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 מתקני תברואה - 07פרק 
 

 כללי 07.01
 

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

 .07פרק  -כללי למתקני תברואה טכני מפרטי  (1)

 למערכות כיבוי אש אוטומטיות. 1596-1ת"י  (2)

 .1205ת"י  (3)

י , מהוצאת מנהל תשתיות ובינוי של שירות2006"מפרט דרישות בינוי מרפאה" אוגוסט  (4)
 בריאות כללית.

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

 
 תאור עבודה 07.02

 
 במסגרת שיפוץ מרכז רפואי יש לבצע את העבודות העיקריות הבאות:

 אספקת מים קרים  .א

 שדרוג מד מים קיים למכבי
 פקת מים לקבועות בהתאם לתכניתסא
 

 יםאספקת מים חמ .ב

 מערכת חימום מים בהתאם לתכניות, מפרט טכני וכתב כמויות
 פקת מים חמים לקבועות בהתאם לתכניתסא
 

 כיבוי אש .ג

 אספקת מים לעמדות כיבוי אש.
 פקת והתקנת עמדות כיבוי אש.סא
 

 ג   שפכים ודלוחין

  באמצעות חיבור לקווים קיימים,איסוף שפכים ודלוחין 
 במידת הצורך. פרוק והחלפת קווי ביוב קיימים 

 הוספת קולטן ביוב חדש וחיבורו למערכת ביוב קיימת.
 ביצוע מערכת ניקוזי מז"א.

 קבועות .ד

 הספקה והתקנת קבועות שונות לפי מפרט הטכני וכתב כמויות.
 
 
 חומרים, מוצרים וציוד   07.03

 
 דגמים של מוצרים ואביזרים

 
להשתמש בהם  עליוביזרים, שעל הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים, חומרים וא

 לביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב.
 הדגמים המאושרים יישארו במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה.

 הדגמים יהיו בהתאם למה שהוגדר בכתב הכמויות המפורט.
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 עבודות צביעה ופעולות למניעת קורוזיה  07.04
 

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

 הכללי לעבודות בנין, אלא אם צויין אחרת במפרט המיוחד.
למפרט זה. צביעה  07.11כל הצנרת תהיה צבועה ועטופה חרושתית, כמפורט בסעיף 

 ידנית תורשה רק למטרות תיקונים והשלמות.

, הינן עבודות עזר שאינן נמדדות בנפרד כל עבודות הצביעה והפעולות למניעת קורוזיה
 ומחירן כלול במחיר היחידות המתוארות בכתב הכמויות.
 צנרת מים חמים תהיה צבועה גם מתחת לשכבת הבידוד.

 
 צוות עובדי הצביעה: ב. 

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

לרשות הקבלן בכל עת שיידרש למטרות הדרכה וסיוע. לפי דרישת המתכנן יזמין הקבלן, 
על חשבונו, מפעם לפעם, מדריך ממפעל יצור הצבעים, שממנו ירכש חומרי הצביעה 

עים יבחרו על ידי שידריך את הצבעים ביישום הצבעים את העבודות שבוצעו. סוגי הצב
 הקבלן ויאושרו על ידי המפקח.

 
 גווני הצבעים:   ג. 

גווני הצבעים ובמיוחד שכבת הצבע הסופית, אם לא פורט אחרת, יקבעו על ידי המפקח. 
 שכבות של צבע יסוד, הן תהיינה בגוונים שונים. 2לעבודות שידרשו בהן 

 
 פעולות למניעת קורוזיה: ד. 

 נה, יש לבצע מיד לאחר הכנת המוצרים או הרכבת הצנורות.שכבת צבע יסוד ראשו (1
מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים, יסופקו עם צבע יסוד  (2

 שיבוצע כמתואר לעיל.
 

כל עבודות צביעת הצנרת והמוצרים מפלדה יהיו כמפורט במפרט. בנוסף לכך יסומנו הצנורות,  ה.
מחיר עבודות הצביעה והסימון כלולים במחירי .צבעים שיקבל מהמפקח לצורך זיהויים לפי טבלת 

 היחידה.

 

 מסירת המערכות  07.05
 מסירת המערכות תעשה בשלב שבו נגמרו כל העבודות שהן נשוא חוזה זה.

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

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

 הקבלן סיים את הבדיקות והויסות של המערכת והכין מסמכים מתאימים עם תוצאות הבדיקות.
 הקבלן בצע את הרצת המתקנים.

 ה כמפורט.הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכ

 ".AS MADEהקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט, ראה להלן, כולל תכניות " 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות ובדיקות חוזרות חלקיות או כוללות של המערכות 

 תוך הסתייעות בטכנאי הקבלן.
ו בהתקנת והרצת בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מהנדס הפרויקט וטכנאים שעסק

 המתקנים בהתאם למערכות הנמסרות וכמו כן צוות מטעם המזמין.
 תיקונים ירשמו בפרטי כל ביקורת קבלה והקבלן מתחייב לתקנם תוך זמן קצר.

 

 ומסמכים AS MADEתכניות  

 למפקח לפחות שבוע לפני מועד קבלת העבודה. AS MADEהקבלן מתחייב למסור תכניות 
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  בתאריך שיקבע ע"י המפקח. AS MADEמסירת תכניות  לא תתקבל עבודה ללא
 סטים של 3מפקח ימציא הקבלן ל לקראת מועד קבלת העבודה )בתאריך שיקבע ע"י המפקח(,

ספר המתקן ותכניות מלא המבטא את העבודה כפי שבוצעה, הסט יכלול את עבודותיו ויוגש על 

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

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

שנעשו בביצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד הקיים מאושרים ע"י היועץ  
וסמך וכללו מיקום מדויק של הצנרת, כתוכניות עדות. תכניות עדות תשתיות יבוצעו ע"י מודד מ

 .I.L -שוחות ו .T.L –התאים, השרוולים, קטרים )צנרת ושוחות(, מפלסים אבסולוטיים 
 כניסת/יציאת צנרת. 

 ההוצאות בגין העבודה הנ"ל כלולות בהסכם עם הקבלן ולא ישולמו בנפרד.
 

 תליה ותמיכת צנורות 07.06
 

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

 על הקבלן להכין דגמים ממוצרים אלו לאישור.לכל המקומות בהם 
 מרחקים בין תליות לצנורות אופקיים יהיו כדלקמן:

 

 מ'. 2.00 -לא יותר מ 1 1/4לצנורות פלדה עד קוטר " -

 מ'. 3.00 -לא יותר מ ומעלה  1 1/2לצנורות פלדה בקוטר " -
 

 שסתומים 07.07
 

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

 
 חיטוי ושטיפת המערכת  07.08

 
"פ הנחיות משרד עאש, תבוצע -חיטוי ושטיפת מערכת המים הקרים והחמים, מערכת מי כיבוי

 הבריאות ובפיקוחו.
העבודה היא אחראית ביותר ולכן תבוצע בהתייעצות עם משרד הבריאות, בהשגחתו האישית של 

 מנהל העבודה ומומחה שמוכרים לו כל אמצעי הבטיחות.
 לשימוש.ן ומסירת ותהעבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים, לפני אכלוס הקומ

ע"י משאבת  .בכניסת המערכת יכניסו מי כלור בכמות הדרושההעבודה תבוצע בצורה כזאת ש
מינון ילחצו את המים למערכת, לאחר מכן ינוקזו כל ברזי היציאה המורכבים במערכת עד שלמים 

 טולידול.-היוצאים יהיה ריח של כלור או שהמים ייבדקו ע"י תמיסה אורטו
ים, שמכל ברז יוצא ומכל שסתום אחרי החיטוי יש לשטוף באותה צורה את כל המערכת במים נקי

 דקות. 5ניקוז יזרמו בפתיחה מלאה המים במשך 
 החיטוי והשטיפה יהיו כלולים במחיר הצנרת.

 
 

 קבועות תברואיות ואביזריהן  07.09
 

 קבועות החרס שיסופקו על ידי הקבלן, תהיינה בצבע לבן, מסוג א', ללא פגם. (1
פי הרצפה הגמורה, בתוך החרסינה, על מתקני תליה כיורי רחצה יורכבו בגבהים אחידים כל (2

 כמפורט בכתב הכמויות או בתוך משטחי גרניט לפי התוכניות.
 בין הכיור והמשטח ימרח סיליקון למניעת מעבר מים.
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 אסלות ועביטי שפכים יחוזקו לרצפות או לקירות בברגי פליז מצופי כרום. (3
 בן לשם יצירת מגע מלא.משטח המגע של השוליים של הכלי יימרח במלט ל

 ראשי הנקזים יורכבו כך שלא יבלטו מהקיר לכלים עם מוצא "פי".

כמפורט בכתב חרושתי מתקן תליה אסלות תלויות תורכבנה על פני החרסינה ותחוזקנה ל (4
  . לכל אסלה תותקן יציקת בטון אחורית לחיזוק.הכמויות

 משטח המגע לחרסינה ימרח במלט לבן.
דות שיסופקו על ידי הקבלן או על ידי המזמין, יורכבו בהתאם להוראות קבועות מיוח (5

 ההרכבה של היצרנים ולפי ההוראות המתאימות המפורטות לעיל.
 מתקנים חרושתיים להתקנת קבועות על קירות גבס יהיו כלולים במחיר הקבועות. (6
 .ות ליטושולרב, 304חלד מס' -קבועות מפלדת על חלד )נירוסטה( יבוצעו מפח אל (7

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

 מעוגלות, כל החורים או החריצים הנוצרים ע"י הקיר ובין הקערות יסתמו בפרופיל נירוסטה.
ות וכו' חייבות להיות ממדרגה ראשונה ויש להבטיח עבודות הליטוש וההברקה, ההלחמ

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

 במידה וחסר על הקבלן בתאום עם המפקח להוסיף רגליים וקונסולים ללא תוספת מחיר.
 הקבלן יבטן את הרגליים לרצפה.

 פני מסירת העבודה למפקח, על הקבלן לבצע ליטוש נוסף באתר.ל
 
 

 האביזרים לקבועות התברואיות 07.10
 

כגון: סוללות למים קרים וחמים, ברזים יוצאים, רוזטות, החלק החיצוני של  כל האביזרים .1
ברזים פנימיים, מזרמים, ווי חיזוק והברזים שלהם, ונטילים לכיורים, שרשרות לפקקים, 

ומצופים כרום  171ונים ורשתות לעביטי שפכים )סלופסינק( יהיו מסגסגות נחושת ת"י סיפ
 מלוטש.

 יהיו כמפורט ברשימת הכמויות. הידיות לסוללות וברזים .2
 
המורכבים מתחת לכיורים, יהיו עם כפות כרום מלוטשות ויורכבו מתחת  הברזים הפנימיים .3

 .לכל כיור ומשטף, אם לא פורט אחרת בתכנית
יורכבו, אם לא פורט אחרת בתכניות, במרכזי הכיורים בגובה אחיד מהרצפה  האביזרים .4

 הגמורה.
 .   גובה הרכבת האביזרים, אם לא צויין אחרת בתכנית, יהיה:5

 ס"מ 105 לברזים או סללות לכיורים  -

 ס"מ  90 מזרמים לאסלות  -
הקבלן לתאם ולברר עם הקבלן  המידות הנתונות הן בערך לפני קביעת המידה המדויקת, על

הראשי את הגודל המדוייק של אריחי החרסינה ורוחב החריצים, כדי שהמוצאים מהקיר יהיו 
 תמיד בין שני אריחים.

 
 לפני הזמנת קבועות תברואיות מיוחדות על הקבלן לבצע מדידה מדויקת במקום.

 ידה זו.לא תתקבל כל תביעה כספית של הקבלן עבור קבועות שהוזמנו ללא מד
                                         הסוללות חולקה באופן שווה בשני סעיפים,שרותי בריאות  אם כמות

 .כללית לפי שיקול דעת בלעדי תחליט איזה סוללה תוזמן לכל הכמות
 

 
 מערכת מים קרים, חמים ומי כיבוי אש 07.11

ניום מצופה פוליאטילן מוצלב כדוגמת תבוצע מצנורות אלומיצנורות אספקת מים קרים וחמים 

"  או "מולטיגול" עם מחברי לחיצה. ביצוע העבודה יהיה ע"פ הוראות UNIPIPE" ,"SPתוצרת "
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היצרן וע"פ תכנית יצרן מאושרת ובהשגחת שרות השדה. תעודות אישור שרות השדה ימסרו 
 למפקח.

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

 בידוד צנורות  07.12
 
 בידוד צנורות גלויים של מים חמים סניטריים .א

.  60%שרוולי בידוד בעובי כמפורט בכתב הכמויות עם עטיפת סרט פלסטי בחפיפה של 
 השרוולים יושחלו על הצנורות )לא ייחתכו לאורך(.

 
 עטיפת פח .ב

 3ת כלפי מטה. החפיפה לאורך תהיה מ"מ. סגירת הפח ע"י מנעולי פחחו 0.6פח מגולבן בעובי 
ס"מ. צנורות יבודדו לכל אורכם כולל הסתעפויות והקשתות ומעל החובקים לקביעת 

 הצנורות.
 ס"מ לפני האוגן, הרקורד או האביזר. 3שסתומים ואביזרים לא יבודדו, והבידוד ייפסק 

 בכל הפסקת הבידוד כנ"ל יש לסדר לגמר הבידוד רוזטה מפח מגולבן.
 
 ידוד צנורות בחריציםב .ג

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

 
 

 מערכת נקזים ואוורור 07.13
 

 .HDPEתבוצע מצנורות 
 ספחי הצנרת יהיו מתוצרת יצרן הצנורות.

 כל מערכת הנקזים והאוורור תהיה בהתאם לדרישות הל"ת.
 להתקנת ביקורות בהתאם להל"ת.תשומת לב הקבלן 

 (.E.P.D.Hתהיה מפוליאתילן בצפיפות גבוהה ) 3צנרת הדלוחין במילוי ובקירות בקוטר עד "

בהדבקה. ההכנה לחיבור ליחידות המיזוג תהיה במחבר  PVC-תהיה מ מז"א הגלויה יניקוזצנרת 
 חרושתי ייעודי. המחבר כלול במחירי הצנרת.

 
 מבחנים  07.14

 

 שעות. 24ק"ג/סמ"ר למשך  12ים תיבדקנה בלחץ הידראולי של מערכות המ
 לא תורשה ירידת לחץ כל שהיא.

 
 לוח מחירים ורשימת כמויות 07.15

 
 תנאי מחירים לכתב הכמויות

 
 התחשבות עם תנאי החוזה

 
המחירים המוצגים ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי 

 נאי המפרט על כל פרטיהם, לרבות:תנאי החוזה ות
 ( כל החומרים והפחת שלהם ובכלל זה מוצרים ויחידות ציוד לסוגיהם.1)
( כל עבודות ההרכבה וההתקנה וכל עבודות העזר וחומרי העזר הדרושים לקבלת יחידות       2)

 מושלמות.
 ( השימוש בכלי עבודה, מכשירים ומכונות.3)
 ה וכו' ובכלל זה העמסתם, פריקתם, חלוקתם בבניין או באתר.( הובלת החומרים, כלי העבוד4)
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 ( אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.5)
 ( המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, מכס, מס קניה וכו'.6)
 ( הוצאת כלליות של הקבלן ובכלל זה הוצאות המוקדמות והמקריות.7)
 אחרות, מסוג כל שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן. ( הוצאות8)
 ( רווחי הקבלן.9)
 
 

 אופני המדידה 07.16
 

 כלליא. 
 
 ( כל המדידות תהיינה נטו בלי תוספת עבור פחת ושבר.1)
( המדידה תירשם בפנקסי מדידה עם דפים ממוספרים, מסודרים לפי סוגי העבודות ומקומם 2)

 , לפי סעיפי יחידות המלאכה של רשימת הכמויות.ותרוכז  בדפי ריכוז מסודרים
( כל דף מדידה יקבל את אישור המפקח לפני כיסוי הצנורות, כדי שתהיה לו אפשרות לבדוק את 3)

 המדידות.
 העתק מכל דף מדידה מאושר יימסר לקבלן.

 
 

 עבודות עזר וחומרי עזרב. 
 

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

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

 
 עבודות וחומרי עזר כוללים את:ג. 
 
 וכל סוגי צנורות הניקוז. ( ספחי הברגה או ריתוך או הלחמה לכל סוגי צנורות האספקה1)
 ( חובקים, ווים, קונסולים, תמיכות וזיזים להרכבת ולקביעת הצנורות:2)

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

 ( ברגים לסוגיהם וברגי יסוד, ברגי "פיליפס" או ברגי יריה.3)
ות למערכות של כל הקבועות הסניטריות, האביזרים, המוצרים ויחידות הציוד ( התחברוי4)

 שיסופקו ו/או יורכבו ע"י הקבלן.
 ( שרוולי פי.וי.סי. לחיבור, אסלות ועביטי שפכים למערכת הנקזים.5)
 ( רוזטות לסוללות, ברגים, מזרמים וסיפונים לכל הצנורות שיוצאים מקיר מטויח או מהרצפה.6)
איטום לסוגיהם, כגון: לוחות קלינגריט וגומי, טבעות ושרוולי גומי, חבל אסבסט  ( חומרי7)

 ופשתן, מיניום, משחות איטום, סרטי טפלון וכד'.
 ( עבודות צבע8)
 ( חומרי ריתוך והלחמה.9)
( עבודות הכנה בשלד הבניין להעברת צנורות, חיצוב וסתימת חריצים ופתחים )פרט לחיצוב 10)

 מ"מ עובי(. 10ירות או תקרות בטון מלא מעל פתחים עוברים בק
( תיקוני הבידוד לצנורות עם בידוד נגד קורוזיה, שנפגע בזמן הרכבתם בקרקע או שנתקלפו 11)

 לצורכי ריתוך או חיבור.
( בדיקות ומבחנים, הפעלות נסיוניות והרצות של יחידות ציוד, הדרכת מפעילים, שירות במשך 12)

 תקופת האחריות.
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 ידה לפי מספר יחידותמדד. 
 ( קבועות סניטריות לסוגיהן.1)
 ( סוללות, ברזים יוצאים לסוגיהם, ברזים פנימיים, מזרמים, סיפונים והונטילים.2)
 ( מחסומי ריצפה למיניהם וקופסאות ביקורת.3)
 ( שסתומים לסוגיהם.4)
מצעות הקבלן, ( התחברויות לציוד או מכשירים שיסופקו ויורכבו באתר ע"י אחרים ולא בא5)

 ימדדו ויסווגו לפי תיאורי היחידות וישולמו בתור תוספת מעל מדידת הצנורות והאביזרים.
( התחברויות לצנורות אספקה קיימים )מיועד לעבודות שינוי במתקנים קיימים או לפי הוראות 6)

 המפקח( יכללו את סגירת הקוים וניקוזם, כמו כן תאום זמן ושיטת הביצוע ואת התוספות
 עבור עבודת לילה בהתחברויות לצנורות הנמצאים בשימוש.

עבודות הפירוק ותיקוני הבידוד המפורק נכללים במחיר ההתחברות. חומרים חדשים ימדדו 
 בהתאם לסעיפי המדידה של כתב הכמויות.

