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 בית מרקחת מכבי

 שבירו -כפר סבא 
 
 

 מתקני תברואה - 30פרק 
 

 
 כללי 30.34

 
 .א.   עבודה נשוא פרק זה תבוצע בכפוף למפרטים והתקנים כדלקמן

 
 .07פרק  -כללי למתקני תברואה טכני מפרטי  (0)
 למערכות כיבוי אש אוטומטיות. 0810-0ת"י  (0)
 .0018ת"י  (2)

 .0100מכבי י טכנ מפרט (7)
 

 לעיל.   להלן המפרט המיוחד לעבודה זו. למפרט זה עדיפות על המפרטים המצוינים ב.    
 

 תאור עבודה 30.30
 

 יש לבצע את העבודות העיקריות הבאות: בית מרקחתבמסגרת הקמת 
  אספקת מים קרים  .א

 קיים.התחברות לקו מים _ 
 ות בהתאם לתכניתעאםפקת מים לקבו_ 

 םימחים אספקת מ .ב
 מפרט טכני וכתב כמויותמערכת חימום מים בהתאם לתכניות, _ 
 ות בהתאם לתכניתעלקבוחמים אםפקת מים _ 

 מערכת כיבוי אש )הידרנטים(אספקת  .ג
 מפרט טכני וכתב כמויותמערכת כיבוי אש )הידרנטים( בהתאם לתכניות, _ 
 כיבוי אש קייםהתחברות לקו _

 רינקלרים(ספית )מערכת כיבוי אש אוטומטאספקת  .ד
 מפרט טכני וכתב כמויות( בהתאם לתכניות, ספרינקלריםמערכת כיבוי אש )_ 
 בתקרה. מיםספרינקלרים קיי יווהתחברות לק_
 

 שפכים ודלוחין .ה
 ביוב קיימת. למערכתחיבורם  איסוף שפכים ודלוחין באמצעות_ 
 ביצוע מערכת ניקוזי מז"א._ 

 קבועות .ו
 מפרט הטכני וכתב כמויות. פית לשונו בועותקהספקה והתקנת _ 
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 חומרים, מוצרים וציוד   30.30

 
 דגמים של מוצרים ואביזרים

 
להשתמש בהם  עליועל הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים, חומרים ואביזרים, ש

 לביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב.
 העבודה. וםח עד לסיהדגמים המאושרים יישארו במשרדו של המפק

 הדגמים יהיו בהתאם למה שהוגדר בכתב הכמויות המפורט.
 

 עבודות צביעה ופעולות למניעת קורוזיה  30.31
 

 כללי: א. 
כל מוצרי המתכת שיותקנו ע"י הקבלן ללא יוצא מן הכלל יצבעו ע"פ המפרט הטכני הכללי 

 לעבודות בנין, אלא אם צויין אחרת במפרט המיוחד.
זה. צביעה ידנית למפרט  30.44ה ועטופה חרושתית, כמפורט בסעיף ועצב תהיה הצנרתכל 

 תורשה רק למטרות תיקונים והשלמות.
כל עבודות הצביעה והפעולות למניעת קורוזיה, הינן עבודות עזר שאינן נמדדות בנפרד ומחירן 

 כלול במחיר היחידות המתוארות בכתב הכמויות.
 הבידוד. בתמתחת לשכצנרת מים חמים תהיה צבועה גם 

 
 צוות עובדי הצביעה: ב. 

עבודות הצביעה תבוצענה על ידי צבעים מקצועיים. הצוות המקצועי יכלול לפחות איש אחד בדרג 
א. על הקבלן לדאוג לכך כי נציג מוסמך של יצרן הצבעים יעמוד לרשות הקבלן בכל עת -מקצועי א

ן, על חשבונו, מפעם לפעם, מדריך בליזמין הקשיידרש למטרות הדרכה וסיוע. לפי דרישת המתכנן 
ממפעל יצור הצבעים, שממנו ירכש חומרי הצביעה שידריך את הצבעים ביישום הצבעים את 

 העבודות שבוצעו. סוגי הצבעים יבחרו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח.
 

