

 -יהיו כדלקמן: תנאי ההפעלה 

מידות כל לוח החשמל תקבענה בשעת התכנון המפורט. בלוחות החלוקה יותקנו שני    9.5.0

 חלקים )חיוני וב.ח( 

 עם מחיצה.

אחוז וזמן השחרור לא יעלה  8ריכוז הגז בארונות, בכל אחד מהתאים לא יפחת מ   9.5.2

 שניות. 01על 

הלוח ויוזרם בנחירים לכל התאים )לכל תא  גז הכיבוי יאוחסן במיכל מתאים, מחוץ  9.5.3

פאונד גז,  01בנפרד(. אין להתקין את המיכל בחלל הלוח. המיכל בקבול מתאים אולם לא פחות מ 

או תקן אירופאי כלשהוא( ויכלול שעון לחץ עם סימון  ULC)לא יתקבל אשור   FM/ULישא אשורי 

איד, ידית הפעלה ידנית, צנור גמיש תקני, התחום הנורמאלי, מד לחץ נמוך עם מגעי פקוד, סולונו

 ומפרט מיוחד זה. NFPA 2001גז כבוי, אטמים וכל יתר המרכיבים הדרושים, לפי תקן 

 שחרור הגז מהמיכל יבוצע בכל אחד משלשת האמצעים:   9.5.4

שחרור הגז מהמיכל ע"י ברז סולונואידי שיקבל אות הן מגלאים שיותקנו בלוח והן      

שיותקן בסמוך ללוח. כמו כן מידית  DOUBLE ACTIONבקיר בעל פעולה כפולה  מלחצן ידני
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הפעלה שעל המיכל. לא יותר שמוש באלמנט שחרור גז מדגם "מצת" או חד פעמי להחלפה. אין 

 להשתמש במצת פירוטכני חד פעמי או בכל אלמנט אחר לשמוש חד פעמי. 

רגה קוניים ונחירים מתאימים. אין להשתמש צנרת הפיזור תהיה מנחושת עם חיבורי הב     9.5.5

 . 41פלדה סקדיואל  בצנרת 

באמצעות זוגות גלאים בכל תא בנפרד, האחד יוניזציה והשני אופטי. הגלאים  -הגילוי     9.5.6

ומתקן הכבוי יחוברו למעגלים קולקטיביים. התקנת הגלאים בלוח באמצעות קדח שקוטרו לא 

צה הגלאי יוחדר לחלל הלוח והגלאי עצמו יותקן מעל הלוח מ"מ מקוטר הגלאי. ק 3-גדול מ

באמצעות תיבה מפח עם גשר "אומגה" מתאים או "צלחת" מתאימה, באופן שתתאפשר גישה 

אין  לחבורי כבל הגלאי מלמעלה, ויתאפשר פרוק הגלאי והבסיס, ללא צורך בפתיחת דלת הלוח. 

 להתקין את הגלאי בתוך חלל הלוח.

כיבוי תגרום לניתוק סליל העבודה במפסק הראשי של הלוח ולניתוק המפסק. הפעלת ה   9.5.0

 –, כרטיסי הממסרים והחווט עד הלוח OUTו  INהתראות תעברנה לרכזת. יחידות הבקרה 

 נכללים במתקן הכבוי.

 012ליד כל לוח יותקנו נוריות סימון לכל גלאי, מנורת כבוי מהבהבת וצופר כבוי בעל עוצמה    9.5.8

DBA  מ', )עם הגבלת זמן ברכזת( בעל חתך פונטי משתנה. הציוד כלול במחיר מתקן  3ממרחק

 הכבוי. 

 

   משטר העבודה והנחיות לציוד   9.6

המערכת תכסה את כל איזורי המשרדים וחדרי הספח, חללי החדרים והחלל העבודה, חללי  -

מקום שידרש עפ"י  האולם, מבואות, חללים טכניים, חדרי משרד, גומחות החשמל ובכל

 התקנות.

גלאים באיזורי החדרים השונים, לרבות בחלל התקרה הכפולה, יהיו מטיפוס אלקטרו   - 

 אופטי בעל תחום גילוי רחב.   

 DBA 81מ'. צופרים אחרים, בעוצמה  3ממרחק  DBA 92צופרי הכבוי יהיו בעוצמה   - 

 מ'. 3ממרחק 

 ת שני גלאים עם תכנות הצלבה. בלוח הראשח תותקן מערכת גילוי הכולל  - 

או יחידות משולבות,  OUTו  INבלוח החשמל הראשי יותקנו יחידות בקרה מכותבות   - 

 המיועדות להפעלת ניתוק מזוג האויר והשלת הלוח בשעת אירוע אש בלוח. 

 לשם מימוש פקוד ההפסקות. 24VDCהיחידות יכללו גם ממסרי עזר 

רה ללוחות ולאביזרים, לרבות בלוחות החשמל, יותקנו כל החבורים בין יחידות הבק  - 

 בצנרת פלסטית גמישה ומשורינת )שרשורית שחורה(.
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 OUTו  INבלוחות החשמל הראשיים והאיזוריים יותקנו יחידות בקרה מכותבות   -  

, NORMALY OPENאו יחידות משולבות, המיועדות להפעלת ניתוק מזוג האויר או סגירת דלתות 

 מה ודמפרים. תריסי חסי

 לשם מימוש פקוד ההפסקות. 24VDCהיחידות יכללו גם ממסרי עזר 

מכותבות, האחת עבור רגש  INבכל ראש מערכת ספרינקלרים תוקננה שתי יחידות   - 

( TAMPER SWITCH( שיוגדר כאירוע, והשניה עבור רגש הברז )FLOW SWITCHהזרימה )

 שיוגדר כתקלה. 

מכותבות אינדיקציה  OUTכבוי בגז יותקנו גם יחידות בלוחות הכוללים מערכת   - 

 להפעלת סליל ההפסקה שבלוח.  24VDCעם ממסרי עזר  INלכרטיסי הכבוי ויחידות 

, יותקנו בתיבות "עדא פלסט" עם מכסה אטום, OUTומסוג  INכל יחידות הבקרה מסוג   - 

 בגודל מתאים, סגורות בברגים ומשולטות. 

ידות הבקרה ללוחות ולאביזרים, לרבות בלוחות החשמל, יותקנו כל החבורים בין יח  - 

 בצנרת פלסטית גמישה ומשורינת )שרשורית שחורה(.

ניוטון ומצוידים בלחצן  611מגנטי אחיזת הדלתות יהיו מדגם "כבד" עומדים בכח דחיפה בן  -

ילוי. שחרור אינטגרלי ונורית אינדיקציה. המגנטים יוזנו מספק כח שישולב במערכת הג 

במקרה של דלת דו כנפית, תותקן השהיה בין שחרור הכנפיים, בהתאם למיקום פס החפיפה של 

 הכנף הסוגרת.

בנוסף ללחצן שחרור המגנטים, יותקן לחצן שחרור חיצוני, דומה ללחצן אש אולם בצבע  - 

 שונה, הכולל נורית אינדיקציה ושילוט מתאים.  

 OUT( תותקן יחידת  O.Nומגנט )לא מגנט דלת לכל הדלתות מבוקרות הכוללות אלקטר -

כדי לשמור   NCהמשחררת את נעילת הדלת במקרה של גילוי )גלאי ראשון(. החבור באמצעות מגע 

 .FAIL SAFEעל תנאי 

 

     

 מבנה הרכזת ותכונותיה    9.0

 ת כל מכלולאנאלוגית, כתובתית, ממוחשבת, מבוקרת מיקרופרוססור, לשרו  -הרכזת   9.0.0

 והכבוי.  מערכת הגילוי

אביזרי גילוי שונים )ובנוסף באביזרים תפעוליים( ותכלול  021הרכזת מיועדת לתמוך בכ   9.0.2

 025, בכל אחד אפשרות לחבור )כל מעגל בכרטיס נפרד(נפרדים שני מעגלי לולאה 

 אביזרים תפעוליים שונים.   025אביזרי גילוי ובנוסף 

. עברית ואנגליתנומרית -ובתי עם תצוגה אלפאכת LCDהרכת הרכת תכלול פנל  9.0.3

 באותיות עבריותתוים בכל אחת. כל אירוע יתואר  41תוים, שמונה שורות בעלות  321בעלת 
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לכל כתובת ולכל  איזור אפשרות ניטרול כתובת/איזור באמצעות לוח הלחיצים )מותנה 

 בהקשת קוד הרשאה(.

את הגילוי, קוי הלולאה, גלאים, ברכזת תותקן אינדיקציה לכל אחת מהתקלות: לול 9.0.4

 צופרים ובפנל עצמו. האינדיקציה תהיה חזותית וקולית עם לחצן השתקה.

הרכזת תכלול מוד בדיקות לכל הציוד המפוזר )ללא הפעלת האזעקה( ומעגל חירום   9.0.5

 להפעלת האזעקה במידה ופורצת שריפה בשעת הבדיקות.

ותכנות הצלבה וכרטיסי מערכת כיבוי  2101מהדורה  FMהרכזת תכלול תכנה מאושרת   9.0.6

 בגז.

מכותבות. ביחידת בקרה מרחוק יכלל חווי מלא של  REMOTEהרכזת תתמוך ביחידות   9.0.0

 (.MASTERכל האירועים וכן חווי כל התקלות החשובות )יחידת 

בכל רכזת יותקן חיגן אוטומטי מדגם מאושר ע"י בזק, בעל שני ערוצים עם חזרות   9.0.8

 טיס קול בעל ארבע הודעות צרובות, ניתנות לבחירה. החיגן יותקן בתוך ארגז הרכזת. וכר

ברכזת הצבורית יותקן בנוסף כרטיס חיוג לטלפון סלולארי ומערכת העברת הודעות   
SMS .מוכנות מראש 

 
הרכזת תכלול מערכת הפעלה בחרום. בעת תקלה במעבד הראשי, תמשיך הרכזת לתמוך   9.0.9

ולרשות כבוי אש. כמו  REMOTEלית על הפנל ותעביר הוראת תקלה כללית ליחידות ה באזעקה קו

 כן תמשכנה לפעול מערכות הכבוי בלוחות.

שניהם בשמירת  CLASS Bובשיטת  Style 7 CLASS A הרכזת תתמוך בחווט בשיטת   9.0.01

 קו.

בלולאה ולתקלת ברכזת יכללו חווי אינדיקצית תקלה נפרדת ללולאה פתוחה, לקצר   9.0.00

 הארקה.

 תותקן האינדיקציה קולית נפרדת לתקלה ולאירוע. )חתך פונטי שונה(.   9.0.02

.  HPטור מתוצרת   81צבעונית ברוחב  LAZERהרכזת תסופק עם מדפסת אירועים  9.0.03

(. דווח האירועים  JETהדפסת האירועים והדוחות תהיה בעברית. )לא תתקבל מדפסת 

 קן. יכלול את כל המת

 מתאים למדפסת. DRIVERהספק אחראי להתקין 

תהיה אלפא נומרית, עברית ואנגלית. כל הכיתוב  REMOTEהתצוגה ברכזת ובפנלי ה   9.0.04

התצוגה יהיה בעברית )אותיות עבריות ותוכן בעברית. לא יאושר תוכן עברי  שיוצג ע"ג פנל 

 באותיות לועזיות (. 

ייברים ופרוטוקולים מתאימים למערכת בקרת המבנה עבור הרכזת תסופק עם מערכת דר 9.0.05

 תצוגה גרפית מלאה של כל המתקן, לרבות כל האירועים וסטטוס המערכת. 
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הרכזת תסופק עם קוד פתוח ומכלול קודי הגישה הן ברמת מפעיל והן ברמת  9.0.06

 טכנאי.

 

 ראשי )אופציונאלי( מתקן כיבוי בגז בחדר התקשורת   9.8
 

 FM-200התקשורת הראשי תותקן מערכת כיבוי אש אוטומטית, מופעלת בגז כבוי  בחדרי    

  . ULו   FM)ממולא בחו"ל(, מאושר ע"י  מתוצרת "הייגוד" או "כמיטרון"

 -תנאי ההפעלה יהיו כדלקמן: 

 מ"ק ללא רצפה צפה וללא תקרת ביניים. 20מ"ר וכ  9כ   -מידות חדר התקשורת הראשי  9.8.0

 01וזמן השחרור לא יעלה על  8%אחוז ולא יעלה על  5הגז בחדר לא יפחת מ ריכוז  9.8.2

 שניות.

גז הכיבוי לכל חדר יאוחסן במיכל מתאים, מחוץ החדר ויוזרם בנחירים לכל חלל החדר.  9.8.3

 אין להתקין את המיכל בחלל החדר.

ישא   פאונד גז 31המיכל לחדר התקשורת יהיה בקבול מתאים אולם לא פחות מ  9.8.4

או תקן אירופאי כלשהוא( ויכלול שעון לחץ  ULC)לא יתקבל אשור   FM/ULאשורי 

עם סימון התחום הנורמאלי, מד לחץ נמוך עם מגעי פקוד, סולונואיד, ידית הפעלה 

ידנית, צנור גמיש תקני, גז כבוי, אטמים וכל יתר המרכיבים הדרושים, לפי תקן 

NFPA 2001 .ומפרט מיוחד זה 

 משלשת האמצעים: בכל אחדחרור הגז מהמיכל יבוצע ש  9.8.5

שחרור הגז מהמיכל ע"י ברז סולונואידי שיקבל אות הן מגלאים שיותקנו בחדר והן     

שיותקן בסמוך למיכלים. כמו כן מידית  DOUBLE ACTIONמלחצן ידני בקיר בעל פעולה כפולה 

צת" או חד פעמי להחלפה. אין הפעלה שעל המיכל. לא יותר שמוש באלמנט שחרור גז מדגם "מ

 להשתמש במצת פירוטכני חד פעמי או בכל אלמנט אחר לשמוש חד פעמי. 

. חיבורי הברגה קוניים 41צנרת הפיזור תהיה מבצנרת פלדה מגולבנת סקדיואל  9.8.6

 ונחירים מתאימים. 

 באמצעות זוג גלאים.   –הגילוי  9.8.0

עבודה במפסקי ההזנה של הלוחות ולניתוק הפעלת הכיבוי תגרום לניתוק סליל ה 9.8.8

, כרטיסי הממסרים והחווט עד OUTו  INהמפסקים. התראות תעברנה לרכזת. יחידות הבקרה 

 נכללים במתקן הכבוי. –הלוח 

ליד הדלת יותקן שלט מהבהב "כבוי הופעל" עם צופר פינוי מהבהב. מחוץ לדלת  9.8.9

מ',  3ממרחק  DBA 012בעל עוצמה  יותקן שלט "כבוי הופעל" וצופר נצנץ מהבהב

 )עם הגבלת זמן ברכזת( בעל חתך פונטי משתנה. הציוד כלול במחיר מתקן הכבוי. 
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  חיווט המערכת  9.9

חיווט המערכת יותקן במובילים )צנרת ותעלות( שהוכנו בנפרד. התשתית מבוססת על חיווט 

ידים לכל אורך הלולאה )לרבות גידיים לרכזת. כל מעגל )לולאה( יחווט בארבעה ג-בכבלים רב

 הזנה וחזרה(. מעטה הכבל יתאיםלהגדרות המפורטות בפרק הדן בכבילה במפרט מיוחד זה.

, בלולאה סגורה. לא יאושר חווט עם נגדי סיום. CLASS Aהחווט בכל הלולאות יבוצע ב 

 תחילת הלולאה במסלול א' וחזרה במסלול ב'. 

שיחלקו את הלולאה )מבחינת מספר האלמנטים  שלשה איזולטוריםבכל לולאה יותקנו 

 המוזנים ממנה( לארבעה חלקים שווים.