 ס"מ עובי, שלא הוכנו מראש. 10( קידוח חורים בתקרות או קירות בטון מעל 7)
 

 אורך מדידה לפי יחידותה. 
 כולל בכל סוגי הצנרת לרבות צנרת נחושת. 2לא תשולם כל תוספת עבור ספחים בקוטר עד "

( צנורות לסוגיהם ימדדו לאורך ציריהם, כולל הספחים ואביזרים מוברגים. אורך שסתומים 1)
 מאוגנים יופחת מאורך המדידה.

וג הבידוד וימדדו לאורך ציר ( בידוד צנורות יסווגו לפי הקוטר הנומינלי של הצנור המבודד וס2)
 הצנור המבודד וללא הורדה עבור אורך שסתומי הברגה בלתי מבודדים.

לא תשולם תוספת כלשהיא עבור בידוד ספחים, ועבודת בידוד הספחים תהיה כלולה במחיר 
 הצנרת לרבות רוזטות בכל נקודה בה נגמר הבידוד.

מדד ביח' וישולמו רק אם פורטו תוספת ( תוספת מעל מדידת אורך הצנורות עבור ספחים יי3)
 כנ"ל ברשימת הכמויות ורק עבור אלו שפורטו.

 אם לא פורטו תוספות עבור ספחים, על הקבלן לכלול את מחירם במחירי הצנורות.
שינוי עקב שינוי תכנון או  ( לא תשולם תוספת כל שהיא עבור ספחים הכלולים במחיר הצנרת4)

 תואי הצנרת.
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 מתקן חשמל  - 8ק פר
 

 תאור האתר / מבנה:
 

מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע מתקן החשמל ומתח נמוך מאוד במסגרת שיפוץ ושדרוג מרפאת 
 מכבי ברח' עמישב בגבעתיים .

 
 בצוע לפי מפרטים ותקנים 00.2

 
, שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית של -08העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות חשמל

משרד הבנוי והשכון, לפי תקן ישראל )ובהעדרו לפי תקנים זרים מתאימים(, לפי חוק משהב"ט ו
כן תבוצע העבודה בהתאם לדרישות חברת החשמל, -החשמל ובהתאם למפרט מיוחד זה. כמו

 הנחיות מכבי אש והוראות המפקח.
 
 

 העדיפויות של המסמכים לצרכי בצוע 00.3
 

מחייבים לצורך בצוע העבודה. במקרה של סתירה כל מסמכי המכרז יחד וכל אחד מהם לחוד 
 ביניהם, יהיה סדר העדיפויות כמפורט )הקודם עדיף על המאוחר(:

 התכניות. א.
 המפרט המיוחד. ב.
 המפרט הכללי לעבודות חשמל. ג.
 תקן ישראלי וחוק החשמל. ד.
 מפרטים  ותקנים אחרים. ה.
 כתב הכמויות. ו.
 

מסמכים, על הקבלן להביא זאת לידיעת המפקח ולקבל את בכל מקרה בו התגלתה סתירה בין ה
 הנחיותיו כיצד לנהוג.

 
 

 תוכניות. 00.4
 

 התאמת התוכניות למציאות. 00.4.1
על הקבלן לבדוק התאמת התוכניות למציאות לפני בצוע העבודה בפועל. בכל  

או אי התאמה, חייב הוא להודיע על כך מיד \מקום שיגלה הקבלן סתירה ו
באם לא עשה כך, ישא הקבלן בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון. בכל למפקח. 

 מקרה, יעבוד הקבלן רק לפי תכניות מאושרות לביצוע, מהדורה אחרונה.
 

 אישור לפני ביצוע 00.4.2
לפני ביצוע עבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של המפקח על התוכניות  

ע כל שינוי ללא אישור שברשותו, וכן הנחיות הקשורות לפרטי ביצוע. אין לבצ
 המפקח.

 
 תכניות כפי שבוצעו. 00.4.3

של  עם גמר העבודה יהיה על הקבלן לספק למפקח שלושה העתקים א. 
הסופי.  תכניות המתקן ועליהם מסומנים העדכונים בהתאם לביצוע 

היחידה, וקבלן לא  עדכון התכניות ומסירתם למזמין יהיה חלק ממחירי 
התוכניות מהווה תנאי  ל כך. מסירת יקבל כל תוספת במחיר ע

הבצוע ירשם בתוכניות ביום הבצוע  לקבלת תעודת גמר. כל שינוי מהלך 
 ומוחתם. באישור המפקח חתום 

 
.(. הקבלן DXF. או DWGהתכניות יסופקו לקבלן  ע"ג דיסקט )קבצי  ב. 

 יעדכן את התכניות ע"ג דיסקט המתכנן.
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 ציוד וחומרים 00.5
 

 מרים ומוצריםחו   00.5.1
 

על הקבלן יהיה לספק למפקח במשרדו קטלוגים, מפרטים טכניים וכל דבר אחר שידרש, 
לרבות דוגמאות מהאבזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן. רק לאחר קבלת אישור 

 בכתב מהמהנדס, יוכל הקבלן להתחיל בעבודת ההתקנה.
ים ע"י המפקח לפני מאושר -על הקבלן יהיה לספק חומרים חדשים ובטיב מעולה 

 התקנתם. ציוד שלא יאושר, יוחלף ע"י הקבלן על חשבונו באם ידרש.
אישור הנ"ל לא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים 

 או תקנים.\המסופקים במתכונת אותם הדגימות, כפי שטיב זה מוגדר במפרטים ו
אם לדגם ולתוצרת בהשלמות למפרט כל הציוד המפורט להלן יסופק ויותקן בהת

 ולאופיין. 
 מזכותו של הקבלן, לספק ציוד שווה ערך, בתנאי שאושר ע"י המפקח.

 על מנת להסיר ספק, ציוד שווה ערך יחשב ציוד השווה מהבחינות הבאות :
 חשמליות. -
 מכניות. -
 פיזיות. -

וצע ציוד שווה הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן )במידה וי
 ערך(, תשמר למפקח.

 
 חומרים ומוצרים   00.5.2

 
כל ציוד וחמרים אשר הקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים בפני פגיעה, ליכלוך, צבע, טיח,  

חומרי בנין, השפעות אקלימיות, אש וכד'. במשך העבודה וההרכבה עד למסירה הסופית. 
אה מאי מילוי תנאי זה. הצנרת תהיה סגורה על הקבלן לתקן כל נזק לציוד אשר יגרם כתוצ

 או סגירות אחרות במשך ההתקנה.\ידי פקקים ו-על
 

  הקבלן חייב לכסות את הציוד על מנת להבטיחו נגד ליכלוך של צבע, טיח וחומרי בנין. 
 

 צועיהב 00.6
 

 התארגנות באתר העבודה והכנת לוח זמנים לבצוע 00.6.1
תחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תכנית  לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום 

התארגנות באתר, כולל דרכי גישה, שטחי עבודה ואחסנה וכו'. רק לאחר אישורו בכתב 
 של המפקח, יתחיל הקבלן בהתארגנות זו.

 הקבלן יגיש לאשורו של המפקח לוח זמנים לבצוע עבודות החשמל. 
ע מראש, זכות המפקח לדרוש מהקבלן במקרה של פיגור בביצוע לגבי לוח הזמנים שנקב 

 או כל אמצעי ביצוע אחר, ללא תוספת תשלום.\להגביר את כוח העבודה שלו ו
 

 פיגומים ומעברים בבנין 00.6.2
על הקבלן לספק את כל הציוד הנדרש לבצוע העבודה כגון הסולמות, הפיגומים וציוד  

היות בהתאם לדרישות ההרמה הדרוש לבצוע העבודה, על חשבונו. כל הציוד צריך ל
 הרשויות והמוסדות לבטיחות.

 
 אחריות למתקנים קיימים 00.6.3

הקבלן יהיה אחראי לשלימות המתקנים והמערכות הקיימות במקום עבודתו. כל נזק  
 שייגרם יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

פן עם גילוי פגיעה במערכת קיימת, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על או 
 הטיפול בו.

 
 בטיחות .00.6.4

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים להגנה על  העובדים והציוד במקום, וזאת  
על חשבונו וללא כל תשלום מיוחד. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה 

 ותוגש תביעה לפיצויים נגדו.
 

 נקיון בזמן ובגמר העבודה 00.6.5
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מקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין, ולשביעות  על הקבלן להשאיר את 
 רצונו המלאה של המפקח במקום.

 
 ביצוע תוך כדי תנועה שוטפת 00.6.6

 הקבלן יבצע את עבודתו כך שתמנענה הפרעות לתנועה השוטפת.
הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים לאבטחת הבטיחות בזמן העבודה, ולמניעת 

 עת הולכי רגל, רכבים, עובדים ושכנים הגובלים בתחום עבודתו.הפרעות ותקלות לתנו
 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל, ותמורתן תיכלל                
 במחירי היחידה עם הסעיפים השונים.              

 
               מים וחשמל  00.6.7

 יסופקו לקבלן ללא תשלום, אולם המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה 
ההתחברות אל מקורות המים והחשמל והבאתם למקום העבודה יעשו על חשבון 

הקבלן תוך תיאום מוקדם עם המפקח. נקודות החיבור למים ולחשמל יצויינו קבלן 
 בסיור הקבלנים. המים והחשמל שיסופקו לקבלן יהיו לצרכי העבודה בלבד.

ל הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות המזמין לא יהיה אחראי על כ
 לבצע מראש סידורים מתאימים, על חשבונו לאספקה עצמית.

 
 מסירת העבודה 00.7

 
 בקורת המתקן 00.7.1

בודק חשמל מוסמך פרטי יוזמן ע"י הקבלן  ולאחר מכן על ידי חברת החשמל במסגרת  
מכשיר ואמצעי בדיקה ע"פ הניתוק והחיבור של החשמל  . הקבלן יספק לבודק כל 

 דרישתו, ללא כל תשלום נוסף.
 

 הכנת המתקן המושלם למסירה למזמין 00.7.2
 לפני מסירת המתקן לרשות המזמין על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות: 

 
 בדיקת הידוק חבורי חשמל בלוחות וחיזוק ברגים במידת הצורך. א. 
 וולט. 500בדיקת בידוד של המתקן ע"י מגר  ב. 
  בדיקת רציפות הארקה של המתקן ע"י אוממטר. ג. 
 הבדיקה תכלול את כל השקעים.  
 כוונון כל ההגנות התרמיות והמגנטיות. ד. 
 בדיקת נכונות השלוט. ה. 
 הזמנת הבקורות והתשלום עבורן. ו. 
 סיוע לבודק המוסמך בבצוע הבקורת. ז. 
 הכנסת מתח בלוחות. ח. 
 בדיקת איזון פאזות. ט. 
 בדיקת כיול מכשירי המדידה והבקרה. י. 
 ( בשלוש העתקים.AS MADEהכנת תכניות המתקן כפי שבוצע בפועל ) יא. 

 
כל הפעולות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן כמפורט והקבלן יבצע על חשבונו את כל התקונים שידרשו 

 בבדיקות השונות וכן ישא בהוצאות בדיקה נוספת אם תידרש.
 

 ע"י הקבלן בנוכחות המפקח.כל הפעולות הנ"ל יעשו 
 הקבלן יכין דו"ח על כל הפעולות והבדיקות הנ"ל שימסר למפקח בחתימתו.

 
 מסירה למזמין 00.7.3

 לאחר בצוע בקורת ע"י הבודק תיערך קבלה סופית של המתקן ע"י המפקח. 
 הקבלן יבצע את כל התיקונים וההשלמות שידרשו בעת קבלת המתקן. 
בדק רת קבלה נוספת, לפני זימונה, יתחייב הקבלן בכתב כי במידה ויהיה צורך בבקו 

את כל המתקנים וכי תוקנו כל הליקויים. במידה ובבקורת הנוספת יתגלו  בעצמו
אותם הליקויים או חלקם, יחוייב הקבלן גם בתשלום שכר יום עבודה לכל המוזמנים, 

 לפי תעריף משרדי ממשלה.
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 רשימת תקנים ישראליים רלונטיים 

 שם התקן מס' תקן ס'מ

 מנורות : דרישות כלליות ובדיקות  1חלק  20ת"י  1

 מנורות : מנורות קבועות למטרות כלליות  2.1חלק  20ת"י  2

 מנורות : מנורות גומחה 2.2חלק  20ת"י  3

 מנורות : מנורות חצפה  2.5חלק  20ת"י  4

 ורות נימת להט מנורות : מנורות בעלות שנאי מובנה לנ 2.6חלק  20ת"י  5

 מנורות : מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים  2.18חלק  20ת"י  6

 מנורות: מנורות למובלי אוויר 2.19חלק  20ת"י  7

 מנורות : מנורה לתאורת חירום   2.22חלק  20ת"י  8

 מנורות : מערכות תאורה למתח נמוך מאד לנורות נימה   2.23חלק  20ת"י  9

 מנורות : מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים מוגבלת  2.24חלק  20ת"י  10

 מנורות : מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומרפאות   2.25חלק  20ת"י  11

 מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות חשמליות   1חלק  24ת"י  12

 ראוליותמעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות היד  2חלק  24ת"י  13

 מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות שירות חשמליות   3חלק  24ת"י  14

 מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות משא ללא ליווי אדם  5חלק  24ת"י  15

 אמפר  16תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים עד   32ת"י  16

ים ובמתקני חשמל קבועים מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגור 33ת"י  17

 דומים 

מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים  2.1חלק  33ת"י  18

 דומים : מפסקים אלקטרוניים

 התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים על חלקיו  62ת"י  19

 טיק תיבות חיבורים למתקני חשמל : תיבות פלס  145ת"י  20

 נטלים לשפופרות פלואורניות : דרישות כלליות ודרישות בטיחות   1חלק  397ת"י  21

 נטלים לשפופרות פלואורניות : דרישות פעולה   1.1חלק  397ת"י  22

 צינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה ללא בידוד למתקני חשמל 444ת"י  23

וולט :  1000דדים למתח נומינלי עד כבלים , פתילים ומוליכים מבו  473ת"י  23

 דרישות כלליות 

וולט :  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד   1חלק  473ת"י  24

 מוליכים מבודדים פוליויניל כלורי ) כינוי ט ( 

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד   2חלק  473ת"י  25

 ם גמישים מבודדים פוליויניל כלורי )כינוי ט גמיש( מוליכי

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד  3חלק  473ת"י  26

 מוליכים גמישים מבודדים פוליויניל כלורי ) כינוי טט (

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד   4חלק  473ת"י  27

 כבלי גשר מבודדים פוליויניל כלורי ) כינוי טטר (
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וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד  5חלק  473ת"י  28

 כבלים עגולים מבודדים בפוליויניל כלורי )כינוי טנט (

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד  6חלק  473ת"י  29

 ים גמישים שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי )כינוי פט (פתיל

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד   7חלק  473ת"י  30

 פתילים עגולים או שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי )כינוי פטט (

וולט:  1000י עד כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינל  8חלק  473ת"י  31

 פתילים עגולים או שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי )כינוי פטטכ(

וולט:  1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד  9חלק  473ת"י  32

 פתילים עגולים מבודדים בגומי דק ) כינוי פגג (

וולט:  1000נומינלי עד כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח  10חלק  473ת"י  33

 פתילים עגולים מבודדים בגומי עבה ) כינוי פגגכ (

מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה : מערכות מים , ביוב , ניקוז  1חלק  489ת"י  34

 ותיול

 שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי   520ת"י  35

ות בטיחות ודרישות נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת : דריש 2חלק  520ת"י  36

 פעולה 

 וולט 1000כבלים תת קרקעיים מבודדים בפוליויניל כלורי למתח עד  547ת"י  37

 מגעונים 644ת"י  38

חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה : חוליות גליליות מבטון לא  1חלק  658ת"י  39

 מזוין

קוניות  מבטון לא חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה : חוליות  2חלק  658ת"י  40

 מזוין

 צינורות פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים 728ת"י  41

מפסקים אוטומטיים זעירים להגנה מפני זרם יתר , למתקנים  745ת"י  42

 ביתיים ולמתקנים דומים

מפסק מגן הפועל בזרם דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד  1חלק  832ת"י  43

 ולשימושים דומים : דרישות כלליותלשימוש ביתי 

מפסק מגן הפועל בזרם דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד  2.1חלק  832ת"י  44

לשימוש ביתי ולשימושים דומים : חלות הדרישות הכלליות על 

 המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה

תקנות תת מובלים ואבזריהם לכבלים ומוליכים מבודדים לה 858ת"י  45

בעלי דופן מקשית  PVCקרקעיות של קווי חשמל ותקשורת : מובלי 

 ואבזריהם 

 שנאים מבדלים ושנאי בטיחות מבדלים 899ת"י  46

מפסק מגן הפועל בזרם דלף ובזרם יתר לשימוש ביתי ולשימושים  1חלק  1038ת"י  47

 דומים : דרישות כלליות

רם דלף ובזרם יתר לשימוש ביתי ולשימושים מפסק מגן הפועל בז 2.1חלק  1038ת"י  48
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דומים : חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה 

 במתח הזינה

 קבלי כוח 1058ת"י  49

 תקעים , בתי תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה 1109ת"י  50

 בתי תקע משותפי ציר 75 אום לאנטנות רדיו וטלוויזיה   1149ת"י  51

 מגעות למכשירי טלפון 4תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר  1חלק  1154י ת" 52

 מגעות לתקשורת 6תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר  2חלק  1154ת"י  53

 100מגעות , לתקשורת עד  8תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר  3חלק  1154ת"י  54

 מגאהרץ

תקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה כבלים לתדר שמע : כבלים למי 1155ת"י  55

 עשויים פוליויניל כלורי

 נורות פריקה : נורות אדי נתרן , הפועלות בלחץ גבוה 1166ת"י  56

 נטלים לנורות פריקה ) למעט נורות פלואורניות (  1169ת"י  57

 מערכות גילוי אש : גלאי עשן למערכות גילוי אש  1חלק  1220ת"י  58

 מערכות גילוי אש : יחידות בקרה  2חלק  1220ת"י  59

 מערכות גילוי אש : הוראות התקנה ודרישות כלליות   3חלק  1220ת"י  60

 מערכות גילוי אש : גלאי חום   4חלק  1220ת"י  61

 מערכות גילוי אש : התקני הפעלה ידניים  6חלק  1220ת"י  62

 ת שמע מערכות גילוי אש : התקנים להתרע  10חלק  1220ת"י  63

 מערכות גילוי אש : תחזוקה     11חלק 1220ת"י  64

אבזרי חיבור לצינורות למתקני חשמל : אבזרי פלסטיק ואבזרים   1280ת"י  65

 משולבים 

מערכות אזעקה לגילוי פריצות : יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי  1חלק  1337ת"י  66

 עסק 

 פריצות : הוראות התקנה לבתי עסק  מערכות אזעקה לגילוי  2חלק  1337ת"י  67

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות : מוקדי בקרה   3חלק  1337ת"י  68

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות : גלאים  5חלק  1337ת"י  69

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות : יחידות בקרה לדירות מגורים  6חלק  1337ת"י  70