 גווני הצבעים: ג. 
ו על ידי המפקח. לעבודות בעאחרת, יקגווני הצבעים ובמיוחד שכבת הצבע הסופית, אם לא פורט 

 שכבות של צבע יסוד, הן תהיינה בגוונים שונים. 0שידרשו בהן 
 

 פעולות למניעת קורוזיה: ד. 
 שכבת צבע יסוד ראשונה, יש לבצע מיד לאחר הכנת המוצרים או הרכבת הצנורות. (0
שיבוצע  ודם צבע יסמוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים, יסופקו ע (0

 כמתואר לעיל.
 
כל עבודות צביעת הצנרת והמוצרים מפלדה יהיו כמפורט  .ז

מחיר .במפרט. בנוסף לכך יסומנו הצנורות, לצורך זיהויים לפי טבלת צבעים שיקבל מהמפקח 
 עבודות הצביעה והסימון כלולים במחירי היחידה.

  .ח
 

 מסירת המערכות  30.30
 העבודות שהן נשוא חוזה זה.ל נגמרו כ מסירת המערכות תעשה בשלב שבו

 התנאים למסירת המערכות הן:
הקבלן הגיש מסמך רשמי עם אישור מכון התקנים הישראלי ובו הוא מאשר כי כל המערכות 

 שהותקנו על ידו עונות על התקנים הישראלים לבטיחות.
 הקבלן סיים את ביצוע כל העבודות במערכת הנדונה עד לשלב הנ"ל.

 ות והויסות של המערכת והכין מסמכים מתאימים עם תוצאות הבדיקות.יקם את הבדהקבלן סיי
 הקבלן בצע את הרצת המתקנים.

 הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה כמפורט.
 ".AS MADEהקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט, ראה להלן, כולל תכניות " 
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בדיקות חוזרות חלקיות או כוללות של המערכות ו ך בדיקותהמזמין שומר לעצמו את הזכות לערו
 תוך הסתייעות בטכנאי הקבלן.

בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מהנדס הפרויקט וטכנאים שעסקו בהתקנת והרצת 
 המתקנים בהתאם למערכות הנמסרות וכמו כן צוות מטעם המזמין.

 ך זמן קצר.תוב לתקנם תיקונים ירשמו בפרטי כל ביקורת קבלה והקבלן מתחיי
 
 ומסמכים AS MADEתכניות  

 למפקח לפחות שבוע לפני מועד קבלת העבודה. AS MADEהקבלן מתחייב למסור תכניות 
  בתאריך שיקבע ע"י המפקח. AS MADEלא תתקבל עבודה ללא מסירת תכניות 

ר ספ ים שלסט 2מפקח ימציא הקבלן ל לקראת מועד קבלת העבודה )בתאריך שיקבע ע"י המפקח(,
המתקן ותכניות מלא המבטא את העבודה כפי שבוצעה, הסט יכלול את עבודותיו ויוגש על גליונות 

 ובאיכות מעולה. Autocad  -עם סט קבצי תכניות ב CDלבנים מקופלים ודיסק 
 

 הסטים יכללו כדלהלן:
 והסטיות סט מלא של תכניות התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם סומנו כל השינויים, התוספות

נעשו בביצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד הקיים מאושרים ע"י היועץ  כתוכניות ש
עדות. תכניות עדות תשתיות יבוצעו ע"י מודד מוסמך וכללו מיקום מדויק של הצנרת, התאים, 

 . יאת צנרתכניסת/יצ .I.L -שוחות ו .T.L –השרוולים, קטרים )צנרת ושוחות(, מפלסים אבסולוטיים 
 ההוצאות בגין העבודה הנ"ל כלולות בהסכם עם הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

 
 
 
 
 
 

 תליה ותמיכת צנורות 30.30
 

הצנורות יורכבו על תמיכות )קונסולים(, מתלים וחובקים )"שלות"( מכל הסוגים בהתאם לפרטים 
 הסטנדרטיים בתכנית.

ידרשו קונסולים להרכבת מספר  הםמקומות בעל הקבלן להכין דגמים ממוצרים אלו לאישור.לכל ה
 צנורות, יכין הקבלן תכנית הקונסול שבה יסומנו המרחקים בין הצנורות וסוגי המתלים.

 קביעת הקונסולים לקירות, לתקרות וכו' תיעשה בעזרת ברגי "פיליפס" או רול פלגים.
 