 

                                           משטר עבודה  9.01

משטר העבודה ותכנון הרכזת יבוצע בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות של  9.01.0

 המבנה

 מתקןהפעלת צופרים בכל ה שון בלוח חשמללאי רא ג   9.01.2

תכנות הצלבה. השהיה. הפעלת כבוי וצופר  100Aגלאי שני בלוח חשמל מעל  9.01.3

 כבוי

 הפעלת צופרים בכל המתקן והפעלת מפוחי עשן  גלאי ראשון במתקן  9.01.4

 –הפסקת כל המזגנים והמפוחים. לאחר השהיה והשהיה  צרוף שני גלאים במתקן 9.01.5

 והפעלת כריזה אוטומטית כל מפוחי העשן והורדת מעליות הפעלת

 הפעלת צופרים, הפסקת מזגנים, הפעלת מפוחי עשןמפסק זרימה במערכת מתזים  9.01.6

 והורדת מעליות והפעלת כריזה אוטומטית  

                                           דוקומנטציה טכנית  9.00

של כל מרכיבי המתקן,  בסיום העבודה על הקבלן להגיש למפקח דוקומנטציה טכנית מלאה

כולל פרוספקטים, ספרי הרכזת, סכמות מושלמות של החיווט )כולל סוגי הכבלים וחתכים(, 

סימון מעגלי האיזורים, ספר תפעול לרכזת עם הוראות מלאות בעברית, וחוברת איתור תקלות 

 בעברית. 

 

 מערכות כריזה )פרק אופציונאלי(  77פרק 

 

    כללי 01.0

אמצעות קבלן משנה מוכר ומאושר ע"י המזמין. המערכת מיועדת להשמעת המתקן יבוצע ב

חלק  7557המתקן יותאם לת"י הודעות כריזת חרום בכל החללים ומוסיקת רקע בחללים צבוריים. 

ולהנחיות רשות כבוי והצלה. מודגש שהמערכת "משולבת" במכלול  NFPA-72ולתקן  75סעיף  3
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מבוססת על תשתית חווט נפרדת מתשתית חווט מערכת דהינו רכזת האש אולם לא "אחודה" 

 .גילוי האש

 85הכריזה תתבצע באמצעות רמקולים המפוזרים בחללים, באופן שיתקבל כסוי כריזה ברמה של 

DBA  לפחות בנוסף להודעות הכריזה יתאפשר להעביר אות אזעקה ממחולל אותות, בכל אחת

 ו ידנית של הודעות מוקלטות מראש. מעמדות הכריזה וכן התקנים להשמעה אוטומטית א

 ותאפשר שמוש בקוי בזק והפעלה מרחוק. DTMFהמערכת תפעל בטכלונוגית 

כל  240W RMSבחדר התקשורת המשני שבקומת הקרקע תותקן מערכת עם שנח מגברים בהספק 

 אחד )אחד מהם יגבה אוטומטית כל אחד משלשת הנותרים(. 

עם  230V, ויופעלו במתח הרשת 09נו במסדים סטנדרטיים ", שיותקHI-FIהמערכות יוזנו ממגברי 

 . VDC24גבוי מצברים 

ההעברה למתח הגיבוי תתבצע אוטומטית, ללא צורך ביד אדם וכן החזרה למתח הרשת. אין 

 להתקין מערכת המופעלת ישירות במתח מצברים.

ל כל המערכת שעות רצופות והפעלה מלאה ש 8מערכת גיבוי המתח תתאים לפעולה מלאה למשך 

 דקות. 61)כריזה כללית( למשך 

 

                                                    משטר העבודה 01.2

מעמדת הכריזה הראשית ומעמדות הכריזה המשניות ניתן יהיה לפנות בכריזה גם לכל אחד   01.2.0

 מהאיזורים או לכל צרוף איזורים רצוי, וכן כריזה כללית. 

כל עמדת כריזת חרום מקומית ניתן יהיה לפנות בכריזת כללית לכל איזורי מ 01.2.2

 האגף.

מעמדת כריזת החרום הראשית בדלפקי הקבלה ניתן יהיה לפנות בכריזת חרום לכל אגף   01.2.3

 כללית לכל המתחם  ובכריזת חרום

רובות יותקן ציוד להשמעה בכריזה כללית של אותות אזעקה או הודעות מוקלטות צ 01.2.4

 מראש.

לשילוב עם רכזת  24VACהפעלת כריזת חרום תכלול ממסר עזר עם מגעים חופשיים ל  01.2.5

 הטלפון.

     

  תאור טכני 01.3

 -המערכת כוללת את האלמנטים כדלקמן: 

 .09מתקן מרכזי עם מגברים וציוד נלווה במסד סטנדרטי "  -   

 ווסת עוצמה לכל איזור.  -   

 בדלפק הקבלה. –זה רב איזורי עם שליטה על כל האיזורים וכריזה כללית מכלולי כרי  -   

 מכלולי כריזה כללית בארון פקוד כבאים בכניסה ראשית ובקומה א'   -   
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 המבנה/אגף יחולק לאיזורי כריזה  כדלקמן:     -   

 קומת קרקע איזור לובי כניסה    0איזור   

 תקומת קרקע איזור בית מרקח    2איזור   

 קומה א'     3איזור   

 קומה ב'     4איזור   

 קומה ג'     5איזור   

 עמדות כריזה יותקנו כדלקמן

 עמדת כריזה כללית בארון פקוד הכבאים -    בתחום הצבורי

הודעות בארון  4לחצן השמעת הודעות ובורר בין  -        

 פקוד הכבאים

בדלפק  איזורים + כריזה כללית 6עמדת כריזה  -        

 הקבלה

 

    ציוד ותשתית חיווט 01.4

 כל הציוד יתאים כאמור מכל הבחינות לדרישות המפרט הטכני ולאופן הפעולה המוכתב. 01.4.0

לפני ההתקנה על הקבלן להגיש למפקח, לשם אישור, מכלול תעוד לגבי כל הציוד  01.4.2

שר מלא התעוד לציוד, ומרכיבי המתקן שבכוונתו להתקין. לא יגש הקבלן לבצוע בטרם או

 לחווט ולפריסת המערכת.

התעוד יכלול פרוספקטים אורגינליים של יצרן הציוד עם כל הנתונים הטכניים הדרושים   01.4.3

לבדיקת התאמת הציוד לדרישות המפרט, לרבות מידות, משקל, אופן ההתקנה והחיבור של  

מת חיווט, טבלת הפעלה לוגית  של הרמקולים והשופרים. דרגת אטימות לאלמנטים חיצוניים, סכ

 כל המתקן וכל פרט נוסף שידרש. 

 התעוד יוגש בעברית ו/או אנגלית.

                                 

                                              מערכת מגברי ההספק 01.5

פק במארז ותסו TDMFמופעלת בטכנולוגית  HI-FIמערכת הגברת השמע תהיה מטיפוס  

להתקנה על הרצפה. המגבר יצויד בארבע כניסות  09סטנדרטי המתאים להתקנה במסדים ברוחב "

לפחות, מהן שתיים רגילות ושתיים בעלות עדיפות. הפעלת כניסה עם עדיפות תנחית את הכניסה 

 הרגילה )רמת ההנחתה ניתנת לכוון( ותצוין בנורית ע"ג חזית המגבר. 

במידה ותאובחן  KHZ.  21קה עצמית בחוג סגור באמצעות שדור בתדר המגבר יכלול מעגל בדי

 תקלה במגבר, יעבר אות למערכת הבקרה שבמסד ובשולחן הדלפק. 

 תכונות כל מגבר לא תפולנה מהאמור להלן:  
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             בפעולה דרך )בהתאם למקרה(  לפחות,  R.M.S 150W RMSווט  241הספק מוצא:    -

  ום השטוח המוגדר ברוחב הסרט., בכל התחהמצברים

 אחרי השנאים(  -3dBד"ב. )בנקודת  0.5 -קה"צ +  06הרץ עד  41רוחב סרט : שטוח בתחום   - 

 אחוז בהספק מלא. 1.5עיוותים הרמונים: מקסימום   -  

 ד"ב. 81ספרת רעש: טובה מ   -   

 קה"צ באמצעות טרבל ובס. 05הרץ עד  31הרחבת סרט: בתחום   -   

 אוהם. 011Kכניסות   : כולן  מאוזנות בעלות עכבה גבוהה מ   -   

 אוהם.  511וולט,  011מוצא     : לקו   -   

 dB 1.5 יציבות - 

וולט עבור הפעלה בחירום,  24וולט, בתוספת ספק ומצברים  231מתח עבודה: מתח רשת  -

 עם מערכת העברה אוטמטית.

             במקרה של עומס יתר, ריקם או קצר. נורית הפסקה מיידית של דרגת ההספק  הגנות:   -

בכל מקרה תקלה במגבר, ינותק המגבר הלקוי ויופעל אוטומטית במקומו  תקלה נדלקת.

 הרזרבי.            המגבר 

מפסק הפעלה, נורית סימון עבודה. כל שאר הכוונים יותקנו בתוך המגבר, כולל  פקדים:   -

 סרט )טרבל ובס(. ווסתי עוצמה, ווסתי הרחבת

מכלול גונג התראה לפני העברת ההודעה במיקרופון, כולל השהיית דיבור, לכל איזור כריזה   -

 בנפרד כמתואר לעיל. 

 .מערכת שמירת קו עם אינדיקציה לכל מעגל כריזה בנפרד -

הודעות, מופעלת מאות כניסה  3מערכת השמעת הודעות אוטומטית בעלת  -

ידני בין ההודעות וקוצב זמן להשמעת ההודעות  בורר םממערכת גילוי האש ע

 בכריזה חוזרת.

 מכלול פקוד להפעלה מרחוק והשמעת הודעות לכל איזור בנפרד וכן כריזה כללית -    

                                                  

 . פנל מוניטור  01.6

ידה תכלול רמקול לשמיעה הפנל יותקן ביחידת המסד, יחד עם כל הציוד הנלווה. היח  

עצמית, מד תפוקה מכוייל, בורר מצבים למגברים וווסת עוצמה לרמקול. הפנל יכלול שנאי קו 

 לתאום התפוקה מהמגבר. 
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 מיקסר )ערבל קול(.  01.0

 

הערבל יכלול כניסות עבור שש עמדות כריזה שונות, כולל אפשרות לקביעת סדורי עדיפות בין  

ינוי מעת לעת( וכן כניסות למערכת הודעות מוקלטות ולמערכת השמעת הכניסות )ניתנת לש

 אזעקה. הערבל יהיה יחידה נפרדתולא חלק אינטגראלי במגבר.

הערבל יכלול גם ווסתים נפרדים לעוצמה, לתחום הגבוה ולתחום הנמוך וכן מד תפוקה מכויל 

 וכל יתר האביזרים והציוד הדרושים.

 יהיו כדלקמן:הנתונים החשמליים של הערבל  

 אוהם. 011Kעכבת כניסה גבוהה מ   - 

 -OVDBV/21רגישות כניסה  ניתנת לכוון.   - 

 ניתן לכוון פנימי.   -OVDBV/61רגישות כניסת מיקרופון   - 

 DB 0בנקודת   21KHZהרץ עד  31רוחב סרט   - 

 -VDBV 91ספרת רעש טובה מ   - 

 1.3%עוותים הרמוניים פחות מ  - 

 ויציאות כולן מאוזנות. כניסות  - 

 כניסות למיקרופון, ערוץ אזעקה, ערוץ "גונג" וערוץ נגן סרט   - 

 

 מערכת גיבוי המתח.   01.8

שעות רצופות בהעדר אספקת חשמל  8המערכת מיועדת כאמור לאפשר הפעלת המתקן למשך 

תח כולל מהזמן הנ"ל. המצברים יהיו למ 01%ותתאים לפעולה מלאה של כריזה כללית למשך כ 

 , מדגם אטום לחלוטין וללא טפול.24Vשל 

המערכת תכלול ספק כח ומטען מצברים אוטומטי מבוקר זרם ומבוקר מתח, לטעינה מלאה  

(5A ולטעינת זליגה ויכלול גם מתג הפעלה, הגנת עומס יתר ביציאה ובכניסה, הגנה בפני מתח )

 מצברים ירוד. המטען/ספק ישולב בארון המסד של המערכת.

 ליד הספק יותקן לוח חלוקה לז"י שיכלול הגנה מתאימה )לא נתיך( לכל רכיב במכלול.  

החלפת המתח בין מתח הרשת למתח המצברים תבוצע אוטומטית. מודגש שכל המערכת  

ומוזנת מהרשת )אין להשתמש במערכת המרה ל  24VDC, במתח FAIL SAFEמופעלת במשטר 

230V  

           

 .מסד המערכת  01.9

, 30Uובגובה  09המסד יותאם לקליטת כל ציוד הכריזה וההשמעה. המסד סטנדרטי, ברוחב " 

מערכת  -מצויד בדלת חזית שקופה, דלת אחורית אטומה ודפנות צד לפרוק. בתחתית המסד 
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גלגלים. במסד יותקנו כל האבזירים הדרושים לרבות תעלות חווט מחורצות, זוג מאווררים שיפעלו 

 צעות טרמוסטט, יחידות "רבי שקעים" והגנות מאז"ים עבור הציוד.אוטומטית באמ

 

 רמקולים      01.01

יותקנו בחלקם משולבים בתקרה התותבת ובחלקם  מיוצרים במערב אירופההרמקולים    

 התכונות הטכניות הן כלדקמן: . הקיר או התקרה מותקנים גלויות על 

 .8"      -גודל              

 אוהם. 8       -        עכבה        

 Way double cone 2  -   מבנה 

 DIN 45573לפי תקן  R.M.Sווט  21       -הספק                

 גרם לפחות. 261   -מערכת מגנטית        

 מעלות. 021       -זוית כיסוי          

   קה"צ אחרי שנאי הקו.           21הרץ עד  61      -תחום הענות       

 מטר. 0ממרחק  W 0בהספק  DB 91      -נצילות              

 אחוז מההספק.     011אחוז,  61אחוז,  31-ווט עם סנפים ל 01ולט,  011לקו       -שנאי קו            

והפסד שלא  2%בעוותים שלא יעלו על  08KHZהרץ עד  31   -רוחב סרט ההעברה לשנאי הקו   

 . 0%יעלה על 

ס"מ שתכלול אביזרי חיזוק ותליה  30X30X15 -ל יותקן בתיבת עץ לבוד במידות כהרמקו  

או פורניר )לא  PVCמ"מ לפחות. התיבה תצופה במעטה  02לתקרה המסיבית או לקיר. עובי העץ 

בנפרד מחיזוק תקרת הביניים כדי להימנע  -תתקבל תיבה עם מעטה צבע בלבד(. התקנת התיבה 

 בתקרה. מהעברת רעידות וזמזומים

בתיבה יותקן פנל קדמי לפירוק ועליו הרמקול ושנאי הקו, לא יהיה צורך בפירוק הארגז כדי   

 לגשת לציוד. 

התיבה תמולא בצמר סלעים בצפיפות המתאימה. שנאי הקו יותקן על גבי הפלטה המתפרקת 

מצד אחד על דופן הארגז יותקן סרגל חבורים עם מהדקים שיחובר  באופן ישלף יחד עם הפלטה. 

ס"מ ויאפשר הסרת  41לכבל ההזנה ומצד שני לשנאי הקו. החבור לשנאי הקו יהיה באורך כ 

 המכסה וטפול, ללא צורך בניתוק החבורים.

בין פלטת ההרכבה לתיבת הרמקול יותקן חיזוק עשוי תיל פלדה שזור וגמיש מחובר בשני  

 ד בשעת פרוקה.קצותיו )האחד לפלטה והשני לתיבה( שימנע נפילת פלטת הציו

 

 .  סתי עוצמה מקומייםו 01.00 

בכל איזור ישולבו ווסתי עוצמה לשליטה מזדמנת על תפוקת הרמקולים לכל איזור ואיזור.  
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עם בורר ליחס הספקים רצוי. הספק השנאי יותאם להספק הנקוב  V.C.Tהווסת יהיה מדגם שנאי 

. הבורר יהיה מדגם כפתור 31DBשל כל הרמקולים הנשלטים על ידו. ההנחתה הכללית תהיה 

לפחות.  DB 01סבובי, רצוף ממינימום למקסימום ושילוט על השנאי באופן שתתקבל רזולוציה של 

 הווסת יצוייד בממסר עקיפה עבור כריזת חרום.

