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דוא"לפקסטלפון יידטלפוןכתובתאיש קשרשם חברהתחום ייעוץ

יזם
יעד החברה 

לפיתוח גבעתיים 
בע"מ

03-7315184dror@yaadg.co.ilכורזין 1 גבעתייםדרור דבאח

052-3381041ayelet@kodkod-eng.comאילת יוחן

050-7291060office@kodkod-eng.comגפית זהבי

050-3370777shooky@shoshany.comשוקי שושי

054-4670506eran@ shoshany.comערן טמיר טאוויל

odeya@shoshany.comאודיה פולאור

קוסטרוקציה 
ואיטום

י.ש. למעי - 
מהדסי  בין

יצחק למעי
ברוך הירש 28 בי 

ברק 51202
03-6155615052-256818003-6155616lameey.eng@gmail.com

איסטלציה 
וספריקלרים

יצחק ברבי 
מהדסים 

ויועצים בע"מ
09-8340665052-405535509-8343168office@barrabi.comהלילך  ,5תיהיצחק ברבי

חשמל, תאורה 
ותקשורת

קרן אור לי 1996 
בע"מ

טל לוי
הברזל 3 רמת 
החייל ת"א

074-7000666054-7424415077-5558858tal@kol.ee

max@momenteken.com

 @ruthb
momenteken.com

גישות
ורשבסקי גישות

בע"מ
אבי ורשבסקי

הפרדס 18 רמות
השבים

09-7434946052-6686395avivar2@gmail.com

קרקע
דוד דוד ביסוס 
מהדסים בעמ

אסף יעקובי
המלך יהושפט 55 

הרצליה
09-958880854421117809-9555972asaf@david-david.co.il

054-5722669roey@kvs.co.ilרועי ישי

054-7713610leehe@kvs.co.ilליהיא רבין

050-5169775eliane@kvs.co.ilאליאן קרוגמן

אקוסטיקה
 ד"ר יולי קלר 

בע"מ
04-8759875050-5277975Keller.july@gmail.comאצל 34/20, חולוןיולי קלר

or@barrabi.comאור ברבי

hen@barrabi.comחן שוקרי

מעליות
י.כ. הדסת 
מעליות

יהודה כהן
רח' הפעמוים 1, 

רעה
09-7614392050-672414109-7618854yc1elev@gmail.com

קריה
קרן אור לי 1996 

בע"מ
טל לוי

הברזל 3 רמת 
החייל ת"א

074-7000666054-7424415077-5558858tal@kol.ee

ציפי שרציפי שר בן וןפיתוח
המעגל א/18 הוד 

השרון
09-7400906054-4894424zipi.bn@gmail.com

ת.ד. 8810

צרת 16482

גילוי תשתיות
איפרטק 

טכולוגיות 
מתקדמות בעמ

03-9334436054-3450125yaakov@infratek.co.ilת"ד 98 מודיעיןיעקב יהודה

רשימת יועצים – בית ספר ברנר, גבעתיים

03-5221015077-5070215

ביה ירוקה ותרמי

יהול ופיקוח
ויהול בע"מ

הפרת 2, יבנה קודקוד הדסה

אדריכלות
יהושע שושי 

אדריכל ומתכן 
ערים

גלוקסין 7 ת"א

tarek.yteng@gmail.com

רמזי קעואר 
מדידות והדסה 
אזרחית בע"מ

רמזי קעואר
אלמותבי 22 -

חיפה
04-8524038

קיימות ושפ"ע 
שיפור פאי 
העתיד

קרליבך 2 ת"א 
ת.ד 51861

03-917220203-9172202

09-8343168

03-6101122

בטיחות
מומתקן - 

הדסת איכות 
ובטיחות בע"מ

מקס הרשקוביץ 
רות בן ישי

אליעזר מזל 3, 
ראשון לציון (ת.ד 

(17149
03-9625552054-499902903-9519397

מיזוג אוויר
יצחק ברבי 
מהדסים 

ויועצים בע"מ
09-8340665052-7777943הלילך  ,5תיה

04-8244132054-5960018טארק עומריי. ט הדסהתועה

052-235270804-8520166office@ramzi883.com

עורך מכרז
ישראל שריג
שרותי הדסה

ישראל שריג
 לישסקי 27 
ראשל"צ

03-9414478050-5310320i2sarig@netvision.net.il

מודד