 מרחקים בין תליות לצנורות אופקיים יהיו כדלקמן:
 
 מ'. 2.00 -לא יותר מ 0 0/7ד קוטר "לצנורות פלדה ע -
 מ'. 3.00 -ומעלה לא יותר מ  0 0/0לצנורות פלדה בקוטר " -
 מ'. 1.00 -לא יותר מ 0" - 2/7לצנורות נחושת קשים עד לקוטר " -
 מ'. 1.50 -ומעלה לא יותר מ 0 0/7לצנורות נחושת קשים מקוטר " -

 
 ולא מטלטלת.ה ורה קבועצנורות נקזים מברזל יציקה יתמכו מתחת לכל ראש בצ

 
 מהמרחקים הנ"ל, בערך פעם בקומה. 1.5המרחקים לחיזוק צנורות יציקה מאונכים יהיו פי 

 
לקונסולים, לתמיכות ונקודות קביעה שהן שונות וחייבות להיות תואמות למרחקים מהתקרות 

במיוחד והקירות, על הקבלן להכין תכנית לאישור המפקח. הקונסולים חייבים להיות חזקים 
 מדו בלחצי ההתפשטות האקסייליים.יעש
 

 שסתומים 30.30
 

יתאימו ללחצי העבודה במערכות והתושבות לטמפרטורה של המערכות. הקבלן יספק השסתומים 
 מכל סוג שסתום שמפורט בכתב הכמויות. דוגמאלמפקח 
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 חיטוי ושטיפת המערכת  30.30
 

ע"פ הנחיות משרד ש, תבוצע א-מי כיבויחיטוי ושטיפת מערכת המים הקרים והחמים, מערכת 
 הבריאות ובפיקוחו.

העבודה היא אחראית ביותר ולכן תבוצע בהתייעצות עם משרד הבריאות, בהשגחתו האישית של 
 מנהל העבודה ומומחה שמוכרים לו כל אמצעי הבטיחות.

 לשימוש.ן ומסירת ותהעבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים, לפני אכלוס הקומ
ע"י משאבת מינון  .ורה כזאת שבכניסת המערכת יכניסו מי כלור בכמות הדרושהבצה תבוצע העבוד

ילחצו את המים למערכת, לאחר מכן ינוקזו כל ברזי היציאה המורכבים במערכת עד שלמים 
 טולידול.-היוצאים יהיה ריח של כלור או שהמים ייבדקו ע"י תמיסה אורטו

ת במים נקיים, שמכל ברז יוצא ומכל שסתום רכת כל המעאחרי החיטוי יש לשטוף באותה צורה א
 דקות. 8ניקוז יזרמו בפתיחה מלאה המים במשך 

 החיטוי והשטיפה יהיו כלולים במחיר הצנרת.
 
 
 

 קבועות תברואיות ואביזריהן  30.31
 

 קבועות החרס שיסופקו על ידי הקבלן, תהיינה בצבע לבן, מסוג א', ללא פגם. (0
ם אחידים כלפי הרצפה הגמורה, בתוך החרסינה, על מתקני תליה כמפורט הירכבו בגבכיורי רחצה יו (0

 בכתב הכמויות או בתוך משטחי גרניט לפי התוכניות.
 בין הכיור והמשטח ימרח סיליקון למניעת מעבר מים.

 אסלות ועביטי שפכים יחוזקו לרצפות או לקירות בברגי פליז מצופי כרום. (2
 ימרח במלט לבן לשם יצירת מגע מלא.י של הכלי משטח המגע של השוליים

 ראשי הנקזים יורכבו כך שלא יבלטו מהקיר לכלים עם מוצא "פי".
. כמפורט בכתב הכמויותחרושתי מתקן תליה אסלות תלויות תורכבנה על פני החרסינה ותחוזקנה ל (7

  לכל אסלה תותקן יציקת בטון אחורית לחיזוק.
 ט לבן.משטח המגע לחרסינה ימרח במל

קבועות מיוחדות שיסופקו על ידי הקבלן או על ידי המזמין, יורכבו בהתאם להוראות ההרכבה של  (8
 היצרנים ולפי ההוראות המתאימות המפורטות לעיל.

