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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  60פרק 
מפרט זה בא להוסיף ולא לגרוע מהמפרטים המצורפים לרשימות האדריכלים.  בכל מקרה של 

 סתירה המפרטים של האדריכלים והרשימות יהיו עדיפים על מפרט זה . 

 

יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים. אם ברצון הקבלן לספק  פרטי הנגרות והמסגרות 60.61

ויועץ  מתוכנן, עליו להגיש תכנית של השינוי המוצע ולקבל את אישור המתכנןמוצרים שפרטיהם שונים מה

 הבטיחות לעמידות המוצר בתקן אש.

 

המפעל שיספק את המוצרים וכן  -תסופק לבנין רק אם וכאשר יאושרו מראש ע"י המתכנן  נגרות מתועשת 60.62

 .251, 252, 252מפמ"כ  דוגמה של כל מוצר שיסופק, כולל תעודה המעידה על עמידתו בדרישות

 

יימדדו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע הנגרות והמסגרות. על הקבלן להודיע למפקח על כל  מידות הפתחים 60.62

סטיה בין מידות הפתחים בבנין למידות בתכניות. האחריות על התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית 

 רושות בין ידיות בהלה.יש לשים לב במיוחד למידות נטו סופיות הד על הקבלן.

 

מוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו רק בנגריה או מסגריה שיאושרו מראש ע"י המפקח. המפקח רשאי לבקר  60.60

 בהם בכל עת ולבדוק את החומרים וביצוע העבודה.

 

 .מכל מוצר גמור על כל חלקיו לאישור המפקח ו/או המתכנן דוגמאלפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר  60.65

 

מוצרי פלדה ונגרות שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם. אין להשתמש  60.60

במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. מוצרים או חלקים שימצאו פגומים 

 יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.

 

מתאים לכל דרישות התקנים    כמפורט ברשימת הנגרות מעץ צעו מוצרי הנגרות בהיעדר דרישה אחרת יבו 60.67

 . סיקוסים שאינם בריאים יוצאו מהעץ וייסתמו בפקקי עץ בריא מאותו סוג.25הישראליים ובפרט ת"י 

 

 י.לפחות בצידם הסמו 2לפחות בצידם הגלוי ומסוג  1מסוג  27לבידים למוצרי נגרות יתאימו לדרישות ת"י  60.68

 

)המכונה גם "פנל" או "לוח נגרים"( יתאים לדרישות התקנים הישראליים. בהיעדר דרישה אחרת  לוח לבוד 60.60

 מ"מ. -0תהיינה המילואות )המילוי( מעץ לבן )אשוח( ועובי הלבידים לא יקטן מ

 

יהיו חשמליים מ"מ. ריתוכים  2בעובי מינימלי של  27STעל כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  מוצרי פלדה 60.16

 בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.

 

לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המתכנן לדוגמאות, אחת מכל סוג, שיסופקו  הפרזולכל  60.11

 ע"י הקבלן.

ומחירה  מפורט ברשימות הנגרות והמסגרותעשה בהתאם לתי צביעת עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה 60.12

 כלול במחיר היחידה.
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 מודגש בזאת שכל אלמנטי המסגרות יהיו מגולבנים. 60.12

 

את המוצר על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו ובכלל זה: אספקה,  מחירי יחידה כוללים 60.10

ה למלבנים באתר, אביזרי קביעה, זיגוג כנדרש, כל הובלה, שמירה, צביעה והרכבה באתר כולל התאמ

,ידיות צפויים ופסי הגנה, גילוון, מחזירי שמן וג'נרל מסטרקי הפרזול כנדרש, מנעול רב מפתח )מסטר קיי(

כמו  .ובמפרטים ובפרטים בתוכניותוהנגרות מפורט ברשימת המסגרות כולל כל הוכו'. הכל קומפלט  בהלה

ים קיימים לביצוע אלמנטי נגרות ומסגרות חדשים לרבות סיתות, התאמות כן המחיר כולל התאמת פתח

 וכו'.

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 60.15
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 מתקני תברואה - 60פרק 

 
 תאור העבודה 67.1

 במסגרת הקמת המרפאה יש לבצע את העבודות העיקריות הבאות:
 
 אספקת מים קרים .א
 
 אספקת מים חמים .ב
 
 כיבוי אש .ג
 
 אש אוטומטי מערכת ספרינקלריםהכיבוי  .ד
 
 שפכים ודלוחין .ה
 
 גשם .ו
 
 קבועות .ז

  
 

 
 תנאים כלליים 67.2

 
  צוע העבודהבי 67.2.1

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

אלה שימסרו במהלך העבודה למטרת הבהרות, הסברים, התכניות הן אלה שנמסרו עם המכרז ו 
השלמות ו/או שינויים. לקבלן לא תהא כל זכות תביעה בגין השינויים גם אם הם עומדים בסתירה 

 להיקף החוזה הכולל ו/או כתב הכמויות.
ות להיות שונות )כגון סידור חדרים, חלוקה פנימית, סידור עשוימודגש בזאת כי התכניות לביצוע  

וכו'( וכי החומר להצעת המחיר הינו לצורך קביעת  , פרטיםונה ליחידות השרותים, העמדת ציודש
 מחירי היחידה אשר אינם משתנים בגין שינוי התכנון כל עוד נמסר לקבלן לפני הביצוע בפועל.

כל שרטוט שינויים שימסר לקבלן מבטל את כל הקודמים לו בנושא והקבלן יהא אחראי לכל  
 שתה שלא בהתאם לשרטוט המעודכן לאחר שימסר לידיו. פעולה שנע

לפני תחילת ביצוע עבודות ביוב וניקוז על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים )שוחות, קווים  
על ידי מודד מוסמך את רום ההתחברות. המדידה תתבצע במועד שיאפשר  למדוד בפועלוכו'(, 

 ביצוע עבודות ללא עיכובים.
י התאמה בין המדידה ונתוני התכנון על הקבלן לידע מידית את המפקח לצורך במידה וקיימת א 

 קבלת פתרון מהמתכנן.
 .פיקוד העורףפי התקנות, המפרטים ואישור -עבודות במרחב מוגן יעשו על 
הציוד המסופק, גם אם נרשם דגם ויצרן מסוים במפרט,  לכליש לקבל אישור מוקדם מהמפקח  

 ת.בתכניות או בכתב הכמויו
 ציוד יותקן באופן שתתאפשר גישה נוחה להכנסה והוצאה, טיפול ואחזקה. 
 ציוד אשר לגביו קיימות הוראות היצרן, יותקן ויופעל בהתאם להוראות אלה. 
גם אם לא מצא הדבר  , לקבלת מערכת מושלמת ופועלת,העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה 

 את ביטויו בתכניות או במפרטים.
 לעיל כלול במחירי היחידה השונים. כל האמור 

 
 

  מסירת המערכת 67.2.2
עם סיום העבודה ולקראת מסירת המערכת יכין הקבלן סכמות מעודכנות של המערכות  א. 

יצויינו מספר הציוד, פרטי הציוד, כיווני זרימה וכו'. כן יכין הקבלן תכניות עדות  אשר בהן
(AS MADE) תהיינה ממוחשבות מו. תכניות העדות לאלה שנמסרו לו ואלה שהכין בעצ

תת קרקעית כגון מים, אספקות, ביוב ותיעול  . תכניות עדות של קווי צנרת(2666)אוטוקד 
 .על חשבונו באמצעות מודד מוסמך יתבססו על מדידה שיערוך הקבלן
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הקבלן יכין שילוט מפורט לכל המשאבות, הציוד, הברזים הצנרת וכו'. השילוט  יהא עשוי  ב. 

צדדי גרבופל. השלטים יחוברו למקומם באמצעות שרשרת )פליז או מגלוונת( -נדוויץ דוס
 ס"מ. 5X15או באמצעות ברגי קדמיום. גודל מינימלי של השלטים 

שילוט של ברזים הנמצאים בחלל תקרה מונמכת יעשה הן על הברזים והן עם שלט נוסף   
 תפקיד הברז. המותקן על  הקיר/ מתחת לתקרה בסמוך לברז ומצין את

הקבלן יפעיל, יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר שעברה הרצה במשך  ג. 
 .באופן תקיןלפחות והיא עובדת  שבעה ימים

 :תיק הכולל לקראת המסירה יכין הקבלן ד. 
, כת תכניות מושלמת, המראה את הביצוע בפועל, כולל עבודות נסתרותמער (      1  

 של קבועות, ציוד וכו' ופרטי העבודות.מיקום סופי 
לצורך כך מדיה (. הקבלן יקבל 2666התכניות יבוצעו במערכת תיבם )אוטוקד    

 .המקורי עם תכנון המערכת מגנטית
 תאור הפעלת המתקן ותאור פעולת כל אחת ממערכותיו.    (    2  
הכל בשפה  ונעת.הוראות הפעלה ותפעול, הוראות אחזקה שוטפת ואחזקה מ       ( 2  

 עברית.
רשימת ציוד, מכשירים אביזרים וכו' לרבות רשימת חלפים מומלצת ופרטי         (0  

 כתובת וטלפון(. הספקים )שם,
 תעודות אחריות מספקים/ יצרנים כשהן רשומות על שם המזמין. (5  

 2אישורו יסופקו  לאחר פקח.לאישור המ תיקבשלב הראשון יוגש   
 .מושלמיםתיקים 

 קבלת החומר האמור לעיל הינה תנאי לביצוע מסירת המערכת.  
אם יקבע המפקח כי המתקן גמור ופועל כראוי, בהתאם לתכניות ולמפרטים, הוא יתן על  ה. 

בכתב לקבלן )תעודת השלמה(. במידה ויתגלו ליקויים אשר אינם מפריעים  כך אישור
יב לתקנם תוך פרק זמן שיקבע ירשמו בדו"ח הקבלה והקבלן מתחי לתפעול המתקן, הם

 המפקח.
הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן. על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו  ו.

 כך שיוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות. להדריך האנשים
 כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה. ז. 

 
  תאום 67.2.2

קבלנים נוספים  ,קבלן הבניה, קת אחזקה, קצין בטחון, מחלהמפקחהעבודה תבוצע בתאום עם  
 הפועלים באתר ובתאום עם המשתמשים באתר. אי לכך יקפיד הקבלן על הנושאים הבאים:

תיאום העבודה עם המפקח במקום. ייתכן ויהא צורך לעבוד בימים ובשעות לא רגילים.   - 
 .ובכתבאין לנתק או לחבר קווים לפני תיאום ואישור מראש 

ום וביצוע עבודה בשלבים שהינם תוצאה של עבודות המבוצעות ע"י קבלנים אחרים יאת  - 
 להבטיח רציפות אספקות. או בשל הצורך

לא לעבוד בעבודות רועשות בשעות שהדבר מפריע למשתמשים בבנין ובסביבתו. שעות   - 
 הפעילות לעבודות רועשות יקבעו על ידי המפקח בהתאם לתנאים בשטח.

 להניח חומרים וציוד במקומות המפריעים לתנועה החופשית.לא   - 
 .ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למנוע פגיעה ברכוש ובנפש  - 
 בעבור פעולות אלה לא תשולם לקבלן כל תוספת. 

 
  אחריות 67.2.0

משך תקופת הבדק  ' ולפעולה תקינה של המתקן.והקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים וכ 
או הינה למשך שנתיים יות לצנרת, למערכות האלקטרו מכניות ולכל הקשור למפרט זה, והאחר

 לפי תנאי החוזה, הגבוה מביניהם.
השירות והאחזקה יבוצעו על ידי המשתמש בהתאם להוראות התפעול והאחזקה שיתן הקבלן  

 ן המבצע.והפעולות ירשמו בתיעוד כפי שיידרש. פעולות אלה אינן גורעות מאחריותו של הקבל
ביצוע העבודות על פי המפרט והתכניות אינו מוריד מהקבלן אחריות מלאה לפעולת המתקנים  

והוא האחראי הבלעדי לתקלות הנובעות משגיאות בתכניות ובמפרטים שקבלן בעל ידע מקצועי 
 מסוגל לגלותן. לצורך מתן הסברים יפנה הקבלן למתכנן עד שפעולת המתקנים תהא נהירה לו.

דה שהמתכנן הביע דעתו בזמן בחירת החומרים או הציוד או שאישר את העבודה במהלכה העוב 
 אינה משחררת את הקבלן מאחריות מלאה.

 ידי המזמין.-האחריות מיום קבלת המתקן )בכתב( עלתקופת הבדק ותחילת  
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  בטיחות אש לעבודות בחום 67.2.5

הנדרשים על מנת להבטיח את אזור  על הקבלן חלה חובה בלעדית לנקוט בכל האמצעים א. 
"העבודות בחום" מפני דליקה או התפוצצות וזאת על ידי פינוי ציוד, פינוי רכב,  ביצוע

 בידוד והגנה על ציוד וחומרים מפני דליקה. דלק, צמחיה, אמצעי
עבודות בחום מתייחסות לביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה או חיתוך  ב. 

או שימוש באש גלויה, או כל עבודה שעלולה לגרום להווצרות דליקה/ אש  באמצעות חום
 וכו'.

"האחראי"( אשר תפקידו  -על הקבלן המבצע עבודות בחום למנות אחראי מטעמו )להלן  ג. 
 תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לנוהל זה. לוודא כי לא

עד לביצוע העבודות בחום בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיו ד. 
מטר ממקום ביצוע  16הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של לפחות  ויוודא

חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה  העבודות בחום, כאשר
 בלתי דליק.

י "צופה האש"( המצויד באמצעי כיבו -האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן  ה. 
לכיבוי החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.  מתאימים

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

 26מתחילת ביצוען עד לתום לפחות צופה האש יהיה במקום ביצוע העבודות בחום החל  ו. 
 סיומן על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות. דקות לאחר

פי -למען הסר ספק מובהר בזה כי אי קיום נוהל זה על ידו עלול לפגוע בזכויותיו על ז. 
 אשר נערכה בגין ביצוע הפרוייקט. פוליסת הביטוח

 לולות במחירי היחידה השונים.כל הפעולות בנושא שהוגדר לעיל כ ח. 
 

  ציוד וחומרים 7.2.0
כל פריט ציוד חייב לקבל אישור מוקדם של המפקח לפני אספקתו. לצורך אישור הציוד הקבלן  

 ימסור חומר טכני מפורט לאישור. רמת פרוט החומר הטכני תקבע על ידי המפקח.
רק בתנאי שהינם מוכרים, בעלי תו מודגש בזאת כי צנרת, ציוד, אביזרים, חומרים וכו' יאושרו  

תקן ישראלי או שהם מיוצרים במערב אירופה או בארצות הברית או שהם מיובאים משם והם 
שנים  2נושאים תו תקן מארץ היצור שלהם, כי קיים בארץ ניסיון חיובי מוכח עבורם בארץ במשך 

 של חלפים לציוד. לפחות וכי הספק הינו מנוסה ומחזיק מלאי מתאים להבטחת אספקה שוטפת
 

   הזמנת פקוח חיצוני 67.2.7
על הקבלן לתאם הזמנת בקורת חיצונית על ביצוע מתקני התברואה )נציגי הרשות, מכון התקנים,  

 או כל גוף אחר שקבעה הרשות ועמה חתם המזמין הסכם לפיקוח(. הטכניון
דיקה וקבלת האישורים מבצעי הבדיקה ונציגי הרשות והאחריות לביצוע הבעם האחריות לתאום  

 של הקבלן בלבד. תהא הדרושים 
מודגש כי אי מילוי תנאי זה עשוי למנוע או לעכב קבלת תעודת גמר ועל הקבלן יהא לשאת בכל  

 הכרוכות בכך. ההוצאות
 

  הזמנת התחברויות 67.2.8
 על הקבלן לתאם עם הרשות המקומית את הנושאים הבאים: 
 קבלת מד מים לבניה. א. 
 יבור מים סופי.ח ב. 
 חיבור ביוב. ג. 
 חיבור ניקוז. ד. 
 כל העבודות הקשורות לפיתוח או ביצוע כבישים ומדרכות. ה. 

 
ידי הרשות המקומית וזאת -התאום יעשה במועד המתאים תוך התחשבות בזמן ביצוע העבודות על 

 לגרום כל עיכוב הן בתחילת הביצוע והן לקראת מסירת הבנין. בכדי שלא
 ת אלו כלולות במחירי היחידה השונים.עבודו 

 
  תאום עבודות בשטח ציבורי 67.2.0

על הקבלן לתאם את עבודתו עם הרשות המקומית על כל מחלקותיה הרלונטיות ועם  א. 
הגורמים אשר להם עשויות להיות מערכות באזור העבודה )מחלקת התשתיות העירוניות, 

ח' רמזורים וכו', חברת חשמל, בזק, מחלקת המים, מחלקת הביוב, מחלקת תאורה, מ
 תקשורת בכבלים, רשות העתיקות וכו'(.
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כל התאומים עם הרשויות והגורמים שלעיל וההוצאות הקשורות בקבלת הרשיונות מהם  ב. 

יהיו על חשבון הקבלן. לא ישולם עבורם בנפרד אלא מחירם כלול במחירי היחידה 
 השונים.

 שתית קיימת בין אם היא מסומנת וביןהקבלן יהא אחראי לכל פגיעה בת ג. 
 אם לא.

על הקבלן לקבל רשיון ממשטרת ישראל לביצוע העבודה ובמידה והרשיון מחייב העסקת  ד. 
שוטרים בתשלום במהלך הביצוע הקבלן ידאג לתאום העסקתם וישלם את הנדרש עבור 

 שכרם למשטרה.
 הוצאות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.  
על פי רשיון המשטרה או גוף אחר העבודות יבוצעו בשעות לא מקובלות )ערב, במידה ו ה. 

 לילה וכו'( לא תשולם תוספת עבור עבודה בשעות חריגות.
הקבלן יגן על כל מתקן עילי )שוחות, עמודי תאורה, עמודי חשמל וכו'( וישמור על  ו. 

ם עליו לאתר שלמותם של מתקנים, מבנים, צינורות ומערכות תת קרקעיות אשר אות
ולגלות, הן על ידי איסוף אינפורמציה ותאום עם גורמים אחרים והן באמצעות מכשירי 

 גילוי מיוחדים.
המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו, עבודה בקרבת צינור כבל   

 או מתקן תת קרקעי אחר.
 תחילת העבודה נילפעל הקבלן למסור למפקח את כל הרשיונות והאישורים  ז. 

 בשטח.
הקבלן מתחייב שלא להניח מחוץ לשטח העבודה חומר או ציוד בצורה אשר תפריע  ח. 

 לתנועת רכב או הולכי רגל.
על הקבלן להחזיר השטח לקדמותו ולתקן על חשבונו כל נזק שיגרם. מומלץ לצלם )בציון  ט. 

 צילום.תאריך( את שטח העבודה לפני תחילתה ולקבל אישור המפקח על ה
 

 תכניות שיכין הקבלן 67.2.16
הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח, בהתאם לצורה ולפרטים שידרוש המפקח ממנו, את  א.  

 הבאות: התכניות
 תכנית יצור של אוגרי מים חמים.  -  
 מחלקים.  -  
  אמצעי תליה וחיזוקים.  -  
לך צנרת, חתכים, תכניות מפורטות לחדרים טכניים )העמדה, בסיסים, מה  -  

 איזומטריות, פרטים וכו'(.
מהלך צנרת )תכנית, חתכים ופרטים( בחדר מכונות, מסדרונות, תקרות אזורים   -  

 איזומטריות, פרטים וחתכים. ציבוריים, לרבות 
 סכמות תפעול ותכניות ביצוע ללוחות חשמל אותם מכין הקבלן.  -  
 יסודות לציוד.  -  
 וסטה.תכניות ציוד ניר  -  
 תכנית לסידורי צנרת בפירים כולל צנרת וציוד של קבלנים אחרים.  -  
תכנית ניקוזים ליחידות מיזוג אויר מתואמת עם תכנית ביצוע סופית של   -  

 המזגנים.
תכנית התקנה של הספרינקלרים מבוססת על תכניות המתכנן אך מותאמת על   -  

ת מונמכות, ציודים כגון מזגנים ידי הקבלן לתנאי  השטח, העמדת ציוד, תקרו
 בתקרות וכו'.

 תכנית זו יאשר הקבלן במכון התקנים.   
תכנית סופרפוזיציה של המערכות שאמור הקבלן לבצע עם כל המערכות האחרות   -  

 )חשמל, מז"א(.
 פרטי ביצוע מבוססים על הפרטים העקרוניים המופיעים בתכניות.  -  
 אחרת כפי שידרש. (SHOP DRAWING)כל תכנית יצור   -  
 כל תכנית פרטים נוספת שתידרש.  -  
 ,על הקבלן להכין את תכניות היצור השונות תוך התחשבות בדרישות המפרט הטכני ב. 

להעמדת הציוד ובדרכי הגישה אליו כגון מידות פתחים ומעברים. הקבלן  במקום המיועד
 רים.הדרושה לו מכל הקבלנים האח אחראי לקבלת האינפורמציה

  עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.  ג. 
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   אופני מדידה 67.2.11

ובסעיפים השונים במפרט אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה  א. 
בכתב הכמויות, אלא אם כן נאמר בהם  מתייחסים לכל סעיפי העבודה הכלוליםהמיוחד 

וגדרים בגוף סעיף כתב מידה ותכולת המחירים במפורש אחרת. כאשר אופן המד
הנאמר  הכמויות, תהא להגדרה זו עדיפות, אם ובמידה ויש שוני או סתירה בינה לבין

 בפרק זה.
תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד.  ב.  

ע העבודה, אספקת היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצו רואים את מחירי
מתן פירוט  ולפעולה תקינה של הציוד. לביצוע מושלם החומרים, חומרי העזר וכל הדרוש

אינו גורע מכלליות  ו/או בסעיפי כתב הכמויות חומרי עזר ו/או עבודת עזר הנתון בפרק זה 
 האמור לעיל.

ובע הוא במקרה של שוני בין הנתונים במפרט, התכניות או כתב הכמויות הנתון הק ג.  
 החמור יותר טכנית.

שינוי באמצעים ובשיטות עבודה, ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה  ד. 
 לעבודה נתונה.

 המינימום הדרוש. לא תשולם כל תוספת  עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על .ה 
 ט.לא תשולם כל תוספת עבודה במידות גדולות מהנדרש בתוכניות או במפר .ו 
על המפקח לאשר בחתימתו כל אחד מדפי המדידה. יש להקפיד שלא לבצע פעולות  .ז 

 מונעות את בדיקת המדידות. כלשהן, אשר
למועד אשר  או מערכות או חלקי מערכות המזמין רשאי לדחות ביצועם של קטעי צנרת .ח 

 היחידה. ללא כל התחייבות כספית כלפי הקבלן וללא כל שינוי במחירי נראה לו  וזאת 
המזמין לא יקבל כל דרישה לתשלום נוסף מצד הקבלן עקב חוסר ידיעתו את התנאים  .ט 

 או צורת פעולתו. הקיימים בבנין
 , בתכניותמחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים הכלליים .י 

 המיוחד. ובמפרט 
 
 

 מפרט טכני מיוחד 67.2
  עבודות עפר 67.2.1

חשמל, תקשורת  )מים, כיבוי, ביוב, תיעול וכו'( וקווי באזור המתקן עוברים קווי צנרת א.  
על הקבלן לברר את מיקום הקווים ולסמן אותם בשטח לפני תחילת  וכו' תת קרקעיים.

 עבודות החפירה על מנת שלא לגרום נזקים לקווים אלה. 
 כניים ועבודותחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע תבוצע בשילוב כלים מ  

 ידיים.
אישור חפירה בכלים מכניים אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה לשלמותם של   

 קרקעיים. מתקנים על ותת 
ציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר יעל הקבלן מוטלת אחריות מלאה ובלעדית ל ב. 

 .ותהמתבצעות באתר על פי החוקים והתקנ
ם ומדרכות ללא קבלת אישור המפקח. פתיחת הכבישים אין להרוס או לפתוח כבישי ג.  

ידי ניסור. החזרת הכביש לקדמותו על כל -מינימלי הדרוש. הפתיחה על תעשה ברוחב 
שכבותיו תוך הקפדה על החיבור בין הקיים והחדש. שכבת המסעה מאספלט תהא בעובי 

בורי יבוצע על ס"מ )דרישת מינימום(. התאום עם הרשויות במקרה של עבודות בשטח צי 8
 ידי הקבלן והוא כלול במחירי היחידה.

מדרכות יוחזרו למצבן המקורי. באם השטח מרוצף ניתן להשתמש בחומר שפורק באם  ד. 
 לא נפגע.

מודגש במיוחד כי במקומות בהם נעשות חפירות לצנרת באזורים המיועדים לכבישים,  ה. 
וי חוזר של מצע סוג א' בשכבות של רחבות מדרכות וכו' יש להקפיד באופן מיוחד על מיל

למפרט  61ס"מ, תוך הידוק מכני והרטבה עד קבלת "הידוק מבוקר" כמפורט בפרק  25
 .08%י. שיעור ההידוק יהא כללה

לאחר גמר עבודות המילוי וכיסוי הצנרת, עודפי החפירה יסולקו אל מחוץ לשטח, לאתר  ו.  
 ידי הרשויות המוסמכות.-מאושר על

ס"מ הראשונים מעל הצנורות, יעשה בעבודת ידיים. תוך שימוש  26חוזר של מילוי  ז. 
באדמה נקיה מאבנים, גושים, חומר אורגני וכו'  ההידוק יעשה בשכבות, תוך שימוש 

 במהדק יד והרטבה במים. 
ס"מ עד לקבלת  26השלמת המילוי תעשה עם מצע סוג א', מהודק בשכבות שלא יעלו על   

 .08% צפיפות של
תכנית מדידה לאחר ביצוע ובה סימון התוואי,  באמצעות מודד בגמר העבודה יכין הקבלן .ח 

 קוטר ועומק הקווים והשוחות וכל פרטי הביצוע.
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 ידי הקבלן היא למשך שנתיים.-אחריות כנגד שקיעת כבישים, מדרכות וכו' שנחפרו על ט. 
 אופני מדידה י. 
 חציבה,  המילוי, ההידוק, סילוק העודפיםעבודות העפר יכללו את עבודות החפירה, ה  

והכנת תכנית המדידה לאתר הביצוע. כל עבודות העפר כפי שפורטו במפרט זה ובפרקים 
הכללי כלולות במחירי היחידה של הצנרת שוחות וכו'. אלא אם  של המפרט  57-ו 61

 פורטו בנפרד בכתב הכמויות.
 

  פתחים ושרוולים 67.2.2
הקשורות למתקן כגון: השארת ו בשלד הבנין שונותהכנה  צוע עבודותהקבלן יהיה אחראי לב 

לפני יציקות וכו'. כל תלונות על קשיים בגלל התקנה או הכנה  נורותיחורים ושרוולים, התקנת צ
הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס  בלתי נכונה לא תתקבלנה. לשם כך על

מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר  שים לו לביצועבזמן היציקה וכן את הפרטים הדרו
יציקה לא תורשינה ויאושרו רק קידוחים וזאת רק לאחר קבלת אישור המפקח והקונסטרוקטור. 

 ידי הקבלן ובאחריותו.-הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצנורות תבוצע על
יבצעם באתר, על ידי קידוח על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים באלמנטים טרומיים או ש 

 .מפקחבתאום עם ה יהלום,
 מ"מ מקוטר הצינור. 26-השרוולים עשויים מצינור מגולוון דרג ב' וקוטרם גדול לפחות ב

 הרווח בין הצינור והשרוול יאטם במסטיק מתאים והיציאה תכוסה באמצעות רוזטה מפלסטיק. 
בר לאחד הקירות וזאת במטרה להבטיח שרוולי מעבר לאזורי על/ תת לחץ יהיו עם אוגן המחו 

 אטימה בין השרוול ובין הקיר.
ידי הכנסת הצינור -כל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים )מקלטים, ממדי"ם וכו'( יעשו על 

ידי שרוול או מסגרת מגולוונת ואטימה באמצעות מערכת כדוגמת -על)שפכים, גשם( או ביציקה, 
BST ,MCT פיקוד העורף.ואישורי הנחיות  ,הכל בהתאם לדרישות ר.ו שווה ערך מאושא 

מעברים בקירות שאינם שלד )בלוקים, גבס וכו'( יבוצעו על ידי קידוח במקדחת כוס יהלום או  
אמצעי קידוח שווה ערך. אין לבצע מעברים על ידי חציבה, שבירה, סיתות וכו'. מעברים אלו 

 כלולים במחירי היחידה.
וכן קידוח חורים בשלד של  וראה לבצעם ניתנה לאחר סיום יציקות השלדחורים אשר הקידוח  

 מבנה קיים ישולמו בנפרד.
 מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב אש. 
צוארון מיוחד מיועד קירות אש יעשו באמצעות  כל הרצפות ודרך מעברי צנרת פלסטיק דרך 

ומונע מעבר אש במקרה של התכלות צינור הפלסטיק בצמוד למעבר  על צינור מותקן למטרה זו,
 הפלסטיק.

כאשר פירי הצנרת שיקבל הקבלן הינם ללא רצפה בין הקומות על הקבלן להשלים את הרצפה,  
לפני או אחרי התקנת השרוולים, באמצעות יציקת בטון או חומר אחר עמיד באש ומאושר למטרה 

 ת הכיבוי.זו על ידי רשו
בעת ביצוע מעברי צנרת דרך שלד בנין, במיוחד בעבודות במבנים קיימים, יש להמנע מפגיעה בשלד  

 .המפקח ומהנדס הבניןואין לבצע כל פעולה בשלד )קידוח חורים, חציבה וכו'( ללא קבלת אישור 
ב"כ ואטימת שרוולי המעבר, לרבות בין אזורי אש, ולמעט מעברים מיוחדים לאזורים מוגני אכל  

 במחירי היחידה השונים.ים כלול פירי צנרת ללא רצפה,
 

   מניעת רעש ורעידות 67.2.2
הקבלן יוודא שכל ציוד המסופק ו/או מותקן על ידו במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש ולרעידות  

המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בת.י.  בחדר המכונות, במבנה ובסביבתו. לא סבירים 
1660. 

ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע מעבר רעש ורעידת מחלקי הציוד המרעישים הקבלן  
)משתיקים, בולמי רעידות, יסוד אקוסטי, בידוד  אל המבנה ואל הסביבה מחוץ לחדרי המכונות

 אקוסטי, תמיכות מיוחדות או כל סידור אחר שידרש(.
נע מעבר רעש ורעידות אל המבנה. הקבלן אחראי יסודות הציוד יתוכננו על ידי הקבלן כך שימ 

 לביצוע היסודות )גם במידה ונעשו ע"י אחרים( כך שיתאימו למטרה זו.
הביצוע בכפוף  הצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנה. 

 להוראות היצרנים ובכפוף לאישור יועץ האקוסטיקה.
ש ורעידות מעבר למקובל ולמותר ינקוט הקבלן בכל הפעולות אם לדעת המפקח, נגרמים רע 

הנדרשות על מנת להביא את המצב לרמה המותרת. מהנדס האקוסטיקה של המזמין יהיה הקובע 
 הבלעדי ביחס למפלס הרעש או רמת הרעידות.

 
 
 
 



16 

 

 
   תמיכות ומתלים  67.2.0

בשאר הפרקים הרלוונטיים ו 67612-67610תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים  א. 
 הכללי הבינמשרדי. במפרט

תמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות מגולוונות כדוגמת "יוניסטרט", "רוקו" או  ב. 
נורות בודדים  ועבור יסדרת האביזרים הנלווה. התמיכות יבוצעו עבור צ "מופרו" וכל

למנט קונסטרוקטיבי לתוואי הצנרת. התמיכות יחוזקו לא נורות, בהתאםיקבוצות של צ
 במבנה ויהיו מותאמות לעומס הצנרת.

נורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי יצ קבוצתקונזולים לתמיכת  מבוצעיםבמקומות בהם   
 הקונזול.

חקים בין הקונזולים על פי המרחק המינימלי הנדרש לפי סוג וקוטר הצינורות או המר  
ר המרחק בין הקונזולים יחוזקו עם יש לתמוך במרחק קצר יותר מאש נורות אשר יצש

 מתלי ביניים.
כאשר הצנרת מותקנת בתוך קירות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכות מיוחדות,   ג. 

חרושתיות מגולוונות הנשענות על הרצפה ו/או מערכת תמיכות הקיר )ניצבים(. התמיכה 
 עבור צנרת, ברזים, קבועות, ראשי מקלחת וכל המתקנים.

 )אורבונד(. BURDA ,KNAUFתוצרת חברת  התמיכה  
צינורות חמים )מים חמים, קיטור, הסקה( יתמכו בשיטה שתאפשר התפשטות חופשית  ד. 

ומבוקרת לצינור ובאופן שהבידוד ומעטפת הפח לא יפגעו. במידה והדבר לא מתאפשר יש 
 להתקין אביזרי התפשטות מתאימים.

וכו'( תתמך בעזרת שלות מתאימות  HDPE רופילן,פוליפ צנרת פלסטיק קשיחה )פי.וי.סי, .ה 
מ'  2-אך לא יותר מ קטרים 16 - 15תמיכה מומלצים על ידי היצרנים )בערך כל  במרחקיו

התמיכות תאפשרנה התפשטות הצנרת, ימנעו מעבר רעשים למבנה    (.בין התמיכות
 וישמרו על שלמות הצנרת.

 התמיכות מאושרות על ידי היצרנים.  
פלסטיק גמישה וצנרת נחושת רכה )מגלילים( יש לתמוך ברציפות לכל האורך על ידי  צנרת .ו 

מזויתנים. מגשי פח או פלסטיק וכו' )בדומה לצנרת החשמל(. המגשים יתמכו כל  סולמות
 מ' לכל היותר. 2

צינורות גלויים על גבי קירות עם חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמיכות  .ז 
 הברגה( עשויות נירוסטה או מצופות כרום. ומוטבודדות )חבק 

יש לתמוך ליד כל ספח באופן קבוע,  (HDPE)צנרת נקזים מברזל יציקה או מפוליאתילן  .ח 
 להנחיות היצרנים. בהתאם

 צנרת ניקוז מזגנים גלויה אופקית יש לתמוך באופן רצוף באמצעות פרופיל .ט 
 מגולוון.

, על ידי ולמניעת מגע בין מתכות שונות קים, למניעת רעשכל אמצעי התליה יבודדו מהחוב .י 
 מ"מ. 2 גומי בעובי 

 אין לתמוך צינור אל צינור אחר. יא. 
 הצנרת תותקן באופן שלא תשען על הציוד או תיצור מאמצים העשויים לגרום נזק לציוד. יב. 
מפני השטח  מ"מ. המדידה 56מרחק מינימלי בין צנרת לצנרת או להפרעה כלשהי הינו  יג. 