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  1מסמך מספר 

ביה ופיתוח ביצוע עבודות  ל 2021/06פומבי מכרז הזמה לקבלת הצעות במסגרת 

    מעל מקלט קיים בבי"ס ברר בגבעתייםלהוספת אגף כיתות ואולם ספורט 
להגיש הצעות  ) מזמיה בזה את המעוייים, "המזמיה"או  "יעד"יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: 

(להלן:   גבעתייםב ברר"ס בבי  קיים מקלט מעל  ספורט ואולם כיתות אגף להוספת ופיתוח ביהלביצוע עבודות 
  ). "המכרז"

מע"מ (שלא יוחזר בשום   כולל  ₪  2,500של  כל המעויין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך  
-03) (טל:  "משרדי המזמיה", גבעתיים (להלן:  1במשרדי המזמיה ברח' כורוזין    01/07/2021מקרה) החל מיום  

  ). פעילות""שעות ה (להלן:  13:00ועד   9:00ה' בין השעות  –) בימים א' 7315184

חשבון   מספר   : בקאית  העברה  באמצעות  התשלום  את  לבצע  סיף    629000/29יתן  לאומי,  ,666מספר  יעד   בק 
 , יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבוית המס.52002286/4ח.פ  חברה לפתוח גבעתיים בע"מ.

בא ו/או  החברה  במשרדי  לרכישתם  קודם  תשלום,  ללא  המכרז,  במסמכי  לעיין  בכתובת יתן  שלה  האיטרט  תר 
http://www.yaadg.co.il/ 

  פי שיקול דעתה הבלעדי. -המזמיה איה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על . 1

המכרז  . 2 פרסום  בעצם  אין  לכון.  שתמצא  סיבה  ומכל  עת  בכל  המכרז  את  לבטל  רשאית  תהיה  המזמיה 
התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על  התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תיתן  

  ידי המזמיה לביצוע העבודות שוא המכרז.

   וסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, היו חלק ממסמכי המכרז. . 3

.  גבעתיים,  22בי"ס ברר, רח' התע"ש    - קודת המפגש    .13:00בשעה    13/07/2021  ייערך ביום  מציעים מפגש   .4
 . זו להגשת הצעה ומהווה תאי סף חובההיה  ההשתתפות במפגש

ויוודא    7317685-03או/ו בפקס   Dror@yaadg.co.il יודיע המשתתף בכתב ליעד, במייל    07/2021/18עד ליום   . 5
חוסר  או  התאמות  אי  השגיאות,  הסתירות,  כל  על  יעד,  אצל  הפקס  או/ו  המייל  קבלת  הגעת  את  טלפוית 
בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובו של סעיף או פרט או  

  . עיין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז

המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הדרשים על פי תאי המכרז, ובאופן  . 6
בהם.   במשרדי הקבוע  תוגשה  ההצעות  בדואר.  ההצעות  את  לשלוח  אין  ידית.  במסירה  תוגשה  הצעות 

  משרדי המזמיה. ב 12:00בשעה  02/08/2021ם המזמיה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביו

במכרז  . 7 להשתתף  במכרז    קבלים  רשאים  ההצעות  הגשת  במועד  המצטברים  בכלהעומדים    התאים 
  המפורטים להלן: 

באיות,  7.1 הדסה  לעבודות  קבלים  רישום  חוק  פי  על  הקבלים  בפקס  כדין  הרשומים  קבלים 
 .לפחות 2-ג"בייה (עף ראשי)"  בסיווג כספי   100, בעף  1969 -התשכ"ט 