 מתקנים חרושתיים להתקנת קבועות על קירות גבס יהיו כלולים במחיר הקבועות. (0
 .ולרבות ליטוש, 217' מסחלד -אל קבועות מפלדת על חלד )נירוסטה( יבוצעו מפח (4

 קבועות סטנדרטיות יהיו במידות בהתאם לתאורים ברשימת הכמויות.
קבועות בלתי סטנדרטיות יהיו בהתאם לתוכניות ובעובי המסומן בתוכם כאשר כל הפינות מעוגלות, 

 כל החורים או החריצים הנוצרים ע"י הקיר ובין הקערות יסתמו בפרופיל נירוסטה.
ברקה, ההלחמות וכו' חייבות להיות ממדרגה ראשונה ויש להבטיח שבמקומות הההליטוש ועבודות 

 הריתוך לא תעלה חלודה.
 כל כלי יסופק יחד עם רגליים ו/או קונסולים במספר מתאים שיבטיחו יציבות הכלי.

 במידה וחסר על הקבלן בתאום עם המפקח להוסיף רגליים וקונסולים ללא תוספת מחיר.
 ים לרצפה.לין את הרגהקבלן יבט

 .לפני מסירת העבודה למפקח, על הקבלן לבצע ליטוש נוסף באתר
 
 
 
 
 
 האביזרים לקבועות התברואיות 30.43.

 
כגון: סוללות למים קרים וחמים, ברזים יוצאים, רוזטות, החלק החיצוני של ברזים  כל האביזרים .0

רות לפקקים, סיפונים ורשתות רשיורים, שפנימיים, מזרמים, ווי חיזוק והברזים שלהם, ונטילים לכ
 ומצופים כרום מלוטש. 171לעביטי שפכים )סלופסינק( יהיו מסגסגות נחושת ת"י 

 יהיו כמפורט ברשימת הכמויות. הידיות לסוללות וברזים .0
 
המורכבים מתחת לכיורים, יהיו עם כפות כרום מלוטשות ויורכבו מתחת לכל  הברזים הפנימיים .2

 ורט אחרת בתכנית.פ ף, אם לאכיור ומשט
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 יורכבו, אם לא פורט אחרת בתכניות, במרכזי הכיורים בגובה אחיד מהרצפה הגמורה. האביזרים .7
 .   גובה הרכבת האביזרים, אם לא צויין אחרת בתכנית, יהיה:8

 ס"מ 105 לברזים או סללות לכיורים  -
 ס"מ  90 מזרמים לאסלות  -

ידה המדויקת, על הקבלן לתאם ולברר עם הקבלן הראשי המי קביעת המידות הנתונות הן בערך לפנ
את הגודל המדוייק של אריחי החרסינה ורוחב החריצים, כדי שהמוצאים מהקיר יהיו תמיד בין שני 

 אריחים.
 

 לפני הזמנת קבועות תברואיות מיוחדות על הקבלן לבצע מדידה מדויקת במקום.
 שהוזמנו ללא מדידה זו. ותבור קבועלא תתקבל כל תביעה כספית של הקבלן ע

 
 מערכת מים קרים, חמים ומי כיבוי אש 30.44

 
ויבוצעו  ובכתב כמויות כמתואר בתכניות PPRאן  SPצנורות אספקת מים קרים וחמים יהיו צנורות 

 .מתאמיםעם ספחים  בהלחמה או לחיצה
 .)כלול במחיר הצנרת(תבוצע שטיפת ניקוי לפני התקנת הצנרת 

 יח ניקוי מוחלט של הצינור.בטצריכה לההשטיפה 
לאחר ניקוי הצנורות יש לשים לב לאחסון ושינוע של הצנרת כולל מצב הניקיון של כלי העבודה ע"מ 

 למנוע חדירת לכלוך לתוך הצינור.
 במידה וצנור התלכלך הוא יעבור תהליך ניקוי מחדש.

 
"  או SPכדוגמת תוצרת " לבטילן מוצצנרת המים בקירות  תבוצע מצנורות אלומיניום מצופה פוליא

" עם מחברי לחיצה. ביצוע העבודה יהיה ע"פ הוראות היצרן וע"פ תכנית יצרן מאושרת פולירול"
 ובהשגחת שרות השדה. תעודות אישור שרות השדה ימסרו למפקח.

 בשום מקרה לא יבוצעו מחברי לחיצה במילוי הרצפה, אלא בקירות בלבד.
 