 החיצוניים של ההפרעה )קיר, אוגן, אביזר, בידוד וכו'(.
צנרת גלויה מעל הקרקע תתמך באמצעות תמיכות כנ"ל אשר יעוגנו אל בסיסי בטון  .יד 

 .בתוך קרקע יציבה ס"מ לפחות 56הקבלן. עומק הבסיסים בקרקע  יציבים שיבנה
כלולים  קה, אביזרי התפשטות וכו', נקודות קבע, מובילי החלכל התמיכות והבסיסים .טו 

 השונים. רק העמודים )לפי הפרט( משולמים בנפרד. במחירי היחידה 
 
 
 

  צביעה 67.2.5
כל הצנרת הגלויה, מכל סוג שהוא, לרבות בתקרות מונמכות ובפירים תצבע לכל אורכה  א. 

 ותסומן בהתאם ללוח גוונים שיקבע המפקח. עטיפת פח מגולוון תצבע כנ"ל.
בהוצאת מינהל התכנון במשרד  L-76העדר הנחיות אחרות הצביעה תעשה על פי נוהל ב  

 הבריאות.
 צביעת הצנרת תעשה לפני ההתקנה. לאחר ההתקנה יבוצעו תיקונים בלבד. ב. 
צבע  שתי שכבות שלצנרת שחורה, מגולוונת  ונחושת ועטיפת פח מגולוון, יש לצבוע ב .ג 

 שווה ערך.עמיד של טמבור או  סינטטי סופר
. צבע יסוד לצנרת או פח סוד עמידצבע יסוד לצנרת שחורה או נחושת יהא מסוג י . ד 

 .גלווקוט )שכבה אחת(מגולוונים יהא מסוג 
בהוצאת  G-61צנרת גזים רפואיים תצבע בכפוף לנאמר במפרט מערכות גזים רפואיים ) .ה 

 מוסדות רפואה(. מינהל תכנון
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ידי ניקוי משמנים באמצעות ממיס -נת או פח מגולוון תעשה עלהכנת שטח לצנרת מגולוו . ו 

)טמבור אקולוגיה( ובהתאם להוראות  BC-76או דטרגנט  G-551כדוגמת ארדרוקס 
  .היצרן

מיקרון. צנרת מבודדת  56צנרת מבודדת שחורה יש לצבוע בצבע יסוד בלבד בעובי  .ז 
 מגלוונת או נחושת אין צורך לצבוע.

תצבע במערכת  )פי.וי.סי., פוליפרופילן, פוליאתילן וכו'( גלויה קשיחלסטיק צנרת פ .ח 
 לאחר ניקוי וחספוס השטח. HB - 12טית )סופרלק(. על בסיס יסוד טמבור תסינ

 תמיכות מגולוונות אין צורך לצבוע. .ט 
 צבע היסוד מטיפוס אבץ קר.טית. תתמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סינ .י 
עובי מינימלי של כל שכבת צבע  מיקרון. 126מערכת הצבע בכל המקרים  עובי מינימלי של .אי 

 שכבות של צבע יסוד כל שכבה תהא בגוון שונה. 2מיקרון. כאשר נדרשות  26יהא 
 הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע. .בי 
מוכה, בעת ביצוע הצביעה ותיקונים באתר יש להקפיד שלא ללכלך את הסביבה )צנרת ס יג. 

 רצפה, קירות, מתקנים וכו'(.
 .של הצנרת והתמיכות ' כלולות במחירי היחידהוכל עבודות הצביעה, סימון, שילוט וכ .די 
יש לבצע את עבודות הצביעה בהתחשב בכל נוהלי הבטיחות והגהות ובמיוחד לאור  טו. 

 העובדה שמדובר בחומרים נדיפים, מתלקחים ורעילים. 
 

  חמה( )צנרת בידוד 67.2.0
מבודדים באמצעות שרוולי בידוד אלסטומרי, בלתי דליק  Cº06עד טמפ'  נורות חמיםיצ א. 

 כדוגמת "ענביד". השרוולים יהיו שלמים ויושחלו על הצנור.
 מ"מ כמצוין בכתב הכמויות.  25מ"מ או  10לצנורות גלויים   בידוד: העובי   
 מ"מ. 0לצנורות סמויים             
הבידוד הגלוי במקומות סגורים כגון תקרות מונמכות, תהא באמצעות עטיפת  הגנה על .ב 

 . 06%בחפיפה של  סרט פלסטי
באמצעות כגון פירים, חדרי מכונות, חיצוני וכו' תהא הגנת הבידוד הגלוי בשאר המקומות   

 עטיפת פח.
 6.8ובעובי  1.5לצינורות בקוטר עד "מ"מ  6.0הגנה באמצעות עטיפת פח מגולוון בעובי  .ג 

ס"מ. כוון חיבורי האורך בין  2חפיפת החיבורים בין הפחים  מ"מ לקטרים  גדולים יותר.
 כלפי מטה בקו אחיד לכל אורך הצינור. 0:66  או  8:66הפחים ייעשו בשעה 

הצביעה  .ובגוון שיקבע ע"י המפקח להלן"צביעה"  סעיףעטיפת הפח צבועה כפי שמופיע ב      .ד 
 תהא חרושתית.

( בתוך שרוולי 1מ"מ )" 25צנרת בקרקע מבודדת באמצעות פוליאוריתן מוקצף בעובי  .ה 
 "חפציבה".-פי.וי.סי. הבידוד יבוצע באופן חרושתי כדוגמת "פלגל"

באזורי החיבורים יש להשלים הבידוד על ידי יציקת פוליאוריתן לתוך שרוולים ותבניות   
 פי.וי.סי.

 מדידה .ו 
וללא הורדה עבור אביזרים  6766.68מדדים בהתאם למפרט הכללי בידוד ועטיפת פח נ  

ושסתומים לא מבודדים. אוגני חציצה כלולים במחיר הבידוד. לא תשולם תוספת עבור 
 . עטיפת סרט פלסטיק כלולה במחיר הבידוד.בידוד ועטיפת פח של זויות, הסתעפות וכו'

 .עטיפת הפח צביעת הפח כלולה במחיר
 

   ניטריותקבועות ס 67.2.7
 

 יש לבצע לפני תחילת הייצור דוגמא לאישור של כיור כולל חיבור סיפון וברזים חיפוי קיר ומראה.
 

 162: כיור דגם חרסה חרצית מק"ט תא שירותים בודד
 .562מק"ט  06ס"מ דגם גלדור  06בגובה  06X06X26:כיור מטבח חרסה  חדר ניקיון

ת כולל מנשא חרושתי לאסלה ומיכל הדחה במבנה תלויות מחרס לבן כניסת מים אחוריאסלות: 
 מסיבי עם פלטה וברגי נירוסטה לאסלה. ורגלי תמיכה עם פלטה לרצפה, 

דו כמותי סמוי מפלסטיק כולל ברז ניתוק פנימי וסידור תמיכה פנל הפעלה מנירוסטה  מיכל הדחה
 התקנה גבוהה תוצרת "פלסאון""גיבריט""דאל""גרואה ".

 
 : אורסט "חמת" ציפוי כרום ניקלחמיםסוללות מים קרים 

 262801: פיה קצרה התקנה מכיור דגם  חדר רופא
 .262815:  פיה ארוכה התקנה מקיר דגם חדר ניקיון , חדר אחות, חדר צוות
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הקבלן יספק לשטח, לצורך קבלת אישור המפקח, האדריכל והמתכנן, דוגמאות של כל  א. 

סוללות, אותם הוא עומד לספק. יש לדאוג הסניטריות, לרבות הברזים וה הקבועות
יאפשר אספקה לשטח במועד )בעיקר לגבי קבועות מיובאות  לקבלת אישור במועד אשר

 שאינן נמצאות באופן קבוע במלאי(.
 הדוגמאות המאושרות ישמרו בחדר מיוחד עד גמר הפרויקט.  
 הכנותהקבלן ידאג לקבל נתוני חיבור מדויקים לכל קבועה לפני ביצוע ה ב. 

 לחיבורה.
, הגבהים, המיקום המדויק והפרטים יהיו בהתאם לתכנית האדריכלות מרכזי הכלים ג. 

ובמידה וישנן תכניות אדריכלות פנים גם בהתאם אליהן. אין להתקין קבועות ללא מידע 
 מדויק על מיקומן.

ן מחיצות גבס או חומר דומה יש להתקיאו בתוך כאשר הקבועות מותקנות על גבי  ד. 
על מערכת תמיכות ו/או חרושתיות, מגולוונות, הנשענות על הרצפה  תמיכות מיוחדות,

 .)ניצבים( הקיר
 כיורים יש לתמוך באמצעות מנשא חרושתי מפלדה מגולוונת.  
 ברזים סמויים וצנרת יש לתמוך עם מנשא חרושתי מפלדה מגולוונת.  
 .BURDAמערכת התמיכות תוצרת   
ברו באמצעות אביזרי תמיכה חרושתיים מתאימים אל הרצפה. אביזר אסלות תלויות יחו ה. 

והוא במבנה כבד הכולל מסגרת  מיועד לחיזוק האסלה ומיכל ההדחה או המזרם התמיכה
למיכל, פלטה עם ברגים מתכווננים לאסלה ורגלי חיזוק טלסקופיות עם פלטת חיזוק 

ס"מ  5ברוחב המינשא ועד כאשר האסלה מותקנת בקיר גבס יש לצקת גוש בטון  .לרצפה
 מעבר לברגי החיזוק של האסלה.

כיורים בהם מתוכנן להתקנה ברז עומד )פרח( יהיו עם הכנה חרושתית לקדיחת הפתח  ו. 
 המתאים.

כיורים בחדרים בעלי זיקה רפואית )חדרי רופאים, חדרי אשפוז, חדרי טיפולים וכו'( יהיו  ז. 
 ללא ברוץ  )מגלש(.

ה ומזרם אלקטרוני יש להכין שרוול מהקבועה ועד התקרה המונמכת לכל ברז, סולל .ח 
 ולחבר בהמשך את ההזנה )מתח נמוך( שתסופק על ידי אחרים.

כאשר בכתב הכמויות מופיעות מספר חלופות לפריטים דומים )לדוגמא סוללות מדגמים  ט. 
 שונים( באפשרות המזמין לבחור כל כמות מכל סעיף במחיר הסעיף.

 עולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה השונים של הקבועות.כל הפ י. 
 
 
 

   ציוד נירוסטה 67.2.8
ל פי המופיע בתכניות פח ע. עובי הSS 210ציוד נירוסטה )פלב"מ( עשוי מפח פלב"מ מסוג  א.  

 מ"מ לכיורים ולתעלות. 1.5-מ"מ למשטחים ומדפים ו 2-ובכתב הכמויות אך לא פחות מ
ים ייעשו בהליום או ארגון עם אלקטרודת פלב"מ מתאימה והם ילוטשו כל הריתוכ ב. 

לחלוטין מבלי להשאיר סימן. חומר הריתוך יותאם כך שלאחר הליטוש התפרים לא יראו, 
 לא יעלו חלודה ולא יסדקו.

 בכל הריתוכים תבוצע פסיבציה קרה לאחר הליטוש.  
 )ליטוש  0ליטוש מס'  כל השטחים הפנימיים והנראים לעין יהיו מלוטשים ג. 

 סניטרי(.
 כל הפינות תהיינה מעוגלות וכל קצוות הפחים יהיו מושחזים למניעת ד. 

 חתכים.
רגלים, תמיכות, מדפים תחתונים וחיזוקים עשויים פלב"מ כנ"ל, ויהיו כמסומן בתכניות  ה. 

 )קוטר, מידות וכו'(.
 רמיקה, טיח,יש להתאים את פרטי הגימור של המשטחים לגמר הקיר )ק ו. 

 צבע וכו'(.
הקונסטרוקציה למשטחים המונחים חופשי )לא על ארונות( תהא ממסגרת מגולוונת  ז. 

לקיר וזאת על מנת להבטיח יציבות מלאה ופילוס נקודתיות מלאה ולא רק תמיכות 
 מתאים. הקונסטרוקציה תהא מוסתרת.

נת להסרה בקלות  וזאת כל השטחים המלוטשים יהיו מצופים שכבת מגן מפלסטיק הנית ח. 
 לצורך הגנה מפגיעות בעת ההובלה, האחסון וההתקנה.

יצופו בשטחם התחתון בחומר משתיק,  במקומות חלולים ותחת כיורים משטחי עבודה ט. 
 . את החומר יש ליישם לאחר הרכבת החיזוקים.)כדוגמת איזופון( אלסטי ועמיד ברטיבות

מויות הן מקורבות בלבד, מידות עבור הזמנת המידות המופיעות בתכניות ובכתב הכ י. 
 לגבי הפרטים השונים של ההזמנה. מפקחהציוד יש לקחת בשטח ולקבל אישור ה
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לפני ביצוע כל כלי המורכב על ארון תחתון, על הקבלן לדאוג לקשר  ותאום עם הנגר,  יא. 

 ולהתאמת הכלי לארון.
 יוד הנירוסטה שבכוונתויגיש לאישור תכניות מפורטות של ציכין והקבלן  יב. 

 לספק.
לפני מסירת העבודה למזמין, על הקבלן לבצע ניקוי וליטוש נוסף  באתר, על מנת להביא  יג. 

 את הציוד לרמת הגימור הנדרשת.
 

   כללי -צנרת  67.2.0
הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות. מפאת קנה המידה הקטן מתוארים הקווים  א.  

 ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים. יסכמט כלל באופן -בדרך
כל הקטרים הנתונים במידות אינץ, בתכניות, במפרטים ובכתב הכמויות, מתייחסים  ב. 

הצינור. קוטרי צינורות פלסטיק וקטרי צנרת נחושת )לפי תקן ארופאי(  לקוטר נומינלי של
 לקוטרם החיצוני. הנתונים במ"מ, מתייחסים

קצותיהם הפתוחים יום יום את  סתוםינורות לפני הרכבתם ויאת הצוינקה בדוק יהקבלן  ג. 
ביוב המורכבים בתקרות או  נורות גשם ו/אויצ קבלן יסתוםאחרי גמר העבודה. ה

 בעמודים בפקקי עץ מתאימים.
ד. הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני חיבורם ולפני הפעלת המתקן.  
 כדרישת מינימום. 1265ן הקבלן יתקין ביקורות בהתאם להל"ת ולתק 

 בתכניות לא מסומנות ביקורות.
מודגש בזאת כי קלות פתיחת מחברי צנרת )יצקת ללא ראש( אינה תחליף לעין ביקורת   

 כנדרש.
הצנרת תותקן כך שלא תפריע לגישה לציוד ולמעבר. מרחק מינימלי בין צנרת להפרעה  ה. 

 מ'. 2 ס"מ ומעבר גובה מינימלי מתחת צנרת הוא 06הינו 
יש להתקין אביזרי חיוץ תקניים בחיבורי צנרת מסוגי מתכות שונים ובמקומות בהם  ו. 

 הדבר נדרש על פי  התקנים.
צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהא גישה לצורך תיקון או החלפה מבלי שיהא צורך  ז. 

 לפרק צינורות אחרים.
צנרת תותקן באופן  ובאישור המפקח. פי הוראות היצרנים-חיבורי צנרת לציוד יעשו על ח. 

 שלא תשען על הציוד אלא תתמך בנפרד.
יש לבצע הכנות בצנרת החודרת דרך רצפה או קירות עוד לפני ביצוע היציקה )הכנת  ט. 

 המעבר, ההסתעפויות וכו' או השארת פתחים/ הנמכות(.
. במקרה של ל הצנרת המתכתית והציוד יחובר למערכת ההארקה כנדרש בחוק החשמלכ י. 

 אביזרי חיוץ בצנרת יש לחבר למערכת ההארקה את כל הקטעים.
משחררי אויר יותקנו בנקודות הגבוהות בהן עשוי להילכד אויר. ברזי ניקוז עם פקק  יא. 

 יותקנו בנקודות הנמוכות.
בדיקות הרס  5המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, במהלך העבודה ובגמר העבודה לבצע עד  יב. 

ת )חיתוך מקטע ובדיקה של איכות הריתוך/ הלחמה(. תוצאה לא טובה תגרום לצנר
 לפסילת העבודה. 

המזמין רשאי, ע"פ שיקול דעתו, לבצע בדיקות מדגמיות לריתוכים והלחמות באמצעות   יג. 
 צילומי רנטגן.    

 . הבדיקות תבוצענה בתחילת העבודה, במהלכה אוANSI-21.2הבדיקות יעשו על פי תקן   
 בסופה  ובמכון שיבחר על ידי המזמין.

הריתוכים שלא יעמדו בתקן יחתכו ויבוצעו מחדש. חוות הדעת של מכון הבדיקה הינה           
 הקובעת.

 במידה ואחוז הפסילות יהא גבוה לפי קביעת המהנדס הרתכים יפסלו והקבלן יחליפם.  
)חדשים וקיימים(  אביזריםנתק את הצנרת, הציוד ובעת ביצוע בדיקות הלחץ יש ל .יד 

 להנזק בעת ביצוע הבדיקה. העלולים
אטמ'  6.5בצנרת אוורור אופקית )קו אוורור משותף( תבוצע בדיקת לחץ באויר בלחץ  .טו 

 שעה לפני שהצנרת תחובר אל הנקודות השונות אותן היא מאווררת. 1במשך 
פי הנחיות -כל המערכות עללאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטיפה יסודית של  טז. 

 הל"ת.
 אורך הצינורות ימדדו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם בניכוי - מדידה .יז 

 הסתעפויות וכו' ובניכוי אורך האביזרים כגון ברזים, מסננים וכו', הספחים כגון זויות
 .כאשר הם נמדדים בנפרד

 ינוכה אורכם מאורךכאשר הספחים והאביזרים אינם נמדדים בנפרד לא   
 הצנרת.

 צינורות גלויים, סמויים או במילוי נמדדים באופן זהה.  
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 תכולת המחירים .יח 
 מחירי הצינורות למיניהם כמוצג בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם את:  
יוחד וכו', אלא אם  מופות התפשטות כל הספחים, כגון הסתעפויות, זויות, מעברים  

 בכתב הכמויות. יוחדלעבודות אלו סעיף מ
מחברי אפ, -חברי קוויקמ ,חיבור כל אמצעי החיבור כגון בנדים, אוגנים, מופות     -   

 רקורדים וכדומה וכל אמצעי הקביעה, התמיכה וחומרי העזר.ויקטאוליק, 
מחברי התפשטות למיניהם במידה ולא מתאפשרת התפשטות חופשית של      -  

 הצנרת.
 צבע, ציפוי, איטום וכו' לצנורות שנפגעו. תיקוני בידוד,    -  
 חפירה וחציבות בקירות, ברצפה, מתחת לרצפה, בקרקע.   -  
הכנת שרוולים מראש או קידוח )יהלום( באלמנטים טרומיים לאחר שסופקו     -  

 לאתר.
 מעברים במקרים בהם בפרויקט חדש לא הוכנו מראש. קידוח    -     

בכל מעברי הקירות בפרויקט קיים ובמקומות שלא הוכנו  קידוח )כוס יהלום(    -  
 המעברים בפרויקט חדש.

כיסוי לצינורות מבודדים המותקנים בחריץ בקיר באמצעות רשת מגולוונת     -  
 מתוחה.

 . המתבטלת והחשיפה )בתקרות, בפירים וכו'( כל הצנרת הגלויהוסילוק פרוק  -  
 ו מפריעה לצנרת החדשה.צנרת סמויה כאשר זפרוק וסילוק    -  
 פרוק קבועות סניטריות, ציוד, מערכות תברואה, מתקני הסקה וכו' המתבטלים.    -  
 מסירת ציוד למזמין )ע"פ דרישה( או סילוק מהשטח.   
 אביזרי חיוץ לצנרת.    -  
 .כנדרש בחוק למערכת הארקה חיבור הצנרת    -  
 סמויה. שתונחו עטיפת פלסטיק לצנרת מגולוונת    -  
 אטימת מעברים דרך אזורי אש.    -  
 )פיקוד העורף(.לפי הוראות אטימת מעברים דרך אזורים מוגנים     -  
 צביעת צנרת ואביזרים.    -  
 עטיפת בטון לצנרת במילוי.    -  
 עבודות נוספות .יט 
יימת קיימת או התקנה של אביזר כגון מגוף בצנרת פעילה ק לצנרת פעילההתחברות   

התאמת מידות וביצוע תיקוני צבע, בידוד  ,ניתוק הקווים וניקוזםהתאום ואת תכלול את 
 וכו' בגמר העבודה. 

צנרת. בעבודות אלו נכללת גם תוספת הף למחיר בנוסבנפרד וישולמו  מדדויו אל עבודות  
עבודות אלו ישולמו רק באם מופיע  עבור עבודה בשעות בלתי סבירות במידה ויידרש.

 בורן סעיף נפרד בכתב הכמויות.ע
)צנרת עם ברז ניתוק לפני החיבור, צנרת קיימת אך ללא זורם  לצנרת לא פעילההתחברות   

 וכו'( כלולה במחיר הצנרת אלא אם ניתן לכך סעיף נפרד בכתב הכמויות.
 

   נורות מגולווניםיצ 67.2.16
 , מחוברים502 לפי ת.י. 06צינורות פלדה מגולוונים ללא תפר סקדיול  א.  

 בהברגות. 
 ומעלה ניתן לרתך תוך שימוש באלקטרודה 2צינורות לכיבוי אש בקוטר " ב. 

 מתאימה.
שכבתי -תלתעם ציפוי חרושתי  יהיו צינורות סמויים )בקירות, במילוי( וצינורות בקרקע ג. 

 וה ערך.ותוצרת "אברות" או ש APC GALכדוגמת  מפוליאתילן שחול
 עם עטיפת בטון, יצוק בין סרגלים, בהתאם לפרט. יהיו יצינורות במילו ד. 
ס"מ מעל פני הקרקע  16מוגנים עם הציפוי החרושתי עד גובה יהיו צינורות בקרקע  ה. 

 יוצא מהקרקע. בנקודה בה הצינור
כאשר צנרת מגולוונת מותקנת בשילוב עם צנרת נחושת )הנחושת בהמשך הזרימה( יש  ו. 

 ניים.להתקין  אביזרי חיוץ תק
 ס"מ מסביב. 15עם עטיפת חול  יהיו הצינורות בקרקע ז. 
 שעות. 20אטמ' במשך  12 של בדיקת לחץתבוצע  .ח 

 
  )מים( צנרת מצופה מלט  67.2.11

 עם ציפוי מלט פנימי והגנה חיצונית. 526מפלדה לפי ת"י יהיו נורות יהצ א.  
שכבתי מפוליאתילן שחול כדוגמת -תלתציפוי חרושתי  באמצעות נורות בקרקעיצהגנה על  ב.  

APC ס"מ מעל פני הקרקע בנקודה  16וה ערך. ההגנה עד גובה וש מתוצרת "אברות" או
 בה הצינור יוצא מהקרקע.
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 ס"מ מסביב. 15נורות בקרקע עם עטיפת חול יהצ ג.  
ולל שכבות עליון בעובי כ 2-שכבות יסוד ו 2נורות גלויים צבועים במערכת צבע סינטטי, יצ ד.  

מיקרון. ניקוי וצבע יסוד יעשו במפעל הצנורות. תיקוני צבע יסוד וצביעה עליונה  126של 
 יעשו באתר.

ספחי הצנרת יהיו מיצור חרושתי, מצופים מלט פנימי. אין ליצר אביזרים באתר אלא  ה.  
ידי חיתוך וריתוך של סגמנטים -של המפקח. אין ליצר אביזרים על באישור מפורש

 צופה.מהצינור המ
 היישום ע"פ הנחיות היצרן. הגנה חיצונית על הספחים בקרקע באמצעות סרט פוליאתילן.  
אביזרים מיוחדים  בהתאם להנחיות היצרן או באמצעות ךבריתויעשו חיבורי הצנרת  ו.  

 '(.וכמפורט )דרסר, וכ
 ובאישור מכון התקנים. 127הרתכים מוסמכים לפי ת.י.  ז.  
 לט פנימי באמצעות מלפלסט.תיקוני ציפוי מ ח.  
של ', באמצעות מערכת ותיקון פגיעות בעטיפת המגן וציפוי חיצוני לראשי ריתוך וכ ט.  

 היישום על פי הוראות היצרן. .סרטים ושרוולים מתכווצים מפוליאתילן מצולב
בגמר העבודה יזמין הקבלן את שירות השדה של היצרן לבדיקת טיב הביצוע ושלימות  י.  

 באמצעות מכשיר "הולידיי דטקטור". ההעטיפ
 שעות. 20אטמ' במשך  12 של בדיקת לחץתבוצע  יא. 

 
   צנרת פוליאתילן לשפכים 67.2.12

מערכת צנרת מושלמת הכוללת צינורות וספחים עשויים מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה  א.  
(HDPE.) 

ועל פי  2-ו 1חלקים  200בהתאם למפרט מכון התקנים מפמ"כ יהיו החומר וההתקנה  ב.  
 הנחיות היצרן.

הצנורות והספחים יהיו מאותה התוצרת. אין להשתמש בצנרת מתוצרת שונה מזו של  ג.  
 .ויצרן הצינור הספח אלא באישור יצרן הספח

החיבורים יבוצעו ברתוך קצה לקצה ע"י מכשיר רתוך/ חימום חשמלי, ע"י מופות  ד.  
 ע תקע( הכל לפי הנחיות היצרן.חשמליות או חיבורי התפשטות )שק

החיבור באתר בין קטעים טרומיים יבוצע אך ורק ע"י מופות חשמליות ו/או אביזרי    
 התפשטות ולא בריתוך.

העבודה באתר ובבית המלאכה תבוצע ע"י אנשים שהוסמכו לכך על ידי יצרן הצנרת או  ה.  
העסקת עובדים ללא הכשרה  נציגו בארץ ותחת פיקוחו. ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסול

העבודה, וכן לפסול שימוש בציוד רתוך לא מתאים או שיטת  מתאימה לביצוע 
 חיבור לא מתאימה.

לפני יציקת רצפה יש להכין את כל ההכנות הנדרשות במפלס הרצפה )ע"י השארת הנמכה  ו.  
 או על ידי הכנת ההסתעפויות(.

וטר מתאימים לקבלת תוואי אחיד ללא על תמיכות בצפיפות וק ונחצנרת גלויה ת ז. 
 שקיעות.

 יותקנו מחברי התפשטות, נקודות קבע ופתחי ביקורת גם אם לא סומנו ח. 
 בתכניות.

 אין להתקין צינור גלוי ביציאה לגג )אוורור(. לשם כך יש להתקין אביזר יציאה מיצקת. .ט 
צוע וכן כתב אחריות של בגמר העבודה יספק הקבלן אישור יצרן הצנרת על תקינות הבי  י. 

 שנים. 16לתקופה של  יצרן הצנרת
 בדיקת לחץ כפי שמופיע בהל"ת לגבי צנרת ביוב.תבוצע  .יא 
אטמ'  6.5בצנרת אוורור אופקית )קו אוורור משותף( תבוצע בדיקת לחץ באויר בלחץ  .יב 

 שעה לפני שהצנרת תחובר אל הנקודות השונות אותן היא מאווררת. 1במשך 
 במחיר הצנרת.גם הם פיקוח של יצרן הצנרת, אישור תקינות הביצוע והאחריות כלולים ה יג. 
ס"מ ועד  16משלושה צדדים בעובי  26-צינור מתחת לרצפת המבנה יהיה עטוף בטון ב יד. 

מ"מ  16מוטות מברזל מצולע בקוטר  0לרצפת הבטון שמעליו. זיון הבטון יהיה עם 
 . החישוקים יתחילו מרצפת הבטון.ס"מ 26מ"מ כל  0וחישוקים בקוטר 

 
   צנרת פלסטית לשפכים ודלוחין 67.2.12

 תקע.-עם חיבורי הברגה או שקע 058צנרת פוליפרופילן )פ.פ.( לפי ת"י  א.  
' עשויים מפלסטיק כנ"ל, אך עם מסגרות ומכסים מוברגים ומאספים, מחסומים, ק.ב. וכ ב.  

 מפליז.
 מכסה צבועים אפוקסי בגוון שיקבע ע"י האדריכל.המסגרת תהא מרובעת. המסגרת וה  
 צנורות במילוי עם עטיפת בטון מסביב. ג.  
 נור מגלוון דרגירור( יש להתקין קטע צואין להתקין צנרת גלויה לשמש. ביציאות לגג )או ד.  

 '.ב
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   צנרת פי.וי.סי. לביוב ותיעול 67.2.10
 880צינור פי.וי.סי. קשיח לפי ת.י.  קעי תהאפי.וי.סי. קשיח לביוב ותיעול תת קר-צנרת מ א. 

 ."עבה" מסוג
 ה אוטמת.יתקע וגומי-חיבור הצנרת מסוג שקע ב.  
 התקנת הצנרת על פי התקנים הרלוונטיים ובהתאם להוראות היצרנים. ג. 
 כניסות לתאי ביקורת באמצעות אביזרים מתאימים. ד.  
 סביב.ס"מ מ 16הצנרת מונחת בקרקע עם עטיפת חול  ה.  
 בדיקת לחץ בהתאם להל"ת. ו.  
  
   .S.P (SUPER PIPE)-צנרת  67.2.15

שכבות פוליאתילן מצולב ושכבה אמצעית מאלומיניום, כדוגמת  2עשויה  S.Pצנרת . א. 
 תוצרת מצרפלס.

הצנרת תותקן בכפוף למפרט, לתכניות, להוראות והנחיות היצרן ובהתאם למפרט מכון  ב. 
 התקנים.

 הצנרת יהיו מקוריים, מסופקים על ידי המפעל או מאושרים על ידו. אביזרי ג. 
 העבודה תבוצע בפיקוח יצרן הצינורות כאשר במסגרת זו כלולים: ד. 
 קבלת אישור היצרן לגבי הכשרתם המקצועית של המבצעים.  -  
 פיקוח היצרן על ביצוע העבודה.  -  
 שנים. 16המצאת תעודת אחריות מהיצרן למזמין למשך   -  
 ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסול העסקת עובדים ללא הכשרה מתאימה לביצוע העבודה.  
 תאום הפיקוח של היצרן יהא באחריות הקבלן ועל חשבונו.  
 צינורות החשופים לשמש יהיו צינורות שחורים בלבד, מתאימים למטרה זו. ה. 
 קנת הברזיםיש להשתמש בתושבות מתאימות, בודדות או כפולות להת ו. 

 והסוללות.
 הסתעפויות בצנרת עשויות על ידי אביזר טי או על ידי תושבת עם כניסה ז. 

 כפולה.
 קוטר הצנרת כשווה ערך לצנרת פלדה או נחושת יהא ח. 
 .1"-שווה ערך ל -מ"מ חוץ  25  
 .2/0"-שווה ערך ל -מ"מ חוץ  26  
 .1/2"-שווה ערך ל -מ"מ חוץ  10  
 מ"מ חוץ. 10ת בקוטר אין להשתמש בצנר  
 צנרת מים חמים יש לבודד על ידי שרוול פוליאתילן או על ידי תרמילי גומי ט. 

 סינטטי.
 צנרת במילוי הרצפה תותקן רק לאחר שפוזר חול המילוי. י. 
 את הצנרת במילוי הרצפה יש לעטוף בטון מיד בגמר בדיקת הלחץ.  
 0 -אחר הבדיקה יש להוריד את הלחץ לשעות. ל 20אטמ' במשך  15בדיקת לחץ בלחץ  יא. 

ולהשאיר את הצנרת תחת לחץ במשך כל שלבי הבניה וזאת בכדי שבמידה ונגרם  אטמ'
 נזק לצינור ניתן יהא לאתרו מיידית ולתקנו.

 הצנרת נמדדת לאורכה ומחירה כולל את כל הנדרש להתקנה )מחלקים, אביזרי חיבור,כל  יב. 
 בנפרד. ארונות מחלקים נמדדים בנפרד. בידוד נמדדה .עטיפות בטון, תושבות וכו'(

 
 PVC (021)  -צנרת 67.2.10

 או בהברגות. צנרת פי.וי.סי. תהא מחוברת בהדבקות א.  
 כדוגמת "מרידור". 522אטמ', לפי ת.י.  8צנרת להדבקות תהא קשיחה, מיועדת ללחץ  ב.  
תוך שימוש באביזרים חיבורי ההדבקה באמצעות דבק מתאים מאושר על ידי היצרן ו  

 מתאימים.
 , מיועדת ללחץ86צנרת להברגות תהא קשיחה, עובי דופן מתאים לסקדיול  ג.  

 אטמ'. 16
 .FIPאביזרי ההברגה תוצרת   
 אביזרים כגון ברזים, מסננים וכ' יחוברו בהברגות. ד.  
בפעולת יש להקפיד על חיתוך הצנרת ניצב לציר הצינור ועל ניקוי שאריות שמקורן  ה.  

החיתוך. יש להקפיד כי הצינור יחדור עד פנים האביזר באופן שיווצר רצף צנרת, ללא 
 נקודות "מתות".

פי. וי. סי. או ממתכת עם ריפוד פלסטי. התמיכות -תמיכות וחיזוקים באמצעות שלות מ ו.  
 בצפיפות גבוהה לקבלת מהלך צנרת אחיד, ללא שקיעות. תבוצענה

 שעות. 20' במשך אטמ 16בדיקת לחץ  ז.  
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  אביזרי צנרת 67.2.17

 אביזרי הצנרת במערכות השונות יהיו מתאימים לתנאי עבודה מינימליים א.  
 של:  

  מים קרים, חמים  וכו':  
 אטמ'   10  -לחץ עבודה    
 .C˚166 -טמפ' עבודה   

 
ארה"ב בלבד  האביזרים יהיו מתוצרת ישראל ונושאי תו תקן או תוצרת מערב אירופה או  ב.  

 ונושאי תו תקן מארץ היצור שלהם.
ומעלה  2, כולל הברגה, מקוטר "2חיבורי אביזרים, אלא אם צוין אחרת, יהיו: עד קוטר " ג. 