  

  רשת ההזנה 01.02

גידים בעלי שני זוגות רשת הרמקולים במבני תורכב מכבלי שמע מלופפים ומסוככים 

מ"מ. אין להשתמש בכבלים בעלי גידים בקוטר נמוך מזה  1.8 שזורים בקוטר צבעוניים, 

בנקודת הקצה המרוחקת ביותר. מעטה הכבל יותאם  5%ובחשוב מפל מתח שלא יעלה על 

 למתואר בפרק הדן בכבלים במפרט מיוחד זה.

ך גמיש אחוז לפחות, בעלי סיכו 91כבלי המיקרופונים יהיו עמידי אש כנ"ל, מסוככים בכיסוי  

 )לא יותר שימוש בסרט מלופף(.

חיבור הרמקולים יעשה בקוטביות הנכונה למניעת התאבכות ולסנפים המתאימים, לקבלת   

 רמת שמע אחידה ככל האפשר ובהתאם להנחיות המזמין. 

 

                             עמדות כריזה 01.03

יס פח צבוע, כבד, ובו לחצנים עמדת הכריזה הראשית תהיינה מטיפוס שולחני, בעלת בס 

מרובעים, מוארים )לחצן רגעי( עבור בקרת הכריזה. ששה לחצני איזורים, לחצן כריזה כללית 

 ולחצן הפעלת כריזת חרום.

לבסיס חזית אלומיניום משופעת, מאולגנת ובה חרוטים בפנטוגרף שמות איזורי ההפעלה.  

 ומיקרופון כמפורט.בבסיס יותקן צוואר גמיש מצופה קדמיום או ניקל 

בעל כניסות דיפרנציאליות )הנחתה  SHURE 522העמדה תכלול מיקרופון קרדיואידי  

 ס"מ. 31מושלמת של כל אותות ורעשי הרקע( וצוואר גמיש מצופה כרום באורך כ 

 כמו כן יהיה על הקבלן להתאים את עמדות הכריזה הראשיות לתוספת ששה איזורים. 

 כנ"ל. NHXCH FE180/E30בכבלים חסיני אש )שמע ופקוד(  –סד חווט העמדה לארון המ   

 

  דוקומנטציה טכנית 01.06

יחד עם המכלול יספק הקבלן דוקומנטציה טכנית מפורטת הכוללת את כל ספרי ההפעלה של  

וספר איתור תקלות  היחידות )בעברית או אנגלית(, חוברת הוראות הפעלה ושימוש בעברית 

 . ברמת המפעיל, בעברית

כן יספק סכמה מפורטת המראה את כל מרכיבי המתקן, לרבות מגברים, רמקולים, -כמו

שופרים, ממסרים ואביזרי בקרה, עמדות כריזה והחיווט המושלם תוך ציון פרטי הכבלים )מספר 

 גידים, סוג הכבל( וסימון מספרי מהדקי החיבור.
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 אינטרקום איזורי מחסה – 77פרק 

אינטרקום איזורי מחסה שמטרתה לקיים קשר דופלקס בין כל עמדה  במבנה תותקן מערכת 00.0
 לבין

 ארון פקוד הכבאים בקומת הקרקע.
בלובי המעליות, בכל מפלס, תותקן עמדת אינטרקום שתחווט לעמדת המסטר בארון  00.2

 פקוד הכבאים.
בארון פקוד הכבאים שבכל כניסה תותקן יחידה שתרכז הקריאות מעמדות איזורי   00.3

 המחסה של המבנה. 
 .הקצה ויחידות השליטה רכזת מיקום  00.4

i. הראשית הכבאים עמדת ליד הכניסה בקומת מרכזי גישה במקום תמוקם השליטה רכזת 
 .המבנה של

ii. הכניסה לקומת ומתחת מעל, המבנה קומות בכל תמוקמנה הקצה יחידות. 

iii. הקומתית המילוט נקודת היא היכן תחליט הכבאות רשות . 

iv. הקומות בכל זהות תהיינה המילוט ותעמד מיקום. 

v. המדרגות לחדר ליציאה האפשר ככל בסמוך יהיה הקצה יחידות מיקום. 

vi. חדר בתוך תותקן הקצה יחידת אזי, המדרגות חדר בתוך מחסה אזור הוגדר באם 
 . המילוט עמדת ליד המדרגות

vii. ה הנחיות פי על יהיה המערכת תכנון- N.F.P.A ובניה תכנון וחוק. 

viii. ה י"ע מאושרות תהיינה קצהה יחידות ADAAG. 

ix. ראיה  מגבלת עם אנשים של לשימוש אף מותאמות תהיינה הקצה יחידות. 

x. הכבאות רשות י"ע יאושר הקצה יחידת ומיקום המילוט עמדת מיקום, מקרה בכל. 
 .מרכזית שליטה רכזת  00.5

 ה הנחיות פי על במבנה הנדרשות הקצה יחידות בכל וטיפול מענה תאפשר היחידה NFPA. 

 קצה יחידת לכל ייעודי לחצן תכיל היחידה. 

 קצה יחידות 002 עד שליטה ותאפשר מודולרית תהיה השליטה רכזת. 

 קצה מיחידת התקשרות קבלת אופן: 

i. הקצה יחידות מיקום כל של ויזואלית תצוגה תכיל היחידה. 

ii. יחידתל הרלבנטי הלחיץ ליד נורית אוטומטית תידלק, קצה יחידת של התקשרות בביצוע 
 .המתקשרת הקצה

iii. מוקלטת הודעה פעמיים תושמע, כיווני הדו הקשר קיום ולפני השפופרת הרמת עם מיד 
 . המתקשרת הקצה עמדת של המדויק מיקומה את המזהה ברורה

iv. מיקומו את יידע שהמשתמש מנת על הקצה ביחידת אף תושמע ההודעה. 

 קצה יחידת כל עם ישירה שיחה קיום תאפשר היחידה. 

 ההתראות כניסת סדר לפי זמנית בו משתמשים מספר עם שיחה ביצוע תאפשר ההיחיד. 

 למבנה מחוץ חיצוני גורם עם שיחה קיום תאפשר היחידה. 

 שימוש ללא רמקול/מיק באמצעות וגם שפופרת באמצעות שיחה קיום תאפשר היחידה 
 .בשפופרת

 ומנעול שקופה דלת עם ונדאלי אנטי מתכת במארז תאוחסן היחידה. 

 שקוע באופן או/ו הטיח על היחידה את להתקין יהיה תןני. 

 היחידה של התחתון מחלקה מ"ס 021 יהיה התקנה גובה. 
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 הפעלה תכונות: 
 .התקשורת של" היסטוריה" זיכרון תכיל היחידה 00.6

 נכנסות שיחות. 

 יוצאות שיחות. 

 נענו שלא שיחות. 

 שונות העברה פקודות. 
 (:מתוכנתת תכונה) כאשר סמךמו חיצוני לגורם תחייג היחידה 00.0

 ראשון חיוג בקבלת ישירות. 

 השליטה ברכזת מענה אין. 

i. השליטה ברכזת מענה אין כאשר חיצוניים גורמים 5 לעד חיוג תאפשר היחידה. 

ii. קצה יחידת של נתק מצב על ותתריע הקצה יחידות כל את תבקר היחידה. 

iii. משתמש בקוד שימוש תוך מפעילים זיהוי תאפשר היחידה. 

iv. משנה לעמדת השיחות העברת תאפשר ידההיח. 
 תתבצע, המרכזית השליטה ברכזת מענה שאין ולאחר הקצה מיחידת ההתקשרות ביצוע לאחר00.8

. חילוץ כוח לאתר להזעיק ויוכל בקריאה יטפל החיצוני הגורם. לאתר מחוץ אל חיצוני לגורם שיחה
 ליחידת המרכזית השליטה מרכזת התקשרות לקיים יתאפשר החילוץ כוח של לאתר הגעה עם

 .   הקצה ביחידת המזעיק הגורם עם המבנה בתוך התקשרות ולקיים הקצה
 .קצה יחידות 00.9

 בפעולתן זהות הקצה יחידות כל. 

 ונדאליות אנטי הינן היחידות כל. 

 ראיה מוגבלות עבור לשימוש ברייל כתב יהיה הקצה יחידות כל על. 

 שימושן על המעיד חיוג עמדת של ברור שילוט יהיה קצה יחידת כל על. 

 ה י"ע מאושרות יהיו הקצה יחידות כל ADAAG.(והמוגבלים הנכים אגוד,) 

 חופשי הדיבור כאשר כיוונית-דו תקשורת מסוג יהיו הקצה יחידות כל HANDS FREE. 

 ההודעה. במבנה המדויק מיקומה את המזהה ייחודית הודעה קצה יחידת בכל להקליט ניתן 
 .התקשרות קיום נילפ פעמיים תושמע

 ההודעה באם שנית ההודעה ביצוע על לפקוד ההתקשרות למקבל תאפשר הקצה יחידת 
 .היטב נשמעה לא הראשונה

 פטריה מסוג לחצן להוסיף ניתן מיוחדים במקרים. 

 להבהב לנורית תגרום התקשרות קבלת. קבועה חיווי נורית תדליק קצה יחידת הפעלת. 

 השליטה ברכזת מענה אין כאשר חיצוני לחיוג טלפון מספרי שני קצה יחידת בכל לתכנת ניתן 
 (.המשנה בעמדות או. )הראשית

 קצה יחידות סוגי. 

i. אל מפלדת אחורית קופסא כולל. טבעי בצבע חלד אל מפלדת ט"עה להתקנה קצה יחידת 
 .טבעי בצבע חלד

ii. לא מפלדת אחורית קופסא כולל. אדום בצבע חלד אל מפלדת ט"עה להתקנה קצה יחידת 
 .אדום בצבע חלד

iii. לשיקוע אחורית קופסא כולל. טבעי בצבע חלד אל מפלדת ט"תה להתקנה קצה יחידת 
 .טבעי בצבע חלד אל מפלדת

iv. 4, חיצונית להתקנה קצה יחידת NEMA ,קופסא כולל. אדום בצבע מפיברגלס ט"עה 
 .אדום בצבע פיברגלס אחורית
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 .כבילה00.01

 הנדרש הכבל אזי  אחר מכני ולחוזק אש חסין לכבל הכבאות של דרישה אין באם. הכבילה סוג 
 :הינו

i. מסוכך זוג שני AWG22 . 

ii. 4x6005, 22 AWG Multicore Overall Foil-Shielded Cable + Jacket. 

iii. Part Number: 8095004101 
 :אזי הכבאות רשות של הנחיות באין: שילוט00.00

 עם הרצפה על שלט יותקן לגליםג לכיסא ומיועדת קצה יחידת מותקנת שבה מילוט עמדת בכל 
 .גלגלים כיסא של ציור

 חץ עם הכוונה שלט יותקן הדלת ציר שאינו בצד לה סמוך או הדלת ועל מילוט לאזור בכניסה .
 . חירום תאורת י"ע מואר השלט כי לוודא יש כאשר

 מואר שלט להתקין ניתן לחילופין. 

 בסמוך יותקן" מילוט אזור" מילוי ותיאור גלגלים כיסא של ציור עם אחד מואר שלט לפחות 
 .  המילוט לאזור לכניסה

 . אורכו לכל יואר המילוט ציר כי לוודא יש מילוט תאורת מערכת באתר מותקנת באם00.02
 במצב שעות לארבע הפעלה למתח גבוי בעלות יהיו הקצה יחידות כל כולל השליטה רכזת00.03

 .מלאה עבודה
 .נדיף בלתי זיכרון יחידת יכילו צההק יחידות כולל השליטה רכזת00.04

 .הראשית השליטה לרכזת לחלוטין בפעולתן זהות הראשית לרכזת משנה עמדות לחבר ניתן000.06
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 שיפוץ קומות  שלב ב' –תל אביב  01מרפאת בלפור –מכבי 
 
 
 
 
 
  

65 

                 
 עבודות טיח.   -   7 5פרק     
 

 במפרט הכללי .  –ת טיח עבודו -  19כל עבודות הטיח יבוצעו וימדדו על פי פרק  -  19.0       
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 עבודות ריצוף וחיפוי  -  77פרק  
 
 

מפרט הכללי לעבודות בנין" ב 01לפרק כל עבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו וימדדו בהתאם  01.0
 באות ו/או בכתב הכמויות.שבהוצאת הועדה הבינמשרדית פרט אם צוין אחרת בהוראות ה

 
 

 ביצוע העבודות והמדידה יהיו כפופים להוראות שלהלן: 01.2
 

המדידה נטו בהורדת פתחים וכו'. לא תשולם תוספת עבור פינות, השלמות ושטחים  .0
 קטנים ושטחים עגולים.

 
רים עבודת החיפוי  הן  באריחי גרניט  פורצלן  והן  באריחי קרמיקה  תבוצע בקווים עוב .2

 בשני הכיוונים, אלה אם צוין במפורש אחרת בתכניות. 
 
מחירי הריצוף והחיפוי כוללים עיבוד סביב מכשולים, מחסומי רצפה, תעלות וכו'. העבודה  .3

 תעשה באריחי החיפוי שיגיעו עד שפת המחסומים וכו'.
 
  חיתוך המרצפות והאריחים יעשה רק במכונה ובמדויק ללא כל תוספת תשלום. .4
 
  , על פי המפורט בכתב הכמויות.  על גבי חול מיצב בהדבקה או  .          ביצוע חיפוי הרצפה יהיה 5
 
 מ"מ.  3לפחות  –ביצוע על פי הוראות יצרן הריצוף  והוראות התקן  הישראלי  –מישקים  .6

 ביצוע הפוגות עם שומרי מרחק מתועשים.
 תקן ובתאום מיקום עם האדריכל.   תפרי התפשטות שטח  יבוצעו לפי ה               

 
תוצרת  אקרילית,-צמנטיתמחיר הריצוף ו/או הקרמיקה כולל סתימת הפוגות ברובה  .0

MAPEI בגוונים לבחירת האדריכל."רובה קולור , 
 רובה אפוקסית.  –ברצפת תחנת איסוף )חדר לקיחה ומעבדה( ובחדרי שירותים 

 
תוצרת  –ים דקורטיביים בגוון הקרמיקה מפגשי פינות בחיפוי קיר עם פרופיל.        8

SCHLÜTER     . 
 
 
 

 אריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 01.3
 

   החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר כאשר על האריזה מצוין .0
 ,סדרת ייצור והקליברציה.היצרן  שם       
 
 כל החומרים יהיו מסוג א. בלבד.  .2

 
 יוגווני אריחי הריצוף והחיפוי מוכתבים בקו המיתוג של מכב דגמי – שווה ערך .3

 
 באם יהיה מחסור מלאי של אחד הדגמים, יעביר המזמין לקבלן את דגם החלופה.