 
 בידוד צנורות  30.40

 
 צנורות גלויים של מים חמים סניטריים ודביד .א

. השרוולים  01%שרוולי בידוד בעובי כמפורט בכתב הכמויות עם עטיפת סרט פלסטי בחפיפה של 
 יושחלו על הצנורות )לא ייחתכו לאורך(.

 
 

 
 עטיפת פח .ב

ס"מ.  2מ"מ. סגירת הפח ע"י מנעולי פחחות כלפי מטה. החפיפה לאורך תהיה  0.6פח מגולבן בעובי 
 לקביעת הצנורות.ות ומעל החובקים צנורות יבודדו לכל אורכם כולל הסתעפויות והקשת

 ס"מ לפני האוגן, הרקורד או האביזר. 2שסתומים ואביזרים לא יבודדו, והבידוד ייפסק 
 הבידוד רוזטה מפח מגולבן. בכל הפסקת הבידוד כנ"ל יש לסדר לגמר

 
 
 

 בידוד צנורות בחריצים .ג
 צנורות מים חמים המורכבים בחריצים בקירות, יבודדו עם שרוולי בידוד כמפורט בכתב הכמויות.

 
 מערכת נקזים ואוורור 30.40

 
 .HDPEתבוצע מצנורות 

 ספחי הצנרת יהיו מתוצרת יצרן הצנורות.
 אם לדרישות הל"ת.כל מערכת הנקזים והאוורור תהיה בהת

 תשומת לב הקבלן להתקנת ביקורות בהתאם להל"ת.
 (.E.P.D.Hתהיה מפוליאתילן בצפיפות גבוהה ) 2צנרת הדלוחין במילוי ובקירות בקוטר עד "
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. ההכנה לחיבור ליחידות המיזוג תהיה במחבר בהדבקה PVC-תהיה מ מז"א הגלויה יניקוזצנרת 
 הצנרת.חרושתי ייעודי. המחבר כלול במחירי 

 
 מבחנים  30.41

 
 שעות. 24ק"ג/סמ"ר למשך  12מערכות המים תיבדקנה בלחץ הידראולי של 

 לא תורשה ירידת לחץ כל שהיא.
 
 לוח מחירים ורשימת כמויות 030.4
 

 תנאי מחירים לכתב הכמויות
 

 התחשבות עם תנאי החוזה
 

אות הכרוכות במילוי תנאי המחירים המוצגים ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצ
 החוזה ותנאי המפרט על כל פרטיהם, לרבות:

 ( כל החומרים והפחת שלהם ובכלל זה מוצרים ויחידות ציוד לסוגיהם.0)
( כל עבודות ההרכבה וההתקנה וכל עבודות העזר וחומרי העזר הדרושים לקבלת יחידות       0)

 מושלמות.
 ות.( השימוש בכלי עבודה, מכשירים ומכונ2)
 ( הובלת החומרים, כלי העבודה וכו' ובכלל זה העמסתם, פריקתם, חלוקתם בבניין או באתר.7)
 ( אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.8)
 ( המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, מכס, מס קניה וכו'.0)
 ות המוקדמות והמקריות.( הוצאת כלליות של הקבלן ובכלל זה הוצא4)
 ( הוצאות אחרות, מסוג כל שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.8)
 ( רווחי הקבלן.1)
 
 אופני המדידה 030.4
 

 כלליא. 
 
 ( כל המדידות תהיינה נטו בלי תוספת עבור פחת ושבר.0)

קומם ותרוכז  ( המדידה תירשם בפנקסי מדידה עם דפים ממוספרים, מסודרים לפי סוגי העבודות ומ0)
 בדפי ריכוז מסודרים, לפי סעיפי יחידות המלאכה של רשימת הכמויות.

( כל דף מדידה יקבל את אישור המפקח לפני כיסוי הצנורות, כדי שתהיה לו אפשרות לבדוק את 2)
 המדידות.

 העתק מכל דף מדידה מאושר יימסר לקבלן.
 

 עבודות עזר וחומרי עזרב. 
 

עיפי רשימת הכמויות הם תמציתיים ומחירי היחידה ייחשבו ככלולים תיאורי יחידות המלאכה בס
 את כל עבודות העזר וחומרי העזר.

מתן פירוט של חומרי עזר או עבודות עזר בתיאורי יחידות המלאכה ברשימת הכמויות אינו גורע 
 מהכלליות המפורטת מטה.