 מאוגן.
ידי התקנה של רקורד, לאחריו, בכיוון  -כל אביזר שאינו מאוגן יהא ניתן לפירוק על . ד 

 וא מחובר.מיכל או מתקן שאליהם ה הזרימה, או בינו ובין
 ברזים . ה 

 
 יהיו כדוריים מתוצרת "שגיב", "הבונים" או 2בקוטר של עד "ברזים                         

 "סטארליין".                            
 שסתומים אל חוזרים יהיו מטיפוס של דיסקית או דיסקית מפוצלת נגד       

 וב.קפיץ ארי כפר חר                          
 ומעלה יהיו תוצרת "קים" או "רפאל" 2מגופים ושסתומים בקטרים "                         

 ויכללו במחירם אוגנים.                         
 מלכודת אבנים, אל חוזר אלכסוני ששומר לחץ, אל חוזר אקטיבי של                         

 מאושר. "ברמד" או ש"ע                        
 
 

עם אטם טפלון.  צינקיפיקציה-עמיד לדה מפליז מברונזה או ברזים כדוריים (1   
 עשויה מתכת. מעבר מלא. ידית ההפעלה או מנירוסטה.הכדור מצופה כרום 

חלקים עם אטם מתאים לסוג וטמפרטורת  2ברזים כדוריים מפלדה מטיפוס  (2   
 ההפעלה עשויה מתכת. מצופה כרום עם מעבר מלא. ידית הנוזל. הכדור

, 260ברזי פרפר עשויים ברזל יציקה, עם  גלגל הפעלה ותמסורת, ציר נירוסטה  (2   
  מדף מצופה רילסן, תושבת  מגומי ניטרלי )אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות(.

 ברזים מותקנים מחוץ למבנה צריכים להיות מתאימים להתקנה   
 חיצונית.

 עשויים ברזל יציקה עם גלגל הפעלה. (GATE VALVE)ברזי שער  (0   
 גוף מצופה אמייל, טריז מצופה גומי סינטטי.    

ומאושרים לכבוי אש  (O.S. & Y)ברזי שער לכבוי אש יהיו מסוג ציר מתרומם      
(FM/UL.) 

ברזי דיאפרגמה עשויים מברזל יציקה. דיאפרגמה מגומי בוטילי, גלגל ההפעלה  (5   
 מברזל יציקה.

 מראה סימון מצב פתיחה.   
 תוצרת כפר חרוב חוזרים -אל . ו 
טיפוס  - ומעלה 2. ", תושבת, דיסק וקפיץ נירוסטהטיפוס מוחזר קפיץ, גוף פליז - 2עד "   

דו כנפי, גוף ברזל יציקה מצופה פנים נאופרן, דיסקיות וקפיץ מנירוסטה, תושבות רכות. 
 וס שקט.חוזרים המותקנים אחרי משאבות יהיו מטיפ-אל

 ואל חוזר כפול מונע זרימה חוזרת )מז"ח( .ז 
מסוג התואם את דרישות משרד הבריאות ומאושר  ואל חוזר כפול יהיומונע זרימה חוזרת   

עשוי נירוסטה,  ציודהמונע זרימה חוזרת יהא מטיפוס אזור לחץ מופחת.  מיא"מ. ועל יד
 (.2יצקת ברזל מצופה אפוקסי או ברונזה )עד "

"ח ואל חוזר כפול ייבדקו על ידי בודק מוסמך לאחר התקנתם ואישור הבדיקה כל מז  
 יצורף לתיק המתקן.

 מסננים . ח 
עם רשת. גוף עשוי פליז או יציקת ברזל כמצוין בכתב הכמויות. רשת   (Y)מבנה אלכסוני    

ורי ומעלה מצויידים בברז ניקוז כד 1.5" מ"מ(. מסננים בקוטר 6.75מש )חור  26נירוסטה 
 וצינור עד הרצפה.

 מקטיני לחץ . ט 
)כולל(: טיפוס ישיר עם קפיץ, בורג ויסות וסידור נעילה. לחץ היציאה  2עד קוטר " (1   

ניתן לכיוון ונשאר קבוע וסטטי גם בחוסר זרימה. גוף הווסת עשוי פליז. במד לחץ 
 ביציאה.
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וף הברז מברזל יציקה, ומעלה: טיפוס דיאפרגמה מופעל על ידי נווט. ג 2קוטר " (2   

 אלסטומרי פנימי וצביעה חיצונית, דיאפרגמה נאופרן, גוף הנווט מפליז. ציפוי
 מקטין הלחץ מצוייד בברזי ניתוק לנווט, מד לחץ ומסנן לנווט.    
 הצנרת עשויה  נחושת. לחץ היציאה ניתן לויסות ונשאר סטטי גם בחוסר זרימה.   
 שסתומי בטחון . י 
חזר קפיץ וידית משיכה או סיבוב, או מטיפוס הידראולי עם דיאפרגמה. גוף מטיפוס מו   

השסתום עשוי פליז עם חיבורי הברגה. התושבת ניתנת להחלפה. קפיץ עשוי נירוסטה. 
היצרן במפעל. השסתומים יהיו מצויידים עם חותם המונע  ידי -כיול השסתומים יעשה על

 שינוי הכיוון.
 משחררי אויר . אי 

 עשוי פליז. ברז ניתוק כדורי לפניו. גוף   
 חיבורים גמישים יב. 
 ומעלה. 2, כולל. מאוגנים בקוטר "2עשויים נאופרן, מוברגים עד קוטר "  
בצנרת מים חמים מאד ובצנרת קיטור כאשר לא מסומנים חיבורים גמישים יש לוודא כי   

לציוד וללא סכנת התפשטות הצנרת תתאפשר באופן חופשי מבלי להעביר עומד ולחצים 
 "נפילה" של הקווים מהתמיכות.

 אביזרי בקרה . גי 
 מד לחץ (1   

, תחום מדידה כפול מתחום 0טיפוס בורדון, גוף נירוסטה או דלרין. סקלה "    
 מצוייד בברז ניתוק ושחרור אויר כדורי ובסיפון. עבודה. מד הלחץ

 מד חום (2   
 העבודה. כיס )נדן( נירוסטה.מעלות מתחום  26 -לוח שנתות גבוה ב    
 לפחות, גשש נירוסטה, גוף נירוסטה. 2.5מטל: סקלה "-טיפוס בי    

 טיפוס תעשייתי: גוף אלומניום, מילוי כוהל, גשש נירוסטה.    
 לפחות, קפילרה וגשש נירוסטה. 2.5קפילרי: סקלה "    
 דיגיטלי: קפילרי, גשש נירוסטה,גוף פלסטיק.    

 בקר טמפ' (2  
בקר טמפ' כולל רגש טמפ' המותקן בצינור/ מיכל באמצעות כיס נירוסטה ובקר    

אתראות. הבקר מותקן  2-ואלקטרוני הכולל תצוגה דיגיטלית, יציאה אנלוגית 
 נפרדת כאשר אין לוח פיקוד מקומי. בלוח הפיקוד או בקופסה

 בקר לחץ (0  
כל ובקר אלקטרוני בקר לחץ כולל מתמר עשוי נירוסטה המותקן בצינור/ מי   

אתראות. הבקר מותקן בלוח הפיקוד  2-ודיגיטלית, יציאה אנלוגית  הכולל תצוגה
 או בקופסה נפרדת כאשר אין לוח פיקוד מקומי.

הגדרת סוג האביזרים שהובאה לעיל הינה מינימלית ומיועדת לסעיפים ולפריטים עבורם  .די 
 לא צוינו במפרט או בכתב הכמויות הגדרות נוספות.

 מדידה טו. 
האביזרים למיניהם נמדדים ביחידות, מורכבים במקום. מחירם כולל אוגנים נגדיים,    

רקורדים וסידורי חיזוק או התקנה מתאימים. מחיר הבקרים כולל את החווט בין הרגש 
 לבקר.

 
  סוגי צנרת במבנה 67.2.22

 ר יובא בהמשך.להלן פרוט כללי של סוגי הצנרת בבנין. מפרט מיוחד לגבי כל צינו 
 וחמים מים קרים א. 
 ..S.P –בירידות לקבועות  1/2"-2/0צנרת בקוטר "  
 .06מגולוון ללא תפר סקדיול  -    ½"-2"צנרת בקוטר   
או שחור מצופה מלט. 06במבנה: מגולוון ללא תפר סקדיול  -ומעלה    2צנרת בקוטר "  

    
 י חיצוני.בקרקע: שחור עם ציפוי מלט פנימי ושרוול פלסט  
 דלוחין ב. 
 צנרת פוליפרופילן בקירות ובמילוי רצפה באזור שרותים.  
 או יציקה בתקרות מונמכות. HDPEצנרת   
 שפכים ג. 
ולמערכת האיסוף  , לצנרת אופקית בתקרות הקומותצנרת יציקת ברזל לקולטנים  

 מרתף.ההקרקע ו תובקומ
  ןמתחת רצפת הבני HDPEצנרת יציקת ברזל או   
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 ניקוז מזגנים וניקוזי פירים .ד 
 . HDPEמגולוון דרג ב', פוליפרופילן לשפכים או -צינורות סמויים בקירות   
 .HDPEצנרת  -צינורות גלויים בפירים     
 בהדבקה. PVCאו  HDPEצנרת  –צינורות גלויים בתקרות   
 מי גשם ו. 
שחור צינור  - עד תא בקורתוצנרת אופקית בקרקע  צינורות אנכיים גלויים או בקירות  

 .מצופה מלט
 כיבוי אש ז. 
 , מוברגים.06צינורות מגולוונים סקדיול  -  1"-2קוטר "  
 , מרותכים.06צינורות מגולוונים סקדיול  - 2"-0" קוטר  
 צינור שחור מרותך. צינור בקרקע עם שרוול פלסטי -ומעלה  0קוטר "  

 חיצוני.
 רט מערכת כיבוי אש אוטומטית.ראה מפ - כיבוי אש אוטומטי ח. 
  
 ביוב ט.  
 צינור פי.וי.סי. לשפכים דופן עבה.  
   
  מערכת כיבוי אש אוטומטית 67.2.28

 כללי . 1 
ידי מתזים -אוטומטית רטובה לכיבוי אש  על תהיה מערכתה  .א

)זהה  1500לתקן ישראלי  )ספרינקלרים(. תתוכנן ותבוצע בכפוף
 במהדורתו האחרונה ובהתאם NFPA-13)כמעט לתקן אמריקאי 

 .20להנחיות המופיעות במפרט הכללי פרק 
שהינו חברה מוכרת לביצוע מתקני כיבוי אש  מבצעהעבודה תבוצע אך ורק על ידי  ב.  

 שנים לפחות.  2ובעל נסיון מוכח של  אוטומטיים
אישור החברה מותנה בהצגת מסמכים המעידים על הסמכת החברה, ביטוחים    

 מתאימים.
כל מרכיבי מערכת כיבוי האש האוטומטית  כגון צנרת, ברזים, שסתומים,  ג.   

וכו', התקנתם, הפעלתם ובדיקתם יהיו בהתאם לתקנים  פרסוסטטים, מתזים
ידי רשות -הפרקים הרלוונטים והמאושרים על כל יתרו NFPA-12-המופיעים ב

 .FM/LU)מוסמכת לכיבוי אש )תקני 
והמתזים, לרבות הקטרים הנתונים, הינו עקרוני בלבד ונועד סימון פריסת הצנרת  ד.    

 אינפורמציה באשר למיקום הקווים הראשיים ומיקום המתזים. לתת
בשטחים בהם אין תכנון של החלוקה הפנימית תבוצע מערכת   .ה

הספרינקלרים לפי רשת שאינה מתחשבת בהכרח עם החלוקה 
 הפנימית העתידית.

נימית והתקרות, יבצע הקבלן התאמה של מקום עם קבלת תכניות החלוקה הפ   
הראשים אל המקום הנדרש בתכניות התקרות, ובשלוב עם עבודת קבלן התקרות 

 וקבלני מערכות אחרים.
עבודת ההתאמה כוללת בין השאר ריקון הצנרת הקיימת, לפי הצורך, וכן בצוע    

י המדידה.התשלום עבור הנאמר לעיל כמופיע בסעיף אופנ בדיקות לחץ חדשות.
  

בהתקנת מתזים בתקרות מונמכות יש למקם את המתזים, ככל שהדבר  ו.  
מתאפשר, במרכזי הפלטות כך שתתקבל התקנה אסטטית. במידה והקבלן יקבל 
לקראת הביצוע תכנית תאום תקרות יש להתקין המתזים במקומות המסומנים 

 כל עוד הדבר תואם את הנחיות התקן.
ורה הסופי יעשה תוך בקורת רצופה )בדיקת התקנה( של מכון ביצוע העבודה ואיש .ז  

 כל גוף אחר שימונה על ידי רשות הכיבוי. התקנים או
לצורך הביקורת והאישור יגיש הקבלן למכון התקנים טפסי בקשה בצרוף חישוב    

 שיוכנו על ידי הקבלן ואשר )שיקבל מהמתכנן(, תכניות ביצוע מפורטות הידראולי
ומותאמות על ידו לתנאי הביצוע בשטח  תכניות שיקבל מהמתכנןמבוססות על ה

אביזרים,  )קורות, קירות, תעלות, תקרות מונמכות, גופי תאורה וכו'(, רשימת
 דרש על ידי מכון התקנים.ידפים קטלוגים רלוונטיים וכל דבר נוסף שי

 אין להתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מכון התקנים.   
בקבלת אישור מכון התקנים, לרבות התשלום עבור הבדיקה למכון,  כל הכרוך   

 נמדד בנפרד.)בדיקת תכנון וביקורת התקנה(, 
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שעות  20אטמוספירות למשך  12.0מערכת הספרינקלרים תעבור בדיקת לחץ של  .ח  

 ללא כל נזילה.
החברה המספקת והמבצעת את מערכת הכיבוי האוטומטית חייבת להמציא  .ט   

 מתאים לנושא. ביטוחיכיסוי 
בגמר העבודה יעדכן הקבלן את התכניות בהתאם לביצוע הסופי   .י

 .2666המאושר. העדכון מבוצע במערכת תיב"מ, אוטוקד 
חיבור וחיווט הציוד ) ברזים, מפסקי זרימה וכו'( למערכת בקרת האש בבנין  .יא   

תאם תעשה על ידי קבלן מערכת הבקרה כאשר על קבלן התברואה לסייע ול
 החיבורים.

 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים של המערכת. יב.  
  

 צנרת . 2
סקדיול  תהיה צנרת פלדה מגולוונת, למתזיםצנרת אספקת המים   .א

נורות והספחים יתאימו יהצ ASTM A-795.   בהתאם לתקן 16
 לפחות. PSI 175ללחץ עבודה של 

צינור מחורץ ואביזרי חיבור מהיר  מערכת הצנרת והספחים מחוברת בשיטת ב.  
אביזרי החיבור יהיו עם בליטות/ שיניים היוצרות רציפות  .QUIKCOUP כדוגמת

חשמלית בין שני חלקי הצינור המחוברים )לצורך הארקת הצנרת(. אטמי צנרת 
 מערכת יבשה יהיו מתאימים לצורך זה.

יציקה ומחוברים באותה כל הספחים )מעברים, זויות, הסתעפויות וכו'( יהיו מ .ג   
 שיטת חיבור.

, ניתן לבצע גם באמצעות צינורות מגולוונים ללא 1"-1.25" צנרת למתזים בקוטר .ד  
 , מחוברים בהברגות ובאמצעות ספחים מגולוונים מיציקה.06 תפר, סקדיול

במקומות מסוימים כפי שיוגדר ובהתאם לצורך )למשל צינור   .ה
ד המשאבות( תהא הצנרת גלויה הסנקה או צנרת יניקה מהמאגר וע

וצינור פלדה ת.י.  0מגולוון ללא תפר, מרותך עד קוטר " 06סקדיול 
 ומעלה. 0מגולוון מרותך בקוטר " 526

עם ציפוי מלט פנימי והגנה  526צינורות בקרקע יהיו מפלדה לפי ת.י.   .ו
 APCשכבתית מפוליאתילן שחול כדוגמת -חיצונית חרושתית תלת

ס"מ מסביב. ספחי  15ו שווה ערך. עטיפת חול מתוצרת "אברות" א
 צנרת יהיו מיצור חרושתי, מצופים מלט פנים. 

 חיבורי הצנרת ייעשו בריתוך לפי הנחיות היצרן.    
ז.  תיקוני ציפוי מלט פנימי והגנה חיצונית בהתאם להנחיות היצרן.   
 יאושר לאמעברים מקוטר לקוטר ייעשו בעזרת מעברים קונים.  

 בושינג. במופות מעבר מסוגשימוש 
עיגון הצנרת לתקרה ולקירות ייעשה בצורה יציבה ויביא בחשבון את העומסים  . ח  

 והדינמיים שיופעלו על הצנרת. הסטטיים
על הקבלן להתחשב בזמן ההתקנה בכל המתקנים הקיימים במבנה ולמנוע כל  . ט  

נה כגון: מערכת מערכת מתזים )ספרינקלרים( למערכות אחרות במב הפרעה של
 אויר, אינסטלציה סניטרית וכדומה. החשמל, תאורה, מיזוג

 שטיפת הצנרת . י  
כל הצנרת תנוקה מגופים זרים, שבבים וכו' טרם התקנתה. במקרים של קידוח    

 ניקוי השבבים ייעשה במברשת ושטיפת המערכת בלחץ מים. בצנרת מובילה,
 צביעה . 2

ויה בתקרות אקוסטיות תצבע בהתאם ללוח גוונים כל הצנרת הגלויה והסמ א.    
 שיקבע המפקח.

הניקוי  מסוג סופר עמיד.צנרת מגולוונת תצבע במערכת סינטטית   .ב
של  BC-76 "ארדורוקס" כדוגמת הראשון משמנים באמצעות ממיס

שכבות לפחות  2-יסוד מסוג גלווקוט וצביעה בצבע ה". עש"כימת
מיקרון לפחות. אופציה נוספת  126צבע סינטטי עליון. עובי כללי 

 הינה צינור מגולוון צבוע אפוקסי חרושתי.
תמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סינטטית. צבע היסוד יהא מטיפוס ממיר  ג.   

 חלודה.
 מיקרון. 126עובי מינימלי של הצבע בכל המקרים  ד.   
 הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע. ה.   
 ת הצביעה, סימון, שילוט וכו' כלולות במחירי היחידה.כל עבודו ו.   
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 תמיכות ומתלים . 0

תמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות עשויות מפלדה מגולוונת כדוגמת  א.  
"רוקו" או "מופרו" וכל סדרת האביזרים הנלווה המותאמות לתקני  "יוניסטרט",

NFPA-13. 
בור קבוצות של צנורות, בהתאם לתוואי התמיכות יבוצעו עבור צנורות בודדים וע   

 הצנרת.
התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מותאמות לעומס הצנרת.  ב.  

בהם נדרשים קונזולים לתמיכת מספר צנורות יגיש הקבלן לאישור את  במקומות
 פרטי הקונזול.

 המרחקים בין הקונזולים על פי המופיע בתכניות הפרטים.   
 מיכות והבסיסים כלולים במחירי היחידה השונים.כל הת .ג

 
 שרוולים ומעברים .5

מעברי צנרת דרך אזורים מוגנים יעשו על ידי התקנת שרוול או   .א
( הכל LINK SEALאו  BST ,MCTמסגרת מתאימה )כדוגמת 

 בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף.
מעברים דרך קירות/תקרות אש יעשו באמצעות שרוולי מתכת   .ב

 ואטימה עם חומר מעכב אש.
 ביצוע חורים )קידוח יהלום( בשלד באישור המפקח בלבד.  .ג
 כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה השונים. .ד

 ציוד ואביזרים . 0
 כללי  
 .FM/ULהציוד והאביזרים יעמדו בתקני   
 פי תקנים והוראות היצרנים.-התקנת הציוד והאביזרים על  

 מתזים א.   
וכו'   PENDENT ,UPRIGHT ,SIDEWALLשיותקנו יהיו מטיפוס  המתזים   

 טמפ' הפעלה  ומקדמי זרימה כמצוין בכתב הכמויות ו/או בתכניות. בקטרים, 
,   ,TYCO ((STAR, GEM, CENTRAL RELIABLE, VIKINGהמתזים תוצרת    

GLOBE. 
 ברז אזעקה ב.   
ם משתנה. ברז האזעקה ברז האזעקה יהיה מיועד למערכת רטובה עם לחץ מי    

חשמלי,  פעמון עם  לחץתא בילום, שעוני לחץ, ברזי ניקוז, מפסק  חוזר,-כולל אל
 מנוע מים. פעמון המים יותקן מחוץ לבנין, במקום שיאפשר שמיעתו.

 מפסק זרימת מים ג.   
ידי -ידי זרימת מים באמצעות שבשבת יופעל על-המפסק החשמלי המופעל על    

ה לכמות המים הנפלטת ממתז אחד או יותר. המפסק יחובר השוו זרימת מים
 ללוח התראה.

   
 מגוף שער ד.  
המגוף עשוי מפלדה ומחובר באמצעות אוגנים   O.S &  Yמגוף שער יהיה מטיפוס   

מהירים. המגוף יינעל במצב פתוח )או סגור, כמוגדר בתכנית(  או מחברים
 שרשרת ומנעול. באמצעות סרט אבטחה או

מגופים המסומנים בתכנית עם כוכבית)*( יותקן מפסק חשמלי לקבלת אתראה ב    
 על ברז סגור.

 ברז פרפר .ה  
עשוי מיציקה, מצופה אפוקסי, מדף מצופה חומר אלסטומרי, מותקן ברז פרפר    

 מהירים. הברז מצוייד במורה מצב ובשרשרת סגירה. בין אוגנים או עם מחברים
ת עם כוכבית)*( יותקן מפסק חשמלי לקבלת אתראה במגופים המסומנים בתכני   

 על ברז סגור.
 חוזר-אל . ו   
 מטיפוס מדף, מיועד להתקנה אופקית או יהיה חוזר-שסתום אל   

 אנכית.
 השסתום עשוי מפלדה ומחובר באמצעות אוגנים.   
 ידי פתח חיצוני.-השסתום ניתן לניקוי על   
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 ברז הסנקה .ז  
)תאומים( עם חיבורי שטורץ, פקקים  X2"3מטיפוס ברז כפול " ברז הסנקה יהיה   

 ושרשרת.
 ס"מ. 30X20צבע בצבע כחול ובצמוד אליו יותקן שלט בגודל יהברז    
    

 ארון מתזים רזרביים .ח
 ארון לספרינקלרים רזרביים ובו ראשי ספרינקלרים מסוג המותקן במערכת   

 תקנת הראשים וסט תוכניות.זוג מפתחות מתאימים להוברמות ע"פ התקן, 
 הארון יהיה מחומר פלסטי בגימור אדום.   
 כמות הארונות כנדרש על פי התקן בהתאם לכמות וסוג המתזים.   
 אופן המדידה  .7 
 צנרת א.  
בניכוי י אורך הספחים כגון זויות, הסתעפויות וכו' וובניכמדד לאורכה תהצנרת    

. מחיר הצנרת כאשר הם נמדדים בנפרד וכו' אורך האביזרים כגון ברזים, מסננים
, אמצעי החיבור, תמיכות, )כאשר אינם נמדדים בנפרד( כל הספחים כולל את

 ופועלת. שרוולי מעבר, צביעה וכו' לקבלת מערכת מושלמת
 מתזים ב.  
מחיר מתז שקוע המתזים יימדדו לפי יחידות כשהם מחוברים וקבועים במקומם.    

  לסקופית.כולל את  הרוזטה הט
 אביזרים ג.   
-האביזרים השונים: ברז האזעקה, מפסקי הזרימה, ברז ההסנקה, שסתומים אל   

 וכו' יימדדו ביחידות כשהם מורכבים במקומם ופועלים. חוזרים, מגופים
בשטחים אשר בהם יבוצעו מתזים עוד לפני שידוע הסידור הפנימי באותם  ד.  

אים המערכת לפי החלוקה וההתאמה. שטחים ולאחר מכן נדרש לשנות ולהת
 הקבלן יבצע שינוי והתאמה של המערכת והתשלום יהא כדלקמן:

 פרוק הצנרת המתבטלת כלול במחירי היחידה. -
מתזים שיפורקו ימסרו למזמין והקבלן יתקין חדשים  -

 ויקבל תמורה עבורם.

ממחיר  56%צנרת שיעשה בה שימוש חוזר ישולם עבורה  -
 היחידה.

 הינו לגבי כל שטח שנדרשה לבצע בו התאמה, ללא תלות בגודלו.סידור זה    
הכנת התכניות המפורטות והחישובים ההידראוליים כלולים במחירי היחידה  .ה  

 השונים.
 

   משאבות סחרור 67.2.26
 משאבות סחרור להסקה ומים חמים יהיו בהתאם למפרט הכללי, פרק א.  

10608. 
 .ON-LINE)ותקנות ישירות על הקו )מ 2משאבות עד קוטר חיבור " ב. 
 משאבות בקוטר גדול יותר מותקנות על בסיס.  
 סבל"ד מיועדים לעבודה בחוץ. 1056מנועי המשאבות  ג.  
משאבות הסחרור למים חמים סניטריים תהיינה מותאמות לעבודה במערכות פתוחות של  ד.  

 מים חמים.
 מעלות צלזיוס )דרישת 166אטמ' וטמפ'  8המשאבה מתאימה ללחץ עבודה  ה.  

 מינימום(.
 .DAB ,"גרונדפוס" -תוצרת מומלצת  ו.  
 אופני מדידה ז.  
משאבות נמדדות כיחידות כשהן פועלות במקום. מחירן כולל סידורי התקנה וחיזוק,   

חיווט חשמלי, מפסק מקומי במידת הצורך, בסיס בטון במידת הצורך, פילוס איזון 
 והרצה.

 
   קורתתאי ב 67.2.21

 .058תאי בקורת יהיו מחוליות טרומיות לפי ת.י.  א.  
ס"מ לפחות מעל פני  26התאים עשויים עם תחתית ודופן מיציקה מונוליטית עד גובה   

צינור הכניסה ועם פתחים קדוחים, או שיהוו תאים משולבים עם חלק פנימי תחתון 
ת וכניסות ויציאות מוכנות מפוליאתילן וחיצוני מבטון טרומי עם תעלות זרימה מובנו

 לחיבור צנרת.  
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 (EN-120 1000) 080התקרות והמכסים יהיו טרומיים, טיפוס ב.ב. לפי תקן  ב.  

 :כדלקמן
 .B -125טיפוס  –( , מבנה חניהבמקומות ללא תנועת רכב )גינון, מדרכה  -

 .D-066טיפוס  -במקומות עם תנועת רכב  )חניה, כביש וכו'(    -  
מה בין החוליות  וכן  בין התקרה והחוליה העליונה באמצעות אטם אלסטי על בסיס האטי ג. 

 ביטומני כדוגמת "איטופלסט" מתוצרת וולפמן.
ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים, או לפי הנחיות אדריכל  16באזורי גינון יהיו התאים בגובה  ד.  

 הפיתוח או המפקח.
ס"מ מתחת האספלט כאשר רק הפקק  26תאים במשטח אספלט יבוצעו עם תקרה  ה.  

 ומסגרת המתכת שלו יהיו בגובה פני האספלט.
תאים במשטח גרנוליט או במשטחי ריצוף שונים יהיו כנ"ל אך עם חומר זהה למשטח,  ו.  

 יצוק בתוך הפקק.
ס"מ מתחת המשטח עם מכסה עליון עשוי  26תאים במשטח מרוצף יבוצעו עם תקרה  ז. 

ס"מ ופקק מרובע עם הכנה להנחת אבני  06006סגרת מרובעת מיציקת ברזל הכולל מ
 תוצרת וולפמן. 00הריצוף בתוכו. המכסה כדוגמת דגם כרמל 

תאים מתחת משטחי בטון, כגון במרתף חניה וכו', יהיו תאים טרומיים מוכנים )רצפה  ח. 
וקירות( עם תקרה טרומית מתחת רצפת הבטון כאשר הפקק והמסגרת יצוקים במשטח 

-מתחת רצפת התא יש לבצע בסיס מבטון מזוין ב גימור הבטון.לטון וגימור הפקק זהה הב
 הקשור אל עטיפת הבטון של הצנרת ואל רצפת הבטון. 26

 ן:מהנחיות לקוטר התאים כפונקציה של עומקם )אם לא צויין אחרת בתכניות( יהיו כדלק ט.  
 ס"מ. 56ס"מ, פתח  86עד עומק  06קוטר    

 ס"מ. 56ס"מ, פתח  125עד עומק  86קוטר    
 ס"מ. 06ס"מ, פתח  256עד עומק  166086או מלבני  166קוטר    

 ס"מ. 06ס"מ, פתח  256מעל עומק  1260166או מלבני  125קוטר    
חיבור הצינור לתא באמצעות מחבר שוחה מתאים כדוגמת "איטוביב" תוצרת וולפמן או  י. 

 מיוחדת עשויה פי.וי.סי. מופת חדירה
 ס"מ ומעלה יהיו עם חוליה קונית עליונה. 125-ו 166תאים בקוטר  יא.  
 מפלים יעשו לפי הנחיות הבאות: יב. 
 ס"מ: על ידי עיבוד הקרקעית )כלול במחיר התא(. 06עד הפרש   
 ס"מ: מפל פנימי או חיצוני כמצוין בתכנית )משולם בנפרד(. 06מעל    
אמור לעיל לגבי תאי הביוב, אך לא יעשו בתוכם תעלות תאי בקורת לניקוז מי גשם יהיו כ יג. 

 זרימה.
בגמר העבודה יש לבצע מדידה של מערכת הביוב והתיעול כבסיס להכנת תכנית "כפי  יד. 

 שבוצע".
: מחיר תאי הביקורת כולל בסיס, חוליות, תקרות בהתאם לעומס הדרוש, מכסים, מדידה .וט 

 תעול לתוך התא, מדידה בגמר הביצוע, קומפלט.אביזרים מיוחדים לכניסת צנרת הביוב/ 
 שוחות הפלסטיק תמדדנה כזהות לשוחות הטרומיות מבטון.   

 
 . כללי67.0

  

 היקף המפרט א.

המפרט של פרק זה מורכב מהמפרט המיוחד המובא להלן, המפרט הכללי ללוחות חשמל ומהמפרטים  

הבין משרדית, מטעם משרד הביטחון, משרד  הכללים במהדורתם האחרונה כפי שפורסמו על ידי הועדה

 לעבודות חשמל. 68-2615העבודה ומשרד השיכון, להלן "המפרט הכללי", ובעיקר פרק 

  

 שמות המוצרים ב.

העובדה שמוצרים מסוימים מוזכרים בשם היצרן באה להצהיר על איכות המוצר הנדרש. לקבלן קיימת  

זכר ולרשום זאת בהצעתו, אך הדבר טעון אישור המתכנן האפשרות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנ

 והמפקח. ההחלטה הסופית היא בידי המזמין.
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 בדיקות וקבלה ג.

כל הבדיקות הנדרשות בפרק זה ובאחרים יבוצעו בנוכחות המפקח אשר יזמין למקום את הגורמים  

 המקצועיים המתאימים.

 דות יקבלו אישור המתכנן טרם ביצוען. בדיקות שיבוצעו על ידי ועל חשבון הקבלן במעב

קבלת המתקנים מהקבלן תתבצע עם סיומם הסופי, ותאושר בכתב ע"י המזמין במסגרת בדיקת הקבלה 

 הסופית, לאחר השלמת כל התיקונים ומסירת כל התיעוד שנדרש וכל התכניות בהתאם לתוכניות

 AS-MADE. 

   

 אופני מדידה ד

ים אספקה, הובלה והרכבה, חיבור והפעלה, אלא אם נאמר אחרת כל מחירי הסעיפים כולל .1 

 במפרט הכללי. 68במפורש. שיטת המדידה מתבססת על פרק 

כל הכמויות הן באומדנה בלבד. המזמין רשאי לשנות את הכמויות ללא כל שינוי במחיר היחידה. כן  .2 

 לא לבצע כלל.רשאי המזמין שלא לבצע כל סעיף שהוא ובמקומו לבצע סעיף אחר או 

אשור חשבונות יעשה לאחר בצוע העבודה ולאחר מדידה בשטח ובהתאם לטבלאות מדידה שיוגשו  . 2 

 על ידי הקבלן ואושרו על ידי המפקח.

 המדידות יהיו נטו ללא תוספות עבור שיורת ופחת.

 ל אחריותו.הזמנת חומרים ורכישת כמויות יעשו אך ורק לאחר מדידה שתבוצע על ידי הקבלן וע . 0 

הקבלן ינהל יומן עבודה מפורט במשך כל תקופת העבודה ובו  יירשמו העבודות שהתבצעו באותו  .5 

 יום והעובדים באתר. באם הוזמנו עבודות רג'י על ידי המזמין, הן יאושרו על ידו לפני ביצוען.

מיכות, מהדקים, מחירי מובילים כוללים את כל אביזרי העזר שלהם כולל מתאמים, מתלים, ת .0 

 המובילים, וצביעתם . גלווןשלות וכד'. המדידה תתבצע על ציר המוביל. המחיר כולל את 

מעבר וחיבור וימדדו מנקודה לנקודה  סאותצינורות כוללים את כל החיזוקים  שלהם כולל קופ

 או ללוח, נטו ללא כל שיורת או פחת.

החיווט המהדקים,  שילוט, תוכניות היצרן מחירי לוחות החשמל כוללים את כל האביזרים,  .7 

)חמש( שנים  5בקנה מידה לבצוע, פירוט ציוד, כולל אחריות לציוד המסופק בלוחות לתקופה של 

 מיום קבלת המתקן.

מחירי כבלים ומוליכים ימדדו נטו לאורכם מבלי להתחשב בשיטת התקנתם בצנרת, בסולמות,  .8 

נכי. מחיר הכבלים כולל את החיבור והסופיות הן בתעלות או כל מעבר שהוא אופקי או א

 לאורכן והן בקצותיהם ללוחות או לציוד. כן יכללו סימון כל הגידים במספר המעגל.

מחירי פריטי ציוד יכללו את עבודות העזר לאספקתם, כולל הכנת ואספקת תוכניות, רשימות  .0 

 העבודה.הזמנה מספקים בארץ ובחו"ל, הובלה והתקנה במצב תקין של 

       בגמר העבודה לפני תהליך אישור חשבון סופי, יכין הקבלן על חשבונו תוכניות "כמבוצע" .16 

(AS MADEשל כל מתקני החשמל, לוחות החשמל, פיקוד ובקרה, ב )- סטים, הכוללים דפי  5

 הנחייה טכניים לציוד שסופק.

, על חשבון הקבלן וכן כל התיקונים מתקן החשמל ייבדק בתום העבודה על ידי בודק מוסמך .11 

שיבוצעו על ידי הקבלן מידית על פי הוראות הבודק, כל אלה כלולים במחיר היחידה ולא תינתן 

 עליהם כל תוספת. על הקבלן לאשר מראש אצל המזמין את הבודק שיוזמן.

ת העבודה הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה והחומרים בכל המתקן לתקופה של שנה מיום קבל .12 

 על ידי המזמין, המהנדס, חברת החשמל, והבודק.
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 אביזרי תאורה .12 

 , והקבלן יתקינם ויחברם.ו/או המזמין  הקבלןאביזרי תאורה יסופקו במכרז זה על ידי  .1  

 עבור כל אביזר תאורה תותקן קופסת חיבורים משולטת. .2  

מתואר בתכניות בתיאור כללי, במקרא ההכנה לכל אביזר תאורה תתאים לסוג האביזר כ .2  

 ובכתב הכמויות. 