למתקני חשמל , טלקומוניקציה ואלקטרוניקה : מובלי פלסטיק  1חלק  1381ת"י  71

מערכות להעברת ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל : דרישות 

 כלליות 

מובלי פלסטיק למתקני חשמל , טלקומוניקציה ואלקטרוניקה :  2.1חלק  1381ת"י  72

מערכות להעברת ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל : דרישות 

לסינוף של כבלים המיועדים להרכבה מערכות להעברת ו –ייחודיות 

 על קירות או תקרות 

 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך : דרישות כלליות  1חלק  1419ת"י  73

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך : דרישות ייחודיות למערכות סינוף   2חלק  1419ת"י  74

 של פסי צבירה ) מובלי צבירה (
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ק"ו  1 -דיאלקטרן מקשי משוחל למתח נקוב מכבלי כוח מבודדים ב  1516ת"י  75

 ק"ו  30עד 

 מערכות מתזים : התקנה  1חלק  1596ת"י  76

 אלקטרודות הארקה מצופות נחושת   1742ת"י  77

 מערכות לכיבוי אש במים : בקרה , בדיקה ותחזוקה   1928ת"י  78

 ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים  4136ת"י  79

 ישראליים מפרטים 
 שם המפרט מס' מפרט מס'

 תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל : לוחות עשויים פלסטיק  165"מפמ"כ  1

 –חומצה : מצברים מאווררים  –מצברים נייחים מטיפוס עופרת  335מפמ"כ  2

 דרישות כלליות ושיטות בדיקה 

קנה במקומות דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להת  372מפמ"כ  3

 לוחות חלוקה  –נגישים לאנשים לא מקצועיים 

 חול כיסוי לכבלי טלפון בתעלות  444מפמ"כ  4

(IEC – ) הנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה 
 

 מס' מס' התקן שם התקן

Instrument transformers IEC60044 1 

Surge arresters :Metal –oxide surge arresters without 

gaps for a.c. systems 

IEC60099-4 2 

Surge arresters :Selection and application 

recommendations 

IEC60099-5 3 

Electrical relays IEC60255 4 

Tungsten halogen lamps (non vehicle) IEC60357 5 

General requirements for enclosures for accessories for 

household and similar fixed electrical installations 

IEC60670 6 

Low-voltage switchgear and controlgear : Circuit 

breakers 

IEC60947-2 7 

Low-voltage switchgear and controlgear :Switches , 

disconnectors , switch disconnectors and fuse 

combination units 

IEC60947-3 8 

Low-voltage switchgear and controlgear : Automatic 

transfer switching equipment 

IEC60947-6 9 

Low-voltage switchgear and controlgear :Terminal 

blocks for copper conductors  

IEC60947-7-1 10 

Low-voltage switchgear and controlgear :Protective 

conductor terminal blocks for copper conductors  

IEC60947-7-2 11 

Metal halide lamps IEC61167 12 
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 -לוחות חשמל  08.2
 

 כללי 08.2.1
להבטחת איכות, ISO 9002הלוחות ייוצרו ע"י יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי  

  )61439עמידה בתקן (   ,22או שיש לו הסמכה ממכון התקנים הישראלי ת"ת 
 

 מבנה הלוחות 08.2.2
פילי מ"מ לפחות, עם חיזוקים מפרו 1.5הלוחות  ייוצרו מארגז פח דקופירט בעובי  .א

פלדה פנימיים, בנוי להתקנה בצמוד לקיר, עם    דלתות ועם פנלים פנימיים , 
 דלתות יצויידו במנעול פנימי לאפשרות נעילה עם מפתח .

 סגירת הפנלים תהיה עם ברגים שבויים וידיות להסרה. ב. 
חלד. הצירים יאפשרו פתיחת כל -הצירים יהיו פנימיים )מוסתרים( מפלדת אל ג. 

 , בלי קשר למצב שאר הדלתות.180 -דלת ב
כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל. יותקנו סגרים בכל פינות  ד.                  

 הדלתות, עם מדבקות המורות את כוון הסיבוב לפתיחה.
 יותקנו מחיצות פח מלאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות. ה.                  

 י של הדלת בכל לוח ירותך או יותקן כיס לתכניות )הכל בצד הפנימ .ו
 בהתאם לחומר ממנו בנוי הלוח(, מפח כדוגמת הפח של הפנלים.        
 ס"מ לפחות. 25*25*3מידות הכיס יהיו        

   ס"מ עבור פסים לקשירת כבלים ומהדקי  40בלוח יושאר פנל עליון ריק בגובה  ז. 
 יציאה.

 ורק הציוד הבא: ידיות מצמד למפסקים   על הדלתות יותקן אך .ח
 ראשיים, נוריות סימון, מכשירי מדידה, לחצנים ובוררים למערכות        
 הפיקוד.       

הלוחות ייצבעו פעמיים בצבע יסוד  + צבע סופי אפוקסי בשיטה אלקרטוסטטית.  .ט
ישה. בגוון קרם בהיר או בצבע אחר באם    צויין אחרת, ע"פ הדר RAL -סוג הצבע 

   120סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה 
 מיקרון.       

 י.    ציוד מדידה שיותקן ע"ג הדלתות יוגן נגד מגע מקרי ע"י פלטת   
 פרטינקס.      

 כל החלקים ה"חיים"  )נושאי מתח( יוגנו נגד מגע מקרי. יא. 
 חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה  .י

 ם מתכתיים כגון צירים, ברגים, ידיות וכדומה, יהיו  הראשי. חלקי      
 חלד.-מפלדת אל      

כל הברגים, האומים וכדומה יחוזקו באמצעות דיסקיות קפיציות ואומים  יג. 
 כפולים, למניעת התרופפות.

 מהציוד המותקן. מקום    25%בלוחות יושאר מקום שמור בשיעור  .יד
 שיכוסו בסגרים פלסטיים(, מקום  יכלול גם פתחים בפנלים ) שמור        
 למהדקים וכן קונסטרוקציה להרכבת הציוד.       

 טו.  הלוחות יהיו בעלי דרגות הגנה מפני פגיעות מכניות, אטימות למיים   
 או בכתב הכמויות.\וחדירת אבק ע"פ המצויין בתוכניות ו                       
נות וסוגים שונים )מתח נמוך ,מתח תבוצע הפרדה מכנית בין מתחים ברמות שו  .טז

 (.S.P.Uנמוך מאוד , חיוני , בלתי חיוני , 
 

 יז.  בחלקו העליון של כל תא יותקן פתח עם מכסה )פלנג'( עבור גלאי עשן.
 

 ציוד .08.2.3
 

 ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפורט: א. 
 ולריים  )להתקנה ע"ג מסילה(,מא"זים מוד - A50לזרם עד                         
 . כושר הניתוק בלוחות KA10לקוטב, כושר ניתוק:   mm17.7 רוחב                         
 )לכל  KA30מ' מטרנספורמטור חבה"ח יהיה  30המרוחקים עד                         
 הציוד(.                        

 
 OVER LOADטיים, עם יחידת מאמ"תים קומפק  -ומעלה A63 -לזרם מ  

תרמית ומגנטית ניתנת לכיול )לפי דרישה בלבד ניתן יהיה לספק יחידה עם הגנה 
לפחות וכיול ההגנה  KA30מגנטית קבועה(. אם לא נדרש אחרת, כושר הניתוק יהיה 

 *  IN -המגנטית יהיה ל 
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 תוצרת הציוד תהיה אחידה, מאחת במפורטות להלן: ב. 

 
  סימנס או שנידר  .  ABBתוצרת מ -מא"זים  .1  
 סימנס או שניידר  ABBתוצרת   -מאמ"תים קומפקטיים  .2  
 סימנס או שניידר  ABB –מנתקי מעגל להגנת מנועים  .3  

 " סימנס או שניידר ABBמתוצרת "  A.         ממסרי פחת יהיו מדגם 4                          
 
נדרשים  )ללא הגנה עורפית(, אך לא פחות כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר ה ג.

 מהמצוין לעיל.
 

 - A63קומפקטיים מסוג "פקט". מפסיקים מעל  - A63דגם המפסיקים יהיה: עד  ד.
 מאמ"תים ללא הגנות, כמפורט לעיל.

 
 מילר, -מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר -מגענים  ה.
מ, תוצרת טלמכניק, או מ" 22בקוטר  -לחצנים ונורות סימון מסוג מולטילד בלבד  ו.

 קלוקנר מילר, או ברטר.
 
., K.A.Sקפיציים, מדגם להרכבה ע"ג מסילה, תוצרת "ווידמילר" דגם  -מהדקים  ז.

 או "פניקס", או "לגרנד".
 

, CELSA, תוצרת "ארדו", או mm96*96בעלי סקלה מורחבת, במידות  -מודדים  ח.
 IBMאו 

 
לפחות, מתוצרת  KA100וזרם פריקה  V230למתח -מגיני מתחי יתר )פורקי ברק(  ט.

ז'רן" דגם  -", או "מרלןVALVETRAB, או "פניקס" דגם "VA 280"דהאן" דגם 
P-41KA100פזיים עם בסיס לשליפה.-. המגינים יהיו חד 

 
פינים  14או  11מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט  4ממסרי פקוד יהיו עם  י.

, או "סירילק", או "אומרון". VULC4RYגם )עם ברגים(, מתוצרת "איזומי" ד
 מתח והתנגדות הסליל יהיו כמצויין.

 
מגעים מחליפים ובסיס  4, עם V230ממסרי פקוד יהיו מתוצרת "איזומי" למתח  יא.

 .VULC4RY"שליפה" סטנדרטי  )עם ברגים(, דגם 
  

 פינים, חיזוק 11כל אביזרי הפקוד והבקרה מותקנים ע"ג בסיס שליפה סטנדרט  .יא
 החווט בברגים )לא בהלחמה!(. 

. בין היתר יחובר למערכת בקרת  CONTELהלוח יחובר למערכת בקרת מבנה  .יב
 .  SATECמבנה מצב מפסיקים ראשיים חח,ח וגנרטור , בקר אמדר , רב מודד 

 
 חווט .08.2.4

  
   א.  החווט יבוצע במוליכים גמישים, הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים  
 )אופקי ואנכי בלבד(.                 

 
 ב.  חתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי של הציוד המחובר. 

 : מוליכים אשר לא יתאימו לזרם הנומינלי בהתאם למצויין בחוק הערה                
 תקנות, לוחות חשמל יוחלפו ללא תמורה!. –החשמל                              

 
   בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים. לא יורשו חיבורי  ג.  כל אביזר 

     "שירשור" מאביזר לאביזר, לא מתח, לא אפס ולא פקוד מכל סוג                
 שהוא.                

סדר הפזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי צבירה וכדומה, ע"י  .ד
 )חום, חום/כתום, חום/שחור(. סרטי בידוד דביקים בצבעי הפזות

 פסי הצבירה יסומנו בצבעים כנ"ל.                 
 

מוליכים גמישים יסתיימו בנעל כבל או בשרוול לחיצה מתאים. קצה המוליך ייעטף  .ה
 בסרט בידוד.
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 סימון ושילוט .08.2.5

 
לא א.  השילוט יבוצע בשלטי סנדויץ חרוטים, שלט נפרד לכל אביזר שיחוזק בניטים )

בהדבקה(. יותקנו שלטים, הן על הפנלים והן בתוך הלוח, כך שניתן יהיה לזהות כל אביזר, 
 גם   כאשר הלוח פתוח, ללא הפנלים.

 ב.  השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח, מקור ומתח ההזנה, וסימון  
 המפסיקים הראשיים.                

 
תוך הלוח במספר המעגל,   הפזה וכדומה. כל גיד ג.  בנוסף לשילוט, יסומן כל כבל וכל גיד ב

במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות    פלסטיות ממוספרות. מספור גידי הפיקוד 
 יהיה לפי תכניות חיווט  שיוכנו ע"י הקבלן.

 
 תכניות ייצור .08.2.6

 
הקבלן יגיש תכניות ייצור מפורטות, הכוללות התייחסות לכל האמור להלן  )אין להתחיל 

 יצור לפני קבלת אישור המפקח לתכניות(:בי
 

 .3A, בפורמט סטנדרטי 1:10תכניות בקנ"מ  א. 
 

התכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים, תנכיות  ב. 
והדלתות, כל הכיפופים וההקשחות,  בחתך צד וכו'. התכניות יראו את מבנה הפנלים 

  בירה, סידור המהדקים וכדומה.מיקום כל הציוד ופסי צ
 

קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור כל המהדקים -תרשימים חשמליים חדג. 
 והגידים.

 
 מפרט הצביעה והגוון הסופי.ד.
 

רשימה מפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם כל אביזר, מספור בתכניות ונתונים ה.
 טכניים המוכיחים את התאמתו.

 
 ים את עמידותם בקצר, כולל עמידותוחישוב או טבלה המוכיח חתך פסי הצבירהו.

 המבדדים.
 
 פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'.ז.
 

ח.על הקבלן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר, אפשרות התקנת כל הציוד 
מעגלים ומערכות הפקוד והבקרה, כווני כניסת ויציאת הכבלים, התאמת השילוט, ה

 וציוד המיתוג לנדרש וכדומה.
 

למרות אישור המפקח לתכניות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב הלוח והציוד, התאמתם 
 לדרישות, אפשרויות ההתקנה באתר וכדומה.

המזמין שומר לעצמו זכות לספק  לוחות החשמל לקבלן כאשר הקבלן יבצע התקנתם  08.2.7
 קנת הלוח לפי סעיף כתב הכמויות  . בלבד, במקרה זה ישולם לקבלן רק עבור הת

התקנת לוח חשמל תכלול הצבתו בשטח , התאמתו למקום ואופן ההתקנה , חיבור קו הזנה 
 וכל המעגלים הסופיים אשר מתחברים ללוח עפ"י תכניות . 

הלוח יובל לאתר ע"י המזמין . במידה ותידרש מהקבלן  הובלת לוח חשמל או לוחות חשמל 
 ם עפ"י סיכום בנפרד בין המזמין לבין הקבלן . תשולם תוספת בהתא

 מחיר הלוח יכלול חיבור כבלי הזנה אליו שיסופקו על ידי אחרים 
 

     -תקנים ישראלים רלוונטים ללוחות           
 , 1058, ת"י 1,2.1חלקים  1038, ת"י 1,2.1חלקים  832, ת"י 745 –ת"י           
 .4136, ת"י 1928, ת"י 1742, ת"י 1לק ח 1596, ת"י 1516ת"י            

 
 
 
 



 19 

  -מובילים ותעלות כבלים
 

 מ"מ    5תעלות הרשת בפרויקט יהיו מברזל עגול בחתך   -תעלות רשת          08.3.1
 לפחות ויגולוונו בגילוון חם לאחר הריתוכים.                      
שים, מגולוונים חיזוקים אלו יותקנו התעלות יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקים מתוע                    

 1.5במרחקים המתאימים לחתך התעלה המרחק המקסימלי בין החיזוקים יהיה 
 מטר.                                                     

 התעלות יחוברו בינהן  ולחיזוקים באמצעות מחברים המיועדים לשם כך .                   
08.3.2 

 מ"מ     1.5תעלות הפח במתקן יהיו מפח מגולוון בעובי  –לות פח תע       
 לפחות , ויכללו מכסה התעלה תיוצר עם שוליים פנימיים בחלק הפתוח         
 לצורך חיזוק המכסה .       

מכסה התעלה ייוצר מפח זהה לזה של התעלה ,למכסה יהיו שוליים כך שיכסה את 
 מ"מ. 15ך דפנות התעלה )השוליים יהיו באור

התעלות יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקים מתועשים,מגולוונים חיזוקים אלו יותקנו 
מטר,  1.5במרחקים המתאימים לחתך התעלה כך שהמרחק המקסימלי לא יעלה על 

התעלות יחוברו בינהן באמצעות ניטים )לא ריתוך( ויחוזקו לחיזוקים עם ברגים 
 ואומים.

 

 תעלות אלו יהיו מתוצרת ידועה כל     –וון מחורר תעלות מפח מגול        08.3.3

 החיבורים,חיזוקים, הסתעפויות ,קשתות יהיו מקוריים בלבד .

במקומות שתעלות אלו ידרשו למכסה גם המכסה יהיה מקורי של אותו היצרן שייצר את 
 התעלה. 

 

הקטעים ובכל רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורים מגשרים בין        08.3.4
 צהוב.-בצבע ירוק PVCממ"ר מבודד  16הפניות וההסתעפויות במוליך 

 
 התעלות יהיו בגוון לפי –תעלות פלסטיות/ תעלות אלומיניום/ תעלות פח דקורטיביות  08.3.5

 ס"מ . 50בחירת המתכנן, ויכללו מכסה התעלות יחוזקו לקיר כל 
 חיתוך התעלה בסיבובים(. כל הקשתות ,הסתעפיות יהיו מקוריים של היצרן )לא יותר

 מגולוון ,הסולמת עצמה תיהיה מתועשת   Uסולמות כבלים יהיו מברזל  08.3.6
 והחיבור בין שלבי הסלמת לבין העמודים המרכזיים יהיה בברגים ו/או                       

 .לפני הגילוון בריתוך שיתבצע                    

 הגילוון החם.הגילוון יהיה בשיטת                   

 
 תעלות כבלי חשמל ע"ג הקירות הפנימיים )במידה וידרשו( יהיו תעלות         08.3.7

                  PVC   לפי המצויין בתכניות עם מכסה, ויהיו מחוזקות לקיר כל 
 "חשמל" או תקשורת  בשלט  -ס"מ. יש לשלטן בהתאם ליעודן  40                   

 מטר. 2סנדביץ' חרוט, כל                    
 

                         כל הנקודות אשר יבוצעו תה"ט  יבוצעו בצנרת מריכף כבה         08.3.8
 מאליו בחתכים ע"פ המצויין בכתב הכמויות. כל הנקודות אשר יבוצעו                     
 פ המצויין בכת הכמויות,למעט עה"ט , יבוצעו בצנרת מרירון בחתכים ע"                   
 המקומות אשר שם יש לבצע נק' כמוגנות התפוצצות.                   

 
 כל הסתעפויות התעלות, לרבות אבזרי קצה, אבזרי עליה וירידה ופניות    08.3.9

 יהיו אוריגינליים בלבד.                  
 

ין הקטעים ובכל רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורים מגשרים ב 08.3.9
 צהוב.-בצבע ירוק PVCממ"ר מבודד  16הפניות וההסתעפויות במוליך 
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יימדדו במ"א, כאשר המחיר כולל את המכסים, האביזרים הפנימיים, כל  - מובילים ותעלות
אביזרי ההסתעפות, זוויות, סופיות, אביזרי התלייה והתמיכות מכל סוג שיידרש, יצירת רציפות 

 הארקה וכו'.
 -ם ישראליים רלוונטים למוביליםתקני

    1,2.1חלקים  1381, ת"י 858, ת"י 728, ת"י 444ת"י 

       

 כבלים 08.4
 

כל הכבלים שיותקנו במסגרת עבודה זו  יהיו כבלים טרמופלסטיים עם מוליכי  .08.4.1
 בלבד.  XY2Nנחושת, מסוג 

 
 יבורי ביניים.הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם בין קצה לקצה, ללא ח .08.4.2

 
הכבלים יותקנו בתעלות רשת  לכבלים בחלל התקרה האקוסטית  ו/או יושחלו  .08.4.3

 בצינורות, כמצוין בתכניות.
 

 .       כמות הכבלים בתעלות תהיה כזו שתאפשר התקנתם ב"קומה" אחת08.4.4
 חה שלבלבד, פרושים וקשורים כל כבל בנפרד. כ"כ תאופשר התקנה נו                  
 כבלים נוספים בעתיד.                  