 
  R 9ס"מ  לא מלוטשים  81/81אריחי גרניט פורצלן   בגודל -דגם עיקרי 

 
 . בינוני אפור   3681311מודי. דגם  –ספק  -

 חלופות לאישור:

 netral grieדגם  –ארקדיה ספק ויה  -

  8862דגם  -טופולסקי   –ספק  -
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 ס"מ .  01/81פנלים  חתוכים מאריחי הריצוף  במידות 

 
  R 01ס"מ   מנעי החלקה  61/61אריחי גרניט פורצלן  –דגם חיפוי רצפת חדרי שירותים וניקיון 

 
 אפור בינוני .  3661311מודי. דגם  -ספק

 חלופות לאישור: 
  netral grieדגם  –דיה ספק ויה ארק -

 ספק טופולסקי.  -
 

 ס"מ.   01/61פנלים חתוכים מאריחי ריצוף במידות  
 
 

 ס"מ  21/51קרמיקה לבנה גמר מט , גודל אריח  –אריחי חיפוי קיר 
 
  8525011 –מודי. דגם דיסיין פוסיטיב לבן  –ספק  -

 .  90915דגם  –טופולסקי  –ספק  -
 

 מגן ופרקטחיפוי פי.וי.סי  ופינות    10.4
 

        
 קירות אזורי ההמתנה והאולמות יחופו ביריעות פי.וי.סי  עובי ' מ"מ , ספק שינזון. .0

  021לבן שבור. גמר עם פרופילי קצה למעלה ולמטה. רוחב הגלילים  – 310גוון 
 ס"מ על פי תכנית התגמירים  91-ו

 
  310דקורטיבי בגוון  פינות קיר חופשיות ימוגנו עם פרופילי מגן מאלומיניום בחיפוי .2

 שינזון.  –ס"מ. פרופילי קצה בחלק העליון והתחתון. ספק  241גובה הפרופיל  -
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות צביעה - 11פרק 
 

 של הועדה  11עבודות הצביעה תבוצענה ותימדדנה לפי המפרט הכללי לעבודות צביעה פרק   - 00.0           
  והשיכון( ולפי המפרט המיוחד שלהלן.הבינמשרדית )משרד הבטחון, ומשרד הבינוי 

 
 על פי מפרטי  –הכנת קירות ,צבעי יסוד, עובי ומספר שכבות הצבע   -ביצוע עבודת הצביעה   - 00.2          

 חברת טמבור.  –יצרן הצבע                       
 

 ם וגוון על פי המפורט בתכניותגווני הצבע מוגדרים על פי מיתוג מכבי , תוצרת נירלט , דג  - 00.3          
  תגמירים.                      

 
 

 אוורור ומיזוג אוויר – 15פרק  
 

 במרפאה זאת קיימת מערכת מיזוג אוויר לפי הפירוט הבא:
 . יחידת צילר לחדר ניתוח7
 . יחידת צ'ילר לחלק מהמרפאה5



 
 

 שיפוץ קומות  שלב ב' –תל אביב  01מרפאת בלפור –מכבי 
 
 
 
 
 
  

68 

 יחידות לחלק מהמרפאה שאינו מחובר לצ'ילר 3
 

לבטל מערכות קיימות בין אלו  המתוכנן לשיפוץ יש יםאזורה םשבה 3-ו 3כניסה 7 ותיא קומנשוא עבודה זאת ה

 . DXהמחוברות לצילר ובין אלו שמחוברות למעבה עצמאי 
 

מפוצלים  DX( ומערכות 0)קומת כניסה( יחידות המחוברות לצילר הקיים )קומה   VRFבמקומם יותקנו מערכות 
 המעבים יהיו על הגג.( ו4-ו  3)קומות או מיני מרכזי 

בנוסף באזור העובר שיפוץ תותקן יחידה להכנסת אוויר צח שתמוקם בגג והתעלות יעברו מהגג ועד לתקרת הקומה 
 על הקיר החיצוני.

 במסגרת מערכות מיזוג אוויר, בפרוייקט, יש לבצע את העבודות העיקריות הבאות:

 עצמאיות עיליות ו/או מיני מרכזיות עם טרמוסטט על הקיר.ת יחידו )יחידות טפול אוויר )יט"א 'מפוח סליל חידות י

 תנאים כלליים 15.01
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים

. אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה מתייחסים לכל סעיפי העבודה הכלולים בכתב 0
ולת המחירים מוגדרים בגוף סעיף כתב הכמויות, אלא אם כן נאמר בהם במפורש אחרת. כאשר אופן המדידה ותכ

 הכמויות, תהא להגדרה זו עדיפות, אם ובמידה ויש שוני או סתירה בינה לבין הנאמר בפרק זה.

. תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד. רואים את מחירי היחידה 2
אספקת החומרים, חומרי העזר וכל הדרוש לביצוע מושלם. מתן  ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה,

 פירוט חומרי עזר ו/או עבודות עזר הנתון בפרק זה ו/או בסעיפי כתב הכמויות אינו גורע מכלליות האמור לעיל.

 . שינוי באמצעים ובשיטות עבודה, ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה נתונה.3

 לם כל תוספת עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על המינימום הדרוש.. לא תשו4

 . מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים המיוחדים.5

 
 תכניות שיכין הקבלן

הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח, בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש המפקח ממנו, את התכניות ואת 
 המסמכים הבאים:

 
 שימת ציוד כולל דפי קטלוג ואישורי תקן.ר -

 אמצעי תליה וחיזוקים. -

 מהלך צנרת )תכנית, חתכים ופרטים( במקומות שידרוש המפקח. -

 (.AS MADEתכניות תיעוד סופיות ) -

 ואביזרים צנרת

 כללי  

. סכמתי ופןבא כלל בדרך הצנרת מהלך מתואר, הקטן המידה קנה מפאת אולם, כנדרש בתוואי תעשה הצנרת התקנת
 כל מסומנים לא כן כמו. נאה ובצורה לקירות המקבילים. ישרים בקווים הצנרת להתקנת לב תשומת לכן תינתן

 .המהנדס ובאישור היצרנים להנחיות בהתאם יהיו לציוד הצנרת חיבורי. הדרושים האביזרים
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 .תפר ללא.  SCH. -41מ שחורה תהיה אויר מיזוג צנרת

 צנרת חיבורי 

 חשמלי בריתוך יהיו 0" מעל ובקטרים,  בריתוך או בהברגה יהיו 0" עד בקטרים שחורה פלדה נרתצ חיבורי 
 .התקן לפי חשילה מפלדה הם אף יהיו הספחים. מתאימה ואלקטרודה גנרטור באמצעות

 .255 י"ת לפי חשילה מיציקת ספחים עם בהברגה יהיו ניקוז למטרת שלא מגולוונת צנרת חיבורי - 

 .538 י"ת לפי ניקוז ספיחי עם בהברגה יהיו לניקוז מגולוונת נרתצ חיבורי - 

 (צינקוט) אבץ עשיר צבע עם ההברגות יימרחו הצנרת חיבור לפני - 

 "מילר" תוצרת הלחמה חוט 95 מטיפוס יהיו המים במערכת נחושת צנרת חיבורי - 

 ".למפקסגו" דיאלקטרי מעבר ידי-על תעשה פלדה לצנרת נחושת צנרת חיבורי - 

 קוטר מעברי". אוכף" או" נעל" חיבורי ידי על תהיינה הסתעפויות. גדול כפוף רדיוס בעלות תהיינה הקשתות כל 
 כל לפני. בשטח כיפופים שום יבוצעו ולא מוכר ר"ביח מתוצרת יהיו ל"הנ הספחים כל. אקסצנטרי מטיפוס יהיו

 הציוד התקנת למטרת בשטח הנדרש אחר מקום בכלו הסתעפות כל צידי ובשני לצנרת המחובר ציוד פריט או אביזר
 בקוטר  ובצינורות, ברונזה תושבת בעלי יהיו המקשרים. 2" עד בקוטר לצינורות( רקורדים) מקשרים יותקנו, ופירוקו

 .והציוד הצנרת במחיר כלולים והאטמים  והאוגנים הרקורדים מחירי. אוגנים יותקנו ומעלה 2/20"

 ואוורור ניקוז, שיפועים 

 בשיפוע תותקן היא הצנרת וניקוז אוורור להבטיח כדי. אויר וממלכודות מים מהלם משוחררת תהיה המים צנרת 
 למניעת ישר יישאר העליון והקו מטה כלפי יהיו שהשיפועים כך יותקנו האקסצנטריים הקוטר מעברי. 0% של מזערי

 2/0" ידני מגוף הצנרת של העליון בחלק יותקן, וירא כיס להיווצר עלול בהן או/ו הגבוהות הנקודות בכל. אויר כיסי
 כפי או/ו הנמוכות הנקודות בכל. קרובה ניקוז לנקודת עד נחושת צינורית תחובר שאליו 2/0" אוטומטי מגוף ומעליו

 .גן צינור לחבור מצמד חצי עם 4/3" בקוטר הורקה ברזי יותקנו בתכניות שיידרש

 והתקנה מתלים

. והתכווצות התפשטות ממאמצי והמבנה הבידוד, הצנרת ותשחרר טרמית התפשטות פשרשתא בצורה תותקן הצנרת
 נקודות מיקום. כנדרש תותקן קבועות נקודות. הנדרשים במקומות צנרת ופיתולי התפשטות  אביזרי יותקנו כך לשם

 תנועתו תמנעו קונסטרוקטיבי לאלמנט הצינור תעגן הקבועה הנקודה אישורו ויקבל המהנדס עם יתואם הקבועות
 שיהיה לצינור מרותך ומלוח למבנה מאוגנים  מקבעים משני תיבנה הקבועה הנקודה. ההתפשטות בזמן זה במקום

                                                                                                                                                                   המהנדס ידי על תחילה יאושר הקבועה הנקודה ומבנה מיקום. לפירוק ניתנים יהיו המקבעים. המקבעים בין
. הצינור להעברת מתאים שרוול יסופק תקרה  או קורה, קיר כגון הבניין חלקי דרך צינור חדירת של מקום בכל

 של במקרה, לשרוול הבידוד שכבת בין או) המערכת יןלב בינו מ"ס 2 של רווח שיישאר כזאת  במידה יהיה השרוול
 חלק של צד מכל מ"ס -5ב ארוך יהיה השרוול. ביטומני במסטיק ויאטם סלעים בצמר ימולא זה רווח(. מבודד צינור

 ותנועה המגבהה כוון את המאפשר מטיפוס יהיו הצנרת מתלי צינור חדירת של מקרה בכל חודר הוא אותו המבנה
 35 של מזערי ובאורך מ"מ 0.5 בעובי מגולוון מפח מתלה ידי על התליה במקום יוגן מבודד צינור. ינורהצ של   צירית

 .     הבידוד כווץ וימנע הצינור מחצית את שיקיף מ"ס

 : הבאים המרחקים על יעלה לא המתלים בין המרווח

 לתקרה. רצפה בין אחד חיזוק לפחות אך המתלים בין' מ 3 -אנכי לצינור

 :            הבאה הטבלה לפי אופקי רלצינו

 6" 2" - 4" 0 0/2"- 3/4" 0/2" עד קוטר

 'מ 5 'מ 3 'מ 2 0.5 מרווח
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 .אחת פעם לפחות המתלה על ישען הצינור שמשקל כך צירו בכוון ייתמך אנכי צינור כל

 צביעה

 :כדלקמן תצבע( מבודדת צנרת כולל) שחורה פלדה צנרת 

 הצנרת התקנת לפני. א

 וחלודה לכלוך להסרת פלדה במברשת יסודי ניקוי -  

 שומנים להסרת כימי בנוזל ניקוי -  

 אחת שכבה אפור בגוון יסוד בצבע צביעה - 

 הצנרת התקנת לאחר. ב

 שרוף וצבע ריתוך סיגי ניקוי -  

 בשעת ההתקנה. נפגע הצבע בהן המקומות בכל אפור בגוון צבע תיקוני - 

 הצנרת כל את( שניה שכבה) אדום ןבגוו יסוד בצבע צביעה -  

 המהנדס ידי-על שיקבעו שונים בגוונים גמר צבע - 

 .ל"הנ הצביעה משלבי  שלב כל בגמר באתר מהמפקח בכתב אישור לקבל הקבלן על. ג

 .C 105 של מזערית לטמפרטורה עמידים יהיו הצבעים כל. ד

 הצנרת ושטיפת בדיקה 

 האביזרים ינותקו הלחץ בדיקת בשעת. שעות 24 למשך' אטמ 02 של בלחץ נזילות נגד תיבדק בשלמותה הצנרת כל 
 עמדה המערכת כי המהנדס אישור קבלת לפני בידוד עבודות בשום להתחיל אין. זה בלחץ בבדיקה להינזק שעלולים
 להחליף יש, אביזרים או בברזים נזילות יהיו באם, תתוקנה הן נזילות תתגלינה באם. הלחץ בבדיקת

 .הלחץ בדיקת על לחזור יש התיקונים השלמת לאחר. לתקן לנסות ואין, שבחד האטם

 עד בשטיפה להמשיך יש. עוקף במצב נמצאים היחידה ברזי כאשר המערכת על לשטוף יש הצנרת השלמת לאחר 
 .המסננים לנקות יש השטיפה ולאחר לשטיפה שטיפה בין. פעמים 3 לפחות אבל, לחלוטין, נקיים מים שיתקבלו

 דבידו 

  ולצנרת מ"מ 09 יהיה כפולות בתקרות או/ו גלויים במקומות  העוברת 2" עד בקטרים חמים מים לצנרת הבידוד עובי
 יהיה 0" עד בקטרים אויר ומיזוג הסקה לצנרת הבידוד עובי. מ"מ 25 ינינ 2" מעל

 מ."מ 51 זה ומעל מ"מ 38 יהיה  3,"מ"מ 25 יהיה 2" עד בקטרים, מ"מ09
 

 

 (CHILLING UNIT)  מושלמת צינון - עיבוי יחידת .12.05

 .מ"ס 201 עד היחידה גובה צנטרפוגליים מפוחים עם תהיה בתוכניות המופיעה CH/ACC) ) צינון – עיבוי יחידת 
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 הדרוש וכל מפוחים, סוללות, מדחסים, חשמל לוח תכלול היחידה. המהנדס  י"ע מאושר דגם תוצרת מושלמת יחידה
 .זו מערכת של ומושלמת תקינה לפעולה

 .מ"מ 25 של לשקיעה מחושבים, קפיץ מטיפוס זעזועים בולמי באמצעות בטון בסיס על תוצב היחידה

 .הבסיס את גם כולל היחידה מחיר 

 של בתנאים היא  הנומינלית היחידה תפוקת הפיקוד מערכת ודרך מקומי מפסק באמצעות תהיה היחידה הפעלת 

 (.מופחתת בתפוקה) F 018 של טמפרטורה אויר עד תקלות ללא לעבודה תוכננתמ תהיה היחידה. 44F ומים 95F אויר

 (AH) אויר טפול יחידת 13.05

 .    הציוד לטבלת בהתאם יחידות יסופקו

 ביחידות. הסליל ובעקיפת הסליל דרך המים זרימת שיווסת דרכי-תלת ברז ידי-על תהיה היחידה תפוקת ויסות

PIPE 4 דרכיים תלת זיםבר ושני סלילים שני יהיו. 