  0. 

 

או בתוך התקנת אביזר תאורה תעשה כנדרש וכמסומן, כולל התקנה בתוך אמבטיה, 

 או על התקרה, או על הקיר.התקרה, 

 
 חיבור מנועים או אביזרי פיקוד .10 

 ממ"ר יהיה בעזרת נעל כבל מתאימה. 0חיבור כבלים מעל  .1  

 ' עם שם המנוע ומספרו.ץסנדוויעל מפסק המנוע יותקן שלט  .2  

 חיבור מנוע יכלול את כיול יתרת הזרם בלוח בהתאם לזרם הנומינלי הרשום על המנוע. .2  

 קופסאות ריכוז והסתעפות ונקודות חיבור .15 

 חיבור קופסאות כולל כניסות ויציאות ואיתור תקלות. .1  

ור טלפון, תקשורת, או כל מערכת דומה, כולל את הצנרת וכל מחיר הכנת נקודה עב .2  

החבור המוכנה לחבור האביזר, וחוט משיכה  קופסתהאביזרים הדרושים במעברים כולל 

 מ"מ. 0פלסטי 

למערכות בהן מסופק הציוד על ידי הקבלן, כוללת הנקודה את המוליכים הדרושים, 

 החיבור, ההפעלה והסימון. 

  

 טסימון ושילו ה.

ידרשו סימונים ושלטים מיוחדים לעבודה זו עקב המורכבות  68בנוסף לאמור במפרט הכללי  . 1 

' חרוטים, מחוזקים בברגים או ניטים במידה ץסנדוויוהמודולריות של המערכת. שלטי 

 הסטנדרטית.

לוחות חשמל ובתי תקע: על כל לוח יוצמד בחזיתו שלט שיפרט כינויו, ומספר הדגם. כל  .2 

אביזרים והחיווט יסומנו בצורה ברורה וזהה לתוכנית, לרבות שלטי הפעלה והתראה. כל בית ה

 תקע יקבל שלט עם מספר המעגל שלו וגודל ההבטחה.

את מספר המעגל  אשיישגופי תאורה : לכל גוף תאורה יוצמד שלט עם מספרו הסידורי ושלט  .2 

לט שיציין את ההספק המקסימלי המותר החשמלי המזין אותו. על גופי תאורת ליבון יוצמד ש

 לנורה שתותקן בו.

גופי תאורת חירום יסומנו גם בחץ כיוון וכתובת יציאה בעברית ובאנגלית לכוון היציאות 

 מהמבנה.

מפסיקי זרם במתקן: כל מפסיק יזוהה על ידי מספר סידורי של המעגל אליו הוא משתייך וכן  .0 

ת הוא מפעיל, כולל מנועים, גופי תאורה, יחידות הפעלה יוצמד לידו שלט שיציין אלו יחידו

 וכדומה.

' שיוצמדו לכבלים בכל נקודת חיבור וכן ץסנדוויכבלים יסומנו במספרם הסידורי על שלטי  .5 

 מטר ובכל יציאה מהמוביל ושינוי כיוון וכן בכל חדירת קיר או מעבר. 26לאורך התוואי כל 

 ורי ואזורו, כנ"ל כל נורת סימון שלו, שתכיל כתובת מיקום הגלאי.כל גלאי אש יסומן במפר סיד .0 

 ' בצבעים שייקבעו ויאושרו מראש על ידי המתכנן והמפקח.ץסנדוויכל השלטים יהיו מסוג  .7 
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 .קפס-ואלסימון ושילוט אביזרי חשמל יכילו את שם הלוח המזמין, את מס' המעגל, זרם מתח  .8 

 ונים יהיו בצבעים שונים, להפרדה.שילוט למתחים או תדרים ש

 כל שלט יכיל את סימון הפאזה אליו מחובר האביזר.

כל נקודת תקשורת תסומן בשלט לבן עם מספור הנקודה, וכן ישלוט כבל התקשורת לאורכו  .0 

 בשלט כנ"ל.
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 : עבודות חשמל  60פרק 
 

  . תאור העבודה62

יש לקחת בחשבון פרוק ציוד חשמלי, פרוק גופי תאורה, פרוק  לן:מפרט זה מתייחס לביצוע מתקני חשמל כמפורט לה

והוצאת כבלי תקשורת קיימים מתעלות תקשורת וחיזוקן מחדש, וכן פרוק חלק מקווי כוח לחשמל המחוברים לציוד 

 המתפרק, וקשירתם למעלה בתקרה, לשימוש חוזר.

  ביצוע התקנות וחיבורי חשמל:                .1

 ם, מוליכים וכבלי חשמל.מובילי א. 

 .שינויים בלוחות חשמל ב. 

 מערכת תאורה ושירות. ג. 

 מערכת הארקות. ד. 

 תשתית למערכות תקשורת. ה. 

 ., וכריזת פינויגילוי וכיבוי אשבטיחות ת ומערכ ו. 

 ביצוע פרוקים מבוקרים ומסודרים של מערכות קיימות.  .2

 ירה על היציאות והקופסאות וגלגול וקשירת כבלי הנקודות. ביצוע פרוק גופי תאורה תוך שמ א. 

 ביצוע פרוק שקעים ישנים תוך שמירה על היציאות והקופסאות וגלגול וקשירת כבלי הנקודות. .ב 

ביצוע פרוק כבלי תקשורת, חיתוכם והוצאתם באופן זהיר ומבוקר מן האתר, תוך שמירת  ג. 

 התעלות הקיימות וחיזוקן. 

 

 לן עבודות החשמל ולוחות החשמל. קב62

  

 קבלן עבודות החשמל א.

הקבלן שיבצע את כל עבודות החשמל, מתקני מ"נ וכן את כל התקנות הציוד המוגן  .1 

שנים לפחות בביצועי מתקני  16ומערכותיהם, יהיה קבלן מוכר, רשום ומאושר ובעל ניסיון של 

 חשמל דומים לאלו שבמרכז.

יק בקביעות במשך כל תקופת ביצוע העבודה מנהל עבודה מנוסה, וכן מהנדס קבלן החשמל יעס .2 

 חשמל מנוסה ורשום בפנקס מהנדסים, שיהא אחראי על העבודה.

 הקבלן יהיה מסוגל מבחינת ידע וכ"א לבצע את העבודה בלוח זמנים קצר, צפוף וגמיש.  .2 

  

 לוחות חשמלשינויי קבלן  ב.

לוחות החשמל מ"נ יהיה מוכר, רשום, עומד בדרישות ביקורת ויים בהשינהקבלן שיבצע את  .1 

 .01020-וב .22 .בתקן העומד, איכות, ובעל אישור ביקורת שוטפת של מכון התקנים

 שנה . 15קבלן זה יהיה בעל מפעל חרושתי לבצוע לוחות מ"נ  ובעל ניסיון של  .2 

 קבלן אחר רק באישור המזמין והמתכנן. שם הקבלן יוצע מראש , ולאחר אישורו ניתן להציע .2 

הקבלן יכין תכניות מלאות של הלוחות שיוגדלו על ידו, בכדי ליצור מצב התחלתי זהה בכל   .0 

 תכניות החשמל והלוחות.
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 .תאום עם רשויות וחברות שרות:60

   

 תאום עם חברת החשמל לישראל בע"מ .1

 דרטים של חברת החשמל לישראל בע"מ.הקבלן חייב לבצע את עבודותיו בהתאם לסטנ

 עליו לתאם את החיבור, ולקבל את אישור חברת החשמל לעבודותיו.

התיאום עם חברת החשמל והבדיקות על ידה לא יפגעו בכל התחיבות אחרת של הקבלן כלפי המזמין כאמור 

 לעיל ולהלן במסמכי ההסכם.

   

 תאום עם חברת בזק בע"מ .2

 עבודותיו בתאום עם חברת בזק בע"מ. כל העלויות לתאום בזק כלולות בהצעה.הקבלן חייב לבצע את 

 עליו לקבל את אישור חברת בזק .

 

 . מערכת הארקות65

במבנה, ולחבר הכול לפס השוואת פוטנציאלים, הכול לפי דרישות המערכת תחובר למתקן הארקת היסוד  .1

 בהתאם לתקנות הבאות:ח"ח ו

 ואמצעי הגנה בפני חשמול( ועדכוניו.)פרק "הארקות תקנות חוק החשמל  א. 

 ועדכוניו.החשמל )הארקות יסוד( חוק תקנות  ב. 

 אוהם.  6.5   -יותר מ אאימפדנס מעגל הארקת היסוד כלפי המסה הכללית של האדמה יהיה ל .2

נה אם לא נתקבל במעגל הארקת היסוד אימפדנס כנדרש, תותקנה אלקטרודות הארקה נוספות או הג

 אחרת בהתאם לתקנות. הקבלן יתחבר באתרים קיימים לפס השוואה ראשי, ויבצע פס משני בפרויקט.

 הכל ע"י הקבלן כחלק מהארקת הפרויקט לסעיפיו.

   

 
 . צינורות60

בכל המקומות שהצנרת נמצאת בתוך הקירות או ביציקת בטון יותקנו צינורות פלסטיים  .1 

 מ"מ.  26 -מלי של הצינורות בבנין כפיפים )"מריכף"(. קוטר מיני

במקומות בהם הצנרת נראית לעין היא תותקן עה"ט ותבוצע בצינורות פלסטיים קשיחים 

)מרירון( או בתעלות פלסטיות או בצינורות משוריינים, הכל בהתאם למסומן בתוכניות. צנרת 

 מאליו. במעברי תקרה אקוסטית, בקירות גבס או חללים תהיה תקנית, מסוג "פנ" כבה

-מטר, חפירה וכיסוי לפי המפרט הבין 1צנרת באדמה לחיבור חשמל ראשי תבוצע בעומק 

 משרדי.

התקנת הצינורות תהיה בקווים ישרים אופקיים או אנכיים בלבד. קוים אלכסוניים יהיו  .2 

אסורים בהחלט, אלא במקרים בהם יאושר הדבר מראש על ידי המפקח. גובה הצינורות לא 

 מ' מעל פני הרצפה פרט לירידות למ"ז וח"ק. 1.86 -ם מקרה קטן  מיהיה בשו

כיפופי הצינורות יבוצעו תוך הקפדה על כך שפועלות הכיפוף לא תגרומנה לקשיים בהשחלת 

מעלות. רדיוס הכיפוף יהיה בהתאם למפורט  -06המוליכים. זווית הכיפוף לא תהיה גדולה מ

 .בתקנות החשמל

 



20 

 

 
מ"מ לשם משיכת המוליכים המיועדים  0לו חוטי משיכה מחוט ניילון שזור בכל הצינורות יושח .2 

לצינורות. מחיר חוטי המשיכה כלול במחיר הצנרת/ הנקודות. כמו כן ייסתמו קצוות הצינורות 

בפקקים למניעת חדירת לכלוך וכל חומר אחר לתוכן. כל צינור יסומן בקצהו במספר המעגל 

 צוין מאיזה לוח ומעגל הוא מגיע ומה ייעודו.והאלמנט בשלט פלסטי קשיח ובו י

   

אם לא יצוין במפורש אחרת, אזי כל קופסאות ההסתעפות והמעבר יהיו מחומר קשיח ובלתי  .0 

 כבה מאליו. –בעיר 

כל תיבות המעבר וההסתעפויות לסוגיהן, הקשתות, המופות וכל יתר הפריטים שאינם נזכרים,   

יהיו כלולים במחיר הצינור. כל נקודה תכיל קופסת הסתעפות  אולם דרושים להשלמת הצנרת,

 כחלק ממחירה. 

   

צנרת עבור גופי תאורה תסתיים עבור כל גוף וגוף בקופסת הסתעפות, אלא אם צוין במפורט  .5 

אחרת. קופסאות ההסתעפויות תמוקמנה ליד גופי התאורה והן תשמשנה נקודות מוצא 

 פי תאורה.למוליכים המחוברים לאותם גו

   

קופסאות ריכוז והסתעפות יכילו מהדקי לחץ שטח עם סימון המעגל וסימון המהדקים  .0 

הבודדים. המהדקים יהיו מהדקי שורה נשלפים. כל הכניסות והיציאות יהיו מלמטה. חיבור 

 קופסאות כולל: כניסות, יציאות ואיתור תקלות.

 
בטחון למנוע, ומצנרת הגנה לאלמנט כלשהו, יכלול חבור כבל מקופסת חיבור לאביזר, ממפסק  .7 

 קטע גמיש שרשורי "ישראלוקס" כולל מחברים מקוריים אטומים, כחלק ממחיר החיבור.

   

כל הצנרת פ"נ תהיה בצבעים שונים ליעודים השונים: ירוק לחשמל, כחול לטלפון, אדום לגילוי  .8 

 וכו'.לבן לכריזה, אש, צהוב לתקשורת, 

 

 

 מוליכים .67

 XLPE -אם לא צוין במפורש אחרת, אזי בתוך הצינורות יושחלו כבלים מנחושת אלקטרוליטית מבודדים ב 

בידוד המוליכים יהיה בצבעים שונים בהתאם לתקנים. מדידת המוליכים תעשה לפי אורך הכבל בצינור 

אינה מתייחסת לכמויות  כפול אורך הצינור, ללא כל תוספות עבור חיבור תוך תיבות מעבר. מדידה זו

 הנמדדות לפי שיטת הנקודות.

 

כבלי הטלפון ותקשורת מסופים אשר יסופקו על ידי המבצע או על ידי חברת הבזק או אחרים ויושחלו  

 ויונחו על ידו במובילים כנדרש יסומנו בשני קצותיהם כפי שיימסר למבצע בזמן העבודה.

יותקנו בהתאם להוראות היצרן ויחוברו באמצעות  -"י הקבלן שיסופקו ע -כבלי גילוי אש, כריזה, וכו' 

 אביזרי קצה סטנדרטיים קטלוגיים.
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 . כבלים למתח נמוך68

   

וולט ויתאימו לדרישת התקנים  1666כמפורט למתח עבודה של  XY2Nהכבלים במתח נמוך יהיו   .1 

. כבלים המותקנים על עגול הכבלים בחתךהעדכניים. פרט אם נדרש אחרת, יהיו כל מוליכי 

סולמות ועל פרופילים מנוקבים יחוזקו על ידי מחזיקים ובנדים דגם "לגרנד" או שווה ערך 

 מ"מ יותקן לכל כבל חיזוק נפרד משלו. 56ומחירם כלול במחיר הכבל. לכבלים בקוטר מעל 

   

' בהם ץסנדוויידי שלטי  כל הכבלים המותקנים על סולמות ובתוך תעלות, יסומנו לפי ייעודם על .2 

 מטר כשכל כבל שלט משלו. 26חרוטים מספרי המעגלים. השלטים יותקנו במרחקים של 

 השלטים יחוזקו לכבלים באמצעות סרטי ניילון. מחיר השלטים יהיה כלול במחיר הכבלים.  

ת פרט אם אושר הדבר על ידי המפקח, יהיו כל הכבלים מחתיכה אחת רצופה ולא תותר עשיי  

מופות בכבלים. במקומות בהם ביצע הקבלן מופה בכבל מסיבה כלשהי, אשר נתקבלה על דעת 

 המפקח, יהיה זה על חשבון הקבלן.

 
בהתאם  -בכבלים משוריינים יחובר השריון להארקה, חבור בצד אחד בלבד או בשני צדדים  .2 

 לנדרש בתוכניות ובהנחיות הציוד, והחיבור כלול במחיר הכבל.

   

יחוזקו הגידים בנפרד, ויותקנו נעלי  XY2Nוולט, כדוגמת  1666למתח נמוך עד  XLPEבכבלים  .0 

 כבל עבים מתאימים.

   

  FE....NHXHXכבלים מיוחדים לעמידה באש יהיו כדוגמת "פרופיל  .5 

   

 חיבור כבל לאביזר פיקוד יכלול קופסאות חיבור ובדיקת מתח העבודה של אביזר הפיקוד .0 

 ושילוט בהתאם לתוכניות, והכל במחיר החיבור.

  

 
 גופי תאורה .60

 הקבלן ובאחריותו. יותקנו ע"ייסופקו וגופי התאורה הערה:  

 

 תאור הדרישות .1

 אביזרי תאורה וציוד כמפורט להלן:גופי תאורה ומפרט זה מתייחס לאספקת 

, כולל קופסאות ריכוז קרה אקוסטיתבת ריהוט בתקרות אובבקירות, מותקנים  – לדים, ג"ת  א. 

 .הדרייברים הנדרשים 

, כולל קופסאות על פרופיל או תעלה או על התקרה או קירותשקועים או להתקנה לדים ג"ת  ב. 

 .ריכוז הדרייברים הנדרשים

 מותקנים ומחוזקים לתקרה.לדים שקועים  SPOTג"ת  ג. 

 ורות, או שקועים בתקרה אקוסטית.להתקנה בתקרות, בק לדים עם כוונוןג"ת דגם  ד. 

 .או עמודים על התקנים מתאימים רותוג"ת דקורטיביים מותקנים על ק ה. 

 ג"ת לחירום, דו תכליתיים עם שילוט. ו. 
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 .עצמאיתיחידות חירום להתקנה ג"ת  ז. 

  

 ספקי ציוד גופי תאורה .2

יון בנושא המכרז, בעל ידע הנדסי, ספקי ציוד גופי תאורה יהיו יצרן מקומי מוכר, בעל ניס .1 

 ומערכת ליווי טכנית לשמירת איכות המוצר.

 המתכנן והמפקח ויאושר על ידם.מכבי המזמין והספק יהיה מוכר על ידי  .2 

 כל הציוד יהיה בעל תו תקן., הציוד שיסופק יהיה מוכר ונפוץ, בעל חלפים בארץ, מהמדף .2 

 מלאים של קטלוגים מפורטים ודפי הסבר טכניים.סטים  2היצרן יספק עם הצעתו  .0 

 גופי תאורה מיוחדים באולמות ומבואות יהיו בהתאם להנחיות האדריכל והמזמין.  .5 

הציוד יעמיד לרשות הפרויקט וקבלן החשמל  אדם מיומן בעל ידע, שילווה את התקנת  ספק .0 

ריסה ממוחשבת של התאורה תן פיי בנוסףהציוד המסופק, ויוודא חבור והפעלה נכונים. 

האדריכל והמזמין בהתאם לדגמי הציוד המסופק על ידו עבור הסידור בתכנית, לאישור 

  המתכנן.ו

 ציוד תאורת לד שיסופק יאושר מראש ע"י המזמין . .7 

מוד לרשותו בזמן עלאחר הפעלת גופי התאורה ילווה ספק הציוד את הקבלן בהרצת המערכת וי .8 

 קריאה והזמנה לאתר. הנדרש בהתאם ל

כל הדרישות המופיעות במפרט זה ובתיאורים, כלולות בעלות הציוד והמחיר המוצע כולל כל  .0 

 הנדרש. 

 
 גופי תאורה  .2

   

 מיוחדיםגופי תאורה  .1 

חלק, חד גווני ללא  מחומרי פליז או לפי הנחיות האדר' עם חומריבנו מיוחדים גופי תאורה   

 מצופה ניקל.או שריטות  ופגמים אחרים. הברגים הנראים לעין יהיו ברגי פליז  סדקים, בועות,

 מ"מ לפחות. כל גוף יצויד בבורג הארקה. 1החווט יבוצע במוליכי פי.וי.סי. גמיש 

 הציוד יתאים לדרישות התקן לציוד "לדים" תקני, כולל דרייברים תקניים כנדרש, 

 .וכבים מאליהםהגופים יבוצעו מחומרים בלתי בעירים   

ליד כל גוף תאורה תותקן  קופסת  הסתעפות. בשום מקרה  לא  יורשו חיבורים ממנורה 

 למנורה, כאשר  המהדקים שבמנורה משמשים להסתעפות.

כל האביזרים, חומרים וכדומה מהם יבנו הגופים יהיו מהמין המשובח ביותר, חדשים,  שלמים,    

שהוא ויתאימו מכל  הבחינות לדרישות התקנים   בלי פגמים  ובלי ליקויים  מכל סוג

 הישראליים העדכניים, ובהעדרם  לתקנים  הגרמניים  ו/או  הבריטיים.

גופי תאורה המחוזקים למדפים, לתקרות תותבות, והתקנים מתפרקים יחוזקו בזהירות,   

 בהתאם לפרטים שיאושרו מראש על ידי המפקח. 

בטון טרומיות  ולקורות פלדה יחוזקו בזהירות בהתאם גופי  תאורה המחוזקים לפלטות   

 לפרטים שיאושרו מראש  על ידי המפקח.
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 לדיםגופי תאורה  .2 

לדים  פסים או פנלים  או מסוג עגול , יהיו עם דרייברים בעלי תו ת"י, וכן גופי תאורה  .1  

 ותקנים בינ"ל.

 .02071הגופים יהיו בעלי תקן פוטוביולוגי  .2  

 לומן לואט לפחות. 166כל הגופים והפסים יהיו בהספק לדים 

 ש"ע.  56,666כל הגופים והפסים יהיו בעלי  

 . 86LM, וכן 76Lכל הגופים והפסים יהיו עם אורך חיים 

 .55615, 0166-2-2, 01507מספר:  ENכל הגופים והפסים יעמדו בתקנים 

 מעלות. 56, כולל דרייברים לטמפ' כל הגופים יכילו דרייברים תקניים מתאימים .2  

 .86 -שלא יפחת מ CRIכל הגופים והפסים יהיו בעלי תגובת איכות  .0  

 
 
  לתאורה -פ"צ  –פסי לדים ופסי צבירה  .2 

 פסי לדים המשולבים בתקרות אקוסטיות יותקנו בשילוב עם פלאח מתאים שיסופק עם הגופים.

ות או עמודים, כנדרש, ומחוזקים על רגל מיוחדת, תאורה יהיו משולבים בתקרה או קורל פ"צ

 ההתקנה לחיזוקים מתאימים שיאושרו ע"י המזמין והמפקח.

. כל החיבורים יהיו למעלה. גופי התאורה יכילו לפ"צ יתאימו להתקנה על הפסיםגופי התאורה 

 סידור קשירה למניעת החלקה או נפילה של חלקים למטה גם בזמן פירוק וטיפול.

 IP 05פי תאורה פלסטיים גו .0 

גופי תאורה פלסטיים או מוגני מים יותקנו ללא קידוח בדפנותיהם תוך שימוש בהתקנים   

 המקוריים של היצרנים  בלבד. החיבור והכניסות  כוללים מעברי אנטיגרון. 

   

 דו תכליתייםשלטים עצמיים או   -גופי תאורה לתאורת חרום   .5 

לפי לתאורה חירום יהיו גופים עם מערכות מצברים ומטענים מקומיים,  גופי התאורה לתאורת  

עם   או שו"ע, "לייט"אלקטרו "אנרלק" או  כדוגמתמנורות לתאורת חרום,  2.22חלק  26ת"י 

 שנים אחריות. 2עם , ויהיו בעלי תו תקן. 1828בדיקה עצמית, הגופים יענו לדרישות ת"י 

 יתאימו  לדרישות הטכניות  המפורטות  להלן: הגופים שיותקנו  על ידי הקבלן   

 לתאורת חרום. כולל ביקה אוטומטית. 2.7חלק  01207יעמוד בת"י הממיר  א.  

 יהיה עם תאים מאוזנים. נטען מצבר  ב.  

פריקת יתר  במקרה של פריקה ארוכה וידאג להחזיר מהמטען יבטיח יציאה של המצבר  ג.  

 לו.למצבר את הקיבול הנומינלי ש

 המטען יהי בעל הגנה נגד פריקת יתר. ד.  

מיתוג אלקטרוני בזמן עם , נטעןהמערכת תהיה מערכת עצמאית ותכלול מטען ומצבר  ה.  

 הפסקת חשמל, ממיר   וכל יתר האביזרים הדרושים.

המערכת תהיה מוגנת נגד קלקול במקרה של שבירת הנורה או חוסר נורה או נורה  ו.  

 שרופה.

עם שילוט יציאה וכן עם חץ או כנדרש, לעבודה דו תכליתיים, עצמאיים יהיו  שילוטגופי  ז.  

 בגוף  תאורה.. לד ותדקות, עם נור  06של 

הרכבת הציוד בג"ת תעשה באופן שימנע מהם רעידות או זמזום וכן יובטחו כל החיבורים  ח.  
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 מפני השתחררות עקב רעידות.

קל לצורך החלפת ציוד על ידי אדם יחיד  וזאת ללא  שימוש   לפירוק ויינתנכל הגופים  ט.  

 במברגים או כלים אחרים. 

    

 התקנת ג.ת. .0 

 א.  

 

 

 

 

 

 

 ב.

 

 

 ג.

גופי תאורה יחוזקו לתקרה או לקיר או לקורות הקונסטרוקציה או יותקנו בתקרה 

וקים פסי תאורה יחוזקו לפלאחים או לחיזתותבת או בתעלות בתוך תקרה כפולה. 

חיזוק הגופים יבוצע כמתחייב ממקום התקנתם, או אחרים שיאושרו ע"י המזמין. 

 כנדרש, עם מתלים מחוזקים למבנה.

 החיזוק של גופי התאורה יוכן ע"י הקבלן ויקבל אישור המפקח והמתכנן.

עלות החיזוקים כלולה בהתקנת הגופים. כאשר מופרד מחיר האספקה מההתקנה כלולים 

ודה בסעיף ההתקנה. כאשר הסעיף כולל אספקה והתקנה כלולים בכך גם החיזוקים והעב

אולם מחיר ההתקנה כלול במחיר הנקודה, אינו הגופים  עבור כל החיזוקים והעבודה

 לכוונוןכולל את התקנתם כולל את כל החיזוקים, מוטות הברגה, פיליפסים וכל הדרוש 

 הגופים.

 .לכוונוןיזוקים וזוויות מחיר גופי תאורה על קירות וקורות כולל ח

 מחיר נקודת מאור כולל גם נקודות חד פאזיות במעגל תלת פאזי.

 עבור ג"ת בקירות או קורות, יוכנו שרוולים מתאימים להתאמת ההכנות לג"ת.

 כו"כ יוכנו חיזוקים לתקרה מסיבית למניעת נפילה, גם עבור תעלות הכבלים.

   

 .מערכות מובילים לכבלים16

 מערכת מובילים לסוגי הכבלים הבאים:קיימת ה במבנ .1

 מובילים לכבלי חשמל. א. 

 מובילים לכבלי תקשורת. ב. 

 פרופילים. ג. 

מערכת המובילים תותקן בשילוב תקרת שרות, תקרת ביניים, התקרה האקוסטית, תקרת השלמה של  

 הבטון, ועם יציאות כנדרש.

 התקנת המובילים 2

ילים יתואמו עם התקנת שאר המערכות במבנה ועם פתחים בקירות הקשיחים חיזוק ותלית מוב א. 

או הקלים שיוכנו במבנה ועם פתחים בקירות הקשיחים או הקלים שיוכנו במבנה עבור מעבר 

המובילים, לפי הגבהים. שיטת ההתקנה ומיקום המובילים שפורטו בתוכניות הם הנחיה ובכל 

המפקח מראש, ולתאם מתקיני מערכות אחרות כגון  מקרה של שינוי על הקבלן לקבל אישור

 מים, מ"א, גזים וכו.

 על הקבלן מוטלת האחריות להתאמת החיזוקים בהתאם לעומסים נוספים העלולים להיווצר. ב. 

כל החיבורים יעשו באמצעות ברגי "פיליפס" או שווה ערך/בקירות וכן בחיזוקים "עוברים, עם 

 ס.פלטות בצד שני עבור קירות גב
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 התקנת סולמות ותעלות רשת לכבלים 2

סולמות לכבלים יהיו תלויים עם מתלים לתקרה במקומות למעבר או מותקנים לקיר. סולמות הכבלים  

מטר עם קונזולות או עם קונסטרוקציה מתאימה כנדרש. סוג הקונזולות ואופן חיזוקן יקבלו  2יחוזקו כל 

 את אישור המפקח.

 המותקנים לקיר יורחקו מהקיר  בכדי לאפשר מעבר הכבלים מאחוריהם.תעלות וסולמות כבלים 

מעלות ועליה או ירידה של סולם יבוצע בהדרגה מתונה ובכל  06התחברות של סולמות שונים, סיבוב של 

 מקרה על הקבלן להגיש לאישור המפקח את שיטת הביצוע.

 כל החיזוקים יהיו מגובלנים בטבילה, בטרם התקנה.

   

 לות כבליםתע .0

זקו ומטר ויח 1מתאימות כל  תקונזולותעלות כבלים יותקנו בצמוד לקירות או יונחו על  א. 

 לקונסטרוקציה כנדרש. פרטים עקרוניים להתקנת התעלות יסוכמו עם המזמין והמהנדס.

 הקונזולות ואופן חיזוקן יקבלו את אישור המפקח.  

 וזקו עם ברגים ואומים.תעלות הכבלים שיונחו על הקונזולות יח ב. 

בתעלות יעשו פתחים מתאימים עבור התחברות לתעלות אופקיות או אנכיות אחרות או עבור  ג. 

 ס"מ. 56מנוקב כל  Zמעלות או יציאת כבלים וכו'. תעלות אנכיות יכילו פרופילי  06סיבוב של 

 התעלות יותקנו עם מכסים מתאימים כפי שיוגדר במידת הצורך. ד. 

שידרשו להיות צבועות כתוספת לגלוון, ימרחו מבחוץ ב"ווש פריים"  תמגולוונותעלות פח ה ה. 

 ואח"כ בצבע בגוון סופי לפי דרישת המזמין באזורים שידרשו. סוג הצבע יהיה אפוקסי. 

 

 צביעה .5

. עבור צביעה יימרחו ב"ווש פריים" ורק אחר כך בצבע םמגולווניכל האלמנטים העשויים ברזל יהיו 

אפוקסי בגוון הנדרש. בכל מקרה של ביצוע ריתוך בין האלמנטים תבוצע צביעה בנקודות הריתוך, לאחר 

 ון קר וצביעה סופית כנדרש. וניקוי במברשת פלדה, צביעה בצבע גל

 תעלות פלסטיות .0

פס" וברגי "פילי ןמגולווהתעלות יותקנו בצורה אופקית או אנכית ויחוזקו לקירות או לתקרה עם חיזוק 

 ויכללו חיזוקים לכבלים בתוך התעלה.

 תעלות אשר יותקנו בשילוט בריהוט, יתואמו ויוכנו ע"י הקבלן בשילוב עם ספקי הריהוט והציוד בבנין.

 הארקת מובילים .7

בכל המובילים המתכתיים יש לדאוג לרציפות חשמלית על ידי מחברים מתכתיים קשוחים סטנדרטיים. 

 נחושת לפס השוואה. הם יוארקו על ידי מוליך
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  .  מערכת גילוי וכיבוי אש20

מערכת גילוי עשן וכיבוי בלוחות תבוצע בכל המתקן בהתאם לדרישות הכיבוי והרשויות. המערכת  כללי .1

 . המערכת תהיה משולבת במערכת כריזת פינוי.ULתתאים למערכת המאושרת ע"י כיבוי אש ותקן 

קנות מתקן גילוי אש במבנה מפרט מיוחד זה בא להשלים את המפרט פרק זה מתייחס לעבודות ההת א. 

, תקנות ותקנים מחייבים NFPA, תקני 20 הכללי לעבודות בניה, בהוצאת הוועדה הבינמשרדית, פרק

 על כל פרקיו. 1226בישראל, המתייחסים למתקני גילוי  וכיבוי אש, ובמיוחד תקן 

 הערה:  

 ט הכללי(. )במפר68ראה פרק -עבודות חשמל 

 . )במפרט הכללי(22ראה פרק  -עבודות מכניות 

העבודה תבוצע ב"ליווי טכני" של נציג יצרן/ספק ציוד מערכת גלוי אש. "ליווי" זה הוא תנאי בסיסי  ב. 

 לבצוע העבודה!

 העבודה הכרוכה באספקת ובביצוע מערכת גילוי וכיבוי אש כוללת:  ג. 

כל הציוד הדרוש להפעלה לופים לפחות ועם  12עם –ית ל מרכזיה אנלוגית כתובתאספקת  .1  

, כולל ספקי כוח, כרטיסי התאמות, תוכנה למערכת המיועדת ותוכנה תקינה של המערכת

 לשילוב המערכת הזו במערכת של הבניין, וכל הדרוש להפעלה מלאה משולבת בבניין. 

תיים, וכן כתובות ומתקני אספקת והתקנת גלאים "ירוקים" אופטיים, אנלוגיים כתוב . 2  

אספקת חיווט של על כל פרקיו. 1226הפעלה ואינדיקציה, כולל כל הציוד באישור ת"י 

 המערכת.

אספקת והתקנת מערכת כיבוי בגז ללוחות חשמל, ומערכת כיבוי בגז וכן מערכת כיבוי  .2  

ווט של אספקת חיעל כל פרקיו. 1226באבקה כנדרש. הכול כולל כל הציוד באישור ת"י 

 המערכת.

 שילוט וסימון מלא של הציוד ולוח הבקרה והנוריות, בעברית, כולל מספר החדר. .0  

שילוב ותאום בכל שלבי הבצוע ביחס למיקום הגלאים ופריטים אחרים, תוך התחשבות  .5  

 בפתחי מיזוג אויר, דלתות, גובה צנרת וכד'.

מושלמת למשך שנה אחת מיום הפעלת  אחריות לתפעול המערכת וכל פריט בה בצורה .0  

המערכת, לאחר שבועיים של הרצה בפעולה שוטפת תקינה. בשנת האחריות מתחייב הקבלן 

 שעות מהקריאה, כולל בשבתות ובחגים. 20לתקן כל תקלה בתוך 

הקבלן יתחייב לבצע שינויים כנדרש במערכת באם יתברר כי הפעולה או הציוד לקויים עקב 

 מערכות הקיימות במבנה, כל זאת על  חשבונו ובאמצעיו הוא.-ל תתהשפעות הדדיות ש

   

 מסמכים  .2

שבועיים מיום חתימת החוזה יגיש הקבלן מפרט טכני של הציוד המוצע, תרשים חיבורים עקרוני של 

 5סוגי הציוד, רשימת מקומות בהם הותקן ציוד דומה, רשימת חלקי חילוף מומלצים לתקופה של 

 מכון התקנים.ם של כל הפריטים במתקן ואישור שנים, קטלוגי

לאחר גמר העבודה ימציא הקבלן תעודת בדיקה של יועץ הבטיחות המאשרת את התאמת המערכת 

 לכל הדרישות.
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 עוד טכני ותוכניות גמריספר ת  .2      

התיעוד עם גמר ביצוע מתקן גילוי וכיבוי אש, ימסור הקבלן בחמישה העתקים אוגדנים עם החומר 

 )בעברית( כדלקמן

 הוראות פעולה, בדיקה וניסוי של המערכת. .1  

 תרשימי חווט מעודכנים "בהתאם לביצוע" של המערכת. .2  

 הוראות אחזקה ובדק תקופתי של הציוד, וכן איתור וטיפול בתקלות, כולל הדרכת מפעילים. .2  

 ים של המערכת.קטלוגים מפורטים של היצרן הציוד עבור כל הפריט .0  

 נוהל אזעקת טכנאי שרות כולל שמות, כתובות וטלפונים. .5  

 חווט המערכת  .0      

המערכת תחווט לפי תוכנית חיבורים מפורטת שיכין הקבלן בהתאם לתוכניות ולדרישות. המערכת 

 . A  CLASSהחיווט יהיה ב   תחווט באופן שימנע הפרעות.