בעצמם*,  מציעים 7.2 ביצעו  משה,    אשר  כקבלן  ובין  כקבלן ראשי  של   פרויקטים  3  לפחותבין  בהיקף 
ומסרו   שהסתיימומוסדות ציבור    של  בייהעבודות    לביצוע  ,מע"מ  לפי  אחד  לכ  לפחות  ₪  8,000,000

 . 2016-2021במהלך השים 
  ה"ל הו יסיון  7.2  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי היסיון הדרש בס"ק - * אשר ביצעו בעצמם

  של המציע בעצמו בין במסגרת עבודות בהן עבד כקבלן ראשי ו/או כקבלן משה. 
בזה, כי במסגרת בחית יסיוו של המציע בביצוע פרויקטים קודמים לא יילקחו בחשבון  מובהר  

  . פרויקטים אשר בהם העביר המציע את ביצוע העבודה בשלמותה לקבלן אחר
שה,    20  - שתי בהיקף שלא יפחת מ  מחזור  ציעלמ 7.3  למועד  שקדמו  השים  בשלושמיליון ש"ח בכל 

 . הצעתו הגשת
 7- ב  כל אחת  מ"ר לפחות  800בשטח של  בייה של מבים ציבוריים  ת  ועבוד   3לפחות   המציע ביצע   7.4

מ"ר   1,500המציע ביצע לפחות עבודת בייה אחת של בית ספר בשטח של  ו  ו/ אושים האחרוות.  
 שים האחרוות.  5-לפחות ב

בקאית    ולהצעת  צירף  המציע 7.5 של  ערבות  (  50,000בסך  מע"מ  כולל  ₪)  חמישים₪  בהתאם     אלף 
בהתאם להוראות מסמכי המכרז.                                                                         לוסח "ספח ד" להצעת המציע, 
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    .מציעיםהבמפגש  ףהשתת  המציע 7.6

 .₪ כולל מע''מ 2,500רכש את מסמכי המכרז תמורת סך של  ציעהמ 7.7

מהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכסה [וסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו   שתתףהמ 7.8
(אכיפת יהול חשבוות   מחזיק בכל האישורים הדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםו  1976  –

 ., כשהם תקפיםותשלום חובות מס)

ים במסגרת מכרז זה עלול  מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הדרש . 8
 פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.  - לגרום לפסילת ההצעה, על

  את ההצעה יש להגיש בהתאם לתאי המכרז וכל שיוי בה עלול לגרום לביטולה.  . 9

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים וספים   .10
מת לבחון את המציע והצעתו  -פי שיקול דעתה ולשביעות רצוה המלא, על-ו/או המלצות ו/או אישורים, על

 במסגרת שיקוליה.  

 תפסל.  הצעות כקבוע לעיל המועד האחרון להגשתלאחר  תוגשאשר  הצעהמובהר בזאת, כי כל  .11

 פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה וספת. -יעד תהא רשאית, על .12

  

  תאים אלו הם חלק מתאי המכרז. 

  בכבוד רב,  

  דרור דבאח , מכ"ל   

  יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ   
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  הוראות למשתתפים במכרז -2מסמך מספר 

  

  גבעתיים בע"מתוח ייעד חברה לפ

   2021/06 מכרז פומבי מס'

עבודות ביה ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט מעל מקלט קיים  לביצוע  

    בבי"ס ברר בגבעתיים

ופיתוח להוספת  ביה לביצוע עבודות ) מזמיה בזאת לקבל הצעות "יעד"יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: 

), הכל כמפורט במסמכי המכרז "המכרז"(להלן:    גבעתייםב  אגף כיתות ואולם ספורט מעל מקלט קיים בבי"ס ברר 

  ובהסכם. 