 
 

 עבודות וחומרי עזר כוללים את:ג. 
 

 או הלחמה לכל סוגי צנורות האספקה וכל סוגי צנורות הניקוז.( ספחי הברגה או ריתוך 0)
 ( חובקים, ווים, קונסולים, תמיכות וזיזים להרכבת ולקביעת הצנורות:0)

 ווים ושלדיות לשלטים או למכשירי בקרה למיניהם. -
 מסגרות פלדה ליסודות. -
 זיזים לקבועות סניטריות. -

 ליפס" או ברגי יריה.( ברגים לסוגיהם וברגי יסוד, ברגי "פי2)
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( התחברויות למערכות של כל הקבועות הסניטריות, האביזרים, המוצרים ויחידות הציוד שיסופקו 7)
 ו/או יורכבו ע"י הקבלן.

 ( שרוולי פי.וי.סי. לחיבור, אסלות ועביטי שפכים למערכת הנקזים.8)
 מקיר מטויח או מהרצפה.( רוזטות לסוללות, ברגים, מזרמים וסיפונים לכל הצנורות שיוצאים 0)
( חומרי איטום לסוגיהם, כגון: לוחות קלינגריט וגומי, טבעות ושרוולי גומי, חבל אסבסט ופשתן, 4)

 מיניום, משחות איטום, סרטי טפלון וכד'.
 ( עבודות צבע8)
 ( חומרי ריתוך והלחמה.1)

חים )פרט לחיצוב פתחים ( עבודות הכנה בשלד הבניין להעברת צנורות, חיצוב וסתימת חריצים ופת01)
 מ"מ עובי(. 10עוברים בקירות או תקרות בטון מלא מעל 

( תיקוני הבידוד לצנורות עם בידוד נגד קורוזיה, שנפגע בזמן הרכבתם בקרקע או שנתקלפו לצורכי 00)
 ריתוך או חיבור.

רות במשך תקופת ( בדיקות ומבחנים, הפעלות נסיוניות והרצות של יחידות ציוד, הדרכת מפעילים, שי00)
 האחריות.

 
 מדידה לפי מספר יחידותד.                             

 
 ( קבועות סניטריות לסוגיהן.0)
 ( סוללות, ברזים יוצאים לסוגיהם, ברזים פנימיים, מזרמים, סיפונים והונטילים.0)
 ( מחסומי ריצפה למיניהם וקופסאות ביקורת.2)
 ( שסתומים לסוגיהם.7)

ויות לציוד או מכשירים שיסופקו ויורכבו באתר ע"י אחרים ולא באמצעות הקבלן, ימדדו ( התחבר8)
 ויסווגו לפי תיאורי היחידות וישולמו בתור תוספת מעל מדידת הצנורות והאביזרים.

( התחברויות לצנורות אספקה קיימים )מיועד לעבודות שינוי במתקנים קיימים או לפי הוראות 0)
ירת הקוים וניקוזם, כמו כן תאום זמן ושיטת הביצוע ואת התוספות עבור המפקח( יכללו את סג

 עבודת לילה בהתחברויות לצנורות הנמצאים בשימוש.
עבודות הפירוק ותיקוני הבידוד המפורק נכללים במחיר ההתחברות. חומרים חדשים ימדדו בהתאם 

 לסעיפי המדידה של כתב הכמויות.
 ס"מ עובי, שלא הוכנו מראש. 10בטון מעל  ( קידוח חורים בתקרות או קירות4)
 

 מדידה לפי יחידות אורךה.                            
 

 כולל בכל סוגי הצנרת לרבות צנרת נחושת. 0לא תשולם כל תוספת עבור ספחים בקוטר עד "
וגנים ( צנורות לסוגיהם ימדדו לאורך ציריהם, כולל הספחים ואביזרים מוברגים. אורך שסתומים מא0)

 יופחת מאורך המדידה.
( בידוד צנורות יסווגו לפי הקוטר הנומינלי של הצנור המבודד וסוג הבידוד וימדדו לאורך ציר הצנור 0)

 המבודד וללא הורדה עבור אורך שסתומי הברגה בלתי מבודדים.
ת לא תשולם תוספת כלשהיא עבור בידוד ספחים, ועבודת בידוד הספחים תהיה כלולה במחיר הצנר

 לרבות רוזטות בכל נקודה בה נגמר הבידוד.
( תוספת מעל מדידת אורך הצנורות עבור ספחים יימדד ביח' וישולמו רק אם פורטו תוספת כנ"ל 2)

 ברשימת הכמויות ורק עבור אלו שפורטו.
 אם לא פורטו תוספות עבור ספחים, על הקבלן לכלול את מחירם במחירי הצנורות.
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 שגילוי וכיבוי א 01פרק 
 

 מערכת ספרינקלרים 01.33

 
 כללי   א.
 