 ניסוי תנועת עשן  .5      

ם השלמת החיבור יעשה הקבלן ניסוי על חשבונו, ויבדוק את כל הגלאים על ידי כמות עשן תקנית ע

 לפי הוראות היצרן.

 מערכת הכיבוי  .0      

 תאור המערכת .1  

מערכת כיבוי האש תותקן בלוחות חשמל כמפורט. המערכת תהיה אוטונומית ותהיה 

וז אחיד של גז כיבוי בחלל הלוחות ויצירת מבוססת על עקרון של "הצפה כללית" להשגת ריכ

 אוירה אינרטית בחלל זה.

הפעלת המערכת תהיה אוטומטית באמצעות גלאים עם אפשרות הפעלה ידנית. מכלי 

האחסון של חומר הכיבוי ימוקמו ליד לוחות החשמל. פיזור החומר ייעשה ישירות מכל מיכל 

 ומיכל באמצעות נחיר וצינור חיבור קצרה ביותר.

    

 חומר הכיבוי .2  

 .FM - 266מערכת כיבוי האש תבוסס על השימוש בגז 

 .B1221 - M - MILאיכותו תעמוד בדרישות התקן האמריקאי 

 
   כריזה  .  מערכת 25

מערכת הכריזה תבוצע לשילוב מלא עם מערכת גילוי עשן של הבניין לפי דרישות הבטיחות, ותהיה מערכת תחת תקני 

 , ותתחבר למערכת גילוי עשן. זו מערכת נפרדת ממערכת הגברה ומוסיקה של המתקן.UL -גילוי עשן ו

 מרכז הגברה .1

כניסות מודולריות  0ויאפשר עד וואט,  125עם מספר מגברים של מרכז ההגברה יהיה מודולרי  .1 

בהתאם לסוג יהיה  יםלמגבר. שינוי סוג הכניסות יהיה על ידי החלפת כרטיסים בלבד. דגם המגבר

 המגברים הנדרש והמאושר ע"י מכבי אש והמשטרה. 

 המרכז יכלול מערכת בחירת עדיפות לכריזה, אזעקה. .2 

 תן לשינוי על ידי הלקוח ולפי שיקוליו בכל עת.ינהיה שינוי בחירת העדיפות יהיה בנקל וי

 יאפשרו ויסות עוצמה לכל יציאה וכניסה. כניסות ויציאות למגבר .2 

 כל כניסה תכלול אפשרות ויסות עוצמה בנפרד.  .0 

 כל מגבר יכלול כפתורים לויסות עוצמה, ויסות קול נמוך וקול גבוה. .5 
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הרץ וכן לחיבור מערכת מצברים )עבודה  56וולט,  226כל מגבר יכלול ספק כח לחיבור רשת  .0 

 . ר כבוי אש והמשטרה, לפעולה ללא מתח רשת בחרום, לפי אישווולט 20וטעינה(, כולל מטען 

 דונג" אשר יופעל בתחילת כריזה.  -המגבר יכלול התקן "דינג  .7 

 עם כל הדרוש. 10המסד יהיה בנוי במסגרת דקורטיבית " .8 

 כל הכניסות בקדם מגבר למערבל יהיו מאוזנות ויכילו כדלקמן: .0 

 כניסות מיקרופון בעלי עכבת כניסה נמוכה. .1  

 ם קול.כניסות רש .2  

 כניסות מערכת אינטרקום דיגיטלית. .2  

 כניסות אזעקה. .0  

 .ממערכת קיימת משתלבתכניסות  .5  

 כניסת "רעש לבן". .0  

 הספקי מגברים יהיו בהתאם למפורט בכתב הכמויות )יחידת הספק תתייחס לערכים אפקטיביים(. .16 

 וולט. 166מתח היציאות יהיה  .11 

 תאפשר לפתוח את כל היציאות בו זמנית.המערכת  .12 

  

 מיקרופון .2

 עם מעמד בעל עכבת כניסה נמוכה. PTTמיקרופון עם מתג  .1 

 מטר לחבור ליחידת המגבר. 1.5כבל פתיל שושן עד  .2 

 יחידת התאמה להפעלה מרחוק ופנל לחצנים מוארים. .2 

 נמוכה.  , ידני, עכבת כניסהPUSH TO TALKמיקרופון נייד  .0 

 
 
 

 גנראטור:.  02

מובהר כי במסגרת העבודות הקבלן נדרש להחבר לגנראטור של הבניין. במידה ויתברר כי לא יהיה ניתן להתחבר 

לגנראטור של הבניין כאמור, הקבלן יידרש לספק גנראטור כמוגדר בכתב הכמויות. הוראה להזמנת גנראטור יינתן בכתב 

 בודות.לקבלן ע"י הפיקוח עם תחילת הע

 שנים מיום המסירה. הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת תשלום בגין זה.  2שירות ואחריות לתקופה של 

 שנים יבוצעו בתדירות הבאה: 2שירותי אחזקה מונעת למשך 

פעמים בשנה( ;  0דו חודשית )דהיינו  .א

חצי שנתי .ב

חודשים ; 18 -אחת ל .ג

היתר האחרון ממשרד האנרגיה;חמש שנתי , ממתן ההיתר / חידוש ה .ד

 

מהות שירותי האחזקה 

 השירותים יכללו בין היתר את הפעולות הבאות:
 טיפול דו חודשי 

רישום הגנרטור בציון מס"ד מכבי, מס"ד יצרן/ספק, מיקום מדויק במתקן. .א

מיכל וכד'.בדיקת נוזלים, לרבות הוספה/החלפה בהתאם לצורך של מים, שמן מנוע, נוזלי קרור, דלק/סולר ב .ב

החלפת מסננים במערכות הדלק, שמן, מים ,אוויר ודלק בהתאם למפרט יצרן.  .ג



28 

 

 
גירוז נקודות הגירוז בהתאם למפרט יצרן. .ד

בדיקת מערכות הדלק של המנוע לרבות בדיקת כמות הדלק במיכל היומי ומילויו. .ה

חשמל בלוח הראשי  (.  דקות לפחות ) ע"י הפסקת חשמל יזומה של חב' 26הפעלת הגנרטור ובדיקתו במשך  .ו

במסגרת בדיקה זו יבדקו הגנות המנוע )מים, שמן, גובה מים וכד'(, תקינות טעינת המצברים במטען וטעינה 

מהגנרטור, ייצור מתח, בדיקת נוזלים, נזילות, רטיבות שמן, רעשים חריגים ותקינות חיוויים )מתח, תדר, 

 לחץ, וטמפרטורה(.

מגעים, ניקוי מגעים, מים וכד'( לרבות טיפול ותיקון בהתאם לצורך. כמו כן בדיקת תקינות המצבר )שמישות,  .ז

יוחלף המצבר בגנרטור אחת לשלוש שנים, המצבר החדש יכולל אחריות של שלוש שנים. להדגש, החלפת 

 המצבר כלולה במחיר המוצע לאחזקת גנרטור בודד. 

 טיפול ותיקון בהתאם לצורך, על פי הבדיקות שבוצעו. .ח

 צי שנתי )בנוסף לטיפול הדו חודשיטיפול ח

בדיקת לוח החשמל והפיקוד של הגנרטור: חיבורים  -אחת לשלושה טיפולים דו חודשיים )דהיינו כל חצי שנה(  .א

ומגעים, רכיבי חשמל בלוח, כבלים ובידודם, הארקות, פסי צבירה והגנתם. מכשירי מדידה ובקרה: מונה, 

לפעולה תקינה לרבות טיפול ותיקון בהתאם לצורך.בקר, מד זרם, מד מתח, לחצן ונורות 

בדיקת תקינות מנוע לרבות רצועות מנוע: יובש, סדקים ומתיחה, בדיקת לחץ שמן, זרם טעינה, חום מנוע  .ב

 וטיפול ותיקון בהתאם לצורך.

)מים, דקות לפחות. במסגרת בדיקה זו יבדקו הגנות המנוע  26הפעלת הגנרטור ובדיקתו בעומס מלא במשך  .ג

שמן, גובה מים וכד'(, תקינות טעינת המצברים במטען וטעינה מהגנרטור, ייצור מתח, בדיקת נוזלים, נזילות, 

רטיבות שמן, ניקוז משקעים ממיכל הדלק עד לקבלת דלק נקי, רעשים חריגים ותקינות חיוויים )מתח, תדר, 

 לחץ, וטמפ'(.

 לרבות טיפול ותיקון בהתאם לצורך. בדיקת תקינות מערכת החלפה אוטומטית/ידניתד.    

 בדיקת הדממות חירום של הגנרטור.ה.    

 כל בדיקה וטיפול הדרוש בהתאם להוראות היצרן והדרישות הספציפיות הנוספות של כל גנרטור וגנרטור. ו. 

בצע רישום דו"ח עם כל פרטי הטיפול והאחזקה שבוצעו, כאשר העתק ישאר בידי מכבי עם שם וחתימת המז.    

לשם בקרה על ביצוע השרות.

  חודש )בנוסף לטיפול הדו חודשי והחצי שנתי( 00טיפול 

בדיקת איכות הדלק ברמה ויזואלית, ע"י לקיחת מדגם של כליטר לתוך צנצנת זכוכית שקופה ויבשה  ולוודא  .א

 שצבע הדלק אינו אדום ) דלק הסקה ( , שאין מים בקרקעית המדגם או מזהמים נראים לעין.

 לפת שמן.הח .ב

טיפול מונע לחופות הגנרטור כולל הסרת חלודה וכל לכלוך אחר, תיקון פחחות באם נדרש וצביעת חופת  .ג

 הגנרטור בצבע יסוד ובנוסף בצבע אחיד ורציף במידת הצורך.
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 עבודות טיח  -  61פרק 
 

 טיח פנים 60.61

 

מ"מ ושכבה   12 -של כ טיח פנים יבוצע בשתי שכבות: שכבה תחתונה מיישרת בעובי 60.61.61

 עליונה דקה )"שליכט"( מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני הכוונים.

 

 יש להרטיב את המשטח עד רוויה יום לפני ביצוע הטיח. 60.61.62

 

פני המשטח יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים. הם יהיו מיושרים ומוחלקים ללא  60.61.62

 תימות יש לבצע בטיט צמנט.שקעים ובליטות. ס

 

ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג "בי. ג'י. בונד'"  1:2.5הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס  60.61.60

 " או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.SBRאו "

 אין להשתמש בסיד בתערובת. 

 

ות פי וי סי או עם פינ מגולבנים M.P.Xכל פינה חפשית במבנה יש לחזק ע"י זוויתני רשת  60.61.65

 )גרמניות( לפי הנחיות המפקח. 

 

במפגשים בין קירות לתקרות, בתפרי התפשטות ובמפגש חומרים שונים יש לחרוץ את  60.61.60

 הטיח לכל עומקו.

 

מגולוונת  M.P.Xמ"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת . 16כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  60.61.67

 ט הכללי.עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפר

 

גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן שהשיפולים  60.61.68

 יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.

 לפי הנחיות המפקח ישקיע הקבלן רשת פיברגלס המיועדת לטיח פנים בשכבת ההרבצה   60.61.60

  

 אופני מדידה 60.62

 

 .במ"ר נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח כל המדידות 60.62.61

 

והם  לא תשולם תוספת עבור יצירת קנטים, גליפים, פתחים, פינות, רצועות צרות וכיו"ב 60.62.62

ת השטחים ומשורי אילא תשולם תוספת עבור .ימדדו במ"ר יחד עם הטיח במדידה אחת

 את המצב בשטח ולתמחר במחירי היחידה. קעל הקבלן לבדו

 

 .המחירים כוללים תיקונים וסתימות אחרי העברת צנרת, הרכבת שיפולי ריצוף וכיו"ב 60.62.62
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 המחירים כוללים את כל הפיגומים הדרושים.  60.62.60

 .  רשת הפיברגלס לטיח פנים תמדד בנפרד.   60.62.65

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 60.60
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 יצוף וחיפויעבודות ר  -  06פרק 
 

 כללי 16.61

 

הכמויות ולפי בחירת בתוכניות אדריכלות ובכתב סוג המרצפות יהיה בהתאם לנדרש  16.61.61

 האדריכל. 

הריצופים השונים יעמדו תקן ישראלי ומסומנות בתו התקן. -המרצפות תהיינה בעלות תו

 .2270בדרישות תקן ישראלי להחלקה מס' 

 

כל הריצוף יוזמן בשלב אחד בלבד על  אדריכל דוגמה מכל סוג ריצוף.יש להעביר לאישור ה 16.61.62

 סטייה בין המידות של השלבי יצור.,וים חריאמנת להימנע מהפרשי גוונים בין ה

 

 יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף. 16.61.62

 

ויתן פליז בכל מקום בו יש הפרש מפלסים יסתיים הריצוף, בהעדר הוראה אחרת, בז 16.61.60

 מ"מ מעוגן היטב. מחיר הזויתן כלול במחיר הריצוף. 06/06/0שטוח 

 

 אדריכל.בתפרי התפשטות יש לבצע תפר לפי פרטי ה 16.61.65

 

 בהדבקה על ריצוף קיים או חדש. בכל מקום יבוצע הריצוף  16.61.60

 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן ו2או קרמיקה  16.62

 

( במידות ובגוון 2) 210בת"י  0חרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה בהיעדר הוראה א 16.62.61

 כל האריחים יהיו הומוגנים )גוף מלא(.  לפי בחירת האדריכל. 

 

מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל  16.62.62

מרצפת שאינה מתאימה  המרצפות. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל

 בשל גודל, גוון או פגם.

 

 יות האדריכל.תוכנלפי התכניות או לפי  -צורת הנחת האריחים  16.62.62

 

בהדבקה על ריצוף קיים או חדש תוך שימוש בדבקים המאושרים ע"י ספק הריצוף יבוצע ע 16.62.60

 הריצוף.

 

אפוקסית או צמנטית לפי צע ע"י רובה מ"מ יבו 5 -מילוי מישקים )"רובה"( ברוחב עד כ 16.62.65

ומיושם בהתאם להנחיות  לפי אדריכלאו ש"ע בגוון  MAPEIכתב הכמויות  תוצרת 

 יש להשתמש ברובה אנטיבקטריאלי בלבד. היצרן.
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 חיפוי קירות באריחי קרמיקה ו2או גרניט פורצלן 16.62

 

(, 2) 210בת"י  0מסוג א' לפי טבלה  אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, 16.62.61

 החיפוי יבוצע על פי המפורט בתוכנית פריסת קירות.במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. 

 

יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט על קירות בטון או בלוקים מתחת לאריחים  16.62.62

במחיר  ים כלולח והטי. שכבת ההרבצה ושכבת טיח שחור במפרט הכללי 60.62.02בסעיף 

 החיפוי. 

 

מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל  16.62.62

האריחים. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל 

 גודל, גוון או פגם.

 

 ישרים עוברים אנכים ואופקית.בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקוים  16.62.60

 

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים מהקירות,  16.62.65

כגון צינורות וברזים, ע"י אטימה אלסתומרית באישור המפקח. כן יש לסתום בחומר כנ"ל 

 את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.

 

צמנטית אולטרקולור תוצרת מ"מ יבוצע ע"י רובה  -5שקים )"רובה"( ברוחב עד כמילוי מי 16.62.60

MAPEI  בגוון מתאים לגוון האריחים. הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם

 להנחיות ומפרטי היצרן.

 

 בכל הפינות יבוצעו פרופילי אלומיניום, תוצרת אייל או ש"ע או פינות בגרונג לפי החלטת 16.62.67

 המפקח.

 

 ניקוי וליטוש 16.60

 

על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי וכן  .1

לנקות את הפנלים וחיפויי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי 

 של החומרים.

 

 וי רווחים )פוגות( של ריצוף האבן או שיש.לפני מסירת העבודות על הקבלן לבצע ליטוש ומיל .2
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 אופני מדידה ותכולת מחירים 

 

מחירי היחידה כוללים גם שילוב גוונים שונים וסוגים שונים של ריצוף וכו' ליצירת "תבנית"  -

  לרבות ביצוע בקווים אלכסונים, הכל לפי תוכניות האדריכל.

יצוף והחיפוי כוללים גם סידור שיפועים, את בנוסף לאמור במפרט הכללי והמיוחד מחירי הר -

ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור 

האריחים למידות מדוייקות במיוחד במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים 

דה כוללים גם חיבור בין מחירי היחי במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.

 ריצוך וחיפוי קרמיקה וכול האזורים כולל אזורים עןם שיפועים.

 

הליטוש של שטחי ריצוף ו/או טרצו יצוק באתר, אופקיים ואנכיים הכולל שמוש במכונה ו/או  -

עבודה ידנית באבן ליטוש מתאימה כדי להבטיח ליטוש מושלם גם במקומות שאין גישה אליהם 

 ל במחיר ולא יימדד בנפרד.במכונה, כלו

 

לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר באמצעות לוחות גבס או עץ הגנה על הריצוף  -

 הריצוף.

 

הכל כלול במחיר הריצוף ו/או החיפוי ולרבות  -ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת האדריכל ופרוקם  -

 בלעדית ע"י המפקח. של המדרגות וכיו"ב. גודל הדוגמאות במידה ידרש, יקבע

 

 אין להשתמש בסיד להנחת ריצוף וחיפוי אלא בבי.ג'י.בונד או שווה ערך מאושר. -

 

 דבקים להדקת הריצוף לפי הסוג המאושר ע"י ספק הריצוף. -

 

 הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( ומסירה למזמין במצב נקי לחלוטין. -מחיר הריצוף כולל ליטוש  -

 

ריחים כולל חיפוי בשטחים קטנים וברצועות, גליפים, חשפי פתחים, שטחים מחיר החיפוי בא -

 אופקיים ואנכיים וכו'.

 

מחירי היחידה של ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן כוללים יצירת מישקים  -

 מ"מ וסתימתם ברובה. 5ברוחב עד 

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 
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 עבודות צבע  -  00פרק 
 

 כללי 11.61

 

 כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית. 11.61.61

 לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.

 

ת חומרי הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמו 11.61.62

הדלול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת 

 גוון אחיד או כיסוי מלא.

 

 בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות הבאות: 11.61.62

 

 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת מגוון וכיו"ב. א.

 

ם למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה בחירת גוונים שוני ב.

 מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכד'(.

 

בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל: דלת החוזרת במבנה מספר פעמים  ג.

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(. -

 

אינם מיועדים לצביעה כגון פרזול וכדו', יפורקו ע"י בעלי חלקים שנקבע ע"י המפקח ש 11.61.60

 המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

 

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי  11.61.65

 כבות הגמר.מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע ש

 

יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ובתגמירים שונים  -לפי דרישת המפקח או המתכנן  11.61.60

מחירי היחידה כוללים גם תיקוני צבע  בכמות, במקום ובשטח שיורה עליו המפקח.

 ות, פגיעות וכו..טרישבאזורים שנפגעו מסיבות שונות כ

 

תמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות סניטריות בגמר עבודות הצבע יש לנקות כ 11.61.67

 וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

 צביעת הקירות כולל שפכטל מלא על כל השטח.   11.61.68

 

 

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 11.62
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 עבודות אלומיניום :  /0 פרק
 סיף אך לא לגרוע מהמפרטים המצורפים לרשימות האדריכל ומהרשום ברשימות האדריכל עצמן. מפרט זה בא להו

 
 .העבודה מהות 12.61.66

 
 מתייחסותהאלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעת מחיר/חוזה,  עבודות
 , )במפרט המיוחדבכתב הכמויות וברשימות האדריכלמושלם ומלא של העבודות המפורטות  לביצוע
 כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הפרטים השונים.  הפריטים(, כדלהלן; ותאור

 כללי ומפורט לכל עבודות האלומיניום. תכנון .1
 הנדרשים במפרטים השונים. המסמכיםכל  הגשת .2
 לסוגי החומרים השונים, כנדרש. הדגמיםכל  הצגת .2
 ל העבודות.המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם ש עבודותכל  ביצוע .0
 האלומיניום המפורטות לרבות עבודות הזיגוג. עבודותכל  ביצוע .5
 התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניום עבודותכל  ביצוע .0

 .הפריטיםברשימות האלומיניום, במפרט המיוחד ובתיאור    והמפורטים השונים 
 

 חלת עבודה.שעל הקבלן לספק לפני קבלת אשור הת ומסמכים תכניות 12.62.66
    

 .המפרט לבצוע של כל פריטי המוצעותופרטים עקרוניים של השיטות  תכניות .1 
  .ערוכים ע"י מהנדס רשוי סטטיים של הפריטים חישובים .2 
 .ורכיביהםותעודות בדיקה למוצרים  תקנים .2 

 חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים. של דוגמאות .0  
 .במבנה לאישור מותקנות  1;1 מדרישת המנהל/האדריכל בקנ" ולפיבכמות  ותדוגמא.     5
 

 .עבודהומסמכים שעל הקבלן לספק לאחר קבלת אשור התחלת  תכניות 12.60.66
 

 (של הקבלן שיתארו את כל הנדרש SHOP DRAWINGSביצוע ) תכניות .1 
 של הפריטים בשלמותם בבניין, כדלהלן; והתקנה לייצור   
 כלליות עם מידות לבצוע. כניותת 1.1  

 מידה מתאים, לכל פריט המהווה יחידה שלמה, בקנה תכניות 1.2 
 והרכבה לפריטים המתארים את החבורים השונים ייצור תכניות 1.2 
 המאשרות עמידות מוצריו בתקן. בדיקה תעודות 1.0 
  
 .כללי 

 
 לפניוהיועץ המהנדס האדריכל,  יע"העבודה ופרטי הייצור וההקמה של הקבלן, ייבדקו  תכניות כל 

 הייצור.
 המנהל באמצעות האדריכל ו/או היועץ. יו/או ישנה את התכניות כפי שיידרש ע" יתקן הקבלן 
  תהוונה אסמכתא להתחלת היצור, רק אחרי קבלת אישור בכתב של המנהל.  המתוקנות התכניות 
  על ידי המנהל, אסור יהיה על הקבלן בכתב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור, אישור לאחר 
 ובמוצרים, מאומה. בהן לשנות 

 
 כלליות לביצוע. הנחיות 12.65.66

   
 .דוגמאות 1.1 
  
 תכניות הבצוע יציג הקבלן דוגמאות של החומרים לרכיבי מעטפת ומוצרים שלמים הכנת במסגרת 
 הנדרשות לאשורו המוקדם של המנהל למשל: ובמידות בכמות 
 שלפרופילים, סוגי זכוכית, דוגמאות גימור של האלומיניום, קטעי חלונות, קטע לדוגמא  של תדוגמאו 

 '.וכו, ויטרינות, דוגמאות לחיפוי האלומיניום המוצע, אביזרי פרזול, המסך  קיר  
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 מושלמים דגמים 1.2 
  
 .ואישורםביצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמים, בדיקתם   יתחיל. הקבלן א 
 FULL-SIZE MOCK על פי דרישת המזמין וללא תמורה, דגמים מושלמים בגודל מלא, יבצעהקבלן . ב 

UP  
 טיפוסי וכו'. חלוןשל ויטרינה מזוגגת,  חוזרתמכל יחידת מוצר טיפוסית, כדוגמת יחידה      

 
 
 היועץ.האדריכל ו י"עהדגמים והרכבתם, יעשה בכמות ועל פי התכניות המאושרות לביצוע  ייצור.  ג  
 , לפני ייצור הסדרה כולה.ובמפרטהדגמים, במדויק ועל פי הנדרש בתכניות  את. הקבלן ירכיב  ד  
  תיקונים ו/או השלמות בלתי מהותיים, יורשה הקבלן  עם. במידה והדגם יאושר כמות שהוא, או ה  

 בדגם כחלק מבצוע העבודה. להשתמש      
 .בדיקות  1.2 

   
 התקנים וזאת, על מנת להבטיח את טיב   יהנדרשות עפ" בדיקותלקבלן לבצע  רשאי להורות המנהל  

 .המוצרים 
 כל לבדיקהועל הקבלן להמציא  לושלבי הייצור וההתקנה, כפופים לזכות הבדיקות כנ" החומרים כל 

 אטימותם לבדיקתדגמים בגודל מלא  )באתר או במבדקה(  במיוחדאו מוצר כפי שיידרש. ייבדקו  פריט  
 ואנכיים. אופקיים, לחדירת אויר ועמידות לכוחות למים  

 דגמים שיספקו על ידי היצרן ו/או לכל פריט או מוצר אחר, תהיינה בדיקות שלבאתר הבנייה  בדיקות 
 הרסניות בלבד. לא  

 המפרט הטכני, דרישותתבוצענה בהתאם לדרישות התקנים המפורטים והרלוונטיים,  הבדיקות
 .הבדיקותיועץ ו/או הגופים המוסמכים המבצעים את האדריכל וה הוראות

 המתוכנן לביצוע הזמניםוהדגמים ימסרו לבדיקה בזמן, כך, שלא ישבש את לוח  המוצרים
 .כולה  המעטפת

 תהיינה נמוכות מהנדרש, תחייבנה את הקבלן להחליף, על חשבונו, את סדרת  שתוצאותיהן בדיקות 
 ו הדוגמאות.נבנה הדגם או הופרש שממנה המוצרים 
 /או המפקח רשאי לבקר, בכל עת, בכל מפעל או מקום, בו מתבצעת פעולה הקשורה בביצוע ו האדריכל 
 )מפעל המוצרים, מפעל הגימור, וכד'(. המעטפת 

 
 נדרשים. תקנים 12.60.66

  
  דרישות התקנים הרלוונטים לכל פבצורה מושלמת וע" בבנייןהפריטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו  כל 
 אלומיניום ורמת התקן הנדרשת וכן לחלונות 1608הישראלי  התקן ופריט וזאת מעבר לדרישות פריט 
 לרבות; אומן )אלומיניום( למסגרות 12.66הוראות המפרט הכללי פרק  פ"ע 
 אנודיים. לציפויים 220. תקן א  
 והמקדמים הקבועים בתקן זה. רוח לעומסי 010. תקן ב  

 .גלזיגו 028 תקן.  ג   
 ות.ברזילימתכות  לציפוי 205 תקן. ד   
 ומעקות. לבטיחות 1102 תקן. ה   
 .בבנייניםחלונות ודלתות  זיגוג 1600 תקן.  ו   
 מתכות. לגלוון  010 תקן.  ז   

 עמידות באש. 021, 021, 755. תקן ח  
 לאקוסטיקה. 1620. תקן ט  
 לבידוד מבנים. 1605 תקן.  י  
 למיגון אש. . תקנים רלוונטיםיא  
 יב. תקנים לקירות מסך.  
 , יחולו התקנים הזרים הרלוונטיים. מסוימיםתקנים ישראליים לפריטים  בהעדר  

 
 .הרכבה 12.67.66

 
  מסוג  אלומיניוםהאלומיניום תבוצע על ידי צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות  פריטי הרכבת 
  בקשה זו. נשוא העבודות 
  שליהיו מצוידים בכל ציוד המדידה הנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי ואנכי מדויקים  רכבההה ציוותי 
לבנין ו/או לעבודתם של על ידו גרמו יי, יהיה אחראי לתקן ליקויים שהאלומיניום קבלן .העבודות  

 וד.אבן וע בחיפוי, פגיעות בצבע, פגיעה בבטון, כגון: חציבה  הוא עבודתו  במהלךאחרים,  קבלנים
 הבלעדית של הקבלן. באחריותוהפריטים, לרבות בשלבים הראשונים של ההרכבה יהיו   ויציבות חוזק 
 הפריטים בשלבי ההרכבה השונים, יפורקו עם וייצובהעזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק  מערכות  
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 של עבודות אחרות. סדירהעבודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע  תום  

 פגיעה אפשרית בשלמותם של המוצרים. למניעתיבטיח תנאי אחסון מתאימים,  בלןהק  
 השונים אל האתר, בצורה נאותה, כאשר הם מוגנים  והרכיביםהקבלן להוביל את המוצרים  באחריות  
 או חלק פגום ייפסל ויוחלף. מוצרפגיעות אפשריות.     מפני  

 האחסנה באתר. או חלק שנפגע בעת ההובלה או מוצריתוקן  לא 
 
 

 אלומיניום וזכוכית. בפריטי איטומים 12.68.66
 

 , אבק ומי גשמים, הנה דרישת ביצוע בסיסית.רוחמושלמת של הפריטים נגד חדירת  אטימה . 1 
האחרונה, המיוחד לדרישות העמידות  במהדורתו 1608המינימום הן לפי תקן ישראלי  דרישות . 2 

 לחדירות אויר ומים.
 במפגשים שבינם לבין עצמם, בינם לבין שלד הבניין. וככלל  ל"הנהפריטים יעמדו בדרישות  בימרכי . 2 

 הרכיבים השונים של הפריטים. שבין במפגשים         
 לאיטום הפריטים כמו כן יציג הקבלן בפרטים,  ותהליכיםיביא לאישורו של המנהל שיטות  הקבלן . 0              

 לחצים ואופן ניקוזם.להשוואת  החללים את  
 הנה בלעדית של הקבלן. הפריטיםלאטימות המוחלטת של  האחריות . 5 

 ,(WEATHER STRIPSעם אטמים רציפים ) יאטמוהאלמנטים המתוכננים לתפעול,  כל .  0             
 בפרופילים, מראשמתוכננים  חריציםיהיו מותאמים בתוך   האטמיםהמעולים ביותר.  מהחומרים  
 מקרה לא בהדבקה. בשוםו  

 יימדד במ"ק . כו'. הכלו 

 , לחיבורבין מוצרי האלומיניום לבנין, לקונסטרוקצית עזר למלבן סמוי או כל אביזר אחר  מפגש כל . 7
 היועץ. להנחיותבהתאם  יאטם   
 (העלולים להצטבר בחלקים WEEP SYSTEMמים,) ניקוזמוצרי האלומיניום יאפשר  תכנון .8

 עיבוי.-ומיגשם  -, כגון מימוצריםהשל  פנימייםה 
  בין המלבן הסמוי לבין קיר  המפגשהמורכבים בקיר בטון עם חיפוי אבן, יש לאטום את  בפריטים . 0  

 יריעות איטום בהדבקה לאורך כל היקף המלבן. עם, הבטון      
הקבלן ובאישור          ההרכבה של המעטפת, כולל חלונות, פינות וחיבורים, תעשה על ידי  איטום בדיקת .16

 למפרטי מכון התקנים הישראלי.: בהתאם. הבדיקה תעשה  היועץ
  לשעה  ק"מ 2.5דרך פית ריסוס, בספיקה של  מ"מ 26הבדיקה, יותזו מים בצינור גן בקוטר  בזמן        
 אט. בקו האספקה. 0של  ובלחץ         

  בקירוב, פית הריסוס  מ"ס 26טח המותז יהיה מהקיר, קוטר הש מ"ס 05יותזו ממרחק של  המים       
  וחזור,  הלוךהקיר. ההתזה תיעשה תוך כדי תנועה איטית,  לפנילקו ההשקה הנבדק וניצב  תכוון      

 דקות בכל מצב, מכוון ההתקדמות יהיה כלפי מעלה. 5 במשך
 יבדק שנית.יחדירה של מים, יתוקן האיטום ו בבדיקה, התגלתה   

 
 .מריםחו 12.60.66

   
 .אלומיניום .1 
  
 בהמשך. שיפורטמתאימה וכפי   מסגסוגתמוצרי האלומיניום יבוצעו בחומרים  כל  

 שיפורטו בהמשך. מהשיטותאחת   פקורוזיבית, ע"-הפריטים תהליך להגנה אנטי יעברוכן  כמו 
 
 אלומיניום: פרופילי 1.1 

 
 י, לפי דרישות ת" T- 0602 כדוגמתלה  החלולים יהיו מסגסוגת באיכות מעו אלומיניום פרופילי 
 להשתמש בחומר גלם ממוחזר בכל שיעור שהוא. איןלסוג הגימור הנדרש,  המתאימה 1608  
 חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור, אילגון, הובלה וכו'. יהיו הפרופילים 
   בקירותנסטרוקטיביים יהיו סגורים בקצוות. עובי הסופי של דופן הפרופילים הקו הפרופילים כל 
 כמתחייב מהחישובים הסטטיים. יהיה המסך 

   
 אלומיניום; פחי 1.2 

 
   , בעלת  2AL-MAGמסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים, כדוגמת קבוצת הסגסוגת  יהיוהפחים  כל 
 וכד',  בקמפינגקורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש. עובי פחי האלומיניום בפינות,  - אנטי עמידות 
 המפורט במפרט המיוחד ובתיאור הפריטים. פ"ע יהיה 
 וכד'( לויטרינותלפחות. )שפולים  חמ" 2לשימוש לא קונסטרוקטיבי, יהיו בעובי של  האלומיניום פחי 
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 פח האלומיניום יהיה בפחים מוגמרים מראש חרושתית. כפוף תהליך 

 יום לבין מתכות אחרות, שטחי המגע יופרדו מאלומינ מוצריםייווצר מגע ישיר, בשום מקרה, בין  לא  
 , ניאופרן או אחרים(P.V.Cמחומר פלסתי לא ספוגי ) חציצה  ידי על 

 
 .פלדה. 2
 

 וצורת החיבור לרכיבי האלומיניום. מיקומםנדרש לאישור המנהל לעצם השימוש בחלקי פלדה,  הקבלן 2.1
 

 זרים ואמצעי חיבור( יקבלו הגנה אנטיקורוזיביות חלקי הפלדה במעטפת )קונסטרוקציה נושאת, אבי כל    2.2
 :להלן  כמפורט 
 .010 י"לת( בהתאם  HOT-DEEP GALVANIZING) ר'/מ"גר 276באבץ בשיעור של  חמה טבילה 
 , לאחר כל פעולות החיתוך, קידוח וריתוך. מושלמיםהפלדה יגולונו רק כמוצרים  לקיח 
 צבע עשיר באבץ בצביעה בשתי שכבות.ב יתוקנושנפגעו באתר, בעת ההרכבה  חלקים 