 
 ס"מ לאורך כל התוואי. 40יותקנו סידורים לקשירת הכבלים כל  .08.4.5

 
 מ' בתוואים ישרים בדיסקיות   5.        הכבלים יסומנו בקצותיהם וכן כל 08.4.6

 מוטבעות עם מספר המעגל וייעודו.                   
 

 ובטחון  , יהיו מהסוג      הכבלים המשמשים למערכת הכריזה      08.4.7                   
 המצוין בכתבי הכמויות עם שטחי חתך ועוצמות הפחתת                                      

 ( לפי המלצת ספק המערכת. dbהגבר)                  
ל , קופסת הסתעפות ,חיבור אל מחיר כל כבל יכלול חיבור בשני קצותיו בלוח חשמ     08.4.8

 מהדקי מכונה או אל לוח שרות  ניסקו , לכל אביזר סופי או חיבור אחר .

 

 מחיר כל כבל יכלול  את התקנתו המושלמת במוביל מכל סוג שהוא .     08.4.9

 
 

 
יימדדו במ"א, רק הכבלים בתוואים ראשיים בין לוחות חשמל )אלה שאינם נמדדים  - כבלים

 קודות"(.במסגרת "נ
 
 
 

 –תקנים ישראליים רלוונטים לכבלים 
 547, ת"י 1155, ת"י 1-10וחלקים 473ת"י 

 

  גופי תאורה  08.5
 

 גוף תאורה  אשר יותקנו בפרויקט זה יהיו מתוצרות אשר מוגדרות 
בכתבי הכמויות . במקרה והקבלן יציע גוף תאורה אשר לדעתו הוא שווה ערך עליו להביאו 

 של המתכנן והמפקח  . לאישורו המוקדם 
כל גוף תאורה אשר לא אושר מראש בכתב . במידה וקבלן יתקין גופי תאורה אשר   לא יתקבל 

אינם אושרו ואינם מופיעים בכתבי הכמויות הקבלן יידרש לסלקם מהשטח ללא כל תשלום 
 נמוסף .   

 
 כל גופי התאורה בפרויקט יהיו בעלי תו תקן ישראלי ו/או בעלי     08.05.01

 אישור מכון התקנים הישראלי לרבות ממירי החרום .                      
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כל גופי התאורה יהיו על בסיס טכנולוגית לד  עם תקינה נדרשת של מכון התקנים                       
 הישראלי או בינלאומי המקובל בישראל 

  2חלק  20גופי תאורת יהיו על בסיס לדים ויענו לתקן  08.05.02
צמו זכות לספק לקבלן את כל גופי התאורה או חלק מהם עפ"י המזמין שומר לע 08.05.03

 ראות עיניו . 
 התקנת גוף תאורה מכל סוג שהוא כלול  בכתבי הכמויות בפרק נקודות .  08.05.04
התקנת גוף תאורה מכל סוג שהוא תכלול תלית הגוף , חיבורו למעגל הזנה ,  08.05.05

 חיבורו לחלק הקונסטרוקטיבי של המבנה . 
 

 

 וונטים לגופי תאורה:תקנים ישראליים רל

 , 1,2.1,2.2,2.5,2.6,2.18,2.19,2.22,2.23,2.24,2.25 -חלקים 20ת"י 

 1169, ת"י 1166, ת"י 2חלק  520, ת"י 1,1.1-חלקים 397ת"י 

 

 מפרט מיוחד לנקודות      08.06
 
 

יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך  -  נקודות בית תקע תה"ט או עה"ט .א
וא בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, שה

פזי וכן כל הנדרש -פזי או תלת-מוליכי פזות, אפס והארקה בכמות הדרושה, במעגל הזנה חד
מהלוח ועד לנקודה, כולל קופסאות ההרכבה עבור אביזר השקע. נקודת ח"ק חד פאזית תה"ט 

מודולים .  4-מסוג "גוויס" תה"ט מותקנים במסגרת משותפת לאביזרי בית תקע  2תכלול עד 
מותקן עה"ט . נקודת ח"ק מוגנת מים  N-4נקודת ח"ק עה"ט תכלול אביזר מסוג "ניסקו" דגם 

או אביזר עה"ט מסוג  IP-55מודולים מוגנת מים  3-תכלול אביזר תה"ט "גוויס" במסגרת ל
 .  IP-55מוגן מים   N-4"ניסקו" דגם 

 
יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה,   - ורנק' מא .ב

מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, מוליכי פזות, אפס והארקה 
פזי וכן כל הנדרש מהלוח ועד לנקודה, כולל -פזי או תלת-בכמות הדרושה, במעגל הזנה חד

זר מפסק מכל סוג שהוא או לחצן מאור מכל סוג שהוא . נקודת קופסאות ההרכבה עבור אבי
מאור תכלול התקנה מושלמת של גוף תאורה אותו היא מזינה . התקנת גוף תאורה תכלול 

 תליתו , חיבורו אל המעגל המזין וחיבורו אל החלקים הקונסטרוקטיביים של המבנה . 
 
מחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא בכל יימדדו לפי "נקודה", כאשר ה  - נקודת לחצן חרוםד.  .ג

סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, מהדקים, כבל מסוג 
2X1.5N2XY  ואביזר מתוצרת טלמכניק בצבע אדום עם זכוכית שבירה ופטיש שבירה תלוי
 ליד האביזר . 

 
 16סוג מריכף בעל קוטר יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל צינור מ - נקודת טרמוסטט .ד

מ"מ תה"ט  עם חוט השחלה בלבד . חיווט הנקודות יבוצע  55מ"מ וקופסה עגולה בעלת קוטרנ 
 ע"י אחרים . 

יימדדו לפי "נקודות " , כאשר המחיר כולל צנור מריכף בצבע אדום בעל  – נקודת גילוי אש .ה
וי כתובתית לכל אביזר מסוכך ומתאים למערכת גיל 2X0.8מ"מ עם כבל גילוי מסוג  16קוטר 

 מטר כבל ביציאתו מהצינור .  1.5מערכת גילוי האש לרבות השארת לפחות 
 

יימדדו לפי "נקודות " , כאשר המחיר כולל צנור מריכף בצבע אדום  – נקודת רמקול כריזה  .ו
מ"מ עם כבל כריזה משולב גילוי אש  מסוכך ומתאים למערכת גילוי כתובתית  16בעל קוטר 

מטר כבל ביציאתו  1.5יזה לכל אביזר מערכת כריזה  לרבות השארת לפחות מושלבת כר
 מהצינור . 
 

 -תקניים ישראליים רלוונטים לנקודות
 , 1149, ת"י 1109, ת"י 145על חלקיו, ת"י  62, ת"י 2.1חלק  33ת"י 
  ,1-3-חלקים 1154ת"י 
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 מיזוג אוויר ואוורור -15פרק 
 
 

 מפרט טכני מיוחד .1
   
 תוכניות וסידור כללי 1.1 
    
התוכניות המצורפות למפרט זה מראות את הסידור הכללי ואת העבודה שיש לבצע.  1.1.1  

המקום המדויק וסידור הציוד צריכים להיקבע לפי התקדמות העבודה ובצורה שתתאים 
 למבנה. הגורמים הקובעים הם התוכניות המעשיות של הבניין והמציאות בבניין.

    
התחברויות ליחידות וכד' מיועדות בעיקרן לתיאור כללי של המחבר. החיבור המציאותי  1.1.2  

ייעשה בצורה המתאימה לכל מקרה, על מנת לאפשר התפשטות, מעבר אנשים והפחתת 
 המקום הנדרש עד למינימום.

    
רק עפ"י תוכניות  התוכניות הנן תוכניות לביצוע. למרות זאת על הקבלן לבצע את העבודה 1.1.3  

 מעודכנות, או עפ"י תוכניות ייצור שהקבלן יכין, ואשר יאושרו ע"י המתכנן.
    
 המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודה למספר קבלנים. 1.1.4  
   
 בחירת הציוד 1.2 
    
 ציון שמות יצרנים או מספר קטלוגי של ציוד, בא לציין דרגת טיב.  

להגיש לאישור חומרים או ציוד של יצרנים אחרים )במידה והיצרן ודגם הציוד לא נדרשו  הקבלן רשאי
בלעדית כדרישת תכנון( בעלי אותה איכות והתאמה לתפקיד, בתנאי שהם תואמים את דרישות 

המפרט והתוכניות. המתכנן אינו מתחייב לאשר אותם. לשם קבלת אישור על הציוד בין אם הוגדר 
על הקבלן להגיש אינפורמציה מספקת על הציוד, כגון: דף קטלוגי, מידות כלליות, במפרט או אחר, 

נתוני פעולה, פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת דרושה. לא יירכש ולא יותקן, כל פריט ציוד לפני 
 קבלת אישור המתכנן.

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את כל הציוד לקבלן.
    
 טיב העבודה 1.3 
    
כל העבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר, בצורה יציבה, נקיה ומקצועית, ע"י בעלי מקצוע מנוסים   

בעבודתם. בדיקה סופית של טיב העבודה והחומרים תעשה בסיום העבודה, ע"י המתכנן. כל הבדיקות 
כנדרש והביקורות האחרות הן זמניות, הבדיקות והאישורים אינם משחררים את הקבלן מאחריותו, 

 במסמכים.
    
 הכישורים הנדרשים מהקבלן 1.4 
    
 170-בעל היותו קבלן רשום ובעל סיווג  הקבלן יידרש להציג אישור מרשם הקבלנים  

 לפחות. 2קבוצה 
שנים לפחות בסוג ההתקנות הנדרש בפרוייקט, ולהציג  5על הקבלן להוכיח ניסיון של 

 וסמך לציוד זה.את אישור ספק הציוד על היותו מתקין מ
    
   
   
   
 הגנה על הציוד 1.5 
    
כל עבודה, ציוד וחומרים של הקבלן או שהקבלן מספקם, חייבים להיות מוגנים בפני פגיעה במשך   

-העבודה וההרכבה, עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל נזק לציודו אשר ייגרם כתוצאה מאי
 בצורה ישירה או עקיפה ע"י עובדי הקבלן. מילוי התנאי הזה, בין אם נגרם

 הצנרת תיסגר ע"י פקקים או סגירות אחרות במשך זמן ההתקנה.
 הקבלן חייב לכסות את הציוד על חשבונו על מנת להבטיחו כנגד לכלוך של צבע, טיח וחומרי בנין.



 23 

   
 ניקיון 1.6 
    
את הפסולת והלכלוך שנוצרו בגין עבודתו. על הקבלן לנקות בסוף כל יום את מקום עבודתו ולהרחיק   

במידה והקבלן לא ביצע את הניקיון הנ"ל, יהיו המפקח או המזמין רשאים להורות על ביצוע הניקיון 
 ע"י עובדים אחרים ולחייב את הקבלן בהוצאות הניקיון.

    
 פיגומים ומעברים בבניין 1.7 
    
לביצוע העבודה, כגון: הסולמות, הפיגומים,  על הקבלן לספק את כל הציוד הנדרש 1.6.1  

הקרשים, המסלולים וציוד ההרמה הדרוש לביצוע העבודה על חשבונו. כל הציוד צריך 
 להיות בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות.

    
על הקבלן לבדוק את אפשרות העברת הציוד והרכבתו בבניין. במידת הצורך יתאם הקבלן  1.6.2  

 פקח ובאישור המתכנן, הכנת פתחים לצורך התקנת הציוד.עם המ
    
על הקבלן להביא בחשבון שהעברת ציוד וצנרת ממפלס למפלס, תיעשה באמצעות ציוד  1.6.3  

 הרמה מתאים על חשבונו ובתאום עם המפקח.
    
 תמיכות 1.8 
    
הדרושים לו לשם תמיכת הקבלן יספק וירכיב את כל התמיכות, החיזוקים והתליות  1.8.1  

 הציוד, הצנרת והתעלות בצורה שהמערכת תהיה חופשית מרעידות.
    
 תמיכות הצנרת תבוצענה כך שתתאפשר התפשטות כתוצאה משינויי טמפרטורה. 1.8.2  
    
 חיבורי צנרת אל ציוד רועד יהיו גמישים, כך שלא יועברו כוחות ורעידות לציוד וממנו. 1.8.3  
    
 חיצוב, מעברי צנרת, בסיסי ציוד 1.9 
    
הקבלן יוודא שכל הפתחים, המעברים וההכנות האחרות בבניין אמנם מתוכננים ומבוצעים  1.9.1  

לפי דרישות עבודתו העדכניות. במידה והפתחים והשרוולים לא בוצעו כיאות כתוצאה 
 ל חשבונו.השגחת הקבלן, ייזקף הדבר לחובת הקבלן והתיקונים ייעשו ע-מאי

    
שרוולים עבור מעברי צנרת יסופקו ע"י הקבלן במועדים שיקבעו ע"י המפקח. השרוולים  1.9.2  

יסופקו עם קוצי עיגון לבטון ועם פקקים מתאימים למניעת סתימות, ויורכבו ע"י הקבלן 
 בתיאום עם המפקח.

    
עבר התעלות )יבוצעו ע"י קבלן על הקבלן לדאוג לתיאום פתיחת כל הפתחים בקירות למ 1.9.3  

 הבניין(.
 מעברים דרך קירות בטון ייעשו בקדיחה ע"י קבלן הבניין.

    
יותקן על בסיסי בטון. הבסיסים קבועים ויבוצעו על ידי קבלן הבניין לפי  אוירציוד מיזוג ה 1.9.4  

ל בסיס תוכניות קונסטרוקציה אשר יוכנו על סמך תוכניות העבודה של הקבלן, במקרה ש
 מוחלק, יספק הקבלן זויתני פלדה.

בכל מקרה, על הקבלן להיות נוכח בשעת היציקה ולוודא שהעבודה מתבצעת בהתאם 
 לדרישותיו.

    
 הנחיות כלליות לעבודה 1.10 
    
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת שלא לפגוע ברכוש המזמין, רכוש הדיירים  1.10.1  

וש המשותף של הבניין. במידה ותהיה פגיעה כזו, על הקבלן יהיה בבניין והרכ האחרים
 לפצות או לספק פריט חליפי לפי דרישת המפקח.

    
 ביצוע העבודה יהיה בשלבים בהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט. 1.10.2  
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 היקף העבודה .2
   
 והעבודה למסירת מתקן מושלם.העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את כל החומרים, חומרי העזר  2.1 
    
למיזוג אויר, אוורור  ASHRAEהמערכת תותקן בצורה מקצועית טובה, כפי שבאה לידי ביטוי במדריך  2.2 

 .4חלק  994וקירור במהדורתו האחרונה ולפי תקן ישראלי 
    
 הציוד יעבוד בצורה שקטה, ללא רעידות או רעש יתר, בכפיפות לאמור לעיל. 2.3 
    
 העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת רק להם: 2.4 
    
 יחידות עצמאיות מושלמות מטיפוס אינוורטר לקירור/חימום בהתפשטות ישירה 2.4.1  
 יחידות טיפול באויר בהתפשטות ישירה 2.4.2  
 מפוצליםמזגנים  2.4.3  
 מערכות אוורור 2.4.4  
 ון ותעלות גמישותתעלות פח מגולו 2.4.5  
 מפזרים ותריסי אויר חוזר 2.4.6  
 צנרת ואביזריה 2.4.7  
 בידוד תעלות וצנרת 2.4.8  
 פיקוד ובקרה 2.4.9  
 עבודות חשמל 2.4.10  
 הפעלה ראשונה 2.4.11  
 הוראות הפעלה ואחזקה 2.4.12  
 שירות ואחריות. 2.4.13  
  
  
 פרט זהעבודות אשר אינן כלולות במ .3
   
מרכזיים ומערכות הפיקוד שלהם. אספקת הציוד תיעשה ע"י הקבלן -אספקת מזגנים מפוצלים ומיני 3.1 

 לרכוש את הציוד באופן עצמאי. יחליט שלא ן במידה והמזמי
   
לשם הזנת לוחות חשמל. ההזנה תבוצע בכבל שיונח ע"י אחרים  3X380V/50Hzאספקת מתח חשמלי  3.2 

 הראשי. מלוח החשמל
 ע"י הקבלן. –חיבור סופי של הכבלים ליחידות הטיפול באויר, ליחידות העיבוי ולמפוחים 

 אספקת הזנת חשמל ליחידות טיפול באויר. 3.3 
   
 אספקת והתקנת תריסי מעבר אויר בקירות, מחיצות ודלתות אלא אם צוין במפורש בתוכניות. 3.4 
   
 אקוסטיות. הכנת מסגרות ופתחים בתקרות 3.5 
   
צנרת ניקוז למזגנים, אך עבודת הקבלן כוללת חיבור מוצא הניקוז של יחידת מיזוג האויר לנקודת  3.6 

 הניקוז שתוכן עבורו ע"י אחרים ובדיקת תקינות זרימת המים.
   
 הכנת פתחים בקירות ובתקרות בטון. 3.7 
   
 יציקת בסיסי בטון לציוד. 3.8 
  
  
 עבודהתיאור ה .4
   
 .גבעתיים, עמישברח' ב מכבי שירותי בריאותשל  המרפאהמטרת המערכות למזג ולאוורר את  4.1 
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 יחוברואשר ומשאבת חום,  Heat Recoveryת עיבוי מטיפוס אינוורטר וצע ע"י יחידיתבמיזוג האויר  4.2 
קירור וחימום ים יאפשרו בחדר תוהמערכ)באמצעות צנרת ליחידות הטיפול באויר באזורים השונים 

 (.זמנית-בו
 .בקומה המפולשת שמעל המרפאהיחידות העיבוי ימוקמו 

   
 תנאי הטמפרטורה החיצונית לתכנון הם: 4.3 

 
    .35ºC       D.B טמפרטורת קיץ: 

                             26.5ºC    W.B. 
 

   .5.5ºC     D.B טמפרטורת חורף:
   
 נים לתכנון הם:תנאי הפ 4.4 

 
  .23ºC±1ºC  D.Bטמפרטורת קיץ:    
 .21ºC±1ºC  D.Bטמפרטורת חורף:  

 
 , ללא פיקוד לחות.50%-לחות יחסית: לא יותר מ

    
מפרט זה כולל את אספקת והתקנת כל חלקי המערכת, הפעלתם, וויסותם ואיזונם, על מנת למסרם  4.5 

 נדרש במפרט ובתוכניות הנלוות אליו.כאשר הם פועלים באופן סדיר ותקין, כפי ש
  
  
 חומר המוגש לאישור ע"י הקבלן .5
   
תוכניות הקבלן יהיו מבוססות על הציוד שאושר ע"י המתכנן, וכן על התוכניות האחרונות של הבניין  5.1 

 והמציאות בבניין.
    
 כדלקמן:לפני התחלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור תוכניות ונתונים  5.2 
    
שרטוטי הרכבה כללית, העמדת ציוד במבנה, המבוססים על ציוד שאושר ויסופק הלכה  5.2.1  

 למעשה.
    