 מגולוון מפח מ"מ 0.25 בעובי מתפרקים פנלים  עם מ"מ 2 בעובי מגולוונת פלדה מפורפילי בנויה תהיה היחידה
 המכסה פלדה תפס כולל, 0" בעובי פנימי אקוסטי   בבידוד מבודדים יהיו פנלים.  הכללי למפרט בהתאם צבועים

" קוסמוס" נועלי   באמצעות לפתיחה ניתנים יהיו הפנלים כל. 2"  הבידוד יהיה בחוץ להצבה ליחידות הבידוד קצה
 .פנל כל לגבי המזמין בחירת לפי, קדמיום מצופים ברגים או

 קוטר כפול 1.05 יהיה היחידה לדופן המאיץ      בית בין המרחק. צנטריפוגלי, DWDI דגם FC מטיפוס יהיה המפוח 
 בנקודות מצוידים בעצמו    המתיישר מטיפוס כדוריים במיסבים ויצויד וסטטי דינמי איזון       יעבור המפוח. המאיץ

 משתנים גלגלים הכוללת תמסורת מערכת ידי-על יהיה המפוח הנע. פעולה שעות 011,111 -ל ומתאימים סיכה
 .המנוע הספק לכפליים מחושבת אחד-כל רצועות ושתי המהירות לוויסות

 שורות 8' לאינץ אלומיניום צלעות 02 עם"  8\5 מנחושת ויהיו FPM 500 של אויר למהירות יחושבו הסלילים   
 מ"מ 0.5 מגולוון פח שכבות   משתי העשוי. מבודד ניקוז מגש מעל ימוקם הקירור סליל. אחרת צוין  לא אם) עומק

 .מ"מ 09 בעובי ביניהם בדוד לוח עם

 צח אויר, אספקה אויר: הבאים לפתחים דייםנג   להבים מטיפוס( דמפר) ידניים אויר ויסות מדפי תכלול היחידה  
( פיקוד ידי-על) ויסות שיאפשרו   נגדיים להבים מטיפוס ממנועים ויסות מדפי היחידה תכלול  כן-כמו. מינימום

 .       היחידה לתוך   זרים גופים זריקת נגד להגנה רשתות עם יצוידו צח אויר פתחי.   חוזר ואויר משתנה צח לאוויר

 הפתח לחצי אחד כל מדפים שני יהיו, אספקה אויר   ויסות מדף יהיה לא( חוזר אויר ללא) צח אויר אספקת ביחידות 
 .  ממונע מדף יסופק ולא, צח   אויר יניקת של

 מסננים תכלול היחידה. פח כיסויי ידי-על גשם חדירת נגד שיוגנו גמישים חיבורים ידי-על לתעלות תחובר היחידה 

 .מגולוון    פח מסגרת עם AMERGLAS -מ 2" בעובי

. נוחה גישה לאפשר יותאמו הצורך בעת הציר   ולשליפת ולמיסבים למנוע, לסליל והגישה מסננים לשליפת הסידור
 .מ"מ 25 של  לשקיעה מחושבים קפיצי מטיפוס רעידות בולמי על תורכב היחידה

 (.דמפרים ומנועי דרכי-לתת ברז כגון)זה  בפרק המצוינים האביזרים כל את כולל היחידה מחיר

  VRV מסוג אויר מיזוג מערכת 14.05

 כללי       

 מספר חיבור על מבוססתVRV (VARIABLE REFRIGERANT VOLUME) מסוג האוויר מיזוג מערכת
 .גז צנרת באמצעות עוברת האנרגיה כאשר עיבוי ליחידת מאיידים
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 .HEAT PUMP – חימום או לקירור מיועדת תהיה המערכת

 .ורציפה משתנה בתפוקה לפעולה מסוג יהיו במערכת מדחסיםה כל

 . R-410A מסוג קירור גז עם תעבוד המערכת

, קירור גז, צנרת ואביזרי צנרת מערכת, הנדרש י"עפ מאייד יחידות, מעבה יחידות ותכלול מושלמת תהיה המערכת
 .במפורש צוין לא אם גם המערכת של ותקינה נכונה לפעולה הנדרש וכל ויסות, חיווט, פיקוד

 .בארץ הציוד את המשווקת החברת וכן הציוד יצרן הנחיות י"עפ יהיה העבודה ביצוע כל

, במפורש אחרת צוין לא אם גם הכמויות בכתב המתואר הציוד של הסעיפים במחיר כלול יהיה במפרט המתואר כל
 .בנפרד שתשולם מיוחדת תוספת עבור נכתב אם אלא

  מעבה יחידות      

 .חיצונית להתקנה מיועדת תהיה העיבוי תיחיד

 מהיצרן והמומלץ הנדרש וכל ופיקוד חשמל לוח, מפוח, חום מחליף, מדחסים ותכלול מושלמת תהיה היחידה
 .ובתוכניות הכמויות בכתב המתואר והדגם התוצרת י"עפ הנדרשת למערכת

 מכל ביחידה פנימיות עבודות הקבלן י"ע יתבצעו לא כאשר, אותה המייצר במפעל ומושלמת חרושתית תהיה היחידה
 .בלבד המתכנן באישור אלא, שהוא סוג

 .SCROLL מסוג יהיו המדחסים

 פרופורציונלי מסוג למדחסים פיקוד מערכת או/ו( INVERTER)  ורציפה משתנה בתפוקה לפעולה יהיו המדחסים

PI פיקוד המשלבים INVERTER ופיקוד ON\OF דרישת שינוי עם האפשר ככל רציפה פעולה לקבל מנת על 
 .השונים הממוזגים באזורים חימום הקירור הספקי

 י"עפ הנדרשת הקרר בספיקת לשלוט מנת על רצופה לפעולה PID מסוג אלקטרוני התפשטות ברז תכלול היחידה
 .השונים הממוזגים באזורים חימום/הקירור הספקי דרישת

 ".  לילה פעולת" למצב פיקוד מערכת תכלול היחידה

 .המשתמש החלטת י"עפ וסיום התחלה שעת קביעת י"ע יתוכנן" הלילה פעולת" זמן ךמש

 .היחידה של המכסימלית הרעש מרמת dB 8 (A) בכ הרעש רמת את יקטין" לילה פעולת" מצב

 .הפליטה מפוח על וכן הסוללה על הגנה גרילי תכלול היחידה

 מחורצות גומיות ג"ע וכן( המתכנן החלטת י"עפ) םמגולווני מפרופילים הגבהה או בטון פסי על תותקן היחידה

 (.הביצוע בזמן המתכנן י"ע שתוחלט בכמות” )SUPER-W-PADS" מסוג" מייסון" מתוצרת

 הנדרש וכל פיקוד חשמל, לצנרת חיבור, הנדרש במקום והתקנה העמדה לרבות והתקנה אספקה כולל היחידה מחיר
 . מושלמת בצורה להפעלתה

 (באוויר לטיפול יחידות) יותפנימ מאייד יחידות

, ופיקוד חשמל פנל,  אויר מסנן, ניקוז מגש, ישירה בהתפשטות חימום/קירור סוללת, מפוח יכללו בעקרון היחידות
 .לפירוק ופנלים אקוסטי בידוד

 .ובתוכניות הכמויות בכתב והמתואר הנדרש י"עפ והחימום הקירור ובתפוקות מהסוגים מאיידים יותקנו
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 ידיםהמאי התקנת

 .הכמויות ובכתב בתוכניות והמתואר הנדרש י"עפ הכל גלויה בצורה יותקנו המאיידים יחידות. 0

 מגש במוצא נשם מסוג סיפון כולל היחידה במחיר כלול ואשר שרשורי צינור י"ע יבוצע הפנימית היחידה ניקוז. 2
 גז צנרת היחידה בקרבת שיותקן הקשיח הניקוז לצינור עד הניקוז

 .ASTM B-280 תקן לפי" L" דרג מנחושת תהיה הגז צנרת

 ותאושר לביצוע מיועדת תהיה אשר תכנית י"עפ רק יבוצעו הצנרת ותוואי הצנרת קטרי. 3

 .הציוד יבואן אצל

 בלבד(  long radius) ארוך רדיוס מטיפוס מוכנות קשתות י"ע יבוצעו וקשתות זוויות. 4

 .בהלחמה חיבורים

 . הצנרת לקטרי ובהתאמה במלחמה תקני" T" אביזר עם יויה הגז בצנרת הסתעפויות. 5

 .אופקי במישור יהיו" T" או" Y" אביזרים י"ע הנוזל בצנרת הסתעפויות. 6

 .אופקי במישור יהיו" T" מאביזר( והיציאות הכניסות) הפיצולים כל. 0

 "T"ה של מהאמצע, מהאמצע לא אך הקצוות מאחד תמיד תהיה" T" לאביזר הכניסה. 8

 .יותר הנמוכה התפוקה בעלת המערכת של החלק אל תמיד תהיה יאההיצ

 .הביצוע בזמן תאום י"עפ" פלייר" מסוג צנרת חיבורי יאושרו המתכנן הנחיות י"עפ. 9

 ".פיילר" -ה שפתי על מדחסים שמן למרוח יש זה במקרה

 ואביזרים צנרת. 01

 או הלחמה,  משחת ללא כסף 5% עם" סליפוס" י"ע הלחמה יבוצעו הנדרש י"עפ והאביזרים הצנרת חיבורי כל

 .אחרים חומרים

 וצינורית לחץ וסת באמצעות הצנתר דרך PSI 3 נמוך בלחץ( 99.95%) נקי( N2) יבש חנקן יוזרם ההלחמה כל במהלך

 .מוזרק הוא ממנו מהקצה מיד מתנדף ולא הצנרת דרך זורם אכן שהחנקן בקרה תוך גמישה

 .בצנרת פיח שכבת תחותהתפ למנוע נועדה החנקן הזרמת

 .  המתכנן הנחיות י"עפ חדשה והתקנה הצנרת פירוק תחייב מזוהמת צנרת או בצנרת פיח

 הצנרת התקנת 01.0

 עבודות מתבצעת בהן נקודות מלבד אטומים במערכת הצנרת קצוות כל יהיו העבודה במהלך. 0
 .חיבור או/ו הלחמה

 ונקיה יבשה כותנה בד פיסת בעזרת וזאת הצנרת של פנימי ניקיון לוודא יש הצנרת התקנת לפני.2
 (.חוטר) הצנרת בתוך תועבר אשר

 צנרת הנחת/תליות 01.2

 הברגה ומוטות צנרת חבקי עם" יוניסטרט" מסוג מגולוון תליה פס באמצעות תתלה הצנתר .א
 .התקרה אל
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 .תליה בחבקי להשתמש ניתן 0/8" לקוטר מתחת בצנרת .ב

 .הבידוד לחיצת מפני לשמור כדי אוכף יותקן רתהצנ נתמכת בו מקום בגל .ג

 .הצנרת של שקיעה תהיה שלא כך תליה מרחקי על להקפיד יש .ד

 כללי 01.3

 מגולוון פח בתעלת הבידוד עם תכוסה למבנה חיצונית או הריצוף במילוי תותקן אשר צנרת (0
 יצבעו הפח תעלות ניתחיצו צנרת של במקרה. חיצוניים ומפגעים דריכה מפני הגנה לצורך מ"מ 0.2

 .הנדרש בגוון מושלמת בצורה

 כן כמו אורך מטר כל הגג אל הצנרת מונחת בה התעלה תיתמך הגג על הנחה של במקרה (2
 .בלבן צבועה תהיה הצנרת לכיסוי הפח תעלת

 .מגולוונים יהיו' וכו ברגים, תליה חבקי, הברגה מוטות, פרופילים כגון התליה אביזרי כל (3

 .הנדרש בקוטר שרוול יותקן הצנרת של קיר ירתחד בכל (4

 .הצנרת יציבות את יבטיחו אשר ובמקומות במרחקים ותחוזק תיתמך, תתלה הצנרת (5

 .מחיר תוספת וללא סיתות תכלול העבודה, בקירות הצנרת התקנת ותידרש במידה (6

 .מפקח/המתכנן אישור ללא סמויה להתקנה צנרת לכסות אין (0

  תלצנר בידוד 01.4

 .ווידופלקס או ארמופלקס מסוג יהיה הצנרת בידוד.  0

 :להלן המתואר י"עפ יהיו חיצונית לצנרת וכן במבנה פנימית לצנרת הבידוד עובי. 2

 02.0 02.0 3/8, "0/4, "5/8, "0/2("אינטש)  הצנרת של חיצוני קוטר

 09 02.0 0/8, "3/4( "מ"מ) המבנה בתוך צנרת בידוד עובי

 0 0/4, "05/8,"0 0/2( "מ"מ)למבנה  מחוץ צנרת בידוד עובי

"3/8 0" ,0/8 0 09 25 

 .51% של חפיפה עם פוליאתילן סרטי ליפוף י"ע לעטוף יש פנימית להתקנה צנרת. 3

 .גאזה בד וכן סליפס תכלול למבנה חיצונית וכן הרצפה במילוי להתקנה צנרת. 4

 .מתאים דבק או הדבקה פס י"ע יחוברו הבידוד תפרי. 5

 דוגמת הצנרת אביזרי כל בידוד את גם וגן הצנרת בידוד את כוללות הבידוד דרישות. 6
 '.וכו זוויות, הסתעפויות

 של מקורי בידוד עטיפת עם יבודדו' וכו( מסעפים) הסתעפויות דוגמת הצנרת אביזרי כל. 0
 .האביזר

 (TEST) לצנרת לחץ בדיקת 01.5

 בצורה מכוסה הצנרת בהן במקומות הנדרש י"עפ התקנתה שלבי במהלך וכן הצנרת כל התקנת בסיום
 .הלחץ בדיקת תבוצע לריצוף מתחת או הקירות בתוך צנרת כדוגמת, קבועה
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 .הלחץ בדיקת בהצלחה ועברה בוצע לא עוד כל ההלחמה אזורי את לבודד אין. 0

 ברימח י"ע סגורים קצוות עם לחלופין או מורכבות יחידות עם לבצע ניתן הלחץ בדיקת ביצוע. 2
 .מולחמים או/ו" פליר"

 .והחיצוניות הפנימיות היחידות אל הצנרת את לחבר יש המערכת לכל לחץ בדיקת ביצוע עבור. 3

 :למעבה הצנרת לחיבור התייחסות. 4

 .מעבר לאטם להחליפו עיוור אטם וקיים ובידה לבדוק יש – היניקה קו חיבור

 במקרה) הפלייר שפתי על מדחסים שמן למרוח להקפיד יש – דחיסה קו חיבור

 (.פלייר חיבור הוא שהחיבור

 431psi))      אטמוספרות 31 של ללחץ 99.95% נקי חנקן מילוי י"ע יעשה הלחץ בדיקת ביצוע. 5
 .שעות 48 למשך

 .הבדיקה זמן כל למשך הקווים על מתאים לחץ שעון להצמיד יש. 6

 .הבדיקה מתחילת בצנרת נקןהח בלחץ כלשהי ירידה הייתה לא כאשר, היא תקינה בדיקה. 0

 .חוזרת בדיקה ולבצע הנדרש את לתקן, המערכת את לבדוק יש אזי לחץ ירידת ויש במידה.8

 קרר גז ומילוי ואקום ביצוע 01.6

 .בהצלחה עברה הלחץ שבדיקת לאחר רק לצנרת ואקום לבצע יש

 חוזר-אל תכלול בההמשא כאשר CFM 90 של ספיקה בעלת ואקום משאבת באמצעות יהיה הווקום ביצוע
 .לצנרת משאב שמן חזרת למניעת

 .TORR לחץ בדיקת שעון באמצעות יימדד  הווקום

 .TARR 1 לפחות של לוקום להגיע יש

 .הציוד יצרן הנחיות י"עפ קרר גז הנדרש לפי להוסיף יש תקין והווקום במידה

 ופיקוד תקשורת תשתית 00

 .המערכת של המעבים לבין המאיידים בין גידי-דו כבל יתקין הקבלן הצנרת לתוואי במקביל.   0

 כל עבור קירי הפעלה פנל אל המאייד בין גידי-דו כבל המאיידים יחידות כל עבור יתקין הקבלן כן כמו. 2
 .בהתאמה מאייד

 .היצרן המלצות י"עפ יהיה הנדרש לאורך ובהתאמה קוטרו וכן הכבל סוג. 3

 הפעלה שלטי/לוחות 02

 דרח שלטי לוחות  02.0 

 .ליחידה הפעלה שלט'לוח יותקן שיוגדר כפי מאיידים קבוצת או מאייד כל עבור

 בכתב והמוגדר הנדרש י"עפ יהיה הדגם וכן רחוק שלט או בקיר שקוע, הקיר על גלוי דוגמת שלט/הלוח סוג
 .הכמויות



 
 

 שיפוץ קומות  שלב ב' –תל אביב  01מרפאת בלפור –מכבי 
 
 
 
 
 
  

76 

 מרכזיים הפעלה שלטי/לוחות 02.2

 יותקנו אשר והמאיידים הראשי הציוד של מרכזית הפעלה עבור שלטים/לוחות יוזמנו הנדרש י"עפ. 0
 .במבנה

,   הפעלה שעון, המאיידים על השליטה צרות) הנדרשות הפונקציות הגדרת עם שלטים/הלוחות דגם. 2
 .הכמויות בכתב והנדרש המתואר י"עפ יהיה'( וכו מבחוץ גלישה אפשרות

 .הכמויות בכתב הסעיפים י"עפ בנפרד ישולמו שלטים/ הלוחות

 הקבלן ייבותהתח 05.15

 מהחברה VRV מסוג אויר מיזוג מערכת התקנת אופן לגבי הדרכה יקבל הקבלן העבודה ביצוע תחילת לפני
 זאת דרישה) שעבר ההדרכה על המוכיח אישור יקבל וכן בארץ הנדרשת האוויר מיזוג מערכת ציוד את המשווקת

 (.הקבלן חשבון ועל באחריות היא הנדרשת ההדרכה כאשר העבודה לקבלת הכרחית הינה

 החברה הנחיות י"ועפ הנדרש הציוד יצרן הנחיות י"עפ הנדרשת האוויר מיזוג מערכת התקנת כל את יבצע הקבלן
 .בארץ הציוד את המשווקת

 הקבלן, לצנרת מחוברות היחידות כאשר העבודה בסיום וכן הצנרת התקנת ביצוע סיום בזמן, העבודה ביצוע בזמן
 בזמן וכן המערכת הפעלת לפני, ההתקנה בזמן לביקורת הנדרש האוויר מיזוג ציוד את המשווקת החברה את יזמין

 הנדרש י"עפ הותקן שהציוד ל"הנ מהחברה אישור למתכנן יעביר הקבלן העבודה בסוף כן כמו. הראשונה ההפעלה
 (. תוספת עבורן תשולם ולא המערכת ציוד במחיר כלולות ל"הנ הדרישות. )ידם על והמומלץ

    מזגנים )"משאבת חום"( עם מעבים מקוררי אויר  05.16 

הקבלן יספק ויתקין יחידות מיזוג אויר מפוצלות  .א
 מטיפוס "משאבת חום" לקירור וחימום.