או לפי דרישות החישובים הסטטיים,  ממ" 2בחלקי המעטפת יהיה  בשימושמינימלי לפח פלדה  עובי   2.2
 .מביניהם הגבוה

 
 .זכוכית .2
  

 המפורטים בסעיפים דלהלן: הדרישות  גםיחולו  028ו  1608, 1600 י"בתלאמור  בנוסף 
וסוג של  סוגמכל  הנדרשות, ובתכונות  FLOATולה, מיוצרת בשיטת תהיה מאיכות מע הזכוכית .1 

 זיגוג, כמפורט בהמשך.
  GLAZING PRESSURE SYSTEM   DRYהזכוכית יזוגגו בשיטה יבשה בלחיצה,   חלקי כל .2  

 פי התכנון המפורט. ועלפי מפרט והנחיות ייצרן הזכוכית  על    
  , סכנה, בכל האמור לעובי הזכוכית באזור 1600 ילת" איםתתשל הקבלן היא כי הזכוכית  אחריותו .2 
 סוג הטיפול הנדרש.לרבות   

 
 .פרזול .0
 

 הפרזול יהיו מדגם מאושר על ידי המנהל ולפי המפרט.  אביזרי כל 
 בבניין או מחומר אחר, האלומיניוםהפרזול יהיו מאלומיניום, בגימור דומה לזה של מוצרי  אביזרי
 ניום ואינו נפגע על ידו.מזיק לאלומי שאינו

 יורשה השימוש בחומרים פלסתיים כדוגמת אוקולון. מסוימים במקרים 
 לבחירת האדריכל. -הפרזול  אביזרי גוון 

 מוצר האלומיניום, ובכוח של  נוחהפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול  אביזרי
 .גק" 0עולה על  שאיננו

 אלומיניום בברגים או תפסים מתאימים. יחוברו ל הפרזולחלקי  כל 
 החלפה ו/או תיקון של כל אביזר ו/או חלק ממנו מתוך הבניין בצורה נוחה. יאפשר החיבור 
 .קורוזיהוכו', יהיו מחומר בלתי מחליד כגון אוקולון או חומרים שיקבלו טיפול נגד  מסבים, גלגלונים 
 .210 םפתוח, יהיו מפלב"פתיחת החלונות ולקביעתם במצב  להגבלת מנגנונים 

 
 מוצרים. גימור 12.16.66 

 
 מוצרי האלומיניום. גימור.   1 

  
 קורוזיביות על ידי אילגון או השפעותמוצרי האלומיניום הגלויים כלפי חוץ, יהיו מוגנים מפני  כל

 /צביעה לפי בחירת האדריכל.האילגון גוון צביעה בצבע. לחילופין
 /או טיפול שטח לפני האילגון או הצביעה.ותהליך של פסיבציה   והפחים יעברו הפרופילים כל 
 ,. כיסוי המגןU.V, כימיות וקרינה .מכניותיובאו לאתר מוגנים מפני פגיעות   האלומיניוםמוצרי  כל 

 חומר הגלם. ספקעל גבי המוצרים לפי הוראות  יישאר  
  
 .גוונים.  2 

 
 לגון או צביעה של המעטפת, ללא שינוי מחיר היחידה.גוונים שונים לאי 2לבחור עד  רשאי האדריכל 
 גוונים לאילגון. לוחות פ. וע"RAL ט"מקיבחר על ידי האדריכל מתוך לוח גוונים על פי   הצביעה גוון 
 לקבל מהאדריכל את הגוונים הנבחרים במועד. לדאוגהקבלן  על 
 .להסופי לפרוייקט תעשה לאחר אישור הדוגמא כנ" הגוון בחירת 
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 .אילגון.  2  

 
 בצבע על ידי מפעל תקני ומאושר לבצוע עבודות אילגון. יבוצע האילגון 
 .התקןיהיו על פי  הסטיות -/+ מיקרון 26יהיה  האילגון עומק 
 בגווןהאילגון יהיו שטחי האלומיניום חלקים לחלוטין, משריטות, קוים או פגמים אחרים,  תהליך לאחר 

 הפריטים ביחד.בפני עצמו וכל  פריט, כל אחיד
 

 .צביעה .  0 
 

 הגדרת המפרט פע" ע"ש או PVDFפוליאסטר באבקה ו/או צביעה בצבע מסוג  בסיליקון צביעה 
 להלן;  וכמפורט המיוחד 

 
 שכבת בסיס )פריימר(. כולל, מיקרון 06 -עובי ממוצע לשכבת הצבע  -פוליאסטר  בסיליקון. צביעה א 
 
 השיטה. פע" הצביעהבצבע מטאלי. עובי שכבת  וצביעה  – DURANAR / PVDF. צביעה מסוג ב 

 , תהליכים וחומרים מוכרים העומדים בכל דרישות התקנים הרלוונטיים, בשיטותתעשה  הצביעה       
 איכות. בקרתשיטות  כולל       

 
 פריטי פלדה מגולוונת. צביעת.   5 

 
 להלן; המפורטת הצביעה תאת פרופילי הפלדה המגולוונת בהתאם למערכ לצבועהקבלן  על 
 שטח; הכנת  
 כמתעש ובמים. תוצרת BC - 76בדטרגנט  יסודיתשטיפה  - 
 166ברק בבד שמיר מס.  והורדתחספוס  - 
 0-166וניגוב במדלל  סופיתשטיפה  - 
 קורוזיה או כל גוף זר אחר. מוצריהצביעה יהי השטח נקי מלכלוך, שומן, אבק,  לפני  
 ;הצביעה מערכת 
 .מיקרון 06-56 בעובי ZNיסוד אפיטמרין אוניסול  אחתה שכב - 
 בחירת האדריכל. לפיכל שכבה. גוון הצבע  מיקרון 25-26סופר לק או פוליאור בעובי  שכבותשתי  - 

 , הדילול והייבוש בהתאם להוראות יצרן הצבע.הצבעיישום  -
  

 פריטי פלדה שחורה. צביעת.  0 
 

 .10651נתטית כאמור במפרט הכללי סעיף שחורה תעשה במערכת סי פלדה צביעת 
 הכללי. למפרט 106512תעשה בהתזת חול בהתאם לסעיף  השטח הכנת 
 צבע יסוד כרומט אבץ ושתי שכבות עליונות בלקה בעלת גוון, כדוגמת סופרלק תוצרת שכבות שתי 

 יקבע על ידי אדריכל הפרוייקט. הצביעה גוון . עש" או  טמבור  
 בהתאם לאמור לעיל. חדששצביעתם תיפגם יצבעו מ קונסטרוקציה חלקי 

 
 למיניהם. חיבורים    12.11.66

 
 יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטה סמויה אחרת. מכניים חיבורים .1

 AISI-210 מעשויים פלב" יהיו הברגים        
 ריחה בחומר אטימהלתבריג, יבוצעו על ידי טבילה או מ הברגיםהחיבורים המכניים ו/או בין  כל .2
 בחוץ. לאקליםגלויים לעין כלפי חוץ ו/או חשופים   בברגיםיעשה שימוש  לא .2

 בברגים גלויים בתוך הבניין, רק במידה ואין חלופה אחרת ובאישורו המוקדם של השימוש יותר       
 .האדריכל

ן ואומים עם ומתכות אחרות יבוצעו באמצעות ברגים דרך שרוול אוקולו אלומיניוםבין  חיבורים .0
 סקיותד

 . חיבורים אלה, כולל פרט חיבור, דרושים אישורו המוקדם של האדריכל.אוקולון 
 אלומיניום בריתוך. חיבורי .5

 יעשו באמצעים מכניים סמויים או בריתוך, על ידי אביזרי פינה או בלעדיהם. בכל הפינות בוריחי .0
 וי ההשקה, שיטת החיבור תבטיח כיתהיה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קו הפינה, מקרה   
 , יישמרו ולא יפגעו בשל התרופפות הברגים או מכל סיבה אחרת.וההידוק האיטום   

נוח מתוך  כוונוןשל מוצרי האלומיניום אל שלד הבניין, יאפשרו   החיבורים לכ   
 הבניין.
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יהיו  האביזרים. טיםהפרי את אביזרי החיבור מפלדה, הדרושים להרכבת ויתקיןיספק  הקבלן        

 מגולוונים
 , לרבות פלטות, ברגים וכד'.זהבטבילה חמה, כנדרש במפרט    

מייצבים הממוקמים סימטרית לציר המרכז, במרחק  גביהתקנת הזיגוג תבוצע על  .7
 מהפינה של רבע

 לפחות. מ"מ 2.6יהיה  המייצביםזכוכית. עובי  רלכל מ" מ"מ 26 - המייצבים אורך .מהאורך  
 רמית של הזכוכית וימנעו מגעתקצה הזכוכית לחלקי המתכת, יאפשרו התפשטות  שבין המרווחים     

 הזכוכית למתכת. בין      
 , יקדחו חורי ניקוז, על פי הוראותהזיגוגמנת למנוע הצטברות ממושכת של רטיבות בתעלות  לע .8

 .הפרופילים ספק   
  ולה, עמידים לאורך שנים בתנאי מזג אויר יהיו מתאימים לתפקוד הנדרש, ובטיב מע הזיגוג טמיא .0

 .U.V וקרינת קיצוניים      
 

 סופי, הוראות אחזקה. ניקוי          12.12.66
   

 וסמוך המזמיןעל ידי  שייקבעכל פריטי הביצוע במועד   אתיתחייב לנקות, באופן יסודי,  הקבלן .1 
 בלתי נפרדת מהצעתו. כהתחייבות וזאתהבניין, לרבות ניקוי הזיגוג   למסירת  

  ,( הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים, ובמיוחד תאור סוגי AS MADEיצרף תכניות עדות ) הקבלן . 2  
 בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור, בזיגוג ובאטמים. האסורים הסולבנטים      

תחילת הייצור  לפניניין יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבנין, על כן, ימדוד את הב הקבלן . 2  
, ההוצאות הכספיות הכרוכות במילוי הוראות סעיף למבנהוישמור על התאמת המידות של המוצר  

 .הקבלן  עלזה, יחולו 
 
 

 (12.66לגרוע מהאמור בפרק  ומבלי  מוגבל)כולל אך לא  -מחירים  תכולת    12.12.66
 הצמודים לרשימות . כמו כן  המחיר כולל את כל המופיע ברשימות האדריכל ובמפרטים  

  ועמודים, יכלול את כל  לקירות האלומיניום, קירות מסך, חלונות, ויטרינות, חיפויים  פריטי מחיר   
 הנדרשת במפרטים ובתכניות באיכות  הפריטיםוהחומרים הדרושים לקבלת כל  העבודות  

 ממחירי הפריטים: אינטגרליהסעיפים דלהלן שיהוו חלק  לרבות,  לביצוע המאושרות   
 המבנה. מדידות  
  טכניים(, החל על הקבלן מתוקף האמור במפרט הכללי  ומסמכיםהמפורט )תכניות פרטים  התכנון  
 מתכנני הקבלן. מצדהמיוחד, לרבות פקוח עליון  והמפרט  
 אל הבניין. ואיטומםעזר ומשקופים סמויים  משקופי  
 .ניוםמאלומי, פחי חיפוי ופחי גמר פרופילים  
 לסוגיו השונים. זיגוג  
 לסוגיו השונים. פרזול  
 .אילגוןמוצרי האלומיניום בצבע או  גימור  
 .אטימות, חומרי איטום ובדיקות אטמים  
 בידוד. חומרי  
 באתר. והרכבתםדוגמאות ודגמים מושלמים  הכנת  
 ועד לגמר העבודה והשלמתה. העבודהואחסון כנדרש בכל שלבי  הובלה  
 לרבות אמצעי החיבור לשלד הבניין. הצורךנושאת מפלדה, במידת  סטרוקציהקונ  
 .לעילמוצרי הפלדה וצביעתם כמפורט  גלוון  
 לסיבולת הבניין. בהתאםפריטי האלומיניום במבנה,  התקנתהרמה ופיזור בבנין וכן    
 דרישת היועץ. פ(ע" AS MADEתכניות עדות ) הכנת  
  את כל החומרים והעבודות הדרושות לקבלת הפריטים על  האלומיניוםכן, יכלול מחיר פרטי  כמו  
 ומתפקדים כהלכה. מושלמים, כשהם מותקנים במקומם, פרטיהם  
  SHADOW BOX 
 אש מחיצות  
 .אקוסטי בידוד  
   

 מדידה ועדיפות מסמכים. אופני 12.10.66
 
ימות האלומיניום וברשימת /או ברשוהפריטים לסוגיהם כמופיע בתכניות האדריכל  מדידת .1  

 עבודותבכתב הכמויות, במפרט המיוחד לביצוע  כמפורטהכמויות תעשה לפי סווג היחידות  
 . )הספר הכחול(הכללי למפרט 12.66פי הוראות פרק  ועלהאלומיניום  
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 : עבודות מיזוג אויר  01פרק 
 
 

 רשימת התקנים פרק זה.  15.61
 

 דורה העדכנית.כל התקנים הישראליים )ת"י( במהא.
 תקנים זרים:ב.

 מדריך האגודה האמריקנית למהנדסי חימום ואוורור..1
ASHRAE GUIDE AND DATA BOOK – EQUIPMENT 

ASREA\ASHE STANDARD –VENTILATION OF HEALTH CARE FACILITIES 
 SMACNAהוראות .2
(SHEET, METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS)’ 
 N.F.P.A. הוראות 2
(NATIONAL FIRE PROTECTECTECTION ASSCOIATION) 
0.ASME – BOILER AND  PRESSURE VESSELS CODE.       NFIREDPRESSURE  

VESSELS, SECTION VIII 
5 .A.F.I. – DUST SPOT TEST COD 

0 .A.R.I. 480 – REFRIGERANT COOLED LIQUID COOLERS REMOT TYPE 
7 .A.R.I. 495  - REFRIGERANT LIQUID RECEIVERS 
8 .ASTM – A53 -  PIPE, STEEL, BLACK AND HOT DIPPED 

ZINC COATED, WELDED AND SEAMLESS 
 .     תקנות מפקדת פיקוד העורף מח' התגוננות אוכלוסיה.0

 על כל חלקיו. 1661. תקן ישראלי 16
 AC -01נוהל  –.מפרט משרד הבריאות 11
 קט ..הנחיות יועץ האקוסטיקה של הפרויי12
 .הנחיות יועץ הבטיחות של הפרוייקט12

 ג.במקרה של סתירה בין דרישות התקנים ו/או המפרטים תקבע המחמירה 
 
 

 על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודות עלולות להתפצל בין מספר קבלנים שונים : כללית :
 .מערכות מיזוג אויר 1
 .קבלן מערכות איורור ושחרור עשן2
 

 ישאר קבוע !בכל מקרה מחיר היחידה י
 
 

 )בחלקים של הפרויקט שהינם למדידה(. -:חשבונות ואופני מדידה
 החשבונות החלקיים והמצטברים, יוגשו בתוכנת בנארית, בפורמט שיקבע ע"י המזמין. א.
 לכל חשבון יצורפו דפי מדידה, וריכוז כמויות ממוחשבות וחתומות ע"י הקבלן. ב.
 , יש להגדיר במדויק את תחנות ואחוזי התשלום.באם ההתקשרות עם הקבלן הינה פאושל ג.
 

 -חישוב החריגים יחושבו לפי סדר עדיפות כדלקמן:-:חריגים
 בהתאם למחירי פרורטה. א.
 .%15מחירי דקל בהפחתה של  ב.
 בהתאם לניתוח מחירים. ג.
 .%12בכל מקרה, רווח הקבלן לא יעלה על  ד.
 

 צוות הקבלן:
 היה מהמעולים ויכלול, לכל הפחות: צוות הקבלן שיידרש לפרויקט י א.
 מהנדס רכז בעל ניסיון עשיר. (1
 מנהל עבודה ראשי בכיר, בעל ניסיון עשיר, אשר יהיה צמוד לביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה.  (2
 מהנדס ביצוע בעל ניסיון רב בסוג זה של עבודות, שישהה בפרויקט כפי שיידרש.  (2

שמשו כבאי כוח מוסכמים ורשמיים של הקבלן, וכל הוראה שניתנה להם ע"י המהנדסים ומנהל העבודה י ב.
 ציג המזמין תחשב כאילו ניתנה לקבלן.נ
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המזמין רשאי לפסול ולדרוש החלפת כל עובד שהוא של הקבלן, מכל סיבה שהיא. בהתקבל דרישה כזו, על  ג.

 הקבלן להחליף את העובד מייד.
דות הסמכה מתאימות ותקפות מאת גורם מאושר. הרתכים יציגו כל הרתכים יהיו בעלי תעו –רתכים  ד.

 תעודות בהתאם לדרישת הפיקוח.
 שמות בעלי התפקידים יוסכמו לפני חתימת החוזה.  ה.
 איש. 8-מעובדי הקבלן, יהיו עובדים קבועים שלו, ומספרם לא יפחת מ 15%לכל הפחות  ו.
 ייה סופית.קבלני משנה יאושרו מראש ע"י הפיקוח, החלטתם תה ז.
 

 בדיקת מכון התקנים: 
 .1661הקבלן יזמין את מכון התקנים לבדיקת המערכות ולהוצאת אישורים לתקן  א.
 הקבלן יהיה קבלן מוביל, בכל הקשור לבדיקות אינטגרציה.    . ב.
 
 
 

 תאור כללי:  0.0
 פרט זה מתייחס להספקה והתקנת מערכת מיזוג אויר מרכזית במבנה מ

באחריות הקבלן להגיש תכניות לאישור ולבצע העבודה בהתאם  1661כל דרישות תקן ישראלי העבודה תתבצע ע"פ 
 על העבודה. 1661עד קבלת אישור מכון תקנים לפי ת"י 

הבנין. כמו כן, יתווספו יט"אות בגג מפרט זה מתייחס לתכנון מערכת מיזוג אויר בחיבור לצ'ילר קיים   :כללית
 חידות הקיימות.למערכת הקיימת ויהיה שימוש בי

 
            

 היקף העבודה /.0
 
 יחידות אויר צח הקיימות. 2-אליו יחוברו יחידות חדשות, תוספת יחידת אויר צח ל –בגג  צי'לר במבנה קיים 

 
 .צינורות, מערכות החשמל הפיקוד והבקרה , יטאות ומפוחים

 
 

 נתונים לתכנון    1.2
 קיץ:                 

             -)לא מבוקר(                       55 -+ 5%לחות יחסית  C1   -   +22פנים:  
  05%לחות יחסית   C  25חוץ יום:                             

 
   תקנים:     1.0

 במפרט הכללי. במקרה של סתירה בין  15661התקנים הנוגעים לפרק זה יהיו כמפורט בסעיף                      
 התקנים תקבע הדרישה המחמירה.                     

 
 תוכניות עבודה 5.1

 
תוכניות המצורפות למכרז הנן כלליות ודיאגרמטיות, ואינן בהכרח מציינות כל פרט ופרט הדרושים  .א

להפעלה תקינה ומושלמת של מערכות הקירור וסחרור המים, מערכות הצנרת ואביזרי הצנרת. קבלן 
ם קטלוגיים ( ותוכניות הצבת מערכות מפורטות של העבודה לביצוע יכין מפרטי ציוד ) לרבות נתוני

 בהתאם לציוד שיבחר ויאושר, וזאת לאחר שיוודא את המצב הקיים באתר בהקשר לעבודה זו.
 

 במפרט הכללי, תכלולנה התוכניות: 15665מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .ב
 קטלוגים של הציוד   .5
 תוכניות העמדת הציוד, כולל חתכים.  .2
 בחירה וקטלוגים של הציוד. –ביזרי צנרת א  .3
 תוכניות מהלכי צנרת המים וחיבורם לצנרת קיימת.  .4
 תליות וחיזוקי צנרת.  .1
 פרטי בידוד לצנרת ולאביזרי צנרת.  .6
 לוחות חשמל וחיווט חשמלי כולל הציוד המותקן.  .7
 מערכת פיקוד ואביזרי פיקוד.  .8

9.  
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   דוגמאות   1.0

 של המפרט הכללי . יציג הקבלן לאישור המפקח דוגמאות של כל                              15660בנוסף לאמור בסעיף         
 החומרים והציוד שיסופקו על ידו.         

 הגנה מפני קורוזיה  1.7
במפרט הכללי, אם לא נדרש באחד ממסמכי החוזה אחרת , כל חלקי הציוד  15670מבלי לגרוע מהאמור בסעיף        

ם פח יצבעו בשתי שכבות של צבע אפוקסי תוצרת טמבור או ש"ע מיושם על פי הוראות יצרן הצבע, העשויי
 לרבות שכבת יסוד מתאימה.

 כל הברגים, האומים והדיסקיות יהיו מגולוונים.
 

  הרצה והדרכה  1.0
ים. תנאי לקבלת במפרט הכללי , תקופת ההרצה תהיה לא פחות מחודש ימ 15667מבלי לגרוע מהאמור בסעיף        

 העבודה יהיה גם אישור המהנדס בכתב, כי ניתנה הדרכה לשביעות רצונו.
 הערה חשובה:בדיקת מערכת סופית תתקיים בחודשים יולי או אוגוסט.

 
      תכניות עדות  1.16
 של המפרט הכללי, תכלולנה תוכניות העדות גם: 15668מבלי לגרוע מהאמור בסעיף         

 ל הציוד.עקומת פעולה ש .א
 דו"ח הפעלה וטבלאות ויסות.  .ב
 ספיקות    .ג
 טמפ' המים בכניסה וביציאה של ביטאות.  .ד
 כמויות זרימת המים.  .ה
 לחצי עבודה בכניסות ויציאות לציוד.  .ו
 לחצי אויר במסננים.  .ז

 . 2666תוכניות העדות תסופקנה ע"ג העתקות אור וכן ע"ג מדיה מגנטית לפי תוכנית אוטוקד           
 

 סימונים  1.11
של המפרט הכללי, בחדרי המכונות יספק ויתקין הקבלן דסקיות זיהוי ממוספרות  15667בנוסף לאמור בסעיף         

חוזר ולכל אביזר פקוד -ס"מ עשויים פלסטיק שחור עם חרוט לבן לכל שסתום, מסנן, אל 5בקוטר מזערי של 
גז קירור, אשר יסופקו בתוך מסגרת עץ עם כיסוי ובקרה. מספרי הזיהוי יתאימו לתוכניות צנרת המים וצנרת 

זכוכית וייתלו בחדרי המכונות. תוכנית הצנרת תראה את כל האביזרים המופיעים בתוכניות הצנרת והפיקוד. 
 על גבי הצנרת יסמן הקבלן את ייעוד הצנרת בכתב ברור עם שבלונה, ועם חצים את כווני הזרימה.

 
 בדיקות וויסות והפעלה 5.52
   עולת הוויסות, הבדיקות וההפעלה תכלולנה גם:פ        
 למערכת המים ייבדקו וירשמו:א.          

 מספר שטיפות הצנרת לאחר ההתקנה.             
 21.0Bבדיקות צילומי רנטגן בהתאם לתקן                
 בדיקות הלחץ ותקופת שמירת הלחץ בצנרת.              
 ערכת שחרור אויר מכל הנקודות הגבוהות.לאחר מילוי המ             
 תפקוד שסתומים ממונעים             
 טמפרטורת כניסת מים למאיידים             
 טמפרטורת יציאת מים ממאיידים.             
 מפל לחץ במאיידים.             
 הפרשי לחצים ביטאות ובמסננים.               

 
 בדקו וירשמו:למפוחי האויר ייב.        

 ספיקת מפוחים             
 צריכת זרם המנוע של המפוח.             
 כיוון יתרת הזרם של המנוע               

 
 

     שירות ואחריות   5.53
 

של המפרט  156601עם קבלה סופית של המתקן, תחל תקופת האחריות והשירות. בניגוד לאמור בסעיף  .א
הקבלן מתחייב לענות לקריאת שירות שירות מיידית ולבצע את התיקון  הכללי, בעת גילוי תקלה במתקן ,

 שעות מרגע קבלת הקריאה. 12תוך 
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במקרה של קלקול , פגם ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או חלק ממנו, יאריך המהנדס את   .ב
 המהנדס. תקופת הבדק לתקופת אחריות נוספת כנ"ל על כל המתקן או על חלק ממנו, כפי שיקבע ע"י

הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו חלקי חילוף, חומרים וציוד, העשויים להיות דרושים מפעם לפעם לתיקון   .ג
 תקלות אפשריות.

 של המפרט הכללי יבצע הקבלן בתקופת השירות גם: 156602בנוסף לאמור בסעיף   .ד
 החלפה וניקוי מסננים לאחר חודש ההפעלה הראשון. .5
לפי הוראות היצרנים לפי סוגי הציוד, אך אם לא צויינו במפורש במסמך  כל עבודות השירות הנדרשות  .2

 ממסמכי החוזה.

 תקופת האחריות בדק למשך שנתיים. .3
 לתקופה של שנה מיום קבלת המתקן בדיקה, טיפול, תחזוקה, שירות .ה

, ויכלול את הפעולות: מיום קבלת המתקן חודשים 2כל תחזוקה מונע / מתוכנן יינתן  שירות

  מקומות  חרוטה בשני סנדויץהמזגנים בציון מיקומם המדויק במתקן, מספורם וסימונם, בפלטה רישום

 )להשלים במידה וחסר(.

 מסנן פגום להחליף(. ניקוי המסנן( 

 .טיפול מונע חלודה מקומי הכולל ציפוי חומר להפיכת החלודה לשכבת מגן + צבע יסוד לפחות 

 ית בפעולה ואין רעשים חריגים.בדיקה חזותית ושמיעתית ובדיקה פונקציונאל

 מאמץ וללא הפרעות ללא, ותקינה חופשית אויר זרימת שיש בדיקה.

 היחידה גוף על הזעה סימני שאין בדיקה.

 המערכת פיקוד תקינות בדיקת.

      ניקוז מערכת תקינות בדיקת.

      הצורך לפי ותיקון הצנרת בידוד ותקינות, צנרת שלימות בדיקת.

 המערכת של הפעלה מפסק תקינות בדיקת.

 בלויות רצועות והחלפת רפויות רצועות מתיחת, רצועות תקינות בדיקת.

 
 צנרת כללי 01.0

 כלול במחיר הצנרת !   21.0Bכללית : הצנרת תיבדק בבדיקות רנטגן בהתאם לתקן
בכללותו,  1560הצנרת תהיה באופן כללי בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי פרק  15.0.1

 ות במפרט המיוחד.ובכפיפות להערות הנלו
על הקבלן לבדוק את התוכניות והמפרט וכן לבדוק את תוואי התקנת הצנרת באתר.  15.0.2

תוכניות הצעת המחיר הנן כלליות ודיאגרמטיות ואינן בהכרח מציינות כל פרט ופרט 
הדרושים להפעלה מושלמת של מערכות סחרור המים. על הקבלן להכין תוכניות עבודה 

לך הצנרת ופרטי תליות וחיזוקים ותוכניות חיבור צנרת לציוד מפורטות, כולל פרטי מה
 ולאביזרים. כל הנ"ל כלול במחיר הצנרת.

על הקבלן לוודא בעת ההתקנה כי הצנרת מים מותקנת בשיפוע שלא פחות מהמינימום  15.0.2
 הנדרש להבטחת שחרור אויר כאשר השיפוע בכיוון זרימת המים.

טומטיים גם אם לא צויין במפורט בתוכניות. בנקודות גבוהות יותקנו משחררי אויר או 15.0.0
לנקודת ניקוז קרובה  2/8משחררי האוויר ינוקזו באמצעות צינור נחושת משותף בקוטר "

 או אל "משפך" איסוף משותף של מספר משחררי אוויר. 
גם אם לא צוין במפורט  2/0בנקודות הנמוכות יותקנו ברזי ניקוז כדוריים בקוטר " 15.0.5

 פנה תשומת לב המפקח ויקבל את אישורו לביצוע.בתוכניות. הקבלן י
כל חיבורי הצנרת, ביצוע הריתוכים והתקנת אביזרים יעשו רק לאחר שקטעי הצנרת ינוקו  15.0.0

היטב מבפנים ומבחוץ במברשת פלדה. מחיר הניקוי והטיפול בצנרת כחלק ממחיר התקנת 
 הצנרת וללא כל תוספת נוספת.

ם ומפסולת ריתוך ויצבעו באופן יסודי בצבע מגן מקומות הריתוך ינוקו לחלוטין משבבי 15.0.7
 עפ"י המפרט הכללי לצביעה.
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ס"מ עשויות פלסטיק  5כל השסתומים והאביזרים יסומנו עם דסקיות בקוטר מזערי של  15.0.8
שחור עם חרוט לבן. הסימון יזדהה עם הסימון ע"ג התוכניות ותרשים הצנרת, אשר יקבע 

 רור המים.במסגרת בחדר המכונות או ליד יחידות קי
 קומפלט. -המחיר לנ"ל כלול בסעיף שילוט וזיהוי כללי

                             
 התקנת צנרת ואביזריה 01.0

 
הצנרת תהיה באופן כללי בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי  צנרת המים תותקן  15.7.1

 .ASTM-A 52לפי תקן  06מצינורות פלדה שחורה ללא תפר סקדיול 
הקבלן –בתוך הבניין וצנרת מגולוונת דרג ב' מחוץ לבניין  P.V.C  –צנרת ניקוז תהיה מ  15.7.2

 יתחבר לקוי ניקוז בבניין שיבוצעו ע"י קבלן האינסטלציה  באמצעות סיפונים.
צנרת מותקנת על הגג, תיתמך על רגליות פלדה מגולוונת, אשר תחוזקנה אל תוך המבנה  15.7.2

יכות והחיזוקים כלול במקומות המיועדים לכך, מבלי לפגוע באיטום הגג. מחיר התמ
יו מקצועי מפלדה באורך ובחוזק המתאים  –" Uבצנרת. מבנה התמיכות יהיה מפרופיל "

לשאת את משקל הצינורות כאשר הם מלאים במים, וזאת ללא כל שקיעה או עיוות. כל 
 מבנה התמיכות יהיה מגולוון לעמידה חשופה בגג.

אשר יאפשרו תנועה צירית ויבטלו הצנרת תיתמך עם מתלים קפיציים הכלולים במחיר,  15.7.0
או תוצרת  MASONמעבר רעידות אדמה אל המבנה. המתלים הקפיציים יהיו תוצרת 

MOUNTINGS-VIBRATION מ"מ  16-מחוזקים על מוטות הברגה בעובי לא פחות מ
ומותאמים למשקל הצנרת. כל חלקי המתלים, הברגים, האומים, הדסקיות וכו' יהיו 

 לים במחיר הצנרת.מפלדה מגולוונת וכלו
ידי -קשתות והסתעפויות תהיינה מקשתות פלדה לריתוך כל ההסתעפויות תהיינה על 15.7.5

" חרושתי עם רדיוס. כל הסתעפות תחובר את הצנרת ממנה היא מסתעפת, T"נעל" או "
קטרים מקשת או אביזר. כל הסתעפות תחובר עם קשתות  16לא פחות מאשר במרחק של 

לא תתקבל עבודה, אשר לא תנועת התפשטות של הצנרת.  בשלושה ממדים בכדי לאפשר
 תבוצע בקפדנות כנ"ל.

מחיר הצנרת יכלול את כל האוגנים הנגדים הדרושים לחיבור הציוד והאביזרים. כנ"ל  15.7.0
חיבור  – 2לגבי רקורדים הנדרשים לפירוק וטיפול בשסתומים ובאביזרים. עד לקוטר "

חיבור אוגנים  -  21/2מים. מעל קוטר "רקורדים מטיפוס קונוס מתאימים גם למים ח
 בלבד עם ברגים, אומים ודסקיות מגולוונים.

עוגנים לצנרת אופקית יהיו במקומות בהם נדרש בכדי לאפשר התפשטות ולמנוע מאמץ  15.7.7
 יתר בצנרת. העוגנים יעוגנו מצד אחד לבניין ומצד שני ירותכו לצנרת.

תפשטות לשני הכיוונים האנכיים. בצנרת אנכית תעוגן הצנרת באמצע הגובה לאפשר ה 15.7.8
 בתחתית הצנרת העולה, לכל צינור בנפרד תהיה תמיכת מתלה ליד העלייה של הצינור.

 בכל מקום שיידרש, יש לאפשר תנועה לאורך ציר הצנרת, כאשר 15.8.16
 בצדי העגינה יש להתקין מובילים על גלגלות. העיגון והמובילים           
 יר הצנרת.כלולים במח           

 ריתוך צנרת הפלדה יהיה עמוק ויבוצע לאחר ניקוי מתאים בקצות 15.8.11
 הצינור. כל האביזרים המרותכים, קשתות, התפצלויות, מעברים            
 יהיו מאותו דרג של הצינור בה הם מותקנים. הריתוכים יבדקו בבדיקות רנטגן בהתאם             
  21.0Bלתקן             
 ידי אביזר אקסנטרי בלבד המותקן-שינוי קוטר הצינור יהיה על 15.8.12
 בצורה שתמנע "מלכודת אוויר".            
 צביעת הצנרת והאביזרים כלולה במחיר הצנרת ותעשה בהתאם 15.8.12
 הצביעה תהיה מתועשת ורק ההשלמות יבוצעו באתר! – לסעיף הצביעה במפרט            

 
 צנרתשסתומים ואביזרי  01.0

או  NIBCOכדוריים מפליז תוצרת "הבונים" או תוצרת  –קוטר  21/2שסתומי ניתוק עד " 15.8.1
בצנרת מבודדת יצוידו עם מוט ארוך לידית ההפעלה, שיאפשר התקנת  CRANEתוצרת 

 הבידוד בצורה מושלמת ללא פגיעה בבידוד בעת השימוש.
צרת ברזי "הכוכב" עם או תו  AM7 – Bתוצרת "רפאל" דגם  – 2שסתומי ניתוק מקוטר " 15.8.2

תמסורת חלזון ותושבת נאופרן אטימה. על השסתומים להיות אטומים לחלוטין עם 
 סגירתם ולעמוד בלחצי הבדיקה של הצנרת.
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 D – STAקוטר דגם  2" עד " TOUR ANDERSONתוצרת " –שסתומי ויסות וכיול  15.8.2
מאריך ארוך כולל שסתומי עזר עבור נקודות בדיקה, כולל  F-STAקוטר דגם  2מעל "

לפי הנדרש ובכפיפות להוראות היצרן כלול במחיר  T.Aכיול שסתומי  –מעובי הבידוד 
 השסתום.

" או תוצרת "רפאל" או תוצרת Z.E.Tשסתומים אל חוזרים טיפוס פרפר תוצרת " 15.8.0
 "הכוכב". השסתומים יותקנו כך שניתן יהיה לפרקם ללא צורך בהורקת מים.