 שרטוטי ייצור של יחידת העיבוי. 5.2.2  
    
 שרטוטי הרכבה וייצור של יחידות הטיפול באויר. 5.2.3  
    
 ם שנדרש.שרטוטי הרכבה וייצור של תעלות אויר במקו 5.2.4  
    
 פרטי תמיכה, תלייה ומהלך צנרת ותעלות במקומות הנדרשים. 5.2.5  
    
מדפי פרטים וקטלוגים מלאים של כל הציוד: יחידת עיבוי, יחידות טיפול באויר, מפוחים,  5.2.6  

 תעלות גמישות וכד'.אש, 
   
רים את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד אישור המתכנן לשרטוטי העבודה ו/או פרטי ציוד, אינם משחר 5.3 

 ו/או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי במפרט והתוכניות.
   
   
 צביעה .6
   
כל חלקי הציוד מפח שחור או פלדה רכה, ייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד נגד חלודה ושתי שכבות צבע  6.1 

ר אחרת. לפני צביעת הראשונה, ייעשה סינתטי עליון הגוון העליון יהיה אפור פלדה, במיקרה ולא נאמ
 ניקוי יסודי. פחים נקיים יעברו ניקוי והסרת שומנים ע"י טינר או ממיס מתאים אחר.

חלקים עם חלודה ינוקו ע"י מנקה כימי מתאים, אותו יש לשטוף בסוף התהליך, או ע"י מברשת 
 מסתובבת עד שתיעלם החלודה לחלוטין.

 יכל.לפי הנחיות האדר –גוון התעלות 
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כל המפוחים וחלקיהם, כולל המפוחים ביחידות, יעברו ניקוי בחול עד לדרגה של כמעט לבן, מיד לאחר  6.2 

הניקוי, ולא יותר משעה אחריו יעברו צביעה בצבע אפוקסי יסוד. לאחר זמן ייבוש מתאים, לפי 
 ן.הוראות היצרן, ייצבע הציוד בשכבת צבע יסוד נוספת כנ"ל ועליו צבע עליו

    
כל האומים והדסקיות יהיו מגולוונים או מצופי קדמיום, על הקבלן לספק את כל הציוד הקנוי עם  6.3 

 ברגים, אומים ודסקיות מגולוונים.
    
צבע (. 240µהצבע העליון של הפנלים במזגנים ובלוחות החשמל יהיה אפוי בתנור )שכבה סופית בעובי  6.4 

 .היסוד יהיה צבע נגד חלודה
 פנלים מגולוונים ייצבעו בתחילה בצבע מקשר פריימר ועליו צבע יסוד.

 גוון היחידות לפי הנחיות האדריכל.
   
שכבות צבע אפוקסי מתאים לצביעה על גבי בטון.  4-בסיסי הציוד מבטון ייצבעו בהתאם להוראות ב 6.5 

 הכנת השטח והצביעה תיעשה ע"י הקבלן.
 הגוון לפי הנחיות האדריכל.

  
  
 ניקוי, בדיקות, ניסויים והכנסה לפעולה .7
   
 ניקוי הצנרת, הבדיקות, הניסויים והכנסת כל המערכת לפעולה, ייעשו ע"י הקבלן. 7.1 

ימים מראש על כוונתו לבצע פעולות אלו, על מנת לאפשר את נוכחות  7על הקבלן להודיע לפחות 
 המפקח במידה וימצא לנכון.

   
טוף את הצנרת לפני הכנסת המתקן לפעולה. השטיפה תיעשה כך שהלכלוך לא יעברו דרך הקבלן יש 7.2 

 הציוד.
 הקבלן יתקין מסננים זמניים בצינורות ויסירם בתום השטיפה.

 עם סיום השטיפות לא יהיו בצנרת חול, סיגים וכיו"ב.
   
ן לבודד לפני הבדיקה אביזרים אטמ'. על הקבל 14-הקבלן יבצע בדיקות לחץ לצנרת. הבדיקה תיעשה ב 7.3 

שעות ואסור שבזמן זה תורגש ירידה בלחץ. יש  24-שאינם עומדים בלחץ זה. זמן הבדיקה יהיה כ
 להקפיד שבזמן בדיקת הלחץ לא יהיה אויר בצנרת. יש לסיים בדיקה זו לפני בידוד הצנרת.

   
במשך תקופה זו על הקבלן לעבור ולנקות  על הקבלן להפעיל את הציוד באופן ניסיוני במשך שבוע רצוף. 7.4 

את כל המסננים. אחרי גמר פעולות הניקוי, יוציא הקבלן את ליבות המסננים הזמניים שבמערכת, לפי 
 הוראת המפקח.

   
 הקבלן יבדוק ויווסת את זרימת הקרר בצנרת לפי הנחיות היצרן. 7.5 

 
 

 שילוט, סימון, סכמות והוראות הפעלה ואחזקה .8
   
 סימון 8.1 
    
כל אלמנט פונקציונלי של המערכת כגון: יחידות טיפול באויר, יחידת עיבוי, מפוחים וכו',  8.1.1  

ס"מ ועליו מוטבע מספר החלק ותפקידו כפי שמופיע  20X10יסומן ע"י שלט סנדוויץ' בגודל 
 בסכימה.

    
 50ונלי, דסקית פלסטיק סנדוויץ' בקוטר הקבלן יספק ויחבר על חשבונו לכל אביזר פונקצי 8.1.2  

 מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו, כפי שמופיע בסכימה.
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 הוראות הפעלה ואחזקה 8.2 
    
עותקים. ההוראות צריכות להימסר בצורת חוברת ציוד  3-הקבלן יספק הוראות הפעלה ואחזקה ב  

ם את תעודות האחריות של הציוד ואישורי בדיקת מתקן ותיק שרטוטי עבודה כמבוצע, התיק יכלול ג
החשמל ע"י בודק מוסמך. ההוראות יכללו את כל האינפורמציה הדרושה לאחזקה מונעת, טיפול שוטף 

 ."מכביבמפרט הטכני של "ו'  המפורט בנספחלפי  וכן תיקונים וטיפולים תקופתיים
 הכנסה לפעולה.ימים את נציג המזמין בתום שלב ה 7הקבלן ידריך במשך 

   
 אחזקה ושירות 8.3 
    
מיום הקבלה הסופית של המתקן ע"י המתכנן, את כל פעולות האחזקה  שנים 3הקבלן יבצע במשך   

והשירות הדרושות, כולל: שימון,  גירוז, מתיחת רצועות, החלפת מסננים, תיקוני אטמים, פירוק 
. כל החומרים הדרושים לביצוע האחזקה "מכבישל "לפי המפורט בנספחים ד, ה במפרט הטכני  וניקוי

והשירות יהיו על חשבון הקבלן. הפעלת המרכיבים השונים וסיור שגרתי יומי, הם חלק מהפעלת 
 המתקן וייעשו ע"י נציג המזמין עפ"י ההדרכה שיקבל מהקבלן.

רטו: מטרת כל ביקור של הקבלן לצורך ביצוע שירות, יתועד בכתב והמזמין יקבל  דו"ח ובו יפו
 הביקור, מהות העבודה שבוצעה, תיאור התקלה ואופן תיקונה.

   
   
 אחריות 8.4 
    
. התאריך הקובע הוא מועד קבלת שנים 3-לאחריות הקבלן על העבודות והציוד המותקן תהיה   

 המתקן ע"י המפקח והמתכנן. במשך תקופה זו חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה וזאת על סמך
 שעות ממועד הקריאה. 24קריאת המזמין בתוך 

הקבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה כפגום בתוך תקופת האחריות, ויתקין חלק חדש ותקין במקומו. 
לא יבוא הקבלן לבצע את התיקון במועד הנ"ל, יבצע המזמין באמצעות עובדים אחרים ויחייב את 

 ".מכביהטכני של "לפי המפורט בנספחים ד, ה במפרט  הקבלן בהוצאות
 חודשיים לפני תום תקופת האחריות יודיע הקבלן למזמין על סיום האחריות הקרוב.

   
 קבלה סופית של המתקן 8.5 
    
לקבלה סופית של המתקן יכין הקבלן דו"ח מדידת לחצי דחיסה ויניקה, זרם במנועים,  8.5.1  

 קום מייצג בשעות שונות.כמויות אויר ביחידות וטמפרטורות אויר בכל אזור במ
 ".מכבילפי המפורט בנספחים ד, ה, ו' במפרט הטכני של "

    
ימים לפני מועד קבלת המתקן יגיש הקבלן לאישור המתכנן את הוראות ההפעלה  7 8.5.2  

 והאחזקה וכן סכמות סופיות של המתקן.
    
יעביר אישור בכתב לכך לידי הקבלן יבדוק את כל כיווני הגנות המנועים והמדחסים ו 8.5.3  

 המתכנן.
    
שסופקו על  האוורורמיזוג האויר והקבלן אחראי להזמנת מכון התקנים לבדיקת מערכות  8.5.4  

 ידו. הקבלן יהיה אחראי לאישור המתקן ע"י מכון התקנים.
 עלות הבדיקה תחול על הקבלן.

  
  
 אוורור ומיזוג אויר .9
   
 מיזוג אויר תעלות אוורור ו 9.1 
    
הקבלן יספק וירכיב את כל התעלות המצוינות בשרטוטים ובהתאמה לתוכניות הבניין  9.1.1  

העדכניות ולמציאות בבניין. העבודה כוללת את התעלות, התמיכות, התליות, החיזוקים 
 והאטימות כנדרש. 
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לן יגיש רצועות פח לאישור לפני התעלות תבוצענה מפח מגולוון באיכות כיפוף גבוהה. הקב 9.1.2  
כך יכופף חזרה. לא תורשה כל הפרדה בין  -, ואחר180˚-התחלת הייצור. הפח יכופף ב

, SMACNAהגלוון לפח. העובי והמבנה יהיו כמצוין בתוכניות בכפיפות להוראות מדריך 
 התעלות תהיינה קשיחות ואטומות במידה סבירה כמקובל במקצוע.

    
, 1:5ות והתחברויות בתעלות ייעשו, במידת ולא צוין אחרת, בשיפוע ביחס של הצרוי 9.1.3  

 .1:3ובמקרה שהמקום אינו מאפשר זאת, ביחס של 
    
קשתות יעשו ברדיוס מרכזי השווה למידה התעלה שבמישור הרדיוס. לא יהיו זוויות חדות  9.1.4  

תוכניות, תיעשה קשת בתעלות. במידה ואין מקום לרדיוס רגיל, ובהתאם למצוין ב
 ס"מ עם כנפי כיוון פנימיות כמצוין בתוכניות. 10מינימלית ברדיוס אחיד של 

    
 מכנסים ייוצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע"י סמרור מתאים. 9.1.5  
    
קטעי תעלה בגדלים שונים מהסוגים הבאים: קטע  3על הקבלן להכין בתחילת עבודתו  9.1.6  

קטע עם מעבר וקשת. לאחר קבלת אישור המתכנן על קטעים אלו, יוכל הקבלן  מכנסים,
להתחיל בביצוע העבודה. במידה ויוחלף קבלן משנה לפחחות באתר, יהיה צורך לחזור 

 ולאשר דוגמאות.
    
. כאשר תעלות מעל רוחב מסוים, SMACNAעובי הפח וסוג החיבור יהיו בהתאם להוראות  9.1.7  

 עשו באמצעות אוגנים.החיבורים יי
    
 התפרים בתעלות מחוץ למבנה ייאטמו באמצעות תחבושת סילפס מסוג "אקריל פז". 9.1.8  

 במחיר התעלה. כלולמחיר האיטום 
    
)התעלות  AF-016" דגם AMERIFLEXהתעלות הגמישות תהיינה כדוגמת תוצרת " 9.1.9  

 .1001המתאים לת"י ווה ערך מאושר )בתעלות ללא בידוד( או ש AF-012-המבודדות( ו
 מ'. 1לא יאושר שימוש של תעלות גמישות באורך העולה על 

   
 בידוד תעלות  9.2 
    
 כל הבידוד יהיה פנימי, אלא אם צוין אחרת בתוכניות. 9.2.1  
    
גיזת  " עםאיזוקםהבידוד הפנימי בתעלות המלבניות יהיה ממזרוני צמר זכוכית כדוגמת " 9.2.2  

 בתעלות מחוץ למבנה(. 2)או " 1בעובי " 1001המתאים לת"י סיבי זכוכית או כל בידוד 
    
אחרי חיתוך פתח בתעלה מבודדת בידוד פנימי, יש להדביק את הפינות החתוכות של  9.2.3  

לפי  –מזרוני הבידוד ע"י פסי נייר אלומיניום מודבק בצורה יציבה או ע"י פח מגולוון 
 בנוסף להדבקה יחובר הבידוד לתעלה באמצעות סמרור.תכנן. בחירת המ

    
קטעי תעלות מבודדות ולקבל את אישור המתכנן על  3על הקבלן להכין  1כנזכר בסעיף  9.2.4  

 ביצוע העבודה.
   
 חיבורים גמישים ומבודדי רעידות  9.3 
    
 Cº250-עמיד ביהיו עשויים מחומר החיבורים הגמישים שבחיבורי יחידות מיזוג האויר  9.3.1  

. החיבור הגמיש לא ישא או יעביר שום משקל וצריך 1001למשך שעתיים ומתאים לת"י 
 מתוח, כאשר על החיבור הגמיש יותקן פח להגנה.-להיות מורכב בלתי

    
 יחידות העיבוי יונחו על גבי בולמי זעזועים לפי המלצת היצרן. 9.3.2  

 כלול במחיר היחידה. מחיר בולמי הזעזועים
   
 מפזרי ומחזירי אויר 9.4 
    
" עם יעדמפזרי ומחזירי אויר קיריים יהיו עשויים מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת " 9.4.1  

 עלים שתי וערב, העלים הקדמיים אנכיים, אלא אם צוין אחרת בתוכניות.
 מפזר.כל מפזר יצויד במצערת וויסות. מחיר המצערת כלול במחיר ה
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 ".יעדמפזרי אויר תקרתיים יהיו עשויים מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת " 9.4.2  

 כל מפזר יצויד במצערת וויסות. מחיר המצערת כלול במחיר המפזר.
    
כדוגמת תוצרת  45˚-מחזירי האויר יהיו עשויים מאלומיניום משוך עם להבים קבועים ב 9.4.3  

 ".יעד"
הניתן לפתיחה באמצעות ברגים,  RTFש יותקן מחזיר אויר כדוגמת דגם במקומות שיידר

 אשר יכלול בתוכו מסנן לשטיפה עם מסגרת פח מגולוון.
    
על הקבלן לספק ולהרכיב את מסגרות העץ שלתוכן יורכבו מפזרי ומחזירי האויר ללא  9.4.4  

 תוספת מחיר, עבודה זו תיעשה בתאום הדוק עם קבלן התקרה.
    
מפזרי ומחזירי אויר בתקרה כפולה או בסינר גבס יורכבו בתיאום בין הקבלן לקבלן  9.4.5  

התקרה. פרט ההרכבה ייקבע בהתאם לסוג התקרה. מיקום מדויק של מפזרי האויר ייעשה 
 בתיאום עם תוכניות האדריכלות.

    
 דריכל.המפזרים ומחזירי האויר ייצבעו בתנור. הגוון לפי בחירת הא 9.4.6  
   
 יחידות טיפול באויר 9.5 
   
" או שווה ערך מאושר לפי LGתוצרת "כדוגמת הקבלן יספק וירכיב יחידות טיפול באויר  9.5.1  

 ובמקום המופיע בתוכניות. בגודלהחלטות המזמין, מנהל הפרוייקט והמתכנן 
    
סנני אויר לשטיפה, לוח חשמל היחידה תכלול בין היתר בית ושלד, מפוחים, סוללות, מ 9.5.2  

ופיקוד, מנועים, כבלי חשמל, וכל שאר הציוד הדרוש לפעולה תקינה גם אם לא צוין בפרוש 
פאזי יסופק משנה מהירות לצורך וויסות -במפרט. עם כל יחידה בעלת חיבור חשמל תלת

 כמות האויר.
    
 ל כל אביזרי הניתוק והפיקוד.היחידות יובאו לאתר כמוצר מוגמר של בית החרושת כול 9.5.3  
    
בית היחידה יהיה מחוזק וקשיח במידה מספקת ובצורה שתבטיח מפני רעידות בעת  9.5.4  

 הפעולה.
 לכל החלקים הפנימיים תהיה גישה ע"י פירוק פנלים.

, מאותה דרגת 1כל מבנה היחידה יהיה מבודד בידוד אקוסטי פנימי מסיבי זכוכית בעובי "
 וד התעלות.טיב של ביד

    
 חיבור הצנרת והחשמל ליחידה יהיו כאלה שיאפשרו פירוק נוח. 9.5.5  
    
מ"מ לפחות.  15המסננים יהיו מטיפוס מסגרות מגולוונות עם אלמנט סינון לשטיפה בעובי  9.5.6  

 מסגרות המסננים תתאמנה למבנה, כך שלא יתאפשר מעבר אויר אל מחוץ למסנן.
 נחשון יותקן מתחת ליחידה ויהיה לשליפה מלפנים.-פוחהמסנן ביחידות מ

    
הרשום בנתונים המופיעים בקטלוג  מפלס הרעש כתוצאה מפעולת היחידה לא יעלה על  9.5.7  

 " ולפי תנאי המדידה המפורטים בו.LGחברת "
    
 היחידות יצוידו בתרמוסטט חדר מקורי של יצרן הציוד. 9.5.8  
    
 ל היחידות לא יעלה על המסומן בתוכניות.גוד 9.5.9  
    
 העבודה תכלול חיבור היחידה להזנת חשמל, למערכת הפיקוד ולנקודת ניקוז. 9.5.10  
    
 לפירוט על מערכת הפיקוד, ראה סעיף בקרה ופיקוד. 9.5.11  
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 יחידת עיבוי מטיפוס אינוורטר 9.6 
   
מתוצרת  Heat Recoveryיחידת עיבוי מטיפוס אינוורטר משאבת חום  הקבלן יספק ויתקין 9.6.1  

"LG ובמקום  בגודל, מנהל הפרוייקט והמתכנן המזמין" או שווה ערך מאושר לפי החלטות
 המופיע בתוכניות.

    
-Rוכן תכלול: גז קירור  14היחידה תכלול את כל ההגנות הדרושות לפי המפורט בפרק  9.6.2  

410Aשמן וכד ,.' 
היחידה תהיה מוכנה להפעלה עם השלמת החיבורים. הפעלתה הראשונה של היחידה 

 תיעשה ע"י טכנאים מורשים של היצרן.
    
המכונה תצויד בציוד אוטומטי לוויסות תפוקה באמצעות ווסת מהירות למדחסים  9.6.3  

 ולמפוחי העיבוי.
    
 ת של היצרן.המדחסים יעטפו בשמיכות אקוסטיות מקוריו 9.6.4  
    
בית היחידה יהיה מחוזק וקשיח במידה מספקת ובצורה שתבטיח מפני רעידות בעת  9.6.5  

 הפעולה.
    
, שקטים במיוחד עם מנועים נפרדים. AIR FOILמפוחי המעבה יהיו ציריים מטיפוס  9.6.6  

סל"ד,  1,450פאזיים שקטים במיוחד במהירות סיבוב של -המנועים החשמליים יהיו תלת
 ללא שריקה מגנטית.

