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09100.9 

 
 עבור מכבי שירותי בריאות רט כללי עבודות בנייה להקמת סניףמפ

 ולא ישולמו בנפרד הדגשים מנהל הפרויקט הכלולים במחירי היחידה ובלוח הזמנים

 

 אישור מוצרים

או מוצר , כל פריט בתוקף םכולל תקנים ומפרטים טכניי –ובמייל  בנייר - מנה"פ מכבינדרש להגיש לאישור 

 החוזה1ו/או כתב כמויות מה שמופיע במפרט  צעיואם  םגאו מערכת או ספק או ציוד 

 1מראש חודשלפחות רכישה והבאת המוצר לאתר1 הזמנה, הנ"ל טרם 

 כל חציבות: בין היתר, אך לא רק כוללים  ,, לא רק למוזכרות מטההכמויות בבכתמחירי היחידה כל 

הקירות, כגון  בכל סוגים, חיפת, ל שיידרשכים כמכל הקטר קידוחיםחציבת תעלות וחריצים, , הפתחים

תיקונים , לאחר החציבות רצפות לקדמותםוה קירותההחזרת מצב , יםאבלוקים, בטון, גבס ובכל העוב

 לא ישולמו בנפרד.כל הנ"ל 1 במהלך העבודהשנפגעו בגגות תיקוני איטום סביב הפתחים, 

משני צידי ן וומגול  RHS 00/00//10  והתקנת D1S: המצאת  יםללוכמחירי היחידה :  0., 00פרקים 

 לבטון 3//גמבו " 0-פלחים ומתקרת בטון ועד רצפת בטון מחוברים עם וכל החיזוקים הדרושים, וף קשהמ

 אם לאו1בין אם מופיעים בתוכניות, בין שקוף בפוליורטן מוקצף, מכולל מילוי ה, לחלפ

 יגיעו מושלמים ולא יורכבו באתרות, קפיהי כולל גומיותהמשקופים יהיו מתועשים,  - 00פרק 

  1ות יש לכלול במחירי היחידהקיהבד ותעל

 

 ודות חשמלהנחיות כלליות בעב.    1

  1 צינורות 4עד ל /יציאהכניסהמותרת  מעל תקרה  הסתעפותות קופסאב  ..1

 ית1ר "אחד" בלבד בכל צד של הקופסא1 אין להשתמש בקופסא או צנרת שוודנוצייש למקם        

 1 בכתיב ברור סהכגבי הקופסא והמעל  סימון מספר מעגל נדרש לבצע   10.

 א 1חבק לקופסע"י הסתעפות קופסאות סה כהמ נדרש לחבר  /1.

 ם ) גם יומי / שבועי ( 1ימכניחשמל יהיו שעוני שבת בלוחות   14.

 ( 1 צרן ) ללא ברגים נוספיםרק על ידי מחברים של הייבוצעו  אביזרי קצה בקיר גבס   ,קופסאות וקיזח  .1.

 אנכית בלבד 1 יותקנו בצורהעל תקרה שקעים מ  10.

 1בלבד יצוףמ' מהר 140/ מקסימלי של  עד גובההאקוסטית יהיו 1 כול ההתקנות מעל תקרה 10.

 ברגים ולא חיבורים מהירים 1 דיי מהדקים בקופסאות הסתעפות יהיו על  13.

 על ידי איזולירבנד ( 1) אין לבצע סימון גידים  ולא שלוש פעם ם פע .או  4כבלים למפסקים יהיו   19.

  ,בויילרים , רכזות אש) ומערכות חיוניות רק מספרי מעגליםהלוח לרשום על הפנלים של :  חשמל לוחות  1.0.

 1מסדרון , חדר רופא  , ( ולא מרפאת אחיותהפריצ          

   תקשורת, חום  –"מ מ .0רמקולים, צהוב קוטר  –חשמל, לבן –וק גלוי אש, יר -צבע צינורות חשמל : אדום  ..1.

 1פריצה ומנ"מ –מ"מ .0 קוטר         

  הפשוטות מול חברת החשמל, נ"ל במידה ותידרש הגדלתכל התיאומים ועבודות העזר במחירי היחידה כללים   1.0.