" דגם WATTSאו " 170" דגם BELL  & GOSSETTשסתומי ביטחון למים תוצרת " 15.8.5
 .SM-152Aדגם  BRAUKMANNאו  706

אוטומטיים, עבור צנרת בקוטר מעל  2/0שסתומי שחרור אוויר תוצרת "רפאל" בקוטר " 15.8.0
 ¾.כולל ברז ניתוק כדורי  21/2"

 2/8קוטר " E121A" דגם BRAUKMANNשסתומי שחרור אוויר אוטומטיים תוצרת " 15.8.7
 .2/0למעבר ולברז כדורי בקוטר "מבנה מפליז מחובר 

)ויי( עם שסתום ניקוז  Vבצורת  MESH 06 06מסננים תוצרת "קים" עם רשת פלב"ם מש 15.8.8
ס"מ להלבשת צינור הורקה או  16באורך  2/0כדורי בקצה ותוספת ניפל " 2/0בקוטר "

פקק. המסנן מותאם לקוטר הצנרת בה הוא מותקן ועם גישה קלה להוצאת הרשת 
 לטיפול.

 256עמידים בלחץ  FINC" דגם MASON INDUSTRIESורים גמישים תוצרת ,חיב 15.8.0
PSI  וטמפרטורהF 256  מעלות. אורך חיבורים גמישים יהיה לפי המלצות היצרן

 בהתאמה לקוטר הצינור.
 " להתפשטות הצנרת, בקוטר המתאים. VOKESדרסרים תוצרת " 15.0.16
 ת יש להתקין גם מוביליבכל מקום בו יותקנו חיבורי התפשטו            
 התפשטות ולמנוע היווצרות מאמץ יתר בצנרת.            
 בכל מקום בו יהיה חיבור צנרת נחושת לצנרת ברזל חובה להתקין 15.0.11
 ידי אביזר חרושתי מפליז.-הפרדה דיאלקטרית על            
 מיםבכל מקום בו יהיה חיבור )הורקה( לקו ניקוז, יותקן סיפון  15.0.12
 והצנרת תחובר אל נקודת הניקוז הקרובה. ביחידות טיפול באוויר            
 יש להקפיד במיוחד על סיפון עם מחסום ריח.            

 מיכל בהתפשטות לצנרת מים קרים/חמים יהיה בהתאם לסעיף 15.0.12 
 של המפרט הכללי הבינמשרדי מטיפוס סגור עם סרעפת 15602             

  GOSSE&BELL מפרידה ומילוי מוקדם, תוצרת מפעל מאושר דוגמת             
 . Tבגודל המתאים לפי קיבולת המים בצנרת ובציוד              
 הקבלן יגיש לאישור פרטי הציוד ואופן התקנתם בצנרת. 15.0.10

 
 בדיקות לחץ  01.06

 
 בכל מקרה של התקנת צנרת מים יערכו בדיקות לחץ לצנרת 15.16.1
 שעות. במקרה של 20אטמוספרות למשך  12שתבוצענה בלחץ של             
 נפילת הלחץ, תיערך בדיקה חוזרת אחר תיקון הדליפות, הבדיקה             
 מחיר בדיקות לחץ כלול במחיר הצנרת.תדרוש את אישור המפקח.             
 הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, חלקי צנרת מותקנת לבדיקה  15.16.2

 מדגמית של עבודות הריתוך. הוצאות הבדיקות כלול במחיר             
 התקנת הצנרת.            
 לא תבוצע עבודת צביעה ובידוד הצנרת לפני אישור המפקח 15.16.2
 לבדיקות הלחץ.            
 21.0Bיבוצעו בדיקות רנטגן לפי תקן             

 
 

 מערכת טיפול במים 
 ינים בתוכניות תותקן מערכת טיפול במים למניעתבמקומות המצו 15.16.0
 חלודה וסילוק אבנית. המערכת תהיה בהתאם לספיקת המים             
 בצנרת ובכפיפות להוראות היצרן.            

 
 " או תוצרתCARE FREEמערכת בטיפול במים תהיינה תוצרת " 15.16.5
            "PTH." 
 לטיפול במים יעשה רק לאחר שטיפה חיבור והפעלת מערכות 15.16.0
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 סופית של הצנרות, לפני הפעלת המתקנים.            

 
 בידוד הצנרת והגנת הבידוד 01.00

 
 בידוד הצנרת יהיה באופן כללי בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי 15.11.1
 שבהוצאת משהב"ט הגנות           
 .15602הבידוד בהתאם למפרטים הנ"ל סעיף            

 סיבי צמר זכוכית  –צנרת מים קרום/חמים בתוך הבניין  15.11.2
 טמפ'( עם עטיפת נייר קרפט ומחסום אדים משוריין. הדבקה-)דואל            
 חופפת ומושלמת, ציפוי הבידוד עם ארג ומריחת "סילפס" או             
 יסוי "פזקור" לאיטום מלא נגד חדירת רטיבות, הגנת הציפוי עם כ            
 מ"מ. 6.5פח לבן בעובי             

 עובי הבידוד 
 

 2עובי בידוד " –קוטר  2עד "            
 21/2עובי בידוד " –קוטר  0עד " 0"  
 2עובי בידוד " –קוטר  8עד " 0"  
 0עובי בידוד " –קוטר  16מעל "  
  –ק"ג/מ"ק ומקדם חום מרבי  00 –הצפיפות המזערית של הבידוד  15.11.2  

                                        6.28  
 או II-SSL/ASJדגם  OWENS CORNINGהבידוד יהיה מתוצרת               

    T- MICROL LOCK UPדגם  JOHINS MANVILLEמתוצרת                                        
 מוקצף גמיש "ארמפלקס" תוצרתבידוד אביזרים עם גומי  15.11.0                          

                                  ARMSTRONG        11דגם ARMAFLEXציפוי הבידוד עם ארג ומריחת . 
 "סילפס" או "פזקור" לאיטום מושלם נגד חדירת רטיבות, הגנת                                      
 וי החיצוני עם פח לבן תבוצע רק לפי הוראות המפקח. תהיההציפ                                      
 אפשרות פירוק בידוד האביזרים ללא פגיעה בבידוד הצנרת. בידוד                                      

 האביזרים בעובי השווה לבידוד הצנרת, באותו הקוטר.       
ם גומי מוקצף גמיש "ארמופלקס" ע 21/2ובקוטר עד " בתוך המבנה בלבדבידוד צנרת  15.11.5
עובי אופן ביצוע לפי  1בעובי מינימום של " ARMAFLEX 11דגם  ARMSTRONGתוצרת 

 . 156022המפורט במפרט הכללי סעיף 
 הגנת הבידוד   ע"י עטיפת גזה סילפאס לכל הקטרים במבנה. 15.11.0

 צנרת הפירים ובגג המבנה עם ציפוי פח עליון צבוע לבן. 
חברים גמישים ומחברי התפשטות יבודדו בסיגמנטים של ארמופלקס בעובי מינימום מ 15.11.7

 ומעטה פח מגולוון, צבוע לבן וחופשי לתנועה. 2/0"
תלית צינורות הנמצאות במגע ישיר עם הצינור תבודדנה גם הן בדומה לבידוד האביזרים,  15.11.8

 פחות.ס"מ ל 26הבידוד יעשה לאורך החיזוק או המתלה ובאורך של 
 בידוד התליות ללא תוספת מחיר וכחלק ממחיר בידוד הצנרת. 
בידוד הצנרת במקום התליה והתמיכה לפרופילים יהיה מעץ או שעם, אשר עבר טיפול נגד  15.11.0

 ריקבון. אורך מקטעי התמיכה:
 ס"מ. 25אורך  – 2בקוטר עד " 
 ס"מ. 26אורך  – 0עד " 0קוטר " 
 מ.ס" 06אורך  – 8בקוטר מעל " 
 קטעי התמיכה ישענו על אוכפים מפח מגולוון עשוי בצורת חצי צינור. 
 ס"מ. 25מ"מ ובאורך קטע  6.8עובי פח  – 2בקוטר צינור עד " 
תבודד עם יציקת פולייאוריטן קשיח בתוך מעטפת מפח הצבוע צנרת מים מחוץ למבנה  15.11.16

של  1560עשה רק בכפיפות למפורט בפרק בצבע לבן קלוי בתנור. ביצור עבודות בידוד פוליאוריטן י
 המפרט הכללי.

 
תבודד עם פוליאוריטן כאשר ביצוע עבודות הבידוד יעשה רק  צנרת אנכית מחוץ לבנין 15.11.11

במפעל מוכר לבידוד כגון "קיסריה פולימרים" או מפעל "ח.ויינר פוליאוריטן" על גבי צנרת 
נמשרדי, כולל ניקוי יסודי וצביעה במספר שתסופק למפעל בהתאם למפורט במפרט הכללי הבי

שכבות צבע כנדרש במפרט הצביעה, יציקת הפוליאוריטן במפעל תעשה בתוך מעטפת מפח צבוע 
 לבן בצבע הקלוי בתנור.
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ביצוע השלמות קטעי בידוד באיזור הריתוכים יעשה רק אחרי בדיקת לחץ וביצוע הצנרת  15.11.12

די. כולל ניקוי יסודי וצביעה במספר שכבות צבע כנדרש בהתאם למפורט במפרט הכללי הבינמשר
 הנ"ל יבוצע רק אחרי אישור הפיקוח. -במפרט הצביעה

 
 הגנת הבידוד 15.11.12

כל צנרת המים הקרים והחמים החשופה מחוץ למבנה או בפירים אנכיים, אשר אינה מבודדת עם 
מיקרון וציפוי פח לבן  56ובי של יציקת פוליאוריטן קשיח, תוגן ע"י תחבושת ומריחת "סילפס" בע

 חיצוני.
 כל התפרים בין חיבורי הפח הלבן ימרחו עם מרג סיליקון פלסטי לבן.

 
 רעש ורעידות /01.0

  
מניעת רעש ורעידות יזדהו עם המפרט הכללי הבינמשרדי שבהוצאת משהב"ט סעיף  15.12.1
156722  

או מתוצרת  Cדגם  "VIBRATION MOUNTINGS INCדוגמת תוצרת " 05%ובלימת רעידות 
"MASON עם בורג פנימי לאיזון המפלס ומשטחים מנאופרן מחורץ נגד החלקה, משני צדי בולם "

 הרעידות, למעלה ולמטה.
 ,  MOUNTING VIBRATIONמתלים קפיציים יהיו דוגמת תוצרת  15.12.2
 ".MASON. או תוצרת "RSHדגם             
" דגם VIBRATION MOUNTINGSיהיו מתוצרת "בולמי הרעידות עבור המשאבות  15.12.0

C" או תוצרת .MASON." 
 כל הנ"ל גם בהתאם לדרישות יועץ אקוסטיקה ולנספח אקוסטיקה . 

 
 

 בסיסים 01.01
 

הצ'ילרים,המפוחים,המשאבות והיחידות לטיפול  באוויר יותקנו על גבי בסיסים  15.12.1
חומרי בידוד וכל הנדרש כולל תיאום מוגבהים. הקבלן יספק ויתקין את הבסיסים כולל מסגרות, 

 עם אחרים אשר יתקינו את בסיסי הבטון.
 מחיר הבסיסים כלול במחיר הציוד!            

 מדי לחץ וטרמומטרים  01.01 
 

במפרט המשלים של  15670מדי לחץ יותקנו כמפורט במפרט הכללי הבינמשרדי סעיף  15.10.1
 קירור או חימום ומצנן מים. לכל משאבה, נחשון 15.1.10.2קופ"ח סעיף 

אפק" עם מילוי נוזל גלצירין למניעת רעידות ויותקנו על -מדי הלחץ יהיו תוצרת "מגן 15.10.2
 ברז ניתוק עם שחרור לחץ לאיפוס.

מתנאי העבודה  26% –" בסקלה הגבוהה ב SIKAטרמומטרים לצנרת מים יהיו תוצרת " 15.10.2
 המכסימום של המתקן.

" או STORKם חווט קפילרי ורגש כדוגמת תוצרת "טרמומטרים לתעלות יהיו עגולים ע 15.10.0
 ".TRENDתוצרת "

" או STORK TRONIC " או תוצרELIWELLמדי חום דיגטליים יהיו תוצרת " 15.10.5
 ".JUMU" או תוצרת "CARELתוצרת "

 
 צביעה 01.01

 
כל חלקי המתכת במערכת יצבעו בצורה מאושרת בהתאם לסעיף "צביעה" "שילוט  15.15.1
 ט הכללי הבנמשרדי.של המפר 15675וזיהוי" 
כל הצנרת המבודדת )לפני התקנת הבידוד( והצנרת הבלתי מבודדת תצבע בהתאם  15.15.2

 למפורט כנ"ל.
 לא תצבע שכבת צבע כלשהי לפני ששכבת הצבע הקודמת יבשה לחלוטין. 15.15.2
כל משטחי המתכת הברזלים ינוקו באופן יסודי כמוגדר במפרט לפני הצביעה. המפקח  15.15.0

יקוי יסודי במקרה והצביעה נעשתה ללא הניקוי המפורט, יורה על צביעה חוזרת עם נ
 במיוחד במקומות הריתוכים.
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 שילוט וזיהוי 01.00
 

 .15678כל המערכת תצויד במערכת שילוט וזיהוי בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי סעיף 
 
 

 כללי –כתב הכמויות  01.00
 

 ם וגם:מחירי היחידה הנקובים ע"י הקבלן יכללו: אחריות בדק למשך שנתיי 15.17.1
 

מילוי כל התנאים הכללים והמיוחדים המוזכרים במפרט זה וכן התנאים שמוזכרים במפרט  .1
 הבנייה הכללי שיש בהם השפעה על ביצוע עבודות מיזוג האוויר לרבות רווח קבלן.

 כל האביזרים הדרושים להפעלת הציוד כיחידה מושלמת ופועלת. .2
של ציוד, חומרים, כלי עבודה וכלי עזר הן העמסה, הובלה, פריקה, הרמה וסבלות וכן אחסנה  .2

 במקום העבודה והן מחוץ למקום העבודה ו/או בדרך אל מקום העבודה וממנו.
דמי שימוש במכשירי עזר מכל הסוגים שהקבלן צריך לשכור ו/או להתקין לצורך מילוי  .0

י עזר עבודתו. לרבות מתקני הרמה, פיגומים בכל גובה שהוא, תמיכות, קונסטרוקציות ומתקנ
 מכל סוג שהוא.

תמיכות, חיזוקים, תליות, קונסטרוקציות עזר, תעלות כיסוי מכל סוג שהוא וכל הנדרש  .5
 להתקנת צנרת, כל הנ"ל כלול במחיר מ"א הצנרת. 

הוצאות עבודה צדדיות, שהקבלן צריך לבצע ע"י קבלני משנה ו/או אחרים וכן עבור חיבורים  .0
 כו'.זמניים של מים וחשמל, תיקון פגמים ו

הוצאות הכרוכות בהספקת תוכניות עבודה, תוכניות יצור, מערכי הפעלה, תוכניות חשמל  .7
. לרבות תיעוד ע"ג תוכנות מחשב AS MADEופיקוד וכל ההוצאות הכרוכות בהכנת תוכניות 

 כפי שבוצע בפועל.
 רישום תוצאות בדיקות, ויסותים וכיולים של כל סוגי המערכות. לרבות בדיקה ואישור ע"י .8

 חברת החשמל או בודק מוסמך מטעם חב' חשמל וכן עלות בדיקות, כיוון, ויסות וכו'.
כל המסים, מחירי רשיונות למיניהם, ביטוחים מכל סוג הנדרש לרבות ביטוח לעובדים, ביטוח  .0

הציוד והחומרים, ביטוח צד ג', ביטוח אחריות מקצועית וכל הוצאה נלוות אחרת לביטחונות, 
 ערבויות וכו'.

 ריות לטיב העבודות וביצוע שירות ואחזקה כמפורט במפרט.אח .16
 

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו על הסכום הנקוב בהצעה, לאחר הגשת  15.17.2
 הצעתו, בגלל אי הבנת תנאי כלשהו הנזכר במפרט.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא מכלל העבודה חלקים המסוימים של המתקן  15.17.2
 ת עיניו, זאת ללא כל תביעה מצד הקבלן.או מערכותיו, לפי ראו

15.17.0  
 

 רשימת קיצורים ברשימת הכמויות 15.17.5
 יחידה -יח'        
 מערכת מושלמת על כל רכיביה -מע'       
 מטר רבוע -מ"ר      

 מטר אורך -מ"א        
 קומפלט לעבודה מושלמת. -קומפ'      

 
 

 אופני המדידה והתשלום  01.00
 

 1566.66אוויר יהיו בהתאם למפרט כללי הבינמשרדי סעיף אופני המדידה של מתקני מיזוג ה .1
 ובכפיפות לתנאי החוזה.

ע"י הקבלן יכללו במחיר הצעת הקבלן, כולל הספקת דיסקט  AS MADEהכנת תוכניות התאמה  .2
 תוכניות ממוחשב.

מנועים מכל סוג שהוא לרבות מנועים חשמליים, מנועי דמפרים לסוגיהם, מנועי מדחסים ומנועי  .2
 ם ויטאות כלולים במחיר הציוד אותו הם מפעילים.מזגני
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חיווט חשמלי כולל תעלות, מוליכים, אביזרי עזר, חיבורים לציוד החשמל, חיבור למנועים, חיבור  .0
 לציוד פיקוד ובקרה וחיבור ללוחות החשמל מכל סוג שהוא, כלול במחיר אינסטלציה חשמלית.

חון לכל סוגי ציוד, בכפיפות לנדרש בחוק החיווט חשמלי כולל הספקה והתקנה של מפסקי ביט .5
 החשמל, לרבות חיבורי הארקה, כלול במחיר אינסטלציה חשמלית.

 צביעת הצנרת בהתאם למפרט ולתכניות כלולה במחיר הצנרת. .0
אוגנים נגדיים לחיבור הציוד והאביזרים בצנרת, לרבות ברזים מגופים, מסננים, מכשירי מדידה, וכו'  .7

 כלולים במחיר הצנרת.
מתלים קפיציים, תמיכות וחיזוקים מכל סוג שהוא ובכל המקומות הנדרשים בהתאם למפורט  .8

 ובהתאם לדרישות המפקח, יהיו כלולים ממחיר מ"א הצנרת.
התקנת פיגומים בכל גובה שהוא, תמיכות וחיזוקים זמניים לצורך ביצוע עבודות הצנרת, כלול  .0

 במחיר הצנרת. 
נגדיים בחיבורי הציוד והאביזרים לצנרת ייכלל במחיר בידוד מחיר בידוד האוגנים והאוגנים ה .16

 הצנרת.
מחיר מעטפת פח לבן להגנת הבידוד ע"ג הצנרת ועבור אביזרי צנרת, שסתומים למיניהם וכו' ייכלל  .11

 במחיר הבידוד.
 מחיר הגנת הבידוד מכל סוג שהוא, יהיה חלק בלתי נפרד ממחיר הבידוד, פרט אם צוין אחרת. .12
ת ניקוז שהוכנו ע"י אחרים, לרבות הספקה והתקנת סיפון ניקוז, כלול במחיר התקנת חיבור לנקוד .12

 הציוד.
ביצוע בדיקות לחץ ושטיפות מים בצנרות לרבות ניקוי ושטיפת צנרות ומסנני המים, כלול במחיר  .10

 התקנת הצנרת, פרט אם צוין אחרת.
 התקנת הצנרת. ביצוע בדיקות לחץ וביצוע וואקום בצנרות גז קירור, כלול במחיר .15
 הפעלה הרצה כיול וויסות ציוד מכל סוג שהוא כלול כחלק ממחיר הציוד, פרט אם צוין אחרת. .10
 שירות ואחריות לשנה ראשונה לפי המפורט בסעיף, כולל את כל עבודות השירות ללא תוספת מחיר. .17

 .  B 31.9בדיקות רנטגן לפי תקן  א. .18
 אחריות בדק למשך שנתיים. ב. .10
 העתקים, כולל מדיה מגנטית. 0 -ת וספרות מערכת בתוכניות עדו ג. .26
 הרצה, כיול והדרכת  אנשי האחזקה של המזמין ד. .21
בניגוד למצוין במפרט הכללי, במחירי מ.א. צינור בקוטר כל שהוא, יכלול גם אביזרי צנרת, כגון  ה. .22

 , מעברי קוטר וכו'. Tזוויות, חיבורי 
 ה לטיפול וכו'.ווסתים, פתחי גיש -מחיר מ"ר תעלות כולל ו. .22

 
 
 איט" –יחידות לטיפול באוויר  01.01

 מזגן קירור2חימום מים עם סינון אויר           
 
 של המפרט הכללי 15.62היחידות לטיפול באוויר תהיינה באופן כללי בהתאם לפרק   15.10.1 

 הבינמשרדי.                
 ים  ע"ג בולמי רעידות קפיצי יחידות מזגן לטיפול באויר יותקנו  15.10.2

 כמתואר בתוכניות וישרתו את האיזורים כמסומן בתוכניות.    
 גודל הציוד, דגם ותפוקות היחידות לפי המצוין בטבלאות הציוד.

      היחידות יפעלו לקירור ע"י מים קרים ולחימום ע"י גופי חימום לפי ההספק המצוין  15.10.2
 בתוכניות ובטבלאות הציוד.

   ,                  FARR 26/26מסננים עם מסנן דורולסט, מסנן  כל יטא תכלול בתי                
 2הבידוד הפנימי אקוסטי טרמי בעובי " – מבנה המעטפות יהיה עם "קיר כפול"ביחידות בגג 15.10.0

 מ"מ אטום לחלוטין. 6.0מ"מ     לפחות( יכוסה עם לוחות פח מגולוון  56)
 פחות מעובי זה. בכל מקרה החיזוק בפנלים יתאים לעובי הבידוד ולא  

 מ"מ ופנלים בעובי   2½ בעובי מזערי של   210היחידה תבנה מפרופילי נרוסטה  15.10.5
 מ"מ. היחידה תורכב מתא מסננים, תא נחשונים תא מפוחים, החיבור  1½ מזערי של                 
 בין התאים יהיה אטום לחלוטין לדליפות אוויר.                
 לתות יהיו עם צירים וידיות סגירה מאלומיניום עם איטום מושלם.כל הד                
 לא יתקבלו סוגרי קוסמוס.                

 מ"מ וביניהם בידוד  1½ תבנה משתי שכבות פח מגולוון בעובי  בריכת הניקוז למים 15.10.0
 ריכת, הבידוד יחוזק לפנלים עם הדבקה. ב2צמר זכוכית מוקשה בעובי מזערי של "                
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 הניקוז תצופה עם ציפוי זפת ביטומנית ויציאת הניקוז תהיה אטומה לדליפות מים.                

 תהיה באמצעות אבקת אפוקסי אפוי בתנור בלבד.  צביעת היחידה   15.10.7
 גוון הצבע קרם לבן או לפי הנחיות המפקח.               

 בגדלים ובספיקות  מטיפוס "אירופוייל" KAVדגם  CBIיהיו תוצרת  מפוחי היחידה  15.10.8
 כמצוין בתוכניות ובטבלאות הציוד.               

 ציר המפוח יהיה מפלדת אלחלד. המיסבים מטיפוס כדורי מחושבים לעבודה       
 .NTNאו  SKFש"ע ללא צורך בשימון. המיסבים תוצרת  166666שקטה                

 ובהספק הנדרש, כמפורט בטבלאות הציוד. IP 55אטום לחלוטים יהיה מדגם  המנוע  15.10.0
 תוצרת המנוע "ברוק קרומפטון",  או "סימונס" או "אסיאה" או "אושפיז". מותאם        

 לתדירות ולמתח החשמל בארץ.               
 'ברגי עיגון ושגם כדוגמאות תוצרת חב 2)פולי( יהיה דגם קונוס עם  גלגל ההנע 15.10.16 

 רצועות טרפזיות לפחות. 2גי" . כל מנוע יחובר אל גלגל המפוח עם -"גי'                  
 מתיחת מנוע המפוח תהיה על בסיס המותקן על מסילות ניתנות לתזוזה לשם מתיחת            15.10.11 

 הרצועות ללא סטיה מקו האיפוס.                  
 מבודדים  גבי בסיסים קפיציים-מפוחים יוצבו בתוך מבנה היחידה עלהמנועים וה 15.10.12            

  156722ובסעיף  156252אקוסטית באמצעות בולמי רעידות כנדרש וכמפורט בסעיף                  
 במפרט הכללי הבינמשרדי.                 

 ר, תפוקת הקירור יותקנו ביחידות טיפול באוי נחשון קירור ונחשון חימום נפרדים 15.10.12 
 שטח פנים מספר שורות עומק ומבנה הסליל כמצוין בתוכניות ובטבלאות הציוד.        
 הנחשונים יהיו תוצרת מפעל "אלקטרה" או מפעל "לורדן", עם ציפוי אנטיקורזיבי.                
 ס"מ. 06מרחק בין הנחשונים לפחות         
 
 " הניתן לפירוק מהיר בהברגה, יותקן ביציאת Uבצורת " סיפון מים פלסטי מתברג 15.10.10 
 הניקוז של המזגן ויחובר באופן אטום לחלוטין עם צינור ניקוז לנקודות הניקוז שיוכנו                

 ע"י אחרים, בסמוך ליחידה.                  
 ילוי מוקדם של בריכתהקבלן ידאג לשיפוע מתאים של ניקוז המים ויבדוק ע"י מ                  
 הניקוז עם מים, למניעת טפטופים בעת ההפעלה.                      

 בתוך היחידות יוקצה מקום נפרד להוספה בעתיד של גופי חימום חשמליים לרבות 15.10.15 
 אפשרות גישה ללא הפרעה ליתרת הציוד.        

או  YZ" דגם TROXכדוגמת תוצרת " עם גלגלי שיניים היחידה תצויד במדפי אוויר לוויסות  15.10.10
. המדפים יהיו ממונעים ידנית ויהיו צמודים למסננים EVDתוצרת מפעל "אלקטרה" 

בהספקה ופעם בשבועיים יכוונו בעזרת מד לחץ דיפרנציאלי)מגנהליק(ע"י איש ההחזקה 
לשמירת מפל לחץ קבוע בספיקה המקסימאלית של היחידה )עקב סתימת המסננים כחלק 

 מחיר המערכת הנ"ל כלול במחיר היחידה ! – מהיט"א
 היחידות לטיפול באוויר תוגשנה לאישור המתכנן לפני ייצורן. תוכניות יצור 15.10.17

 אין להתחיל ביצור הציוד ללא אישור ע"ג התוכניות.                 
 רן.לפני העברת היחידות לשטח תידרש בדיקת ואישור המתכנן והמפקח במפעל היצ                 

היחידות לטיפול באוויר דוגמת תוצרת "אלקטרה"  היחידות  לטיפול באוויר יהיו מוצר  15.10.18
 מוגמר של אחד מהיצרנים:

 א.ל.מ אלקטרה                 
 מתכת ווקס                 

 אקוני תעשיות    
 מפעל חב' משב –משב     
 אביבית הפח .     

 
 ור, ההתקנה, הובלה והצבה קידוחים והכנתאת כל עבודות היצ מחירי היחידות יכללו 15.10.10

 מעברים לצנרת וחשמל, מתלים וחיזוקים, קונסולות וחומרי עזר, בולמי רעידות,                  
 איטום, חיבור עם גמיש לתעלות אויר חיבור סיפון ניקוז וחיבור אל נקודת הניקוז,                 
 ור מנתק ביטחון, חיווט חשמלי מושלם, הארקות, וביקורת חב'חיבור לצנרת מים, חיב                 
 חשמל, כיוול וויסות ומסירת העבודות הכל באופן מושלם.                 

 1661כ"כ כולל המחיר:מגוף יציאה וכניסה,חיבורים גמישים לפי ת"י      
 יר לפניתא הברזים החשמליים שיהיה אטום מכל כווני זרימת האוו                 
 הסוללה ואחריה ויכלול פנל עצמאי לפתיחה וגישה לברזים ולטרמומטרים . היטא                 
 תהיה מספיק גדולה לכלול בתוכה את הברזים החשמליים והטרמומטרים.                  
 מופותכ"כ כלול במחיר היחידה ברז גלוב בעוקף הברז החשמלי התלת דרכי + שתי                  
 וכן התחייבות הקבלן להתאים את מפל הלחץ של העוקף למפל הלחץ של הסוללה                 
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רמ"ק לדקה  2566בספיקה מלאה כמו כן כולל מחיר היחידה מס קניה בסעיף נפרד.ביטאות מעל                  

 פנימית   PLיסופק כלול במחיר חלון הצצ ותאורת 
               

 יכללו במחירם לוח חשמל עצמי הכולל את כל הנדרש בפרק לוחות חשמל. היחידות 
 

 יחידות מפוח נחשון   6/.01
     

 ש הבינמשרדי. 15620יחידות מפוח נחשון תהיינה באופן כללי בהתאם לסעיף           15.26.1
 הבינמשרדי.                                           

 קוטר צנרת הנחשון שורות עומק 0נחשון יהיו עם מינימום כל נחשוני יחידות המפוח  15.26.2
 נחשון כפול לקרור וחמום. –יתאים לא פחות מהתפוקה הנדרשת   1/2או " 8/2"                 

 עם מנוע חשמלי מותקן מעל בריכה  2/0דרכי "-מחיר היחידה יכלול גם ברז פיקוד תלת 15.26.2
 לאיסוף מים מתחת לברז, כולל חיבור יציאה לניקוז עם סיפון איסוף מים וכן מסנן אויר                                            
 ניתן לניקוי.                                            

   CFM 066או  CFM 066או  CFM 266אוויר יחידות לספיקת של  15.26.0
 וגלי, חיבור גמיש שימשונית,כמפורט בתוכניות ובטבלאות הציוד עם מפוח צטריפ                   
 מפזר אויר שתי וערב ניתן לכיוון, מסנן אויר ניתן לשטיפה ושימוש חוזר, ברז אירי תלת                   
 , קופסאת חיבורי חשמל.2/0דרכי "                   

 וריים.היחידות תותקנה בצמוד לקיר, תחוברנה לצנרת מים עם ברזי ניתוק כד                   
 יכללו במחיר היחידה את מחיר הכיסוי כולל מפזר אויר קירי יחידות עם כיסוי עליון 15.26.5

 שתי וערב הניתן לכיוון, תריס אויר חוזר, ופתח חיבור עם וסת לאויר חוץ.                   
קוו"ט עבור יחידה עם  2בעצמה של  יחידות מפוח נחשון תצוידנה עם סליל חימום חשמלי 15.26.0

CFJ 066 קוו"ט ליחידות של  2בעצמה של וCFJ 066 .או לפי המפורט בטבלאות הציוד 
 )פירוסטט(, מגן לזרימת FPמחיר סליל החימום כולל גם את ההגנות לטמפ' גבוהה                    
 וחיבורי החשמל לרבות קופסאת חיבורי חשמל אטומה. FSאוויר                    

 סטט אלקטרוני בעל תצוגה דגיטלית.בקרת טמפרטורה תהיה עם תרמו 15.26.7
 וכן בורר מצבים לקירור אוורור או חימום, בורר מהיריות  למפוח, ממסר ומגענים                    
 אשר יאפשרו את הפסקת היחידות מקרוב או מלוח הפעלה מרחוק. וכן מנתק ביטחון                    
 כחלק ממחיר היחידה. הכל כלולליד היחידה,                     

 הטרמוסטט יהיה הכחלק מלוחית הפעלה שתותקן על הקיר, כדוגמת יחידה מושלמת 15.26.8
 תוצרת חב' "מיטב", או תוצרת "אליוול" או תוצרת "קראל" עם מעגל בקרה אלקטרוני                   
 .וצג דיגטלי מותאמת לדרישות הקרה לפי דרגות הקירור והחימום                   

 ", או FCRהציוד יהיה מוצר מוגמר של מפעל היצרן כתוצרת מפעל "אלקטרה" דגם " 15.26.0
 ". FCתוצרת מפעל "פרג" דגם "               
 הקבלן יגיש לאישור תוכניות היצור.               

 מחיר היחידה כולל את כל עבודות היצור, הובלה והתקנה, החיזוקים, התליות          15.26.16
 והחיבורים אל הקיר או לתקרה וכן חיבור אל צנרת המים והניקוז ואל מערכת החשמל                             

 והפיקוד, הכל לפעולה מלאה ומושלמת.                            
 דרכימכמות היחידות ,בשאר דו  26%ברזים תלת דרכים יותקנו בסופי קו  בכמות של                            
 הקבלן יגיש תכנית עם סידור הברזים בתכנית הצבת ציוד.                          

 
 מפוחי פליטות אויר   0/.01 

מערכות האוורור ומפוחי פליטת אויר יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי  15.21.1
 מעלות צלסיוס למשך שעתיים. 066ויהיו עמידות ל  1562סעיף 

 באמצעות אבקת אפוקסי אפוי בתנור בלבד. תהיה צביעת היחידה 15.21.2
 גוון הצבע קרם לבן או לפי נחיות המפקח.                  

 בגדלים ובספיקות מטיפוס "אירופוייל" VKAדגם  CBIיהיו תוצרת  מפוחי היחידה 15.21.2
 כמצוין בתוכניות ובטבלאות הציוד.                 
 ד. המיסבים מטיפוס כדורי מחושבים לעבודה שקטהציר המפוח יהיה מפלדת אלחל                 
 .NTNאו  SKFש"ע ללא צורך בשימון. המיסבים תוצרת  166,666                 

 ובהספק הנדרש, כמפורט בטבלאות הציוד. IP 55יהיה מדגם אטום לחלוטין  המנוע 15.21.0
 ו "אושפיז". מותאם תוצרת המנוע "ברוק קרומפטון", או "סימנס" או "אסיאה" א                 

 מותאם לתדירות ולמתח החשמל בארץ.                 
 ברגי עיגון ושגם כדוגמאת תוצרת חב' 2)פולי( יהיה דגם קונוס עם  גלגל ההנע 15.21.5

 רצועות טרפזיות לפחות. 2גי" כל מנוע יחובר אל גלגל המפוח עם -"גי'                 



02 

 

 

 על מסילות ניתנות לתזוזה לשם מתיחת  מתיחת מנוע המפוח תהיה על בסיס המותקן 15.21.0
 הרצועות ללא סטיה מקו האיפוס.                  

 מבודדים  גבי בסיסים קפיציים-המנועים והמפוחים יוצבו בתוך מבנה היחידה על 15.21.7
 אקוסטית באמצעות בולמי רעידות כנדרש.                
 במפרט הכללי הבינמשרדי. 156722ובסעיף  156252וכמפורט בסעיף                  

 כל סוגי המפוחים יתאימו לספיקות האויר וללחצי העבודה הנדרשים, על הקבלן 15.21.8
 להגיש לאישור מוקדם את דגם המפוח בליווי חישובי עומד הלחץ בהתאם לעקומת                  
 הפעולה של המפוח וציוד דרגת הרעש בנקודת העבודה.                 