    
הרשום בנתונים המופיעים בקטלוג  מפלס הרעש כתוצאה מפעולת היחידה לא יעלה על  9.6.7  

 " ולפי תנאי המדידה המפורטים בו.LGחברת "
    
 לפירוט על מערכת הפיקוד, ראה סעיף בקרה ופיקוד. 9.6.8  
   
 מפוצליםמזגנים  9.7 
   
מטיפוס אינוורטר מפוצל ויתקין במקומות המסומנים בתוכניות, יחידות מזגן  ן יספקהקבל 9.7.1  

 לקירור וחימום.
    
" לא יאושר ציוד אלקטרהאו " "תדיראןתוצרת "כדוגמת כל יחידה תהיה מוצר מוגמר  9.7.2  

 מתוצרת אחרת.
    
ר פלסטי גמיש וסיפון( ולהזנת העבודה תכלול חיבור המזגן לנקודת הניקוז )באמצעות צינו 9.7.3  

 החשמל אשר יוכנו ע"י אחרים.
    
 יחידות העיבוי ייצבעו כמפורט בפרק צביעה. 9.7.6  
    
הרשום בנתונים המופיעים בקטלוגים  מפלס הרעש כתוצאה מפעולת היחידה לא יעלה על  9.7.4  

 " ולפי תנאי המדידה המפורטים בהם.תדיראן" חברתשל 
    
 שכבות גומי מחורץ. 2יחידות העיבוי יותקנו לפי המתואר בתוכניות ועל גבי  9.7.5  

 ".שחקיםמתקני העמדת היחידות והסורגים יהיו מגולוונים באבץ חם כדוגמת תוצרת "
 כל סורג יסופק עם מנעול תליה ומפתח מסטר.

   
   
 צנרת גז ואביזריה, תליות  ובידוד 9.8 
כיב צנרת נחושת, כולל כל האביזרים בין המאיידים ליחידות העיבוי. על הקבלן יספק ויר 9.8.1  

הקבלן להגיש סכימת צנרת ואביזרים מדויקת שתתאים לציוד המסופק על ידו עם ציון 
 קוטרי הצנרת וכו'.

על הקבלן לוודא כי עובי הדופן של הצנרת שתותקן יתאים ללחצי עבודה של 
 לפי הנחיות היצרן. 410A-Rקרר 
" או שווה דנפוסמי ההתפשטות ושאר אביזרי צנרת הנחושת יהיו כדוגמת תוצרת "שסתו

 ערך מאושר.
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( יהיו LONG RADIUSצנרת נחושת, מעברים, חיבורים, קשתות מטיפוס ארוך בלבד ) 9.8.2  

 חדשים ונקיים, מייצור מוכר ומוסמך ובקוטר מתאים כמסומן בתוכניות וכמפורט. 
 כונה בקווי צנרת.לא יהיו כיפופים במ

חיבורי הצנרת ייעשו בהלחמת כסף ובזמן ההלחמה יוזרם גז חנקן או ארגון למניעת 
 התחמצנות והצטברות פיח.

    
או במקרים חריגים בלבד. חיבורי ההברגות  ½חיבורי צנרת בהברגות יהיו רק עד לקוטר " 9.8.3  

 ואביזרים.)ארה"ב( וישמשו רק לחיבורי מכשירים  SAEיהיו לפי תקן 
    
. ⅜חיבורי צנרת גמישים לבלימת זעזועים יותקנו בחיבורים למדחסים בקוטר של " 9.8.4  

 בקטרים קטנים יותר תותקן "לולאה" למניעת רעידות.
    
בכל מקרה תחוזק הצנרת )כולל צנרת הניקוז( במרחקים כאלה שצינור כלשהו לא יתכופף  9.8.5  

מ'. החיזוקים יהיו  1.5המרחקים בין החיזוקים לא יעלו על וישקע בגלל משקלו העצמי. 
 שווים ועם הפרדת רעידות מהמבנה באמצעות תושבות גומי.

    
חיזוקי הצנרת ייעשו באמצעות מהדקים בקוטר מתאים למניעת כיווץ הבידוד או מעיכת  9.8.6  

 הצינור.
    
ע הקבלן איטום בין צנרת הגז והשרוולים, במעברי הצנרת דרך קירות, רצפות ותקרות יבצ 9.8.7  

 באמצעות מרק גמיש שאינו מתקשה.
    
אטמ' והצינורות יושארו בלחץ עד  20צנרת הגז תיבדק לאחר השלמת ההתקנה בלחץ של  9.8.8  

 לאחר השלמת עבודות הבניה במקומות בהם לא תהיה גישה לבדיקה לאחר גמר ההתקנות.
 .28"-שה וואקום ללפני ההפעלה ומילוי הגז ייע

    
" עם הדבקות ואיטום ארמפלקסבידוד הצנרת בקווי היניקה והנוזל הקר יהיה באמצעות " 9.8.9  

 במקומות החיבור.
 מ"מ. 8": ארמפלקסעובי מינימלי לבידוד "

 .נפרדכל צינור יותקן בתוך שרוול בידוד 
 ".ל פזאקריכל הצנרת מחוץ למבנה תיעטף באמצעות תחבושת סילפס מסוג "

    
והתקנתם תיעשה בצורה  מפח מגולווןמחוץ למבנה יונחו הצינורות בתוך תעלות חשמל  9.8.10  

 נאה וישרה.
    
 מדפי אש 9.9 
    
כדוגמת תוצרת  1001הקבלן יספק וירכיב מדפי אש ממונעים בעלי אישור תקן ישראלי  9.9.1  

 ".יעד"
    
נועים מוחזרי קפיץ עם תמסורת ישירה כדוגמת תוצרת מדפי האש יופעלו ע"י מ 9.9.2  

"BELIMO מתח הפעולה של המנועים יתואם בין קבלן החשמל לקבלן מיזוג האויר, תוך ."
 במידת האפשר. 24Vמתן עדיפות להפעלה במתח של 

    
 כל מדף אש המותקן בתוך תעלה יצויד בפתח גישה במידות מתאימות. 9.9.3  
  
  
 חשמל עבודות .10
   
הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות למערכות מיזוג האויר מהמקום בו נגמרת  10.1 

עבודת קבלן החשמל. קבלן החשמל יביא זרם עד ללוח החשמל שיספק הקבלן. החיבור הסופי אל 
לוחות, חיווט הלוחות, כולל נעלי כבלים, יהיה ע"י הקבלן. עבודת הקבלן תכלול בין השאר התחברות ל

בין הלוחות כנדרש, קווי זרם ופיקוד אל המנועים והציוד והתחברות אליהם )אלא אם נאמר במפורש 
 שהדבר ע"י אחרים( ובדיקות חברת החשמל.
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, התקן הישראלי, חוק 08כל עבודות החשמל יבוצעו לפי המפרט הטכני הכללי למתקני חשמל פרק  10.2 
 החשמל ודרישות חברת החשמל., התקנות לחוק 1954החשמל 

   
 קווי הפיקוד ייעשו במוליכי פי.וי.סי.. 10.3 

   
שיעברו בתעלות פח או בצינורות  Hallogen Free N2XHקווי הכוח מהלוחות למנועים יהיו בכבלי  10.4 

ה מוגן מגולוונים. צינורות אלו יונחו במילוי הרצפה ויצאו בזקף מתאים ליד הציוד. החיבור למנוע יהי
 ע"י צינור פלסטי גמיש.

במקרה שהמנוע נמצא בגובה, יהיה החיבור עליון ואז יונח כבל במגש מתאים על התקרה או על 
 הקירות. יש לקבל אישור המפקח על תוואי צנרת זו.

   
וקובץ תקנות  557עם בידוד כבה מאליו לפי תקן ישראלי  Hallogen Free N2XHהכבלים יהיו מסוג  10.5 

 .6048רד האנרגיה מש
   
התקנת צינורות מריכף תחת הטיח תעשה בקווים ישרים, אופקיים או אנכיים בלבד. קוים אלכסוניים  10.6 

 יהיו אסורים בהחלט, אלא במקרים שיאושרו ע"י המתכנן. גובה הצינורות לא יהיה בשום אופן קטן 
 מ' מעל הרצפה.  1.80-מ

   
צבעים שונים, בהתאם לתפקידם ובכפיפות לדרישות התקן הישראלי העדכני, בדוד המוליכים יהיה ב  10.7 

ממ"ר יחוברו באמצעות  2.5 -על מנת לאפשר הבחנה נוחה ביניהם. מוליכים בעלי שטח חתך קטן מ
 2.5 -מהדק תותב מבקליט או חרסינה בגודל תקני. אל קצוות המוליכים שחתכם שווה או גדול מ

מתאימות ולחברן ע"י בורגי פליז אל פסי צבירה שישבו על מבודדי  ממ"ר, יש להלחים נעלי כבל
 חרסינה. 

 שום חיבורים בין מוליכים לא יבוצעו מחוץ לתיבות ואביזרים. 
   
 ליד כל יחידה יותקן מפסק בטחון מסוג "פקט". 10.8 
   
 תקן.תיבות הסתעפות יצוידו בבורגי פליז, אשר ישמשו לחיבור מוליכי הארקה למ 10.9 
   
הקבלן יתקין נקודות הארקה עבור כל פריט ציוד המסופק על ידו כגון: יחידת מיזוג אויר, תעלות וכד',  10.10 

החיבור של כל הגופים המתכתיים יוארק לפס השוואת פוטנציאלים, בחתך נחושת כפי הנדרש בחוק 
 החשמל.  

   
מ"מ קשורים עם חלקי עץ בקצוות בתוך  4ילון בקוטר בכל המובילים הריקים יושחלו חוטי משיכה מני 10.11 

 ארגז המעבר.
בעבודת התקנת המוליכים והכבלים כלולה גם השחלה בצינור או התקנה בתעלות לכבלים, נעלי  10.12 

 כבלים, שלטי זיהוי וכו'.
   
, ההסתעפויות בעבודת התקנת התעלות וסולמות הכבלים כלולים כל החיזוקים, המחברים, הכיפופים 10.13 

 וחומרי העזר הדרושים לביצוע מתקן מושלם. 
   
הקבלן אחראי להזמנת חברת החשמל לעריכת בדיקות קבלה של עבודות החשמל שסופקו על ידו.  10.14 

 הקבלן יהיה אחראי לקבלת המתקן ע"י חברת החשמל.
  
  
 פעולת המערכת, הפעלתה ובקרה אוטומטית .11
   
פק וירכיב מערכות בקרה והפעלה אוטומטיות וידניות מושלמות, בהתאם למתואר בתכניות הקבלן יס 11.1 

 ולהלן.
   
לכל המנועים והאלמנטים החשמליים יהיו מתגי פיקוד תלת מצבים: אוט', מפסק, יד'. מצב ידני ישמש  11.2 

יופעלו האלמנטים בעיקר להפעלות ניסוי ולמטרות אחזקה. בדרך כלל המתגים יהיו במצב אוטומטי בו 
 לפי סדר הפעלה מסוים.

   
 לוח יחידת העיבוי יכלול את ההגנות הבאות: תרמוסטט ליפופי מנוע, מגני לחץ גבוה ונמוך.  11.3 

שמירת לחץ ראש של המדחס תעשה ע"י שינוי מהירות הסיבוב של מפוחי סוללת העיבוי באמצעות 
 ווסת מהירות.
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 של המערכות יתבצע כדלקמן: הפיקוד על תפוקת הקירור  11.4 
מערכת הפיקוד המרכזית של יחידת העיבוי תזהה את תפוקת הקירור הנדרשת לפי הנתונים שיתקבלו 

מיחידות הקצה ובהתאם לכך תשתנה מהירות הסיבוב של המדחסים באמצעות ווסת מהירות, על מנת 
 לשמור על משטר לחצים קבוע במערכת. 

   
 יפול באויר יהיה כדלקמן:הפיקוד על יחידת ט 11.5 

תרמוסטט חדר יפקד על מצב הפתיחה או הסגירה של שסתום ההתפשטות האלקטרוני בדרישת קירור 
 או חימום, לפי הטמפרטורה הדרושה.
 רגש הטמפרטורה יותקן באויר החוזר.

   
ראשי. על הפעלת מפוחי האוורור תיעשה באמצעות טיימר עם תכנות שבועי שיותקן בלוח החשמל ה 11.6 

 הקבלן לוודא פעולה תקינה של המפוח באמצעות הטיימר.
   
במקום שייקבע ע"י המפקח יותקן פנל הפעלה מרחוק מקורי של יצרן הציוד ליחידות הטיפול באויר  11.7 

 חורף" וטיימר עם תכנות שבועי.-תקלה", מצב "קיץ-שיכלול נוריות "פעולה
  
  
 אופני מדידה .12
   
 לליכ 12.1 
    
 כתב הכמויות מחולק לפרקים בהתאם למערכות השונות.  12.1.1  
    
המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודה למספר קבלנים בכל צורה שימצא  12.1.2  

 לנכון.
    
המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את כל הציוד או חלקו, ובמקרה כזה הקבלן ירכיב  12.1.3  

 התאם להנחיות היצרן, לתכניות ולמפרט.אותו ב
    
 תנאים כלליים 12.2 
    
יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט וביתר מסמכי החוזה,   

כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות להלן, כל עוד אין הם עומדים 
 בסתירה אתם.    
ים,  הכלול בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אין בכוחו הדגשת פרט מסו

 לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה. 
נתגלתה סתירה בין סעיף בכתב הכמויות לבין סעיף באחד משאר מסמכי החוזה, יחשב מחיר 

 המתייחס לכתוב בכתב הכמויות. 

  

   
 מחיר מוצר "שווה ערך" 12.3 
   
המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו   

המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך 
יחייבו שינוי בתכנון. טיבו, איכותו, סוגו מבחינת הטיב למוצר הנקוב וגדליו הפיסיים לא יהיו כאלה ש

 ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המתכנן.   
היה וקיים הפרש בין מחיר המוצר שננקב באחד המסמכים כאמור לעיל לבין מחירו של זה שנרכש 

 מחירי היסוד.     כ"שווה ערך" לו, יותאם שכר החוזה בכפיפות להוראות הכלולות בסעיף הקודם לגבי
   
 מחיר יסוד 12.4 
   
פירושו המחיר הנקוב בכתבי הכמויות ו/או בשאר מסמכי החוזה לגבי חומר או מוצר,  –מחיר יסוד   

והוא מתייחס למחירו של אותו חומר או מוצר במקום רכישתו. מחיר היסוד מתייחס למחיר נטו, מבלי 
 ורת, פחת והוצאות מכל סוג שהוא. להביא בחשבון העמסה ופריקה, הובלה, גז

 התאמת שכר החוזה תעשה תוך החלפת מחיר היסוד במחיר שבו נרכש החומר או המוצר בפועל. 
 ניתנה ע"י הקבלן הנחה או נדרשה תוספת לשכר החוזה, לא יוכלו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד. 
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 עבודות שלא ימדדו 12.5 
   
נית לעובדה שמספר עבודות הנושאות בדרך כלל אופי ארעי, ובין היתר מבני עזר תשומת לב הקבלן מופ  

זמניים, ניקוז זמני של האתר, סילוק עודפי חומרים ופסולת, עבודות אחזקה וניקוי תוך תקופת הבצוע, 
תאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח, וכן עבודות אחרות ושירותים למיניהם אשר מחייבים תנאי 

א נמדדים בסעיפים מיוחדים של כתב הכמויות. על הקבלן לכלול אפוא את ההוצאות בגין ל –החוזה 
 עבודות אלו במחירי היחידה המוצגים על ידו.  

   
   
 מחירי היחידה 12.6 
   
אם לא צוין במפורש אחרת במפרט ו/או בסעיפים של כתב הכמויות, יראו את המחיר המוצע בעד סעיף   

 אלה ככולל את ערך:כלשהו מסעיפים 
    
כל החומרים הכרוכים בו והפחת שלהם, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב, בין  12.6.1  

 אם נכללו בעבודה ובין אם לאו.  
    
כל העבודה הדרושה, לרבות הנהלת העבודה לשם בצוע מושלם של סעיף בהתאם לתנאי  12.6.2  

וואי ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו, אם עבודות החוזה,  ובכלל זה עבודות ל
 אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד.

    
השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, דרכים זמניות, מבנים ארעיים  12.6.3  

 וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה. 
    
הובלת החומרים והציוד כאמור למקום העבודה, לרבות החזרת הציוד, ובכלל זה העמסתם  12.6.4  

 ופריקתם, וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו. 
    
 אחסנת החומרים והציוד. 12.6.5  
    
 דמי הביטוח למיניהם, ערבויות, מסים לקרנות והטבות סוציאליות.   12.6.6  
    
כל יתר ההוצאות שתנאי החוזה מחייבים אותן ו/או הקשורות אתם ו/או הנובעות מהן, הן  12.6.7  

הישירות והן העקיפות, המוקדמות והמקריות, ובכלל זה הוצאותיו הכלליות של הקבלן, 
 הוצאות מימון ורווחיו.

    
 השמירה, וכן שמירת העבודות שבוצעו. 12.6.8  
    
 ות כולל בדיקת חברת החשמל. דמי הבדיק 12.6.9  
    
 רווח הקבלן. 12.6.10  
    
 תיאום עם הקבלנים האחרים בשטח. 12.6.11  
    
 תכנון אלטרנטיבי במידה ויאושר. 12.6.12  
   
 יחידות מידה 12.7 
   
יצורים המקרא של היחידות וקיצוריהן כפי שהן מופיעות במסמכי החוזה, הינו בהתאם לרשום ליד ק  

 אלה להלן: 
   
 מטר אורך………………………………………………………מ"א  

 ..יחידה………………………………………………………יח'
 .קומפלט……………………………………………………קומפ'

 מטר מרובע………………………………………………………מ"ר
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 כמויות 12.8 
   
ותקבענה סופית על פי  הכמויות של תעלות אויר, צנרת, אביזרים ובדוד, ניתנות בכתב הכמויות כאומדן  

מדידה בגמר העבודה. המתכנן או המפקח רשאים להורות על בצוע העבודה בכמויות שונות מאלו 
המצוינות ברשימת הכמויות, הן ע"י תוספת והן ע"י הפחתת הכמות או ביטול סעיף, ואין ולא יהיו 

ך או לשינוי מחיר היחידות לקבלן טענות מכל סוג שהוא עקב כך, והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי עקב כ
 שבכתב הכמויות.

   
 6חלק  1861מדידת הרכיבים השונים במתקן תבוצע עפ"י הכללים המוגדרים בת"י  12.9 

 במהדורתו העדכנית.
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 מפוצלים ומיני מרכזי –"א מיזושירות למערכות  מפרט -' ד נספח

 חודשים(אשר יכללו 6טיפולים תקופתיים חצי שנתי )כל  .1

 המזגנים בציון מיקומם המדויק במתקן, מספורם וסימונם, רישום 1.1

 חרוטה בשני מקומות )להשלים במידה וחסר(. סנדויץבפלטה           

 ניקוי מסנן האוויר או החלפתו בבד פילטר. ניקוי סוללת הפנים  1.2

 )במקום(. וניקוי המאייד כולל מפוח.

ודה לשכבת מגן + צבע יסוד טיפול מונע חלודה מקומי הכולל ציפוי חומר להפיכת החל 1.3

 לפחות.

בדיקה חזותית ושמיעתית ובדיקה פונקציונאלית בפעולה. 1.4

.ולהיפך לקירור מחימום המזגן העברת כולל המערכת פיקוד תקינות בדיקת 1.5

.ניקוז מגש ניקיון, ניקוז מערכת תקינות בדיקת 1.6

 .הצורך בעת והשלמה, במערכת גז כמות בדיקת 1.7

 תקלות  תיקון .2

 ן וסוג שהוא של מזגני חלון ומזגנים מפוצלים יערך  תיקון מכל מי 2.1

 במקום או במעבדת הקבלן במידה ואין אפשרות לתיקון במקום.                 