היחידה תהיה מושלמת ותכלול יח' פנימית לטיפול  .ב
באויר, יחידת עיבוי חיצונית, צנרת הגז, אביזרי חיווט 

ה תקינה חשמלי, צוד חשמלי, ויסות ואבטחת פעול
 ונכונה של המערכת.

 

 יח' פנימית לטיפול באויר 05.10

א. היחידה הפנימית תכלול באופן עקרוני מפוח, סולת קירור/חימום במתפשטות ישירה גופי   חימום 
 חשמליים, מגש ניקוז מסנן אויר וכיסוי חיצוני. חלק מהיחידות יהיו מיני מרכזיות אנכיות.

     יח מפלדה מגולוונת, בידוד אקוסטי פנימי, פנלים לפרוק ומפוח ב. היחידה תהיה בעלת מבנה קש 
 מהירויות. 3צנטרפוגלי עם מנוע פנימי בעל 

 ג. מסנן האויר יהיה מסוג הניתן לרחיצה עם אפשרות שליפה מהצד או כלפי מטה עפ"י הנדרש. 

 יקוז שושורי.ד. החיבור בין מגש הניקוז של היח' לצינור הניקוז הקשיח יבוצע ע"י צינור נ 

 ה. מגש הניקוז יבודד. 

 יח' עיבוי חיצונית 05.18

 א. יח' העיבוי החיצונית תכלול באופן עקרוני: מדחס, מעבה, מפוח המעבה, צנרת גז ואביזרים. 
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 ב. היח' תכלול הגנות לשינוי מתח והשהיה בין הפעלות חוזרות של המדחס. 

מעלות  1אשר יאפשר פעולה תקינה גם בטמפ' חוץ של  ג. היח' תכלול מנגנון הפשרה אוטומטי אלקטרוני 
 צלזיוס.

 ד. היח' תהיה עם כיסוי חיצוני מתאים ועמיד לתנאי חוץ, לתנאי קור, מים, חום, קרינת שמש וכו' 

 ה. ביח' העיבוי יותקן מנתק ביטחון חשמלי מקומי, אטום למים ובמקום אשר יהיה נח להפעלה. 

 ריצפה כאשר יח' העיבוי תהיה על מבנה פרופילי פלדה מגולוונת      ו. יח' העיבוי על קיר או משטח

 ( בגוון שידרש. בין יחידות העיבוי למבנה   X2( וגמר )X2אשר יצבעו  בצבעי יסוד )   

 מבנה    SUPER-W-PADSיחידות מגומי מחורף תוצרת "מייסון" דגם  4הפרופילים יותקנו    

 ניות.פרופילי הפלדה מתואר בפרט בתוכ   

 צנרת גז    05.19

" המתאימה לשימוש בגז קירור כולל Lצנרת הגז בין שתי היחידות )פנים וחוץ( תהיה מנחושת מסוג "           
כסף. על הקבלן להגיש לאישור יחידות אשר מאפשרות את המרחק  אביזרים מקוריים מנחושת ובהלחמת

 מ' )רזרבה לעתיד(. 3המתוכנן בתוספת 

 חשב בתפוקה, במרחק ובגבהים בין שתי היחידות ויהיה עפ"י הנחיות היצרן.קוטר הצנרת ית

שמן                 כדי להבטיח החזרת( RISERS DOUBLEמקומות בהם הדבר נדרש, הקבלן יתקין עליות כפולות )
 חידות לי למדחסים בתפוקות חלקיות, כמו כן הקבלן יבצע במידה  ונדרש סיפון למניעת החזרת/איבוד שמן וגז

 הפנימיות וכל זה ללא תוספת תשלום.

עם ציפוי עליון נוסף.  4/3בידוד הצנרת יהיה מתוצרת ארמפלקס או ענביד מתאים לקוטר הצנרת בעובי "
 הבידוד יהיה מושחל ללא כל תפר ויעטף לכל אורכו בסרטי פלסטיק.

 .סי.פי.וי -צנרת גז פנימית תותקן בתוך תעלת חשמל עם פתיחה מ             

במידות כנדרש עפ"י קוטרי הצנרת והבידוד. צנרת גז חיצונית תותקן בתוך תעלות מפח מגולבן    ותיצבע 
 בצורה מושלמת בגוון הנדרש בכל חדירת קיר עבור צנרת הגז והחשמל יותקן שרוול בקוטר הנדרש עבורם.

 פ"י הנדרש וללא תוספת מחיר.צנרת הגז והחשמל יתלו, יתמכו, ויחוזקו במרחקים ובמקומות ע            

המטרים הראשונים הכלולים במחיר תשולם תוספת לפי  72עבור צנרת גז וחשמל והתעלות עבורן, מעל 
 אורך.

 פונט".-המיוצר ע"י "דו R-22גג הקירור יהיה מסוג   

 

 

05.01  

ליד היחידה   יבוצע בצינור  צנרת החשמל בין יחידות הפנים והחוץ תהיה מכבלי נ.וי.וי. מצופים פי.וי.סי. החיבור 
 גמיש אטום נגד מים.

05.00  
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 \מחיר מס קניה יהיה כלול במחיר היחידה

05.02 

הקבלן יספק, יתקין ויחבר בצורה מושלמת ומסודרת ועפ"י היח' הפנימית וי' העיבוי החיצונית הנ"ל, את צנרת 
 , אביזרים. הקירור והחיווט החשמלי בין היחידה הפנימית לחיצונית ואת כל הציוד

 החומרים והעבודה הנוספים הדרושים או רצויים לפעולה תקינה, בין אם הדבר צוין במפורש ואם לאו.

05.03 

מחיר המזגן המפוצל כולל את כל האמור לעיל יח' פנים, יח' חוץ, תליות, בולמי רעידות, מבנה פרופילי פלדה 
ורים גמישים, צנרת גז, מערכת פיקוד, חיווט, ויסות וכל להעמדת יח' עבוי, מנתקי בטחון ליח' העיבוי, מסנן, חיב

 הנדרש אלא אם צויין שישולם כתוספת.

   מערכות חשמל ופיקוד 05.04

של  המפרט  08ובפרק  051א. הקבלן יבצע את כל מערכת החשמל למתקן מערכת מיזוג האויר כנדרש בתת פרק 
 הכללי.

 ע"י אחרים. ב. הזנות חשמל עבור המזגנים עפ"י הנדרש יבוצע

ג. כל החיווטים עבור מערכות הפיקוד יהי באחריות קבלן מיזוג האויר )לוחות הפעלה מקומיים, טרמוסטטים וכו'( 
 כולל הכנת צנרת מתעלת בין היחידה לפיקוד.

 מערכת פיזור האויר 05.05

 להלן:כולל הדרישות המפורטות  1505מערכת פיזור האויר תהיה עפ"י המתואר במפרט הכללי בפרק 

 תעלות מפח מגולבן05.06

 התעלות יהיו בעובי הנדרש בתקן.

 מחיר התעלות יכלול תליות וחיזוקים כפות הטייה ווסתי זרימה עפ"י הנדרש במפרט ובפרטים.

בידוד אקוסטי פנימי בתעלות הפח למיזוג אויר יהיו משמיכות צמר זכוכית עם דופן אחת קשיחה וחיבורו לתעלות 
חת דבק לדופן התעלה ובעזרת פינים מודבקים שכוללים משטח תחתון עם דבק, פין אנכי וטבעת הפח ייעשה ע"י מרי

 לחיצה.

ק"ג/מ"ק( הבידוד יהיה מסוג,  24) P.C.F. 1.5ובמשקל מרחבי  1הבידוד האקוסטי יהיה בעובי "

"DUCTLINER ”  דגם ”ULTRALITE  , ”" תוצרתCERTAINTEED ויהיה בלתי דליק באישור מכון ,"
 תקנים הישראלי.ה

עבור עבור קופסאות "פלינום" לאויר חוזר או להכנסת אויר. וכן במעברים מתעלות עגולות למלבניות כולל חיבורים 
 למערכות לא תשלום תוספת כספית והתשלום יהיה עפ"י חישוב מדידת התעלות.

 ש.מחיר התעלות יכלול חיבורים לציוד, למפזרים ולתריסי אויר חוזר חוץ עפ"י הנדר

 תעלות גמישות

 תעלות גמישות למיזוג אויר או אוורור יותקנו עפ"י הנדרש.

 ומחסום אדים אינטרגלי. 1התעלות יכללו חוטי פלדה במבנה בורגי, ציפוי פנימי, בידוד חיצוני  "
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 בידוד התעלות יהיה בידוד טרמי ואקוסטי.  

 ה ( או ש"ע מאושר." )משווק ע"י מ.נ. הנדסSODIAMEXתוצרת " MIAהתעלות יהיו מדגם 

 ההידוק לצווארוני התעלות מפח יבוצע ע"י סרט פלב"ם, או אזיקון מפלסטיק.

 מחיר התעלות יכלול חיבורים לציוד, למפזרם ולסריסי אויר חוזר עפ"י הנדרש.

מ"מ ועליו תותקן רצועת בידוד  5ס"מ כאשר התליה תהיה ע"י פס מפח מגולבן ברוחב  80מרחקי התליה לא יעלו על 

 .1אקוסטי "

 מחיר התעלות יכלול את כל הנדרש לעיל ויימדד לפי מטר אורך.

 מפזרי אויר ותריסי יניקה

כל המפזרים ותריסי היניקה )אלא אם צוין אחרת( היו מאלומיניום תוצרת "מפזרי יעד" או ש"ע מאושר ע"י 
 המתכנן, ויהיו כעקרון מהדגמים הבאים:    

 .ACTKבמספר כיוונים עפ"י הנדרש עם וסתים במידות עפ"י הנדרש דגם  מפזרי התקרה יהיו עם מסגרת שטוחה

 0. דגם המפזרים ישמש גם כתריס אויר חוזר או תריס יניקה עפ"י הנדרש ואז הלהבים האופקיים יהיו בהיסט 0
 מעלות וללא להבים אנכיים להסטת כיוון זרימת האויר.

 מעלות. 60עם להבים אופקיים   מעוגלים בזוית של  RT. תריסי יניקה עם וסתים במידות עפ"י הנדרש מדגם 2

 .RTF-2000. תריס אויר חוזר עם מסנן כולל וסתים עפ"י הנדרש מדגם 3

 PV-1. תריסי אויר חוזר עגולים עם אפשרות ויסות בקטרים הנדרשים מדגם 4

 .RTP. תריס פליטה או הכנסת אויר חוץ כנגד גשם עם רשת נגד ציפורים דגם 5

סוג דגמי המפזרים לאיזורים השונים של המבנה יוגדרו במהלך הביצוע ע"י המתכנן ובתאום עם  בכל מקרה
 האדריכל.

 .3/4מפזרי הקיר ותריסי היניקה מותקנים במחיצות יותקנו בתוך מסגרת עץ בעובי "

תבוצע אצל בצע כל סוגי המפזרים והתריסים הנדרשים יקבע ויאושר ע"י האדריכל ויהיה באחריות הקבלן, הצביעה 
 יצרן המפזרים והתריסים.

 ס"מ ועפ"י הנחיות המתכנן. 2השוליים של כל סוגי המפזרים ותריסי היניקה יהיו ברוחב מקסימלי של 

לפני הזמנת המפזרים/תריסים יש לבדוק שוב את כל הגדלים הנדרשים של המפזרים/תריסים עם האדריכל ובבית 
 עצמו.

 אחת של כל סוג מפזר/תריס לאישור האדריכל.על קבלן מיזוג האויר להציג דוגמה 

 לפני הזמנת המפזרים/תריסים הדרושים.

מחירי המפזרים והתריסים ישולמו לפי יחידות או שטח עפ"י המתואר בכתב הכמויות ויכללו אספקה, התקנה 
 מושלמת, ויסות וכל הנדרש לפעולה נכונה ותקינה.
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 מפוחי איוורור   05.00

 לאיורור ו/או הכנסת אויר חוץ עפ"י הנדרש.מפוחי איורור יותקנו 

כל מפוח יחובר להזנת החשמל באמצעות מנתק בטחון אטום למים )וכן עומד בקרינת שמש במקרה של התקנת מפוח 
 חיצוני(.

 .P.V.Cהחווטים יהיו בתוך צינור שרשורי משורין ומצופה 

 הצדדים.המפוח יחובר לתעלת האוורור ע"י מחבר גמיש בנאופרן מהודק בשני 

המפוח יסופק עם וסת רציף או בעל מספר מהירויות עפ"י המתואר בכתב הכמויות אשר יותקן במיקום עפ"י 
 המתואר בתוכניות והנדרש.

 (.220/1/50פאזי )-המנוע יהיה לאספקת זרם חד

ר הכל מחוץ לחדר או פנימי בחד ON/OFהמפוחים יופעלו ע"י תאורת החדר אותו הם משרתים או ע"י פנל הפעלה 
אמבטיה( או ע"י פנל הפעלה בחדר )במקרה של מטבחון או חדר כביסה( הכל \עפ"י הנדרש )במקרה של חדר שירותים

עפ"י הנדרש והמתואר בתוכניות הפלעה בחדר )במקרה של מטבחון או חדר כביסה( הכל עפ"י הנדרש והמתואר 
 בתוכניות.

דקות לאחר  10יה אשר יאפשר המשך פעולתם למשך של מפוחי איורור חדרי שירותים/אמבטיות יכללו רלאי השהי
 סגירת המפוח.

במצב בו יש מפוח המותקן בתחום תקרה מונמכת ומותקן עבורו וסת והמפוח מופעל ע"י פנל הפעלה מחוץ לחדר או 
 ע"י תאורת חדר עפ"י הנדרש אזי הוסת יותקן ליד המפוח בתחום תקרה מונמכת.

 ותקנו בתחום תקרות מונמכות עפ"י הנדרש." ויIN LINEהמפוחים יהיו מסוג "

 המפוחים יהיו מתוצרת ובדגמים המתוארים בכתב הכמויות ובתוכניות.

מחירי המפוחים כוללים את כל המתואר לעיל וכן הנדרש בכתב הכמויות ובתוכניות, ויסות, חיבור להזנת החשמל, 
 לתעלות האויר והתקנה מושלמת.

 מערכת חשמל  

 18ובפרק   15שבפרק  1508ל מערכת החשמל למתקן מערכת מיזוג האויר כנדרש בתת פרק א(הקבלן יבצע את כ
 של המפרט הכללי.