 חיבור או חיבור חדש1 התשלום לח"ח ע"ח מכבי1         

  
 מיזוג אוירלליות בעבודות ות כהנחי.    2

ק הן חלאת דרישות מכבי וקט1 הנחיות אלו באות להדגיש מיזוג אויר במסגרת הפרויצוע עבודת הנחיות לבי

 ממפרטי הביצוע ומהתקנים1
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הנחיות היועץ והמפרט הכללי / מפרט מכבי, תגברנה  – בכל סתירה בין הנחיות אלו להנחיות היועץ ולמפרט

 התקן1

 קנת מזגנים מפוצליםת להתהוראו  .01

 ים1ובמקומות נגיש באישור מראשו ללא הלחמות, הלחמות יבוצע שת רציפהצנרת נחו  .01.1

 מ"מ 1 9מ"מ, מינימום  /.מ"מ או  9צנרת :  עובי בידוד  01.10

 בלבד )חיצוני( 1 יבוצע מגלוון חםת יומתקן תליה ליחידות חיצונ  /01.1

 חידה חיצונית )מעבר( 1חובת התקנה מפסק פקט לי  01.14

 )בעל תו תקן בלבד(1ידות תקני כבל בין יח  .01.1

  תלה המאייד1וג לתמיכה תקינה בגב מת מאייד על קיר גבס יש לדאייבתל  01.10

 ( ) ללא שלט נייד RTXמזגנים מפוצלים יהיו עם פיקוד הפעלה קירי  01.10

 הוראות להתקנת מיזוג אויר מרכזי עם תעלות פח 010

 וויברציה1יורכבו גומיות  ביחידות פנימיות .0101

 רמי1תבידוד בהם יש  באזורים החיבור, גםת פרופיל לפני הכנסעם סיליקון יבוצע איטום  :חיבורי התעלות 01010

 1קודח בורג םולא ע /הלחמהדוד יעוגן לפח התעלה ע"י ניט ופח בריתוךיב /0101

 שהחלוקה לא שווה יש להתקין וסתי אויר1" יםב"מכנסי 01014

 1מכופף חובק י פחצד אחד יאטום את השני ע" בחיבור שני חלקי במכנסיים .0101

ס"מ יותר ארוכים  0 מוטות התלייה יהיו עד תעלות יתלו ע"י תומכים, התומכים לא יוחדרו לתעלה1 01010

 תעלת פח מחוררת, תוחלף1מקרה תעלות פח1 לחורר בשום  איןמהאום1 

 בלבדU" 1"פותחים )חותכים( בתעלה ,חובה לסגור את הבידוד בפח ום שבמק 01010

וחות הגבס משני צידי המחיצה להגיע עד לתקרת מללא תהינה חלק ממחיצת הגבס ולא ימנעו  התעלות 01013

 הבטון1

 מ' מהרצפה1 14/לגובה  עדמקסימום יחידה פנימית )מאייד( תותקן  01019

 ס"מ1 00ס"מ פנוי בצד1 יטאות  0.ייד, לפחות מאהדות פנימיות עם גישה למנוע יש להתקין יחי 0101.0

 הקבלן לאופן התלייה1ה/ק"ג יידרש פרט ואישור קונסטרוקטור המשכיר 00.יחידות פנימיות מעל  ..0101

 דבק "דקטקס"1 –יל אספקת אויר יש לאטום חיבור בין שטוצר לגר 0101.0

 3M ADHESIV1בידוד מחוץ לתעלה ובחיבור בין שתי תעלות יבוצע נייר כסף מחבר עם דבק ספרי  /.0101

 1מוגנת אשחיבור תעלה למאייד יבוצע ע"י שימשונית  0101.4

 שימשונית כולל ווסת כמות אוויר1 "יתעלת אוויר צח לתעלה ראשית או אוויר חוזר ע חיבור ..0101

 1 ביציאה מכל מאייד יבוצע סיפון קשיח 0101.0

איטום לגג  ועהציוד בגג יקובע עם ברגים מתאימים למשטח בטון או קונסטרוקצית פלדה במרוכז1) תוך ביצ 0101.0

 וניקוז ליחידות (

 מ'1 0לי של ימאש, אלה באישור מפורש של מכבי ועד לאורך מקסלא יבוצעו תעלות צינור שרשורי חסין  /01