 לפי הצורך. הובלת המזגנים מהמתקן וחזרה  2.2

כולל עבודה, פירוק והרכבה וכל עבודה הקשורה בתיקון המזגנים במישרין או  - התיקון 2.3

 בעקיפין. 

 החלקים, אביזרים וחומרים שונים הדרושים לצורך ביצוע אספקת כל  2.4

 התיקונים.

 חלקי החילוף שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים וזהים למקורים. 2.5

 תקלה בתרמוסטט חדר. תקלה המחייבת החלפת התרמוסטט      תיקון 2.6

 תבוצע ללא תשלום. 
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 VRFשירות למערכות  מפרט -' ה נספח

 

 יכללו אשר( בשנהפעם ) שנתיים תקופתיים טיפולים. 1

)מעבים+ מאיידים(, הכוללת  VRFמסוג אוויר מיזוג למערכת יינתנו השירותים .1.1

 יחידות טיפול  אוויר צח, מפוחי יניקה המותקנים במתקני מכבי.

, לרבות מערכות איוורורכוללות את כל המערכות הקשורות למיזוג אוויר,  המערכות .1.2

VRF ,לציוד ניקוז ומערכות אוויר ליניקת וחיםמפ,  פיקוד, אוויר טיפול יחידות 

 .המיזוג

 דרישות פי על וכן, בריאות שירותי מכבי לדרישות בהתאם יהיו למערכות השירותים .1.3

 .הציוד יצרן והמלצות

 של ורצופה תקינה פעולה שיאפשרו העבודות כל את ויכללו מקיפים יהיו השירותים .1.4

 .שבר יקוניובת  האחזקה במסגרת חומרים אספקת כולל, המערכות

כולל:  חומרים, הובלה, נסיעות אספקה ועבודה.   הטיפול .1.5

 של ובמקרה החלפתו מיום לפחות שנה של אחריות תינתן שיוחלף חדש חלק לכל .1.6

 המקובלים הסטנדרטים פי על יותר ארוכה אחריות תינתן, ממושך חייו שאורך חלק

.אויר מיזוג בענף

 כאשר, שניתן ככל היצרן ומאותו וריהמק לחלק זהה בדגם יהיה, שיוחלף חלק כל .1.7

.בריאות שירותי מכבי"י ע שיאושר כפי, ערך שווה חלק הספק יספק, ניתן לא הדבר

 והסוג מהמין יהיו הספק"י ע יסופקו אשר והחלפים האביזרים, החומרים כל .1.8

 מכבי למפרט, הישראלי התקן לדרישות הבחינות מכל ויתאימו ביותר המשובח

.בארץ הציוד יצרן או הסוכן ולאישור להוראות אםובהת בריאות שירותי

 השירות מהות. 2

 מונע ואחזקה שוטפת במערכות יבוצע אחת לשנה.   טיפול

 .תקין פעולה למצב ויביאה המיזוג מערכת את ויתקן יבוא הקבלן תקלה בכל

 ואחריות בדיקה, טיפול, תחזוקה, שירות. 3

, ויכלול את הפעולות: תחזוקה מונע / מתוכנן יינתן אחת לשנה שירות

 סנדויץרישום המזגנים בציון מיקומם המדויק במתקן, מספורם וסימונם, בפלטה  3.1

 מקומות )להשלים במידה וחסר(. חרוטה בשני

 ניקוי המסנן וניקוי המאייד )מסנן פגום להחליף(. 3.2

טיפול מונע חלודה מקומי הכולל ציפוי חומר להפיכת החלודה לשכבת מגן + צבע יסוד  3.3

 ת.לפחו

בדיקה חזותית ושמיעתית ובדיקה פונקציונאלית בפעולה ואין רעשים חריגים. 3.4

.מאמץ וללא הפרעות ללא, ותקינה חופשית אויר זרימת שיש בדיקה 3.5

.היחידה גוף על הזעה סימני שאין בדיקה 3.6

.המערכת פיקוד תקינות בדיקת 3.7

.ניקוז מערכת תקינות בדיקת      3.8

.הצורך לפי ותיקון הצנרת בידוד ותקינות, במערכת גז צנרת שלימות בדיקת      3.9
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.המערכת של הפעלה מפסק תקינות בדיקת 3.10

.בלויות רצועות והחלפת רפויות רצועות מתיחת, רצועות תקינות בדיקת 3.11
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  עבודות שלד -19פרק 
 

 תיאור העבודה והיקפה

פוץ מרפאת עמישב של מכבי המכרז כולל עבודות שלד פלדה במסגרת שי

 שרטתי בריאות . 

 
 תאור הפרויקט 

 במסגרת הפרויקט  יבוצעו עבודות כדלקמן: 

 
 שיפורי מיגון מפלדה עם ציפוי אפוקסי –מרחב מוגן  .1

 רמפה ומדרגות בין מפלסי המרפאה .2

 החלפת מעקות הגג למעקות תיקניים .3

 קירות בניה במסגרת כתבי כמויות של אחרים.  .4

 ות מסגרות חרשעבוד: 19פרק 
 

בהתייחס לסעיפים המתאימים במפרט הכללי להלן מספר הערות הכלולות במחירי הסעיפים 
 השונים:

 
תכנון תוכניות העבודה המפורטות לקונסטרוקצית הפלדה  חלה על הקבלן.  –  19003

 התוכניות יוגש ויאושרו ע"י המהנדס המתכנן של הבניין.
 

 
 

  622מור בת"י סיבולת  תהיה לפי הא – 19025  
 

מריתוכי קצה מול  100%בדיקות הריתוכים יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  בכמות :  -190372
מריתוכי פינה  . במידה ויתקבלו תוצאות שליליות יתקן הקבלן את הפגמים  10%קצה , 

ויבצע בדיקות חוזרות עד לקבלת תוצאות חיוביות .  בכל הריתוכים תהיה חדירה 
ם יחש לבצע פאזות להבטחת החדריה המלאה . ראה מפרט מלאה;. בכל הריתוכי

 ריתוכים בהמשך . 
   

 הקונסטרוקציה לא תהיה מגולוונת פרט לאלמנטים שיוגדרו בכתב הכמויות . . -19040
 

 מערכת הצבע תהיה לפי הרשום בכתב הכמויות    – 190522
 

 הפרויקטעל הקבלן להכין תוכנית הקמה לקונסטרוקציה לאישור מנהל  – 19062
 

 מדידת הקונסטרוקציה תהיה לפי אלטרנטיבה א' –אופני מדידה  – 1900.00
 

בניגוד לאמור בסעיף קטן ג, ימדדו כל הברגים במשקל הפלדה לרבות הברגים  – 1900.02
 לחיבור לאלמנטי בטון.

צביעת הקונסטרוקציה תמדד בנפרד לפי טון הפלדה שנצבעה ובכפוף לצורת המדידה לפי 
  1900.02סעיף 

 
 

 מכבי שרותי בריאות   –מפרט איכות לריתוך 

 

 הגדרות .1

מפקח ריתוך מוסמך מטעם לשכת המהנדסים הישראלי או שווה  –המפקח  .א

 ערך בינלאומי
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 הקבלן שמבצע עבודות הריתוך  –קבלן  .ב

( 1998) 1225התקן הראשי לפרויקט הינו התקן הישראלי ת"י  –תקן  .ג

, והסמכת רתכים 1032-2לת"י אשר מפנה לצורך הסמכת תהליכי ריתוך 

 AWS D1.1. יתקבלו גם הסמכות לפי התקן האמריקאי 127-1לת"י 

 כן יחייבו המפרטים, השרטוטים והנספחים השונים שיצורפו למכרז.-כמו .ד

)בדיקות לא הורסות( רק מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת  –בל"ה  .ה

 מעבדות.

 

 שרטוטים .2

 ובאתר. יהיו באולם הייצור רק שרטוטים "מאושרים לביצוע" .א

 בשרטוטים יופיעו כל המידע הנחוץ על מנת לבצע חיתוך, הרכבה, ריתוך, ובדיקות. .ב

 

 הסמכת רתכים ותהליכי ריתוך .3

לפני תחילת כל עבודת ריתוך, הקבלן יציג בפני המפקח מפרט תהליך ריתוך רשום  .א

(WPS)  .בה כל הפרטים לגבי שיטת הריתוך שבכוונתו להשתמש 

המוכיח שהתהליך הריתוך יתאים  (PQR)למפרט יהיה דוח הסמכת התהליך  מלווה .ב

יחשב כמתאים  AWSלפלדה מבחינת חוזק. דוח הסמכת תהליך שמבוסס על תקן 

בתנאי שאין שינוי במשתנים המהותיים. כל מבחן רתך יפוקח ויאושר ע"י מפקח 

 ריתוך מוסמך.

הסמכה מטעם הקבלן .  כל עובד שיעסוק בריתוך יהיה רתך מוסמך בעל תעודת .ג

החברה אחראית לכך שתחום ההסמכה מכסה את האופי של העבודה ושההסמכה 

 בתוקף.

למפקח שמורה הזכות לבחון כל רתך לפני שיורשה לגשת לריתוך. על הקבלן מוטלת  .ד

האחריות להסמיך את רתכיו, בהתאם לדרישות התקן, לפני תחילת העבודה במועד 

 יהיה סיבה לעיקוב תחילת העבודה .מתאים כך שתהליך ההסמכה לא 

 

 חומרים .4

החומרים לייצור יהיו לפי הדרישות המפורטות בשרטוטים ובמפרטי  .א

 העבודה הספיציפיים.

כל החומרים יהיו מזוהים ומאושרים ע"י מבקר טיב של הקבלן  .ב

 והמפקח. זיהוי החומר יישמר על כל חלקיו לאחר חיתוך.

 בנפרד. פחים יאוחסנו כך שכל סוג חומר יאוחסן .ג

 

 טיפול בחומרי ריתוך .5

יש לייבש בתנור לפני השימוש ולהחזיקן בתנאים יבשים בהתאם  E-7018אלקטרודות  .א

לדרישות התקן ולפי ההמלצות הכתובות של יצרן האלקטרודות. אלקטרודות 

באריזות ווקוום ניתן להשתמש ללא חימום קדם. רק אלקטרודות מאושרות ע"י 

 המפקח יורשו לשימוש. 
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ריתוך רציף יאוחסן לאחר כל יום עבודה במקום יבש או אטוף ניילון. רק תיל תיל  .ב

 מאושר ע"י המפקח יורשו לשימוש.

 

 פעולות מסגרות .6

 סימון החלקים לחיתוך יעשה תוך שימוש בכלי מדידה או שבלונות מתאימות. .א

 -חיתוך האלמנטים יבוצע תוך שימוש במספריים, גילוטינה, משור, דיסקית חיתוך .ב

 פלסמה או מבער גז לחיתוך. מערכת

בכל מקום בו ניתן הדבר יש לבצע קידוח דרך שבלונות שיבטיחו את המיקום הרצוי.  .ג

במקרה של חורים בודדים יבוצע סימון יחיד למיקום החור. קידוח חורים יבוצע תוך 

 3שימוש במקדחה או מכונת ניקוב כאשר עובי החומר אינו גדול מקוטר החור ועוד 

 מ"מ עובי. לא יבוצע ניקוב חורים ע"י מבער חיתוך גזי. 12נקב פח מעל מ"מ. אסור ל

לוחות בסיס בעמודים מרכזיים הנמצאים במגע לחץ חייבים לעבור עיבוד בכרסום,  .ד

 ניסור, או אמצעי מתאים אחר לצורך קבלת משטחי מגע ישרים.

 

 פאזות לריתוך .7

מבער גז או אף שילוב הכנת פאזות לריתוך תבוצע תוך שימוש בהשחזה, כרסום, או  .א

 של שתי שיטות. הפאזות יוכנו במידות שיוכתבו בשרטוט.

הקצוות לריתוך ינוקו בקפדנות מעבר לתחום הריתוך. הניקוי יכלול הסרת חלודה,  .ב

 שמנים, צבע, ולכלוך ויבוצע במברשת, השחזה, או ממיס תאים.

 

 תפיסה ודפינה לריתוך .8

רווחים הנדרשים לריתוך או הצמדת החלקים לריתוך יוכנו באופן שיבטיח את המ .א

החלקים כאשר תידרש וכן סטייה מינימלית בין החלקים, זוויות, או המשכיות.  דפינת 

החלקים תבוצע במתקנים מתאימים או ע"י ריתוך חיזוקים זמניים )פיקים(. חיזוקים 

 זמניים ירותכו ע"פ מפרט תהליך ריתוך וע"י רתכים מוסמכים.

יש לבצע עם שחרור קצוות על מנת לאפשר  Hהארכה של פרופילים  .ב

ריתוך מלא ושלם. כאשר אין פלטות גיבוי על הריתוכים יש לרתך 

 בחדירה מלאה ולבדוק את הריתכים ע"י רדיוגרפיה.

 

 

 חימום מוקדם .9

 חימום מוקדם יבוצע לפי ההנחיות בסעיף זה אלא אם תופענה הוראות מיוחדות. .א

. במקרים אלה יש לבצע חימום  10º C-ל  אין לבצע ריתוך כאשר הטמפרטורה מתחת .ב

 . 50º C –מוקדם ל 
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מ"צ לפני  100מ"מ יש לבצע חימום מוקדם לטמפרטורה  19עבור פלדה בעובי מעל  .ג

 ריתוך ולשמור על הטמפרטורה כל מהלך הריתוך.

 מ"מ לכל צד של הריתוך. 75 –עד כ   חימום מוקדם יש לבצע למרחק של .ד

 ידני עם להבת פרופן רכה.חימום מוקדם יבוצע במבער גז  .ה

, או (Tempilstick)ו.   בדיקת הטמפרטורה תבוצע תוך שימוש בגיר תרמי מתאים 

 פירומטר על אקדח לייזר מכויל.

 

 ריתוך .10

כל עבודת הריתוך יבוצע ע"י רתכים מוסמכים. כל רתך יועסק רק בתחום הסמכתו.  .א

 הריתוך יבוצע ע"פ נוהלי ריתוך מוסמכים שאושרו לעבודה.

ן תפרי ריתוך יש לנקות בהקפדה ולהסיר סיגים )שלקה(, ופגמים תוך שימוש פטיש בי .ב

 מיוחד ,איזמל, מברשת פלדה, או משחזת.

במקרה של ריתוך השקה דו צדדי עם חדירה מלאה, יש לבצע ניקוי שורש בצד הנגדי  .ג

, או משחזת, או שניהם. הניקוי יבוצע עד (Arc-Air)תוך שימוש בקשת פחם אוויר 

 ת כל פגמי השורש ולקבלת מתכת נקיה.להסר

הצתות קשת יבוצעו בתוך פאזות הריתוך או באזור הריתוך ובשום אופן לא לא על  .ד

 גבי החלקים מחוץ לריתוך. הצתות קשת מחוץ לריתוך יוסרו בהשחזה.

במהלך הריתוך יש להימנע מפגמי ריתוך ולהקפיד על מידות הריתוכים והפרופיל.  .ה

ג שתפיחת הריתוך תתמזג בהדרגה עם החומר הבסיס ללא בריתוכי השקה יש לדאו

 פינות חדות, קעקועים, או חפיות קרות.

עם השלמת הריתוך ולפני מסירתו לבדיקה ויזואלית, יש להסיר בקפדנות את  .ו

 הסיגים, נתזים והצתות קשת.

ריתוכים המכילים פגמים חיצוניים כולל פרופיל ריתוך בלתי קביל, יש לתקן מיד ע"י  .ז

 פגמים, תוספת ריתוך או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח. הסרת

סוני  -ריתוכים האמורים לעבור בדיקות בנוזל חודר, בחלקיקים מגנטיים, או אולטה .ח

יש להחליק או אף להסיר את תפיחת הריתוך )לפי קביעת בקרת איכות( בכדי לאפשר 

 ביצוע נאות של הבדיקה וקריאה נכונה של טיב הריתוכים.

 

 מהלך הייצורפיקוח ב .11

במהלך העבודה והריתוך יבצע בקרת איכות בדיקות חזותיות אקראיות לפי סעיף  .א

ד'. בבדיקות אלה יבדוק בקרת איכות את ההכנות לריתוך, תפרי השורש, ניקוי 

תפרי השורש, תפרי מילוי, ניקוי בין תפרים, תפרי כיסוי וחימום מוקדם )אם 

תית ע"י בקרת איכות לקביעת פרופיל נדרש(. כל הריתוכים המושלמים יבדקו חזו

 הריתוך ואיתור פגמים חיצוניים.

סאונד, אלא -ה או אולטרהידיוגרפרכל ריתוך השקה עם חדירה מלאה ייבדק ע"י  .ב

 .חליט אחרתיעם המפקח 

 .10%-ריתוכי מילאת ייבדקו כ .ג

במידה ויתגלו פגמים פסולים במהלך הבדיקות יורה בקרת איכות על ביצוע  .ד

 יתוכים שיתוקנו יבדקו מחדש ע"פ הנחיות בקרת איכות.התיקונים. ר
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 להלן רמת הבקרת איכות שיבוצע במהלך הייצור .ה

 (100%מידות חיוניות ) .א

 (100%הכנות והכנת לריתוך ) .ב

 ריתוך הכלבה )פיקים( )אקראי( .ג

 ניקוי שורש )אקראי( .ד

 תפרי מילוי, ניקוי בין תפרים, הסרת סיגים והשחזות ביניים )אקראי( .ה

 (100%ושלמים )ריתוכים מ .ו

 (100%גימור לפני צבע ) .ז

 (100%זיהוי המכלול ) .ח

יש למלא טופס ביקורת ריתוכים עבור כל ריתוך השקה עם חדירה  .ט

 מלאה.

 

 
 

 טופס ביקורת ריתוכים
 תאריך     
 ריתוך מס'     
     WPS 
 סוג מחבר     
 שם הרתך     
 בדיקת הכנה     
 חוט/אלק' מתאים     
 מתאיםגז      
 חימום מוקדם     
 ריתוך שורש     
 ניקוי     
 ריתוך מילוי     
 ניקוי     
 ריתוך כיסוי     
 ניקוי     
ניקוי שורש  צד      

 שני
 ריתוך מילוי     
 ניקוי     
 ריתוך כיסוי     
 בדיקת פרמטרים     
 אישור חזותית     
 בל"ה     
 אישור סופי     

 ימה ותאריך()חת
 
 

     

 דוגמה
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 גלוי  אש - 34פרק 
 

 תאור העבודה )כללי(
 
 המערכת כוללת מתקן גלוי אש במסגרת שיפוץ ושדרוג מרפאת מכבי ברח' עמישב בגבעתיים  -
העבודה תכלול את כל המפורט במפרט המיוחד ובתכניות, לרבות הכנסת כלל המערכת  -

 לפעולה.
 
 

 דרישות מהקבלן
 
שנים לפחות בהתקנה ואחזקת מערכות גלוי וכבוי אש  5נסיון מוכח של על הקבלן להיות בעל  -

 אוטומטיות.
 
על הקבלן להיות מורשה מטעם היצרן להתקנת המערכת הספיציפית ולהיות בקי בהוראות  -

 ההתקנה, ההפעלה והאחזקה של המערכת.
 