ב( עבודות הקבלן יכללו בין השאר את חיבור הזנות החשמל )אשר יובאו עד למיקום היחידות ע"י אחרים(, לציוד 
 וחות ההפעלה מרחוק.מיזוג האויר והאוורור וכן את כל הקווים לפיקוד ולהזנה שבין הציוד לל

 ג( הקבלן יספק וירכיב את כל החיווט החשמלי עבור עבודות מערכת מיזוג האויר כולל צינורות מעבר.

 העבודה והחומרים יהיו לפי התקנים הישראליים ובהתאם לדרישות חברת החשמל.

 .NYYקווי החשמל יהיו כבלים 

 ד(במסגרת עבודה זו הקבלן יבצע ללא תוספת תשלום:

 ום וטיפול בבדיקה של חברת החשמל על כל שלביה כולל הוצאות הבדיקה.תיא -
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 מערכת הארקה חשמלית לכל ציוד מיזוג האויר והאיוורור, כולל יחידות, צנרת, תעלות וכו'. -

 כל העבודה והחומרים יהיו לפי התקנים הישראליים ובהתאם לדרישות חברת חשמל. -

 הנחיות והבהרות כלליות 05.08

 טיב החומריםהעבודה ו

(  על הקבלן לספק את כל העבודה, החומרים, הציוד והשירותים הדרושים לשם התקנת מערכת מיזוג האויר 1
והאוורור או חלקים ממנה כנ"ל אשר יספק הקבלן תהיה מושלמת בכל המובנים לשם הפעלה וכל תוספת של חומר 

ן, גם אם לא הוזכרו במפרט או בשרטוטים ועבודה הדרושים יסופקו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף מצג המזמי
 במפורש, אך דרושים לפעולתו התקינה של המתקן, וראויים למסירה למזמין לשביעות רצונו.

(   כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים, עבור התפקיד לו יועדו, ויצוידו בתעודות בדיקה של מכון התקנים 2
 אשרות את תקינותן והתאמתם לתקן הנדרש.הישראלי, או מוסד אחר שיאושר ע"י המתכנן, המ

העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעות רצונו של המתכנן. כל חומר פגם ו/או בצוע לא ראוי לשמו יסולקו 
או יפורקו מיד עם הוראת המתכנן ו/או המפקח ויושלמו ע"י חומר ובצוע בהתאם לנדרש בתוכניות ובמפרט, ללא כל 

 תשלום נוסף.

ים והקידוחים הנדרשים דרך מחיצות במבנה, רצפה, תקרה וכו' על מנת להעביר דרכם תכלות אויר, צנרת, (  הפתח3
 קווי חשמל וכו' יבוצעו באחריות הקבלן הראשי.

 בכל מקרה עבור כל הפתחים הנדרשים קבל מיזוג האויר יהיה חייב בסימון הפתחים הנדרשים במבנה .

רך שרוולים מתאימים, ותעלות אויר דרך מסגרות עץ, את המרווחים יש בכל מקרה צנרת מים או חשמל תועבר ד

 באחריות קבלן מיזוג האויר. RTVולאטום בחומר איטום מעולה מסוג סליקון  1למלא בצמר זכוכית דחוס בעובי "

 :אישורי ציוד ותוכניות ביצוע 05.09

והאיורור, צנרת, פקוד, חיווט חשמלי,  על הקבלן להגיש לאישור המתכנן תוכניות ביצוע של מתקן מיזוג האויר
 את הציוד וכל פרטים אחרים כפי שידרשו על ידי המתכנן. חיבורי חשמל, תוכניות בסיסים, דפי קטלוגים המתארים

כל תכניות, דפי קטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם לייעודם ושימושים אינפורמציה שהיא כללית 
 לא תתקבל. –ויקט זה ולא מותאמת במיוחד לפר

אישור תוכניות הביצוע של הקבלן על ידי המתכנן לא ישחרר את הקבלן מחובתו להבטיח תכנון נאות וייצור, הרכבה 
והתקנה נכונים. הקבלן יכין ויספק בהקדם, ולשם מניעת עיכובים, תוכניות חשמל דיאגרמטיות מפורטות 

עים, מתנעים, אביזרי ויסות, נורות ביקורת וכו', וימסרם לאינסטלציה החשמלית, ללוחות החשמל, לחיבור מנו
 בצירוף רשימה המכילה את התוצרת והטיפוס של אותם מוצרים שעליו לספק.

 תוכניות אלה יוגשו לאישור מוקדם לפני הביצוע. 

 :העברת הציוד למקום ההתקנה 05.21

במידה ותנאי המקום ידרשו זאת, יהיה עליו על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. 
 להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד ולהרכיבו במקום

 התקנתו.

 כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהבניה.

 תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן ע"י המפקח. הקבלן יהי אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל
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 לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שיאושר ע"י המתכנן.

 לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך וכדומה.

 לא יועבר ציוד מאושר למקום ההתקנה טרם שנתקבל אישור להעברתו ע"י המפקח.

 :גישה לחלקי ציוד

 על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו, כגון:

מסננים, מנועים, מסבים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' לשם טיפול, אחזקה ותיקונים. בכל מקרה כאשר מבנה הבניין 
 קבלן על כך למתכנן ולמפקח בטרם יתקין את הציוד.והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד, יודיע ה

 לא יעשה הקבלן שינויים ללא אישור מוקדם מהמתכנן.

 ויסות 05.20

. הקבלן חייב בויסות וכיוון כל הציוד במערכות מיזוג האויר והאיורור, דוגמת יח' מיזוג אויר, יח' לטיפול 0
 באויר, מפוחים, מפזרי אספקה, תריסי יניקה ואויר חוזר.

. הקבלן חייב בבדיקת כל מערכות החשמל בציוד המערכות בזרם ובמתח הנדרש וכן בבדיקה לפעולה 2
 תקינה של כל אביזרי הבטיחות והאזעקה.

 . ויסות כל ספיקות המים ביחידות ובצנרת ובדיקת טמפ. המים הדרושות.3

 . ויסות המשאבות.4

 ר העבודה לבדיקה בצורה מסודרת.. דו"ח ויסותים של כל האמור לעיל יוגש למתכנן עם גמ5

 הרצת המתקן 05.22

. על הקבלן להביא את המתקן למצב עבודה מושלם ותקין עפ"י דרישות המפרט, כתב הכמויות 0
 והתוכניות.

. הקבלן אחראי לנקות מלכלוך ומכל חומר זר אחר שנגרמו כתוצאה מעבודתו בבניין בצורה יסודית 2
 ירת המתקן.לשביעות רצונו של המפקח לפני מס

: עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על הקבלן למסור למזמין תוכניות עדכון תוכניות .3
ושרטוטים מושלמים ומעודכנים של העבודה כפי שבוצעה למעשה. לצורך זה ישמור הקבלן באתר מערכת 

 תוכניות אחת אשר יסמן עליה כל שינוי שיבוצע תוך כדי עבודה.

על הקבלן לספק דיסקיות סימון ממתכת לכל ברז ולכל אביזרי הצנרת והפיקוד, וכן ותוכניות:  סימונים .4
 יבצע את סימון הצינורות עצמם ואת כיוון הזרימה בתוכם.

הקבלן יספק תוכניות חשמל ופיקוד בכל לוחות החשמל בנוסף לחומר ההסברה לתפעול ואחזקה המפורט 
 להלן.

ידריך הקבלן את המזמין בכל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של המתקן. לפני מסירת המתקן  שילוט: .5

 יום לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן. 30תקופת ההדרכה של 

לפני מסירת המתקן ידריך הקבלן את המזמין בכל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של המתקן.  הדרכה: .6

 גמר העבודה והפעלת המתקן.יום לפחות תובטח לאחר  30תקופת ההדרכה של 
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לפני מסירת המתקן ימסור הקבלן למזמין שני תיקים, לאחר אישורם ע"י  תיקי הסבר לתפעול ואחזקה: .0
המתכנן, המכילים כל אחד חומר הסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו. כל תיק יכיל את 

 החומר הבא כשהוא מודפס וכרוך:

 קן ותחילת שנת האחריות תבוצע ותחל רק לאחר קיום התנאים הבאים:קבלת המת קבלת המתקן: .8

 קבלת תיקי הסבר לתפעול ואחזקה. .0

 ממנו לשירות המזמין. הפעלת המתקן בשלמותו, וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים .2

אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלתו הסופית, במידה   ויידרש לכך, 
 ת תקופת האחריות.ולפני תחיל

 יום. 30הפעלתה התקינה של המערכת למשך תקופה של  .3

 אישור המתכנן/המפקח כי המתקן מבוצע ופועל עפ"י הנדרש. .4

 

 : כתב הכמויות והמחירים 05.23

. הסעיפים בכתב הכמויות הם תמציתיים ויש להבין אותם עם כל המפורט במפרט ובתוכניות ולכלול במחירים את 0
 כים.כל דרישת המסמ

. המזמין לא מתחייב שכל העבדות הרשומות בכתב הכמויות אכן תבוצענה. חלק מהסעיפים ניתן כאלטרנטיבה 2
בלבד, והחלטה סופית תינתן עפ"י המחירים שייקבעו, שינוי או ביטול סעיפים לא יוכל לשמש עילה לבקשת תוספת 

 יחידה אחרים, ולכמות הסעיף המסוים.כספית וכל מחיר בסעיף כלשהו מחייב את הקבלן, בלי קשר למחירי 

. הכמויות הניתנות בכתב הכמויות הן אמדן בלבד, והתמורה שתגיע לקבלן תיקבע בהתאם לכמויות נטו שתימדדנה 3
 באתר.

בכל  5%. מחירי היחידה לפריטים המתוארים במידותיהם לא ישונו אם המידות למעשה תהיינה עד הבדל של 4
 כיוון.

 הכמויות אשר ללא צוין אספקה והתקנה של היחד'. הכוונה היא לשניהם. בכל סעיף בכתב  .2

 מחירי היחידות בכתב הכמויות כוללים את כל הנדרש במסמכים וכן:] .6

את היח', הובלה, העמסה, פריקה והבאתה למקום ההתקנה, רווח הקבלן, מסים )פרט למע"מ(,  –עבור אספקה 
 וכל שאר ההוצאות.

בודה הדרושה לשם ביצוע ההתקנה בצורה מושלמת כולל כל החומרים וחומרי העזר כל הע –עבור ההתקנה 
 הנדרשים ושימוש בכלי עבודה, מכשירים וכו' וכן כל הוצאות שכר העבודה כולל את הקבלן והמסים )פרט למע"מ(.

ה במקרה זה . יתכן שהקבלן יידרש במהלך העבודה לספק ציוד או חומרים שאינם מופעים בכתבי הכמויות. התמור0
 תחושב בהתבסס על פריט המופיע בכתב הכמויות.

הדומה ביותר לציוד/חומרים הנדרש, וכן בהתאם ליחס המחירים בין מחירון רשמי של ספק הציוד למחירים 
תחושב התמורה עבור אספקת הציוד/חומרים לפי ניתוח מחיר  –שבהצעת הקבלן. במידה ולא ימצא פריט דומה 

 קח/המתכנן.מאושר בכתב ע"י המפ
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  תקופת האחריות והשירות: 05.24

 חודשים מיום קבלת המתקן ע"י המתכנן ו/או המפקח . 24. תקופת האחריות והשירות הינה 0

 האחריות תכלול אחריות מלאה לכל המתקן של מערכות מיזוג האויר והאיורור..2

כת על חשבונו אלא אם נגרמו כתוצאה . במשך זמן תקופת האחריות הקבלן מתחייב לתקן כל פגם או ליקוי במער3
 משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות ההפעלה.

חודשים החלפות תקופתיות של מסנני אויר,          מסנני שמן,  3 -. עבודות השירות כוללות בדיקת המערכת אחת ל4
ק של ברגים, אטמים, בדיקה ומילוי של גז הקירור, בדיקה ומילוי שמן במדחסים, ניקוי סוללות, בדיקה וחיזו

 ויסותים )כמויות אויר, ספיקות מים וכו'(, ביקורת וכיול אביזרי פיקוד וכל המתואר במפרט הכללי.

. עבור שירות יתאם הקבלן את מועדי הביקורת עם המזמין או נציגו. עבור תקלות במערכת הקבלן  מתחייב לטפל 5
תות וחגים( ממועד קבלת ההודעה, ולבצע את התיקון בכל הודעה בדבר תקלה במערכת תוך  שעות )לא כולל שב

 הנדרש באופן מידי ורציף עד לתיקן המלא. הקבלן יעמיד מערכת לקבלת הודעות כאמור בכל מועד שהוא.

במידת הנדרש "חלפים" )חומרים, אביזרים, חלקים, מיסים, ביטוחים וכו'( וכן את      שעות  תכלול . האחריות 6
"חלפים" מקוריים המתאימים למערכת בהתאם להוראות היצרן של הציוד וזאת בכפוף  העבודה. הקבלן יתקין

 לקבלת אישור המזמין.

. בתום כל ביקור במבנה הקבלן יגיש לאחראי מטעם המזמין, דו"ח מפורט ביחס לשירותים שבוצעו באותו ביקור. 0
 ולא תשולם כל תוספת עבודה.תקופת האחריות והשירות כלולה במחירי הסעיפים המופעים בכתב הכמויות 
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 עבודות מתועשות במבנה - 22פרק 
 
 

 כללי א.
 

כל עבודות הגבס יבוצעו וימדדו עפ"י המפרט הכללי והמדריך לביצוע מחיצות גבס  .0
 בהוצאת משרד הבינוי והשיכון ומרכז הבנייה הישראלי.

 KNAUF -  נחיות ביצוע  של חברת אורבונדמפרטים ,פרטים וה                   
 

שירותים, חדר ניקיון וקטעי קירות בחדרים עליהם  -כל הקירות של החדרים הרטובים  .2
 יורכבו כיורים יבנו מלוחות גבס ירוק דוחה רטיבות, אפילו בתכנית צוין אחרת.

 
 תקניים. –גבס ורוד  –קירות גבס במחסנים יהיו מלוחות חסיני אש  .3
 
פסי איטום )קומפריבנד( יותקנו לאורך התחברות המחיצות עם הרצפה, התקרה  .4

 והקירות הבנויים.
 

חיזוקי קונסטרוקציה ו ס"מ  41ניצבים כל  מ' יבנו עם 3.11קירות גבס גבהים מעל  .5
 מיוחדים. 

 
 ס"מ. 41תקרות וסינורי גבס יהיו עם קונסטרוקציה כל  .6
 
 

 הביצוע     ב.
 

 קציהמבנה הקונסטרו .0
 

מ"מ, מסלול עליון,  1.595בעובי  C-75שלד המחיצות יבוצע מפרופילי פח מגולוון  .א
 ניצבים  –בקירות מחופי קרמיקה בשירותים  ס"מ. 61 מסלול תחתון וניצבים כל 

 ס"מ.  41כל 
 

פרופילי חיזוק אופקיים ואנכיים נוספים יותקנו בכל מקום המיועד לחיבור  ב.
גיני קיר, לוחות עץ ומתקנים שונים, הכל לפי קביעת אלמנטים חיצוניים כגון מ

המפקח. השלד לצידי פתחים לדלתות וחלונות יחוזק ע"י תוספת פרופילים מפח 
 מ"מ שיעוגנו לרצפה ולתקרה הקונסטרוקטיבית. 3מגולוון מכופף בעובי 

 
מודגש בזאת שמחירי היחידה למחיצות גבס יכללו גם אספקת והרכבת חיזוקים  .ג

 מחיצות בהתאם לפרטים.בתוך ה
 
שלד הקונסטרוקציה יתואם עם קבלנים אחרים שיעבדו באתר עפ"י הנחיות  .ד

 המפקח.
 

 לוחות גבס .2
 

 מ"מ כדוגמת תוצרת  02.5לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימלי של  א.
 אורבונד או ש"ע בעל תקן ישראלי.           