 . IP 55מנתק ביטחון בתוך קופסת פקט אטום למים בדרגת אטימות  יכלולמחיר המפוח  15.21.0
 וכן חיווט כל קווי החשמל והארקה לרבות חיבור המנוע ואל נקודת ההזנה החשמלית                 
 ומערכת הפיקוד.                  

 לכל מנוע  הפעלת המפוחים תהיה מלוח הפעלה מרחוק לרבות מנורות פעולה ותקלה 15.21.16
 כחלק ממחיר לוח ההפעלה.               
 המפוחים יהיו מוצר מוגמר של אחד מהיצרנים: 15.21.11
 "CBIמפעל "מטלפרס" תוצרת היצרן "               
 מפעל "שבח מפוחים"               
 מפעל  "לוינשטיין מפוחים"                
 "SODECAתוצרת ""  או WOODSאו תוצרת "               
 הכל בכפוף למפורט בטבלאות הציוד הספציפיות לפרוייקט.               

 
 

 מפוחי פליטה ונטה מטיפוס להתקנה בחלון או מטיפוס קיר יהיו תוצרת "וונטה" או  15.21.12
 ".LTIתוצרת "ורוטצי" או תוצרת "                

 
 מערכות פיזור אוויר  //.01

 
של המפרט הכללי הבינמשרדי בכל תעלות אספקת והחזרת  65.15בנוסף לאמור בסעיף  15.22.1

, לרבות סרגלי מחברי קטעי תעלות, ימרחו כל התפריםהאוויר, ללא יוצא מן הכלל, 
יציאות לענפים )שטורצים( והתחברויות לציוד, עם מרג סיליקון פלסטי לבן, לאטימה 

 מוחלטת של כל תעלות האוויר.
 ל תעלות האספקה, ההחזרה והיניקה של המערכות  ובמיוחד בתעלותהנ"ל יעשה בכ                  
 פליטת אויר יבוצע איטום מיוחד עם חומר אפוקסי. )לא יאושר סיליקון משפורפרת!(                  

תבוצענה בחתך ובמידה כמצוין בתוכניות ותותקנה כמפורט  תעלות מפח פלדה מגולוון 15.22.2
 במפרט הכללי. 156511בסעיף 

 חומר הפח המגולוון יהיה מאיכות הטובה ביותר, כאשר בעת כיפוף מלא של הפח לא                  
 ייסדק הגילבוון.                  

והתקנת התעלות באופן כללי, יעשו לפי המלצות איגוד  כל אביזרי תעלות האוויר 15.22.2
"SMACNA.ארה"ב ובהתאם למדריך היוצא על ידיהם במהדורתו העדכנית " 

יותקן בכל מקום של הסתעפות ענף תעלה עם יותר משני " לוויסות כמות האוויר "מפלג 15.22.0
מחיר "המפלג" כלול מפזרי אוויר. זאת מבלי לגרוע בכל האמור במפרטים ובהוראות. 

  במחיר התעלה.
במפרט הכללי בכל מקום  156502וכמפורט בסעיף  1661יותקנו לפי תקן ת"י  מדפי אש 15.22.5

במפרט  156500חי גישה לטיפול ובדיקה כמפורט בסעיף הנדרש עפ"י התקן, כולל פת
עם מנוע פיקוד חשמלי בעל  5626" דגם PREFCOהכללי. מדפי האש יהיו תוצרת "

מגעי עזר לסימון מצב הדמפר ע"י סינגל לבקרה מרחוק, וכן קפיץ מכני מחזיר, אשר 
בקרת יסגור את המדף בעת הפסקת זרם חשמל. כל קווי החשמל והחיבור אל מערכת 

 אש ועשן יבוצע ללא תוספת מחיר והיה כחלק מושלם של מחיר התקנת מדפי האש.
ותריסי אוויר למיניהם, מפזרי תקרה, מפזרי קיר שתי וערב, תריסי יניקת  מפזרי אוויר 15.22.0

אויר, תריסים נגד גשם וכדומה, יהיו מאלומיניום מאולגן צבוע בצבע קלוי בתנור בגוון 
במפרט  156501. התקנת המפזרים לפי פירוט סעיף לפי הוראות האדריכל והמפקח

הכללי במידות ובגדלים המסומנים בתוכניות. המפזרים יהיו תוצרת חברת "מטלפרס" 
 .TROX, או תוצרת "ACPאו תוצרת חב' "אביזרי מיזוג אוייר, 

יעשה באופן אטום לחלוטין עם  חיבור בין תעלות ליחידות טיפול באוויר, או למפוחים 15.22.7
אטם ניאופרן בניהם, לרבות חיבור ע"י ברגים ואיטום מושלם נגד דליפות אויר אוגנים ו

בתפר החיבור, במיוחד ובהדגשה בחיבור אל יחידות יניקה מהאיזורים המסוכנים. 
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, עמיד לחלוטין בתנאי חוץ לאורך זמן, 1661גמישים מחומר "שמשונית" בלבד עם תקן 

וויר למניעת העברת רעידות, ההתקנה יותקנו אך ורק בתוך מבנה יחידות הטיפול בא
במפרט הכללי. בכל מקום בו מותקן גמיש יש להתקין, בנוסף,  156500כמפורט בסעיף 

חוט הארקת חשמל בין שני צידי הגמיש, ובכל מקרה ישמר רצף הארקה של התעלות 
 בכל הבניין.

ם לחלוטין קטע החיבור בין התעלה לבין מפזר האוויר יבוצע באופן אטו חיבור שטוצרים 15.22.8
לדליפות אוויר, לרבות חיבור ע"י ברגים ואיטום הן מצד החיבור לתעלה והן מצד 

החיבור למפזר תוך התאמה מוחלטת של מיקום המפזר בתקרה או בקיר, לפי הנחיות 
על הקבלן להקפיד במיוחד על  בחיבור אל תריסי יניקה מהאיזורים המסוכניםהאדריכל. 

ריחת חומר איטום. לא יתקבלו איטומים עם סרט איטום לרבות עטיפת בד ארג ומ
 אלומיניום דביק הניתן לקריעה.

קטע חיבור תעלת שרשורי עם בידוד בין תעלה ראשית לבין קופסת  תעלות אויר גמישות 15.22.0
פיזור אוויר, יבוצע רק באישור המתכנן, ובהוראה מיוחדת בכתב של המפקח. מקרה כזה 

ר עם קלפה ויסות לכמויות אויר וידית נעילה תותקן יציאת מעבר קונית מתעלת האווי
לנ"ל, פתח היציאה יהיה פעם וחצי מקוטר התעלה הגמישה והחיבור יהיה בעזרת סרט 

 חיזוק מפח עם קידוחי ברגים ואיטום מושלם כמפורט.
 כל תעלות פליטת אוויר ובמיוחד תעלות מהאיזור איטום מיוחד לתעלות פליטה  15.22.16

 מסוכן יקבלו טיפול איטום מיוחד ע"י הלבשת בד ארג על כל קטע של חיבור או תפרה                
  16-בתעלה ומכל צידי התעלה, כאשר בד הארג יחפוף על קטע תעלה ישר לא פחות מ                
 ס"מ מכל צד של קו החיבור, על בד הארג ימרח דבר אפוקסי, שרף המורכב מערבוב                

 כימי של חומר פעיל "א" עם חומר פעיל "ב" לקבלת שכבה אחידה של הדבקה. הדבק                
 האפוקסי יהיה מסוג הניתן להדבקה על מתכת פח מגולוון. ביצוע האטימה הנ"ל ייבדק                
 0 באופן פרטני ע"י המפקח וכן תערך בדיקת אטימות בלחץ אוויר להשגת על לחץ של                
 שעות, אשר תקבל את אישור המתכנן. 20מ"מ למשך                 

 
 כולל את כל אביזרי העזר, תמיכות, חיזוקים תליות, מחיר מ"ר תעלות אוויר  15.22.11

 קונסטרוקציות עזר, איטום נגד דליפות אוויר כמפורט, חיבור הארקות, הכל באופן                
 ל במחיר מ"ר תעלה.מושלם כלו                

 
 בידוד תעלות  1/.01 

 
. 1661לתעלות יהיה תוצרת מפעל מארה"ב ויעמוד בדרישות תקן ת"י  בידוד טרמי 15.20.1

הבידוד יהיה עם סיבי זכוכית ארוכים בלבד מחומר שאינו משיר סיבים בעובי של לא 
. ק"ג/מ"ר כאשר החומר מודבק ע"ג התעלה, כולל בפינות 22ובצפיפות של  1"-פחות מ

 של המפרט הכללי. 156011כמפורט וכמצוין בסעיף 
. הבידוד יהיה 1661לתעלות יהיה תוצרת מפעל ארה"ב ויעמוד בתקן ת"י  בידוד אקוסטי 15.20.2

של המפרט הכללי ובעובי  15608עם סיבי זכוכית ארוכים בלבד כנדרש וכמפורט בסעיף 
 כושר הקטנת רעש. . הבידוד יהיה עם אימפרגנצים מצדו החיצוני ובעל1של לא פחות מ"

 DUROהתעלה או היחידה בדבק בלתי דליק כדוגמת תוצרת  הבידוד יודבק לדפנות 15.20.2
     DYNE      ויחוזק עם פינים וטבעות תוצרתDURO DYNE  דגםDYNASTICK 

 ס"מ וכן כיפופי פח בפינות, לרבות בחיבורי השטוצרים.  26יעלו על    במרחקים שלא
 עם בידוד החשוף בקצוות ללא חיזוק כנדרש לפי המלצות איגוד עלהלא תתקבל ת                 

                 "SMACNA.ארה"ב ובהתאם למדריך היוצא על ידיהם במהדורה העדכנית האחרונה " 
לפחות. אם נדרש בידוד  2תבודדנה עם בידוד בעובי " תעלות בגג בניין החשופות לשמש 15.20.0

 6.0יון להגנת הבידוד במעטה פח מגולוון בעובי טרמי חיצוני יותקן בנוסף כיסוי פח על
גבי תמיכות -מ"מ עם מישקים מחוברים בחומר אטימה אלסטי. כיסוי ההגנה יותקן על

מפח מגולוון בצורת "ח" ובגובה של עובי הבידוד באופן שלא ילחץ על הבידוד וישמר 
 של הבידוד. 2עובי "

" או OWENS-CORNING" , הן הטרמי והן האקוסטי יהיה ממפעלתוצרת הבידוד 15.20.5
 .CERTAINTEED COR.U.S.A" או ממפעל "KNAUFממפעל "

 
 מערכת בקרה    1/.01

 יחידות הפעלה מקומיות עם טרמוסטט קיץ חורף ובורר מהירויות
 

 במידת הצורך לוחות  חשמל  .א
 :כללית
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 יש לקבל אישור מראש ליצרן הלוח. (1
 באים.יש לקבל אישור יועץ בטיחות בכל הקשור לפנל כ (2
 1010הלוחות ייבנו לפי תקן ישראלי   (2

 
 

 מבנה הלוח :  ב.
 האחריות על מידות הלוח, חלה על הקבלן. (1
 הלוח ייבנה עם תא נפרד עבור בקרת מבנה. (2
 כמקום שמור.  25%בלוח ישארו   (2
 אחריות על מספר וגודל העומסים חלה על הקבלן. (0
 לפחות. IP54לוח פנימי ייבנה לדרגת אטימות  (5
 לפחת.  IP65לוח חיצוני ייבנה לדרגת אטימות  (0
 כל הלוחות יצוידו בגגון אינטגרלי. (7
ההכנות עבור גילוי וכיבוי אש, תהיינה פנימיות בלבד, ללא חדירה בדופן העליונה של  (8

 הלוח.
 בלוח יותקן כיס עבור תוכניות. (0

 לפחות(. 126%) דלתות לוחות חיצוניות, יצוידו בסטופר במצב פתוח (16
באם לא צוין אחרת, כל הכניסות והיציאות ללוח תהיינה מלמטה, לוחות שאינם מונחים  (11

 . (.P.Gעל הרצפה הכניסות דרך מכפשים )
 שיחובר בעזרת ניטים. –השילוט יהיה שילוט סנדוויץ'  (12
 

 
 כללי: -תוכניות וציוד חשמל ג.
 החלטה בלעדית של היועץ והפיקוח. -ר לשימוש בפרויקטסוג ציוד המיתוג, יהיה זהה לציוד שייבח (1
 סוג הבקרה בהתאם לבקרה שאושרה לשימוש בפרויקט )ראה סעיפי בקרה(. (2
 לופ התקשורת עבור בקרי מ.א. יהיה עצמאי )נפרד( ויגיע לחדר בקרה. (2
 יש לסמן בתוכניות סימונים מצליבים בין הציודים השונים. (0
 צבע המהדקים: (5

 אפור. -רגיל
 כחול. –בקרה 

 אדום.  –גילוי אש 
 יש לבחור את הציוד, כך שיעמוד בזרם הקצר הצפוי להתפתח בלוח. (0
 .  AC3מיליון פעולות במשטר עבודה של  1 -המגענים יתאימו ל (7
ממסרי העזר יהיו מתוצרת איזומי או אומרון, ממסרים במבנה שונה למתחים שונים,  (8

 פעלה ומנורת לד.הממסרים יצוידו בלחצן ה
 הגידים בלוח ימוספרו בעזרת שרוול סימון. (0

 יש לתאם את מהדקי הכניסה לסוג הכבל המזין. (16
 וממסר חוסר היפוך פזות.  R.S.Tבכניסת ההזנה, יותקנו נורות סימון ירוקות עבור נוכחות מתח  (11
 כל נורות הסימון יהיו מסוג לד. (12
 נתקים אוטו' הכוללים, הגנה לזרם קצר וזרם יתר, ויצוידו במצמד.מנתקי הספק ראשיים, יהיו מ (12
 

 ווסתי תדר: (10
(a) .יצוידו במסנני הרמוניות 
(b) שניידר, דנפוס,  -היצרן אחד מהסוגים הבאיםA.B.B  . 
(c) בהתאם להתקנה באם יתוקנו חיצונית בדרגת אטימות   -אטימות הווסתיםI.P67 . 

 .  E90וחים ודנפרים, יהיו כבלים חסיני אש כבלים לפנל כבאים, למפ (15
 לפחות.   156VAעבור הדנפרים יהיו משנאי נפרד בהספק של    20Vהזנות  (10
בכל מקרה יתאימו להספקים של הצרכנים בתוספת  -  166AV -הספקי שנאי פיקוד לא יקטנו מ (17

26% . 
 כ"ס יותנעו בהתנעה מודרגת או רכה. 16 -מנועי המשאבות מ (18
 . כ"ס יותנעו בהתנעה מודרגת או רכה.7.5מנועי המפוחים מעל  (10
 אמפרמטרים ויצוידו במחוג שיא ביקוש מושהה. (26
 מצבים. 7וולטמטר יצויד בבורר  (21
 .  16KW  -יש לבצע שיפור כפל הספק בלוח מעל הספק גדול מ (22
 . 172 –, יש להתקין רב מודד מסוג סאטק   06KWבלוח בהספק מעל   (22
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 אינסטלציה חשמלית: ד.
 תעלות החשמל מחוץ למבנה כולל הגג, תהיינה תעלות מחורצות מפח מגולוון, עם מכסה. (1
,   Tצנרת החשמל תהייה צנרת חשמל מגולוונת , ותכלול אביזרי מתכת מתאימים )זווית,  (2

 קופסאות וכו'(.
 ת או מהדקי שורה.מהדקים בקופסאות ההסתעפות, יהיו מהדקי בקליט עם לשוני (2
כבלים עבור מנועים, רגשים, גופי חימום וכו', יגנו בעזרת צינור שרשורי מתכתי עם ציפוי  (0

 .  תקניים.P.Gפלסטי, ויחוברו לצרכן או לאביזר דרך כניסות 
 של חב' מולר. Pמסוג מנתק בעומס, מוגן מים כדוגמת  –מנתקי הביטחון  (5
 

 בדיקת הלוחות: ה.
 אר תתקיימנה בדיקות תהליך, ובדיקות קבלה במפעל הלוחות.בנוסף למתו (1
 בעומס מלא.  –הלוחות ייבדקו בשטח בדיקות תרומו גרפיות  (2
 
 יצרני לוחות מאושרים: ו.
 חב' אלקו )לשעבר הנדסה אלקטרו מכנית(. (1
 חב' אפקון )לשעבר פוייכטוונגר(. (2
 חב' ארדן. (2
 חב' אלקטרה. (0
 חב' ברטי לוחות. (5
  I.L.Sחב'  (0
 

 
 

 לוח חשמל  בנוסף:
 בנושא לוחות חשמל. הלוחות יהיו בהתאם 168הלוחות יותקנו בהתאם לת"י  .1

 לתקנות משרד הביטחון אגף החשמל. הלוחות יתאימו לדרישות המיוחדות של       
  חברת החשמל. התאים למוני חברת החשמל )במידה ויהיו(, יתאימו לדרישות        
 החשמל במחוז.חברת        

 .  כל הלוחות ייבנו מפח כפוף וצבוע. הדלתות יהיו עם צירים כבדים ומנעולים.2
 .  על היצרן יהיה לקבל אישור על כל תוכנית העבודה שלו לפני ביצוע כל שלב 2

 של עבודות הרכבת הלוחות.
 מחזורים בשניה 56וולט,  286פאזית -. כל הציוד יהיה מתאים לחיבור לרשת תלת 0
 פרט לאותם המקרים בהם יצוין במפורש אחרת.      
 . על המבצע לקבל מאת המתכנן אישור לסוג הציוד, אך אין זה פותר אותו מן 5

 האחריות לטיבו ואין הוא יכול להעביר אחריות זו למישהוא אחר.     
 . היצרן ייתן אחריות של שנתיים לפחות עבור הלוחות וכל הציוד המורכב בהם.0
 בודות ואביזרי הלוח יהיו ברמה מקצועית גבוהה, באישורו ולשביעות רצונו. כל ע7
 כוחו.-של המתכנן ושל המזמין או בא   
 . המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף או להפחית בכמויות ובחלקים השונים על 8

 לוח.    
 על היצרן לדאוג לכך שבידו תימצא תוכנית חשמלית של ההוצאה      
 העבודה.שינויים העלולים לחול תוך ביצוע הפרדה האחרונה, עקב תהיה     
 . תהיה ברורה בין סוגי ההזנה השונים באותו לוח, הן על פני חזית ההפעלה, 0

 והן בין האביזרים בפנים הלוח.    
 . אל הלוח הגמור תצורפנה תוכניות חשמל מעודכנות של הלוח, הכוללות את 16
 והסימנים, וכמו כן תוכניות על מקומו הפיזי של כלכל האביזרים, הסכמות      
 אביזר בלוח. הסימנים התוכניות יהיו זהים לסימנים ולשלטים על הלוח, כך     
 שלא יהיה ספק בזהותו של האביזר. העתק אחד של התוכנית יוכנס בתיק צמוד     
 ללוח והעתק שני יסופק למשרד.     
 וכנים לפעולה ובדוקים, וכוללים את כל . הלוחות יסופקו בצורה מושלמת מ11
 הסימנים ומורכבים בשלמות.     
 . הלוחות מפח צבוע. הפח יהיה בעובי מספיק ו/או יותקנו חיזוקים על מנת 12
 שיהווה יחידה אחת קשיחה ולא יוצרו שקיעות וכפופים עקב לחצים ומכות.     
 ת אבק וכמו כן מוגנים כל חלקי הלוח יורכבו ביניהם בצורה שתימנע חדיר     
 מפני חדירת אבק דרך דלתות סגורות, כסויים קבועים וכסויים קבועים וכסויים     
 ניתנים לפרוק.     
 . הצביעה תהיה בשיטה שתבטיח הגנה על הפח בפני קורוזיה ויציבות הצבע 12
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  לאורך שנים. הצבע הסופי יהווה משטח קשה שיעמוד בפני שמנים, מלחים ו/או     
 חומרים מעכלים אחרים, וכמו כן, מפני שריטות מקריות.     
 גמר הצבע יהיה חלק בצורה שתמנע היווצרות אבק, אם לא תבוא      
 הוראה אחרת של האדריכל, יהיה הגוון הסופי אפור בהיר.     
 . שלוט וסימון פנימי וחיצוני ברור ומובן לכל האביזרים הדקים שיכלול10
 האביזר לפי התכנית וגם את שמו או תפקידו בעברית  גם את מספר     
 פשוטה וכמו כן שלוט ברור לכל המצבים למפסיקי הזרם השונים.      
 השלטים יהיו מחוזקים בצורה מכנית חזקה )לא דבק בלבד(.     
 . הארונות יכללו מקום רזרבי בהתאם להוראות. הלוחות יכללו את כל 15
 תכניות המצורפות ולהוראות המתכנן. כלהחיווט הדרוש בהתאם ל     
 חלקי המתכת והארקות הקווים היוצאים והנכנסים יחוברו לפס      
 הארקות. יש לשמור על רציפות הארקות בין חלקי הלוח.     
 . פס צבירה לאפס יהיה בכל התאים.10

 זקו. פסי צבירה יורכבו בצורה שתבטיח אוורור מתאים לקירורם, יחו17             
 בחיזוקים מבודדים בהתאם לחוזק המכני של הפס ובהתאם לזרמים                   
 המכסימליים )זרמי קצר( המסוגלים להתפתח ביניהם.                   
 .  מהדקי החבורים יחולקו לקבוצות בהתאם לסוגי ההזנה השונים,18             

 יאה. מקום ההדקים למעלה ו/או למטה בהתאםוהתפקיד כניסה או יצ                    
 למבנה הלוח. כל המהדקים יהיו מטיפוס פסי הדקים המחוזקים ללוח                    
 בצורה יציבה. המגע יהיה עם משטח לחיצה המתקרב ע"י סבוב הבורג                  

 יציבה שלא תוסתר ומהדק את החוט. המהדקים יסומנו בצורה ברורה ו                  
 ע"י חוטי הכניסה או היציאה.                  

  25. פסי האפס והארקות לחבורי היציאות יהיו במרחק מכסימלי של 10           
 ס"מ בין החיבורים של אותו 25 –ס"מ מן ההדקים כך שלא יהיה מרחק מ            
 סימון ברור בפס הארקה ובפס הכבל בלוח. לכל קו יהיה בורג מיוחד עם           
 האפסים.           

 ס"מ יותקן   06 –ס"מ ולא יותר מ  0 –. ליד הדקי החבורים לא פחות מ 26  
 סידור הכבלים והחוטים.        

 . כל החיווט לחבורים ירוכזו בתעלות פלסטיות שיעברו בלוח שתי וערב, 21 
         כל מנת שיהיו מינימום חוטים חופשיים.        
 אין לעשות חבילות חוטים הקשורות בתוך הלוח.       

 .  נתיכי ע.נ. יאפשרו סגירת בית הנתיך גם ללא נתיך, ידית שליפה קבוע22 
 נתכים לכל היותר. 0-או ניידת תהיה ל       
 כל המנועים יצוידו בהבטחה על ידי מתנעים חצי אוטומטיים. .22
 דרגתי לפי דרישת חברת החשמלכ"ס ומעלה יקבל מתנע ה 2-כל מנוע מ .20

 באותו אזור.        
 .  הנחיות כלליות ללוח החשמל:25 

 הלוח יהיה אטום לגשם, ויכלול בין השאר:       
 מפסיק פקוד ראשי. -         

 נורות סימון לפאזות. -
 של עוז און(. NVRהגנה נגד נפילת מתח ועליית מתח )כגון   -
 פאזה".הגנה נגד "בריחת   -         
 וולטמטר ראשי. -         
 נורות סימון פעולה ותקלה לכל יחידה או מכשיר. -         
 מפסיקים חצי אוטומטיים לכל היחידות. -         
 השהיות זמן בין כל מתנע ומתנע. -         
 הפעלת המערכת מחדש בבת אחת לאחר -סדור המבטיח אי -         

 הפסקת חשמל.           
 חבור חיוניים לגנרטור במידת הצורך בתאום כנ"ל. -         

 .6.00 –קבלים לשיפור כפל ההספק ל  -         
 כ"כ יכלול הלוח בקרי טמפרטורה אלקטרוניים לקירור וחמום ותרמוסטטי קירור -

 שתי דרגות, וחמום לפי הדרגות המפורטות. הבקר דוגמת "לנדיס אנד גיר" או                 
 "סטפה".               

 כל ציוד החשמל תוצרת "קלוקנר מילר" או מרלן ג'ראר. -         
 עבודות מסגרות חרש: 01רק פ
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 לסעיפים המתאימים במפרט הכללי להלן מספר הערות: סבהתייח

 

תכנון תוכניות העבודה המפורטות לקונסטרוקצית הפלדה  חלה על הקבלן. התוכניות יוגש  –  01661

 .ןע"י המהנדס המתכנן של הבניי ויאושרו

 

 בתאום עם המהנדס. יתוך באתר לצורך הקונסטרוקציה יורשה לקבלן לבצע חיבורים בר – 01660

 

  022סיבולת  תהיה לפי האמור בת"י  – 016/1  

 

   

 תהיה מגולוונת לא  הקונסטרוקציה -01616

 

0161//  

 שתי שכבות צבע יסוד עשיר אבץ – בבית המלאכה. ככל שניתן  צביעת הקונסטרוקציה תהיה 

  

 על הקבלן להכין תוכנית הקמה לקונסטרוקציה לאישור מנהל הפרויקט – /0160

 

 מדידת הקונסטרוקציה תהיה לפי אלטרנטיבה א' –אופני מדידה  – 0166.66

 

נטי בניגוד לאמור בסעיף קטן ג, ימדדו כל הברגים במשקל הפלדה לרבות הברגים לחיבור לאלמ – /0166.6

 בטון.

 והיא כלולה במחיר הפלדה . תמדד בנפרד לא צביעת הקונסטרוקציה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלמנטים מתועשים בבניין  -  22פרק 
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 תקרות אקוסטיות ו2או תותב  22.61

 

 כללי  22.61.61

 .אדריכלות ובפרטים כל התקרות האקוסטיות יבוצעו כמפורט בתכניות

. על הקבלן  1020.  תקרות גבס ומחיצות יעמדו בתקן  5162כל התקרות יעמדו בתקן ישראלי 

 להמציא בסיום העבודה תעודה ממכון התקנים המאשרת עמידות בתקנים הנ"ל. 

כל האלמנטים בתקרות יקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק של התקרות מבלי שייגרם נזק 

 לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

 עיוותים, גלים, עקומות וכו'. התקרות תהיינה ישרות ומפולסות ללא

הקבלן יכין חורים ופתחים כהכנה להתקנת המערכת החשמלית, מפזרי אויר למיניהם ומערכת 

מתזים בהתאם למופיע בתוכניות המערכות השונות. האחריות הבלעדית לתיאום הנ"ל חלה על 

 הקבלן. התעלות יונחו בקווים ישרים נמשכים ללא עיוותים.

ם הדרושים למפזרי מיזוג אויר, לגופי תאורה מתזים, רמקולים וכו' יבוצעו כל הפתחים והחורי

 וימוקמו תמיד במרכז הגיאומטרי של האלמנט, אלא אם קיבל הקבלן הוראה מפורשת אחרת.

כל התקרות יובאו לאישור האדריכל לרבות ביצוע דוגמאות על חשבון הקבלן מכל סוג של תקרה 

 ים וכו'.לרבות מפזרים, גופי תאורה, מתז

 רק לאחר אישור האדריכל לדוגמאות יורשה הקבלן לייצר את התקרות. 

 הדוגמאות תהיינה במידות ובצורות שייקבעו ע"י האדריכל ו/או המפקח. 

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותקפנה במדויק את דרישות המפקח או הוראות 

 המפרט הטכני ו/או את תכניות העבודה.

לעיל יהיה על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות וכל האביזרים האחרים שיש  בנוסף לאמור

 בדעתו להשתמש בהם בעת ביצוע התקרות כגון סרגלי גמר, ברגים, פחים וכד'.

על הקבלן לתקן ללא דחייה כל פגם או נזק אשר יתגלה תוך ביצוע העבודה ו/או לאחריה עד 

 .למסירה של העבודות למזמין באמצעות המפקח

פגמים ו/או נזקים שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון לא יתקבלו ועל הקבלן יהיה להחליף ללא 

 דיחוי את האלמנטים הפגומים באלמנטים חדשים לשביעות רצונו של המפקח.

מודגש בזאת שעל הקבלן למסור את כל העבודות כשהן נקיות מכל לכלוך וללא פגם ונזקים. 

 מנת להגן ולשמור על העבודות עד למסירתן הסופית. הקבלן ינקוט בכל האמצעים על

 התקרות תותקנה על גבי קונסטרוקציה נושאת שתאושר ע"י האדריכל לפני היישום.

 86אלמנטי פח ייצבעו בגוונים לפי בחירת האדריכל )צבע אפוי בתנור(. עובי מינימלי של הצבע 

 מיקרון.

צעו באמצעות קונסטרוקציית נשיאה מודגש בזאת שתקרות אקוסטיות במרחבים מוגנים יבו

 מאושרת על ידי הג"א למרחבים מוגנים. )כלול במחיר היחידה(.

 

 

 

 

 

 או תקרה מודולרית מגבס תקרה אקוסטית  מינרלית  22.61.62
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 הלוחות יהיו מאושרים ע"י האדריכל, במידות שונות כמפורט בכתב הכמויות.

 כרשום בסעיף בכתב הכמויות.כל חלקי התקרה יהיו אורגינליים מתוצרת היצרן 

הקונסטרוקציה לתלית התקרה צריכה להיות מספיק חזקה שבמקרה שמפרקים חלק מהתקרה 

פרופילי פח של שאר חלקי התקרה יהיו יציבים. אריחי התקרה יתלו ע"י מערכת תליה הכוללת 

לכך  . המתלים יהיו מעוגנים בתקרת הבטון או בקונסטרוקצית פלדה שהוכנהניצבים ומסילות

במיוחד. לא תותר תליה אל קוי המערכות, )מתקני מיזוג אויר, תברואה, חשמל וכו'(, או למערכת 

המיתלים של המערכות. צפיפות המתלים וסוגי אביזרי התליה יותאמו לגודל האריחים ולרכיבי 

המערכות המשולבות בתקרה, אך בכל מקרה הפרופילים הראשיים של התקרה האקוסטית, יהיו 

ס"מ.  06ס"מ. פרופילי המשנה ייתלו במרחקים שלא יעלו על  06ם במרחקים שלא יעלו על תלויי

בניצב לפרופילים הראשיים. לפני הביצוע על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכניות 

 קונסטרוקצית התליה. התעלות לגופי התאורה ייתלו במערכת מתלים נפרדת.

קרה האקוסטית עם קירות המבנה יותקנו לאורך סיום התקרה האקוסטית ולאורך מפגש הת

מאלומיניום צבוע בצבע אפוי בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל. עובי הפרופילים  L  +Zפרופילים 

 מ"מ לפחות.  1.5יהיה 

 86אלמנטי פח ייצבעו בגוונים לפי בחירת האדריכל )צבע אפוי בתנור(. עובי מינימלי של הצבע 

 מיקרון.

 

 או מחורר שי פח אטוםתקרות ממג 22.61.62

, לפי  מסך כל השטח 12%בשיעור של עד חורי מיקרו  וימ"מ. החורים בפח יה 6.8עובי הפח יהיה 

. הפח יהיה מגולוון וצבוע בתנור בצבעים לפי בחירת האדריכל. לכל מגש תהיה בחירת האדריכל

 מ"מ לצורך חיזוק המגש. 16מ"מ עם כיפוף פנימי  06"כתף" בגובה 

 ( צבועים בתנור. Z+Lמ"מ ) 2נחו על פרופילי קצה בעובי המגשים יו

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל לתקרה. 

 חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות האדריכל.

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים  22.60

 

 יצות, תקרות, סינורים(אלמנטי גבס )מח  22.60.61

מחירי היחידה כוללים את לוחות הגבס ואת קונסטרוקציות נשיאה. המחיר כולל גם  עיבוד 

 פתחים כנדרש. 

כן כוללים מחירי היחידה גם את כל האיטומים למיניהם וכן גם כל החיזוקים והחיבורים, 

 ל המחיצה.קונסטרוקצית העזר, חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמת ש

בנוסף לאמור לעיל כוללים מחירי היחידה גם את כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים 

 אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.

המחיר כולל גם את כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות 

 מהן, לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.

 מדידת תקרות וסינורי גבס יהיה לפי שטח פרישת הלוחות.

 אי התאמה במידות החדרים בזמן בצוע מחיצות גבס:
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 על הקבלן לבצע את העבודה לפי מידות לפי התוכניות. כל אי התאמה שתתגלה יש להודיע למפקח

לפני ביצוע. אין לשנות מידוד ללא אישור בכתב. כל התקינים הנדרשים במקרה של שינוי מידות 

 ללא אישור יבוצעו ע" הקבלן על חשבונו.

אטימות למינהם גם לקירות אש,קירות רגילים וכו..  כוללים גם טיפול קירות גבס  מחירי היחידה

 לתשולם תוספת כל שהיא עבור עבודות הנ"ל.

יה קירות גבס כוללים גם חגורת בטון מתחת למחיצות גבס )בטון ברזל קוצים, מחירי היח

 קידוחים ,תפסנות וכו..( לפי הפרטים מהתוכניות . לא תשולם עבור החגורה בנפרד .

תשלומים עבוא החגורה בנפרד לפי הכתב כמויות ישולמו רק באזור הפיתחי דלתות לפי הסעיף 

 ועל ללא פתחים גובה יכלול גם את החגורת בטון. הרלוונטי. שטח הקיר יימדד שטח בפ

  חיבור המחיצות גבס לקיר המסך כלולים במחירי היהידה כולל פרופילי ניתק מאלומיניום.

 

 תקרות אקוסטיות  22.60.62

הכנות לתעלות תאורה ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן  כל מחיר היחידה כולל את התקרה וכן

 צרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה. וכיו"ב, חומרי עזר וכל המו

" "Zכן כלולים במחירי היחידה כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ליד הקירות 

ו/או פרופילי אומגה. הכל עד לביצוע מושלם של העבודה כפוף  Z+L" ו/או T" ו/או "Lו/או "

 לדרישת התכניות ו/או האדריכל.

את כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  מחיר היחידה כולל גם

והנובעות מהן, לרבות בדיקות אקוסטיות, לרבות כל הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן, וכל 

 שינוי שיידרש, דוגמאות וכו'.

 

ללים פתיחת מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'( כו 22.60.62

 פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים.

 

 קונסטרוקצית נשיאה 22.60.60

מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים וכו' מכל סוג  

חשבונו תוכניות מפורטות  שהוא( כוללים תכונן וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה. הקבלן יכין על

וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, לאישור המפקח. קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע 

 על פי התוכניות של הקבלן. כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן.

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 22.65
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