 :צנרת מים 014

 לפני כל מעבר מזרימה אופקית לאנכית, משחרר האוויר יהיה בקשת ולא משחרר אוויר להתקין   .0141

 לפניה1        

 שר קור1עץ ע"מ למנוע ג מגשוצע ע"פ המפרט, בכל תליית צנרת מים יש להוסיף יבבידוד צנרת מים   01410

 קום, משום סיבה1מ לא תתקבל בידוד פגוע, בשום         
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 ים יבוצע לפני סגירת צד ב' מחיצות גבסבידוד צנרת מ  /0141             

 01( יבוצע בעובי ''/)כולל '' /בידוד לצינור מעל ''  01414

 תאם את השטיפה עם הפיקוח1, כמו כן יש ללפני חיבור ליחידותלבצע שטיפת צנרת מים   .0141             

 ניתן לחבר יחידות1 ור ביצוע שטיפה בצנרת והעמידה בלחץ ללא דליפה יהיהישרק לאחר א        

 ) משלים הוראות פרק קודם (  V.R.F הוראות להתקנת מערכות 2.2
 

 מת חנקן בצנרת1ריהלחמות צנרת גז יבוצעו עם ז .01.1

 יש להציג תרשים צנרת גז ומעגלים1 01.10

 וט יחידות פנימיות למעבים1יש לסמן בשלט חר /01.1

 as made 1לף" הסימון יירשם בתכנית  –בע נפרד של סרט "לף בציש לסמן כל מעגל  01.14

 יבוצע סימון קשיח ביציאה מכל מאייד1 .01.1

 מגולבנים למניעת נפילהRHS 000  1שתי שורות פרופילי   ע"גויוגנו בצוותא על הגג יותקנו  המעבים 01.10

 עבודות תברואה1 /

 (  0יה צבועה באדום, מי כיבוי ) מינימום "תהכות מים 1 מי שתיה תהיה צבועה בכחול, מתזים מער /יהיו   .1/

       SKD401 

 בידוד צנרת המים החמים  יהיה רציף, ללא הפסקות ב הצטלבויות, זוויות ו/או מופות1  10/

 ) כיור, אסלה, כל נקודה , לבחלל התקרה אופקיים SKD 40רכת מים תבוצע כך : צינורות ראשיים מעביצוע   /1/

 1דעצמאיים בלב מים חמים/קרים אנכיים יורדים צינורות ( ברז, מקלחת        

 בשום מקרה1 צת צנרת מים אופקית בתוך המחיצותיחיבורים ור ולא יתאפשר       

 שיחים בלבד1 לא מאושר בשום מקרה שרשורי או גמיש1ק סיפונים לכיורים יהיו  14/

 תכתיים בלבד1 שגיבברזי ניל מ  .1/

 מערבלים 1שגיב בלבד1  10/
 

 AS MADEסיוע ליועצים להמצאת תכנית 1 4

 תקרתי -תכנית עם מדידה של כמות האוויר היוצא מכל תריס מיזוג :לרבות     

 

 % מכל הריצופים, חיפויים ואריחי תקרה למנהל האחזקה של 5(  רה1 בסיום הפרויקט הקבלן ימסור  ) ללא תמו.

 ישולמו לול במחירי היחידה ולא לכהנ"ל יש  סניף1 הנ"ל כתנאי לתשלום חן סופי1ה     

 1בנפרד    

 

 1בקצים נפרדיםוהכל סרוק  1 הנ"ל תנאי לתשלום חן סופי1מתקן יימסר בקבצים 1 תיק0

 ואחריות הקבלן ועל חשבונוDWG 1-וPDF-ני הפרויקט בנע"י מתכת מופקות כל התכניו    

 

 ים : כל השירות מל, טיפול מול כב"אטיפול מול התאגיד, טיפול מול חברת החש בדה ומסמכים,עמ בדיקותכל ה1 0

 גרות ככל שידרשנה אהאילו כלולים במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד, כולל תשלומים    

 
 

 בכל חוזה והיר ולהוסיף את כל הנאמר ביתר מסמכי ומפרטי סבבאות לה וליהנחיות כלליות א           
 מקרה לא לגרוע  מהם1           
 שלום בגין העמידה בתנאים אילולקבלן/משכיר נדרש לעמוד בכללים אילו ולא תינתן כל תוספת ת           