אש וביצוע העבודות -אישור התכנון והביצוע ע"י מכבי ,זה כולל את מערכת הספרינקלרים פרק
המפורטות בהמשך לפעולה מושלמת, כולל הפעלה וניסוי, הרצה, הדרכה ואחריות, לרבות אישור 

 מכון התקנים.
 

(, למפרט הטכני הכללי 0101במהדורת  NFPA 13 ) 0חלק  0810כל העבודות יבוצעו בהתאם לת"י 
 לעבודות בנין שבהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרדי ממשלה בהוצאתם האחרונה.

 מוקדמות. - 00פרק 
 מתקני תברואה. - 07פרק 
 מתקני חשמל. - 08פרק 
 כיבוי אש. - 34פרק 

 
פת עבור ספחי צנרת אשר לא פורטו הנ"ל לא תשולם תוס 07בניגוד לאמור בסעיף אופני מדידה פרק 

 במפורש בכתב הכמויות ומחירם יכלל במחיר הצנרת.
 

 הכרת המתקנים, הבנין והאתר   ב.
 

לפני הגשת הצעת המחיר על הקבלן ללמוד את התכניות ואת מבנה הבנין, כמו כן עליו לבקר באתר 
 להכרת הגישה, המערכות הקיימות ואופן הביצוע.

 
 תנאי העבודה ג.  

 
. הקבלן מצהיר כי הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מהם לגבי ביצוע העבודה ולקח 0

 בחשבון בקביעת המחירים לביצוע העבודה את כל התנאים שיש להם ערך כספי.
 

 ת ק נ י ם  ד.
 

. כל 2010במהדורה שאינה מוקדמת ממהדורת  NFPA-13מערכת הספרינקלרים תבוצע ע"פ תקן 
ם אשר ישמשו את הקבלן לביצוע העבודה כגון ספרינקלרים, ברזי אזעקה, מפסקי הציוד והאביזרי

 .F.M/U.Lזרימה, שסתומים ומחברי צנרת יהיו מאושרים ע"י .
 הצנרת תישא תו תקן ישראלי.

 
 מסמכים ותכניותה.   

 
של כל המערכת וחישובים הידראוליים מפורטים ע"פ  1:50הקבלן יכין שרטוטי עבודה בקנה מידה 

. יחד עם השרטוטים יגיש הקבלן לאישור המתכנן ומכון התקנים את רשימת הציוד NFPAדרישות 
 המלא אשר בדעתו להשתמש לצורך ביצוע העבודה כולל פרוספקט יצרן לכל מוצר ואביזר.

התכניות והחישובים ההידראוליים יוגשו ע"י הקבלן למכון התקנים לפני תחילת הביצוע. עלות 
 ל הקבלן ותהיה כלולה במחירי העבודה.תחול ע –הבדיקה 

רק לאחר אישור המתכנן ומכון התקנים לכל מוצר, תכנית ואביזר יורשה הקבלן להתחיל בביצוע 
 העבודה.

 דחיית חלק מהמוצרים והאביזרים שיוגשו לאישור ע"י המתכנן הינה סופית ואינה ניתנת לערעור.
 כנן.הקבלן יגיש שוב לאישור מוצרים אלה בתאום עם המת

 ביצוע העבודה מותנה גם באישור זה.
 " לעבודה שביצע.AS MADEבגמר העבודה יגיש הקבלן למתכנן שרטוטי עדות "

 אישור תכניות אלה הינו תנאי לתשלום החשבון הסופי של הקבלן.
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 דרישות טכניות   ו.
 