 
מ"מ מסוג עמיד בלחות ודוחה מים עם  02.5לוח גבס ירוק יהיה בעובי מינימלי של  ב.

 ליבה עמידה בלחות ודוחת מים.
מ"מ מאושר לפי התקן, או  02.5לוח גבס ורוד חסין ורוד( יהיה בעובי מינימלי של  ג.

 לפי הפרטים והתכניות.
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המחיצות והציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים, אותם יחתוך המבצע למידות  ד.
מוש בשיירי לוחות או ייא מחיצות וציפויי גבס ע"י שולצורות הדרושות. אין להטל

איחוי של מספר לוחות קטנים. ביצוע כנ"ל )טלאים וכדומה( יפסול את המחיצה 
 לאלתר.

 
 שיטת היישום של הלוחות תהיה לגובה ולא לרוחב. ה.
 
 צוין אחרת במפורש.כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של מחיצות גבס, אלא אם  ו.
 

 ד אקוסטי/טרמיבידו .3
 

  ק"ג/מ"ק 24צפיפות של וב. מ"מ 51מר זכוכית קשיחים בעובי המחיצות תכלולנה מזרוני צ
 אלא אם צוין אחרת בתכניות.

 
 ס"מ לכל היותר. 81את מזרוני הצמר יש לחבר לשלד הנושא בנקודות במרחקים של 

מחיצת הגבס ד'( ל, )כגון צינורות, תעלות חשמל קורות וכהבניין מקומות החדירה של פרטי
החודר ואיטום המרווח בין הגבס  הבנייןיק של לוחות הגבס סביב פריט יעובדו ע,י חיתוך מדו

 והפריט החודר במרק אקרילי.
 

 ביצוע וגימור המחיצות .4
 

מ"מ מסביב  51מ"מ וברוחב  01יש להקפיד על הנחת פס קומפריבנד או פלציב בעובי  א.
בכל שטחי המגע עם בנית קשיחה )הרצפה, קירות  לכל המחיצות והציפויים, כלומר,

 בניה, תקרה וכו'( פס הקומפריבנד או פלציב ילחץ בין המסילות לבין הבניה.
 

 01-ות או לקירות, יש ליצור מרווח של כרלוחות הגבס לא ישקו לרצפות או לתק ב.
 מ"מ אותו יש למלא במסטיק אלסטי דוחה פטריות ולכסות בסרט שריון.

 
תקפה גם בתחתית המחיצות והציפויים אפילו אם יכוסו בשיפולים  הוראה זו

 )פנלים( אלא שניתן לוותר על הסרט.
 

אין לתלות אביזרי אינסטלציה וכדומה )כיורים, מכלי הדחה, סוללות ברזים וכו'(  ג.
ישרות על לוחות הגבס מודגש בזאת, שמחירי היחידה למחיצות גבס יכללו גם 

בתוך המחיצות בהתאם לפרטים, אשר יהיו ממתכת  אספקת והרכבת החיזוקים
 ולא מעץ.

 
קווי חיבור מכל הסוגים ומשקים בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק מיוחד ויכוסו  ד.

בסרט שריון. עבוד קוי חיבור והמשקים יבוצעו בצורה שתבטיח פני מחיצה חלקים 
גים וכו'. בכל למשעי מוכנים לצביעה מבלי לגלות את קווי האחוי ו/או ראשי הבר

או שו"ע  CORNER BEADהפינות תורכבנה פינות ממתכת, לכל הגובה דגם 
 מאושר.

 
 כנ"ל הנ"ל יהיה כלול במחירי יחידה של מחיצות גבס אלא אם צוין אחרת במפורש. ה.
 

 גימור המחיצות והציפויים ג.
 

ציפויים בצידן שבמפרט הכללי. גימור המחיצות וה 221358גימור המחיצות יעשה בהתאם לסעיף 
החיצוני )פני השטח הגלוי( יעשה באופן שיווצר ויושאר משטח אנכי רצוף וחלק, ללא כל סימנים 

במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים. כמו כן יובטח איטום מלא בין המחיצה/ציפוי לבין 
ו/או המלבנים, המשקופים הקורות והקשיחות, בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה/ציפוי לתקרה 

 רצפה.
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 תקרות אקוסטיות ודקורטיביות 22.02תת פרק 
  

22.02.01  
 

 כללי
 
המפרט בא להנחות לגבי טיב ורמת החומרים והעבודה שעל הקבלן לבצע במקום. בכל מקרה כוללת  .0

עבודת הקבלן את ייצור ואספקת התקרות והרכבתן במקום באופן מושלם, כולל כל החומרים, 
ים והעבודות הדרושים להשלמתן וקבלת העבודה הסופית ע"י האדריכל והמפקח מצד האביזר
 המזמין.

 
של  2204פרק -, תת22כל עבודות התקנת התקרות האקוסטיות יבוצעו וימדדו בהתאם לכתוב בפרק  .2

 המפרט הכללי אלא אם צוין אחרת במפרט זה או בכתב הכמויות.
 
 .IV.2.3לדרגת דליקות  755מדו בדרישות ת.י. כל אביזרי התקרות הדקורטיביות יע .3
 
עם גמר העבודה יש לנקות את התקרות מכל שאריות לכלוך ואבק או כתמים, אלמנטים פגומים  .4

 יוחלפו.
 
מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את כל החומרים והעבודה הדרושים  .5

 לביצוע מושלם של התקרות לרבות:
 

 ת תליות וקונסטרוקציה לתקרות, כולל החיזוקים הדרושים.מערכא. 
 

 תקרות מסוג מגשים, מינרליות וגבס, הכל לפי המפורט להלן. ב.
 
ואומגה מאלומיניום לאורך הקירות, הפתחים, גופי התאורה  L ,Z -זויתני ופרופילי גמר והשענה  ג.

 וכו'.
 

פתחי אוורור, גופי תאורה בודדים,  חיתוך והתאמה של התקרות סביב פתחי תעלות התאורה, ד.
 רמקולים, גלאי עשן, תעלות מ"א וכו'.

 
 שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכו'. .ה
 

כמו כן, כוללים המחירים כל דבר אשר אף אם אינו נזכר באופן מפורש בתיאור הטכני ו/או 
 בתוכניות אך דרוש לביצוע מעולה של העבודה.

 
פיד לא לפגוע בשעת ההרכבה בפריטים שונים או על המבצע להק .6

בעבודות שכבר בוצעו ע"י אחרים, באם ייגרמו עקב עבודתו נזקים 
 יהיה עליו לתקנם על חשבונו או יחול עליו התשלום בגין התיקון.

 
 
 
  קונסטרוקציה ותליות.          0
 

 כללי   0.7
 

רוט שיטת התליה, העיגון והחיבור לתקרה הקבלן יגיש למפקח  לאישור, לפני תחילת העבודה, את פ
הקונסטרוקטיבית וכן פרטי שילוב אביזרי החשמל, מיזוג אויר, כיבוי אש וכו'. תחילת ביצוע רק 

 לאחר אישור כל הפרטים ע"י המפקח. 
על הקבלן האחריות  לתיאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב ושלב. שלבי התקנת התקרה יחלו רק 

שמעל התקרה בוצעו  ונבדקו. בחדרים "   תכי המערכות האלקטרו מכאניולאחר אישור המפקח 
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נקיים" תוכן מערכת התלייה והאריחים יורכבו רק לאחר ניקויו של החדר.לחלק מהתקרות מערכות 
 תליה אורגינליות מיוחדות להן בלבד 

 
 
 

 
     אספקה  ושמירת החומרים .   0.2

 
יות, סגורות, עם סימון ברור של שם היצרן. החומרים חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקור

 יאוחסנו במקום יבש ומוגן. 
 

  הגנה   0.3
                                              

הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל רכיבי הבניין  המושלמים, לרבות  הריצוף, החלונות, הטיח, 
למניעת פגיעה בחלקי בניין קיימים ובמקרה של  המעברים בהם ישתמש וכדומה וינקוט בכל הצעדים

 נזק יתקן הקבלן את החלק שנפגע  על חשבונו לשביעות רצון המפקח. 
 

  סימון   0.4
 

מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות והעמודים שעמם באה התקרה במגע. הסימון יעשה בעזרת 
 מכשירי לייזר בלבד.                                   

 
 הרכבת פרופילי היקף .   0.5

 
יורכבו לאורך הסימון בגובה הדרוש. הפרופיל יחובר  למישור אנכי   Z –ו   Lפרופילי היקף בצורת 

 מ"מ  מהקצוות. גוון גמר הפרופילים יתאים לפרופילי תקרה גלויים   05 –ס"מ ולא יותר מ   41כל 
 

 הרכבת תקרה   0.6
 

י המתאים לשאת את משקל התקרה. האביזרים יהיו נוחים אביזרי התלייה יהיו בעלי חוזק מכנ
לוויסות הגובה, ולאחר קביעתם לא תתרופף אחיזתם. ויסות הגובה ייעשה בעזרת בורג וצמד פסים 

 הניתנים להזזה ולהתאמה . לכל סוג של תקרה יהיו האביזרים המיוחדים לו. 
 

ים המשוכנים בתווך  התקרה חיבור המסגרת  לתקרות או לקירות ייעשה ע"י ברגים או אומ
 הנושאת. 

 
 לא יותר שימוש ביריות לעיגון התליה.

 
 מ"מ . 6מוטות הברגה מגולוונים בעובי  תליית המבנה הנושא את  תקרת התותב תהיה באמצעות 

ק"ג   31המתלים יהיו מעוגנים לתקרה הקונסטרוקטיבית  באופן שהמתלה ישא בעומס אנכי של 
פי שיוגדר ע"י  המפקח. צפיפות  המתלים תותאם  לגודל אריחי התקרה. לפחות, או  עומס אחר כ

 בחלק מהתקרות מערכת תליה ייחודית לה. 
 

סוג התליה, צפיפות המתלים ושיטת החיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית תיעשה  באחריות הקבלן  
עיבוד ובאישור המפקח. עפ"י  עומסי התקרה התותבת עצמה ועומסים נוספים, במחיר כלולים 

 גשרים וחיזוקים סביב מערכות .  
 
 

 לאחר הרכבת האריחים תנוקה התקרה מלכלוך ויוחלפו אריחים  פגומים באריחים חדשים.
 

בחדרים המתוכננים לעל לחץ ייקבעו האריחים למערכת  הפרופילים בעזרת סרטי הדבקה דו 
 צדדיים או על פי שיטה מאושרת אחרת. 

 
 אריחים לפרוק   0.0
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אריחים הניתנים לפרוק כדי לאפשר גישה למערכות בחלל התקרה, ימוקמו בדיוק מתחת לאזור 

 אליו דרושה הגישה כמסומן בתכניות ההרכבה. 
 

אריחים לפירוק יהיו זהים לאריחים  סמוכים ויצוידו במסגרות ואביזרים מתאימים המאפשרים 
 פירוק והרכבה חוזרת ללא נזק. 

מ"מ מוטבעת בסימן זיהוי מאושר בפינה של   21מ"מ ובקוטר    1. 8זיהוי מאלומיניום בעובי  לוחית
 כל אריח כנ"ל.  

 
 סיבולת.   0.8

 
כל התקרה תהיה מישורית ומפולסת אלא אם התכנון מראה אחרת. הסטייה  המרבית מהמישור 

 מ"מ  למטר בכל הכיוון  0המתוכנן  תהיה 
 

 מ"מ  למטר.   0ורך הקירות, לא תעלה בשום מקרה על  הסטייה  מהקו, מדודה  לא
 

מ"מ .  במערכת תליה   0לא יותרו סטיות מקומיות, בין אריח  למשנהו ובין לוח ללוח , העולות על  
עם פרופילים גלויים יעובד הפרופיל הניצב לפרופיל הראשי עם שקע מתאים כדי למנוע היווצרות 

 מרווחים כנ"ל. 
 
 גמר.  .8
 

 התקרות יהיה עפ"י המפורט לכל סוג של תקרה. גמר  
 

 שילוב מערכות .9
 

בתוך חלל בתקרות ובתקרות עצמן משתלבות, מערכות שונות, כגון: תעלות ומפזרי מיזוג אויר, 
 יחידות מיזוג אויר, צנרת למערכות חשמל ותקשורת, מערכות גילוי אש ועשן וכריזה.

 
, ללא תוספת מחיר, את כל ההתאמות והחיתוכים עבודת המבצע של התקרות האקוסטיות כוללת

הנחוצים ועיבוד הפתחים עבור מפזרי מיזוג אויר, רמקולים, גלאי עשן וכו'. עליו לתאם את עבודתו 
  עם מבצעים אחרים מבלי שיהיה זכאי לתוספת מחיר עבור כך.

 
 

 מ י ד ו ת .01
 

 דה. המבצע אחראי למידות.העבו לפני תחילתעל הקבלן החבות לבדוק את כל המידות בשטח 
במקרה של אי התאמה גדולה או ספקות יש לפנות למפקח ו/או לאדריכל לשם קבלת הנחיות 

    להמשך ביצוע.
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 עבודות פירוק והריסה – 53ק פר
 

 כללי 10.0
 

 עבודות פירוק והריסה המבוצעות במסגרת עבודה זאת, כפי שהוזכר קודם, מבוצעות בתוך מבנה 
 קיים .

 
הקבלן יתאם עם המפקח את הניתוקים שיש לבצע במערכות כגון מים, חשמל, ביוב, מערכות כיבוי 
אש וכיו"ב וידאג לכך שניתוקים כנ"ל וחיבורם מחדש )וביצוע מעקפים לפי הצורך( יבוצעו ע"י בעל 

 מקצוע מורשה.
 

צעי זהירות מתאימים, על מנת עבודות ההריסה הפירוק תבוצענה על פי כל דין ותוך הקפדה על אמ א.
 למנוע פגיעה בנפש ו/או ברכוש.

 
נזקים שייגרמו על ידי הקבלן יתוקנו על ידו ועל חשבונו על פי הנחיות המפקח ולשביעות רצונו  .ב

המלאה. לפני ביצוע הריסה כלשהי יוודא הקבלן באם נמצאים בחלק המיועד להריסה קווי חשמל, 
ם כאלה, יש לקבל אישור המפקח לניתוקם לפני תחילת ביצוע טלפון, קווי מים. במידה וישנ

 סות. ההרי
 

 כל עבודות הפירוק וההריסה טעונים אישור מוקדם בכתב של המפקח הרשום ביומן העבודה. ד. 
 .ללא אישורים כאלה אין לבצע כל עבודות פירוק ו/או הריסה

 
ילוקי דעות, המפקח יהיה הקבלן יתאם את מועדי ההריסה עם המפקח מראש. במקרה של ח ה.

הפוסק הבלעדי. באם לקבלן יהיו ספקות באשר לאופני ההריסה, עליו להתקשר עם המפקח ולקבל 
 .הנחיות

 
 

 הגנה על החלקים הקיימים 10.2
 

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי עליו לשמור על השלמות ועל הניקיון של כל אותם החלקים של 
רת עבודתו. לדוגמה, קיר הנשאר על כנו ליד קיר המיועד המבנה שלא יפורקו ו/או יהרסו במסג

להריסה, כל טיח, ריצוף, ציפוי, מערכות וכו' המצויים בתוואי של פינוי הפסולת או הכנסת חומרים 
 לאתר העבודה וכו'.

כל פגם הנגרם לחלק או למערכת כנ"ל כתוצאה ישירה או עקיפה מעבודת הקבלן יתוקן על ידו ועל 
 ת רצונו של המפקח.חשבונו לשביעו

 
 דרכי פינוי הפסולת 10.3

 
 .פינוי הפסולת ממקום העבודה )והכנסת חומרים וציוד אליו( יבוצע לפי הנחיות המפקח

כעיקרון, אין לאגור פסולת ליד הבניין ויש להרחיקו אל המקום שיתואם עם המפקח ובאישור 
 "י הרשויות.הרשויות. כמו כן פינוי הפסולת מהאתר יהיה אל מקום שיותר ע

 