דרישת  על הקבלן להיות בעל יכולת לספק חלקי חילוף מקוריים למערכת שתותקן, עפ"י -

 להלן(. 5סעיף -תת 34.05המזמין )כמפורט בסעיף 
 
 על הקבלן לקבל אישור מכון התקנים הן לתכנון הבצוע והן להתקנה. -
 
 התקנת מערכת הגלוי והכבוי תבוצע ע"י קבלן אחד בלבד. -
 
תאום בין קבלנים בנושאים שאינם קשורים ישירות להפעלת מערכת הגלוי והכבוי, כדוגמת  -

"א, חשמל, גנרטור וכד', הם באחריות הקבלן ובתאום עם המתכנן  )בתאומו יחובר ניתוקי מ
 כבוי אל ממסרי הניתוק ו/או המגעים היבשים לחשמל וכ"ו(.-הפקוד מלוח גלוי

 
באחריות הקבלן לבצע פתחים ומעברים דרושים לגישה לצנרת החווט, הכנסת הציוד והתקנתו.  -

עברים בתום העבודה, זאת עפ"י המפורט בסעיף כ"כ באחריותו לאטום את הפתחים והמ
 "איטום" שבמפרט זה.

 
 ספרות טכנית

שבועות טרם בצוע בקורת הקבלה  3ידי הקבלן לאישור המזמין -טיוטת "ספר המערכת" תועבר על
 למערכת.

כתובות הגלאים יוגדרו בהתאם למערכת הקיימת . רשימת הכתובות תאושר על ידי נציג המזמין 
 מראש . 

 
עותקים של "ספר מערכת" בעברית, לתפעול ואחזקת המערכת  5בלן יתקן בהתאם ויספק הק

 ברמת המתפעל והמתחזק  )דרג מעבדה(, זאת ביום בקורת הקבלה למערכת.
 

כל עותק של "ספר המערכת" יכיל את הפריטים הבאים  )אספקת "ספר מערכת" הוא תנאי 
 הכרחי לקבלת המערכת ע"י המזמין(:

 
 ילולי כללי של המערכת והוראות הפעלתה בעברית.תיאור מ א.
 קטלוגים ומפרטים מלאים של כל התקני המערכת. ב.
 שרטוטים חשמליים וחווט של כל החיבורים הפנימיים )כרטיסים ומחברים( שברכזת. ג.
 שרטוטים אלקטרוניים של כל הרכיבים והכרטיסים, כולל רשימת רכיבים. ד.
 ת הפלות מתח וכד'.שרטוטים חשמליים של מערכ ה.
שרטוטים חשמלים ואלקטרוניים של כל הלוחות והפריטים )אביזרי העזר( הנוספים, כולל  ו.

 ספרי אחזקה, כיול, הפעלה ורשימת הרכיבים.
איזומטרייה של צנרת פיזור גז הכבוי והנחירים, כולל פרטי ומיקום חיזוקי הצנרת וקיבוע  ז.

 המיכלים.
 .PRE ENGINEEREDוי, או אישור הרצת מחשב של מערכת הכב ח.
ידי -הכמויות( ורשימת חלקי חילוף המומלצים על-רשימת כל הציוד המותקן )בדומה לכתב י.

 .+ מחיר(.N.Pהיצרן  )תאור פריט + 
 פרוטוקול תקשורת של הרכזת. יא.
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 (.(TROUBLE SHOOTINGהנחיות היצרון לאיתור תקלות  יב.
 רן.הוראות אחזקה המומלצות ע"י היצ יג.
 פירוט חישובי עומסים חשמליים במערכת הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי. יד.
 עפ"י דרישת המזמין. -ספרות רלוונטית נוספת  טו.
 

 בקורות קבלה
 הבקורת תבוצע ע"י הקבלן, בנוכחות ולפי הנחיות המזמין.

 
 במהלך כל בקורות הקבלה הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד והחומרים

 צוע בקורות הקבלה, כולל גז לבדיקת הגלאים.הנדרשים לב
 

 .1ראה גם ההנחיות לבצוע בדיקה ע"י מת"י בפרק ג
 

 הדרכה
 

לאחר סיום העבודה וטרם קבלתה הרשמית, יבצע הקבלן הדרכה לנציגי המזמין. ההדרכה  א.
 תכלול:

 תאור המערכת ועקרון פעולתה. .1 
 , תקלה וכד'(.אופן תפעול המערכת בכל מצביה )רגיעה, אזעקה .2 

 
 אחריות

הקבלן יתן אחריות של שנה אחת לכל רכיבי המערכת שיסופקו במסגרת העבודה, למעט 
שנים. המצברים שימסרו עם קבלת המערכת לאחריות  3 -המצברים, עבורם תינתן אחריות ל

 המזמין, הם אלה שיותקנו סמוך למועד הקבלה.
 

שנים לפחות. התחייבות זו  10ים, לתקופה של הקבלן יגיש למזמין התחייבות בכתב לאספקת חלפ
תכלול גם הצהרה שברשותו  מלאי מתאים של חלקי חילוף חדשים ומקוריים, בכמות מספקת 

 לתת שירות מלא ומיידי לתקופת האחריו. המזמין רשאי לבוא ולראות מלאי זה.
 
 

 תקנים
 

 1220ות התקן הישראלי מערכת והתקני גלוי וכבוי אש יתוכננו ויותקנו בהתאמה מלאה לדריש
במהדורתו האחרונה. זאת בהסתמך על מפרטי, תכניות והתקנות של היצרנים המאושרים של 

. כמו כן תבוצע המערכת UL)תקן -)כל הציוד ישא תו  ULתקן -המערכות הספיצפיות הנושאות תו
 ומפרט מיוחד זה. 34בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק 

 
לוח הבקרה, ישמשו רק למטרה שיועדה להם ע"י היצרן וישאו כל אבזרי המערכת, כולל יחידות 

 מהדורה אחרונה. ULתקן -תו
 

הגלאים יתאימו לתקנות הישראליות החלות על שימוש בחומרים רדיואקטיביים ויהיו מאושרים 
 גם ע"י הוועדה לאנרגיה אטומית )הקבלן יגיש את האישור למזמין(.

 
 7-10% -. צפיפות הגז תהיה )יחושב ע"י הקבלן(: 200FM-יבוצע כבוי אוטומטי בלוח ראשי , בגז 

 מנפח החלל אותו הוא מיועד לכבות.
 

 .40צנרת הכבוי תהיה מפלדה צבועה, סקדיול 
 

דרגות, כאשר בשלב ראשון תופעל התראה אורית  2מערכת הגלוי להפעלת הכבוי תהיה בעלת 
מערכת ניתוקי חשמל אוטומטיים, קולית ובמקביל תפעיל ה-בלבד. בשלב השני תופעל התראה אור

 ובמקביל חייגן אוטומטי.
 

המזמין ידרוש מהקבלן בדיקה של גוף מוסמך )כגון מכון התקנים הישראלי וכד'( לכל הציוד, עפ"י 
 ' לעיל.1שיקול דעתו )למשל במקרה של גלוי גלאים פגומים( ראה גם מסמך ג

 
 אישור תכניות עבודה וציוד

 ה( יגיש הקבלן לאישור המזמין את הפריטים הבאים:טרם התחלת העבודה )ההתקנ
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"תכניות לבצוע"  )מיקום כל ההתקנים עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז", לרבות מספר  א.
 המוליכים וחתכם בכל קטע וקטע(.

איזומטריית  )מהלך( צנרת הכבוי, כולל אורכים מדוייקים, קטרים מדוייקים, אורכים  ב.
ם  )ספחים(  ואביזרי זרימה וכדומה  )עפ"י התוואי שב"תכניות אקוויוולנטיים של מחברי

 למכרז"(.
 .PRE ENGINEEREDהרצת מחשב מלאה של מערכת הכבוי או אישור  ג.
שרטוטי תנוחה, כולל פרטי ומיקום תמיכות )עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז"( ותכנון  ד.

 תמיכות מיוחדות.
ודים( של כל הציוד וההתקנים )גלוי וכבוי( הוראות יצרן וקטלוגים מלאים )כל העמ ה.

 שבכוונתו להתקין.
 תכניות חווט )לרבות מספור החווט( של הרכזת וכלל המערכת  )כולל ניתוק חשמל וכ"ו(. ו.
 .SHOP”-”DRAWINGSאישור מת"י לתכניות הבצוע  ז.
 

תכניות  ידי המזמין. לאחר אישור-הקבלן לא יתחיל בעבודתו בטרם אושר כל החומר הנ"ל על
אלה, תבוצע העבודה אך ורק לפיהן )כחלק בלתי נפרד ממפרט זה(. אין הקבלן מורשה לשנות את 

 תכנון המערכת, אלא באישור בכתב של המתכנן והמזמין.
 

 חבורי חווט: .7
 
 הצנורות יהיו קצרים ורציפים ככל הניתן. א.
בתוך ההתקנים )בסיס הגלאים, החיווט יהיה רציף לכל אורכו. חבורי חווט לציוד יבוצעו רק  ב.

קופסאות לחצנים, צופרים וכד'(, רק ע"י הלחמת קצה המוליך ו/או שרוול לחיצה, לא ע"י 
 מהדקים( ושרוול בידוד מתכווץ.

 חבורי הסתעפות יבוצעו אך ורק בקופסאות הסתעפות. אין לבצע הסתעפויות בתוך ההתקנים! ג.
 ך שאותו הוא מחבר.מקום החיבור יהיה חזק לפחות כמו המולי ד.
כל חיבור ישולט ע"י דגלונים המסמנים את כוון המוליך )"מהיכן בא ולהיכן הולך"( ומספר  ה.

 אזור הבקרה.
 
 סימון ושילוט .8
 

כל חווט המערכת ימוספר: כל זוג מוליכים של כל חוג ימוספר במספר האזור, צבע המוליכים  א.
 שונה.

ימוספר בסדרת מספרים שונה מזו של אזורי הגלוי  חווט פנימי של הרכזת ולוחות משנה ב.
והכבוי. המספור יהיה תואם לתכניות החווט שיאושרו ע"י המזמין. המספור יוצמד בנקודת 

 חבור החווט לכרטיסים.
 כבלי פקוד יסומנו בדיסקיות מתכת עם מספר הכבל המצוין בתכנית. ג.

 אותו המספר יצוין גם על פסי המהדקים. 
 
הקבלן לבצע את כל חווט הפקוד והממסרים מהרכזת ללוחות החשמל לצוךר בצוע באחריות  .9

 ניתוקים, כולל הוספת מגעים מתאימים בלוחות הנ"ל, ולוודא הפעלת הניתוקים כנדרש.
 
 
 
 

 גלאים 
 
, אל TWIST LOCKכל גלאי יותקן לבסיס. כל גלאי יכלול ראש גלאי ובסיס ננעל סיבובית  .1

 ן בצמוד לו.קופסת חיבורים שתותק
 
)עפ"י סוג הגלאי(,  UL 521 -ו A268 UL  ,268ULהגלאים והבסיסים יעמדו בדרישות תקנים  .2

 מהדורה אחרונה.
 
 כל סוגי הגלאים יותקנו על בסיס מאותו דגם. .3
 
הגלאים יותקנו במיקום כמתואר בתכניות. הקבלן יביא בחשבון )ויוכיח זאת( את השפעת  .4

 תקנת הגלאים בפועל.האיוורור על מיקום ה
 
 הגלאים יותקנו כך שנורית הסימון שלהם מופנית לכוון הכניסה. .5
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במידה ובביקורות הקבלה למערכת יתברר כי עקב מהירות זרימת אויר בפועל חסרים גלאים  .6

)למרות שההתקנה בוצעה בהתאם לתכניות המאושרות(, באחריות הקבלן להוסיפם )לספק 
 ותעלות לרבות התקנה והפעלה(.גלאים, בסיסים, חווט 

 
 כל גלאי יכלול פין נעילה לביטחון. אין לשבור פין זה )גלאי שיותקן ללא פין שלם, ייפסל(. .7
 
 כל הגלאים יהיו מסוג כתובתי .  .8
 
 ותחובר למערכת גילוי אש קיימת במהנה .  VESDAמערכת יניקה תהייה מתוצרת  .9
 

עם נחירי  VESDAצנרות מיוחדים של על ידי   MRIמערכת יניקה תדגום אוויר מחדר  .10
 בלבד  VESDAהדגמה. כל הציוד של מערכת היניקה יהיה מקורי של 

 
 

 גלאים בלוחות חשמל
 הגלאים יותקנו כך שניתן יהיה לבדוק אותם תקופתית ללא צורך בהפסקות חשמל. א.
 

 .D.F.Rגלאים שיותקנו בלוחות חשמל לא יכילו ממסר מגנטי  ב.
 
ו ע"ג הדופן העליונה של הלוח, ע"ג פלטת פח מתפרקת עם צירים כך שאין הגלאים יותקנ ג.

 צורך להכניס ידיים לתוך הלוח כדי להגיע אל הגלאי.
 

ד.    הקבלן יבצע איטום של הלוח לאחר התקנת הגלאי בלוח ע"מ למנוע חדירת מים או חרקים  
 ללוח.

 
 צופרים ומנורות

 
 מהדורה אחרונה. UL 464הצופרים יענו לדרישות התקן  .1
 
 .DBA95צופר פנימי יהיה בעצמה של לפחות  .2
 
 צופר פנוי  )"כבוי הופעל"(  יהיה משולב עם מנורה לבנה מהבהבת. .3
 
 צלילים וצבעים: .6

הדבר ייעשה  לכל אחד מסוגי הצופרים  )אזעקת אש, תקלה, פנוי(  יהיה צליל שונה.  א. 
 ע"י היצרן.ע"י שימוש ביחידה מודולרית שנועדה לכך 

 הבאים:  צופרי פנוי  )"כבוי הופעל"( ישמיעו צלילים שונים במצבי העבודה ב. 
 בהשהייה לפני פליטת גז. .1  
 במשך פליטת הגז ועד שהמערכת חוזרת למצב "מוכן לפעולה". .2  

 
 מנורת "כבוי הופעל" תהיה לבנה מהבהבת. .7
 
 הצופרים יהיו אלקטרוניים ובעלי צליל מתמשך. .8
 

 לחצנים
 

(, ללא לוח זכוכית/פלסטיק SINGLE ACTIONלחצני אזעקת אש יהיו מסוג "פעולה יחידה" )
 לשבירה.

 
 (.DOUBLE ACTIONלחצני הפעלת כבוי יהיו מסוג "פעולה כפולה" )

 
 כל התיבות והלחצנים יהיו בעלי מנעול אחיד ועבור כל אחד ואחד מהם יסופק מפתח.

 
 (L.O.Eהתקני סוף קו )

 
נים יותקנו במידת האפשר בתוך קופסאות לחצנים ולא בגלאים. במידת הצורך, יותקנו ההתק

 תכניות החווט כך שסוף קו יהיה בקופסת לחצן.
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 התקנים בגלאים יותקנו בתוך הבסיס. כ"כ יותקנו התקנים בתוך צופר אחרון בקו הצופרים.

 
 הכבוי.בנוסף למצויין לעיל, להלן פרוט לשילוט הנדרש במערכת הגלוי ו

 כל התקנים והציוד ישולטו בשלטי סנדביץ' חרותים.
 כל השילוט יחובר בעזרת ברגים. אין לחבר שלטים בהדבקה.

 מיקום מדוייק לכל שלט ייקבע באתר.
 

 מערכת כבוי אוטומטי
 

 מיכלי גז כבוי
 
 .L.Uהמכלים יהיו מתוצרת אותו  היצרן של מערכות הגלוי, או שנבדקו יחד וקבלו תו תקן  .1

 כמערכת גלוי וכבוי אש.
 
 נפח המיכל ושיטת ההפעלה יתאימו לסוג הגז שיאושר. .2
 
לפחות מנפח הגז הנדרש. נפח מדויק יחושב ע"י הקבלן לפני  20% -נפח המיכל יהיה גדול ב .3

 .   FM200ההזמנה ויוצג לאישור המזמין, בכפוף לסוג הגז שאושר  
 
 גז, חתום ובדוק להתאמתו לתקן.המיכל יגיע ממפעל היצרן כשהוא מלא ב .4
 
על כל מיכל יופיעו רישומי היצרן, התקן בו נבדק, נפח הגז  )משקל( וסוגו, תאריך הבדיקה  .5

 וכל מידע רלוונטי אחר.
 
על כל מיכל תותקן מערכת הפעלה חשמלית מבוקרת וממונעת, ידית להפעלה מכנית ושעון  .6

 לחץ.
 
תקנה ועיגון לקיר, אוריגינליים של היצקן ומותאמים עם המיכל יספק הקבלן גם אמצעי ה .7

 לסוג ההתקנה.
 

 סוג הגז
 
הגז יהיה מסוג המאושר הן ע"י מת"י לשימוש במערכות כבוי אוטומטיות בגז והן ע"י  .1

 המשרד לאיכות הסביבה. כמו כן יאושר הגז ע"י המזמין.
 
 "  )בכפוף לאישור המזמין(.”FM 200סוג הגז יהיה  .2
 
ומשקל הגז יחושב במדוייק ע"י הקבלן בהתאם לסוג שאושר, לנתוני החלל המכובה,  נפח .3

 הצפיפות האופטימלית הנדרשת לפי נתוני היצרן וכדומה.
 

 אופני מדידה מיוחדים:
 

 .08ראה אופני מדידה מיוחדים כלליים בפרק 
 המתקן יימדד לפי נקודות, כאשר אביזר הקצה כמו גלאי, לחצן, צופר

 דדים בנפרד לפי יחידות.וכדומה נמ
אביזרי עזר כמו דיודות, נגדי סוף קו וכדומה לא יימדדו בנפרד, ומחירם כלול במחיר הסעיפים 

 השונים.
 מיכלי כבוי יימדדו כל מיכל בנפרד לפי נפחו וגז הכבוי בו, ולפי משקלו.

 
ן גז אחר, . במידה ויידרש ע"י המזמי200FM-המחיר שיציע הקבלן עבור גז הכבוי יהיה עבור 

 ייערך ניתוח מחירים בהתאם.
הכנת מסמכים לאישור, לרבות תכניות חיווט, חישובים, קטלוגים וכדומה לא יימדדו בנפרד. 

 הכנת תכניות "לפי בצוע" והכנת "ספר מערכת", יימדדו כ"א בנפרד כקומפלט.
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 תקנים
 
להתקנת מערכות גילוי  ( המערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימים ותקן ישראלי2.1 

 .1220/3אש 
 האמריקאי המהווה בסיס לתקן הישראלי לפי הפירוט הבא : L.U( בנוסף, ישא הציוד תקן .2.2

 .1220/2ותקן ישראלי  L.U.   864 -רכזת אזעקה     2.2.1
 .1220/1ותקן ישראלי  L.U.   268 -גלאי עשן            2.2.2
 .1220/1ותקן ישראלי  L.U.   521 -גלאי חום           2.2.3
 .1220/1ותקן ישראלי  L.U.   464 -אמצעי התרעה  2.2.4
 .1220/1ותקן ישראלי  L.U.  1481 -ספקי כח           2.2.5

 .FM ,VDS ,BSIובנוסף תקן בינלאומי אחד נוסף מתוך התקנים הבאים : 
 

 
 
 

 
 

 