 .01ומעלה תבוצע מצנורות פלדה מגולבנים עם תפר סק.  0 0/0כל הצנרת במערכת בקוטר "
 ".VICTAULICהצנרת תחובר באמצעות מחברי "

 .71תבוצע בהברגה מצנורות פלדה מגולבנים ללא תפר סק.  0 0/7" -ו 0כל הצנרת במערכת בקוטר "
מיקרון, ע"פ  001וליאסטר מותך בעובי מינימלי של יהיו מצופים  חרושתית  באבקת פצינורות ה

 של "אברות". APC-Pמפרט 
 -יקוני צבע והשלמות בלבדצביעה ידנית תורשה לת

 הצנרת תצבע בשכבת צבע יסוד מגינול ובשתי שכבות צבע עליון אדום.
 

, בכל ענפי הצנרת תותקן תליה אחת לפחות NFPA -ב 13-14כל תליות הצנרת יהיו בהתאם לפרק 
 בין שני ספרינקלרים.

 הקבלן יביא לאישור המתכנן את דגמי התליות.
 
 י לניסוי המערכת.במערכת יותקנו ברזי ניסו  -
אטמ' ויהיו מאושרים  16כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של   -
.F.M/U.L        . 
 
 ספרינקלרים   ז.
 

 תואת טמפרטור F.M./U.Lכל ראשי ההמטרה המותקנים במבנה יהיו מסוג נתיך וישאו אישור .
 הפתיחה.

מבנה התקרה הדקורטיבית ויהיו הספרינקלרים במערכת התקרות האקוסטיות יהיו משולבים ב
QUICK RESPONSE .לרמת סיכון נמוכה 

 ומפתח להתקנתם. NFPAבנוסף יספק הקבלן ארון עם ספרינקלרים מכל סוג להחלפה ע"פ הוראות 
 

 אחריות ח. 
 

 קבלן המערכת יהיה אחראי כלפי המזמין למערכת השלמה.
 מהדורה אחרונה. NFPA -במערכת הכבוי תהיה בהתאם לכל הדרישות וההנחיות כמפורט 

תהיה על  NFPAהאחריות הסופית והבלעדית לתקינות המערכת ולפעולתה בהתאם לדרישות 
 הקבלן.

במשך תקופת האחריות יטפל הקבלן במערכת על כל חלקיה ויחזיקה תמיד במצב תקין ונקי. במידת 
או חומרים הצורך יספק הקבלן תקופה זו חלקים, אביזרים, מערכות, התקנים, מכשירים, 

הדרושים, כשהם חדשים ומהטיפוס המשוכלל ביותר לביצוע השירות ואלו יהיו תמיד מתאימים 
למפרט ולתקנים. את כל ההפרעות שתחולנה בתקופת האחריות, יסלק הקבלן מיד ועל חשבונו הוא 

וע שעות אחרי ההודעה. אם פיגר הקבלן בתיקון, רשאי המזמין, להזמין בעל מקצ 24 -ולא יאוחר מ
 מיומן על חשבון הקבלן לתיקון התקלה.

בדיקת תכניות ה"עדות" וקבלת המתקן ע"י המזמין ו/או בא כוחו, אינם משחררים את הקבלן 
 מאחריותו.

לכל חלק שהוחלף עקב פגימתו בתקופת האחריות ו/או בתומה יתן הקבלן אחריות נוספת לאותו 
 חלקה לשנה מיום החלפתו.

הקבלן לבצע את השירות של המערכת. כן יהא הקבלן )חוץ מתקלות  בתקופת האחריות הנ"ל חייב
חודשים, לנקות ולבצע את כל העבודות  0וקלקולים אשר עליו לסלקם כאמור לעיל( חייב לבדוק כל 

 הקשורות בשירות.
 במשרד המזמין יותקן ספר "שירות" בו יירשמו דו"חות על קלקולים בעבודה וזמן ביצועה וכו'.

 חלק ממסמכי המסירה בתום תקופת האחריות.ספר זה יהיה 
למרות כל האמור לעיל ו/או בכל מקום אחר, הקבלן לא חייב בתיקון כל תקלה או קלקול כאמור, 

שמקורם בתיקון ו/או בטיפול ו/או בהפעלה ו/או בשירות לא נכונים בידי מי שלא הוסמך לכך ו/או 
ברשלנות ו/או כתוצאה מנסיבות אחרות  כתוצאה מבלאי רגיל ו/או חבלה, בין אם במכוון ובין

 שהקבלן לא יכול היה לצפותן מראש.
 עקב שינוי תכנון או שינוי תואי הצנרת.