 הגדרות 

 במסמכי מכרז זה תהיה למוחים הבאים המשמעות המוגדרת בצידם:

  "מ. בע גבעתיים לפיתוח החברהיעד  – "המזמין"/ "החברה" /"יעד"  .א

  .גבעתיים עיריית  –"העירייה"   .ב

 להסכם.  "1'א"ספח המצורף כ מחה למכרז אומדן ":אומדן"  .ג

כל   על  2021  מאיבחודש    שפורסם  מחירי האומדן מבוססים על מחירי מחירון דקל לעבודות ביה ותשתיות

של  בסיס  הפחתתמופעלת    האומדןסעיפי   לפי    .20%  בשיעור  תומחרו  במחירון  מצאים  שאים  וסעיפים 

  . %20של   בשיעור בסיס הפחתתמחיר שוק וגם עליהם מופעלת 

  3מסמך מס'  הזוכה לבין יעד,    המציעשייחתם בין    במכרז  הכלולות  העבודות  לביצוע   הסכם  –"ההסכם"    .ד

  למכרז זה לרבות ספחיו. 

הכולל מפרטים ופרקים בושאים -להסכם    ''א"ספח  כ  פים המצור יםטכי  יםמפרט  -"יםטכי  ים"מפרט  . ה

  שוים; 

 הגזרת מהן;  להסכם וכל תוכית  "'י"ספח כהתוכיות המצורפות רשימת  -"תוכיות"  .ו

 קבלן אשר הגיש הצע.תו במכרז זה. -"המציע"/ "המשתתף"  .ז

 קבלן אשר הגיש הצעתו במכרז זה והוכרז כזוכה במכרז. -"/ "הזוכה"הזוכה המשתתף"הקבלן"/ "  . ח

  מכי המכרזמס

 מסמכי המכרז כוללים את המסמכים הבאים:  . 1

  הזמה להציע הצעות.  – 1מסמך מספר  1.1

 הוראות למשתתפים במכרז. – 2מסמך מספר  1.2

מספר   1.3 עם    –  3מסמך  שייחתם  המכרז,  שוא  העבודות  לביצוע  ההסכם  תבחר   המציעוסח  שהצעתו 

 ). "ההסכם"במכרז, לרבות ספחיו (להלן: 

א' ממסמכי    הם אלי  יםטכי  יםמפרט  –  ספח  פרד  בלתי  חלק  המהווים  מסמכים  מספר  מצורפים 

  המכרז וההסכם;

    ;אומדן – 1'אספח 

  וסח כתב ערבות ביצוע אוטוומית בלתי מותית;  – ספח ב'

 ביטוח; – ספח ג'

  ; קיום ביטוחי הקבלןאישור  - 1ספח ג'

  ספח בטיחות;  – ספח ד'

  וסח של צו התחלת עבודה;  – ספח ה'
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  וסח של תעודת סיום; – ו'ספח 

 טופס עדכון פרטי חשבון בק; – ז'ספח 

  טבלת פיצויים מוסכמים; – ח'ספח 

  למכרז;  4 מספר  מסמך -הצעת המציע –ספח ט' 

  ; רשימת תוכיות המכרז ותוכיות המכרז –ספח י' 

 . , אליה יצורפו המסמכים הבאיםהצעת המציע – 4מסמך מספר  1.4

  ;תצהיר – ספח א'

  ; התחייבות לקיום החקיקה בדבר העסקת עובדים – ספח ב'

  ;1976 – תשל"וה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   הצהרה – ספח ג'

  ; אוטוומית בקאית  ערבות -מכרז ערבותוסח כתב  –ספח ד' 

  ;פירוט בדבר סיון המציע -ספח ה'

  תאי סף למשתתפים 

בכל . 2 במכרז  ההצעות  הגשת  במועד  העומדים  קבלים,  במכרז  להשתתף  המצטברים  רשאים    התאים 
  המפורטים להלן: 

קבלים הרשומים כדין בפקס הקבלים על פי חוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות, התשכ"ט  2.1
  .לפחות 2- גבסיווג כספי "בייה (עף ראשי)"   100 , בעף1969 -

בעצמם*,מציעים   2.2 ביצעו  משה,    אשר  כקבלן  ובין  ראשי  כקבלן  של   פרויקטים  3  לפחותבין  בהיקף 
ומסרו    שהסתיימומוסדות ציבור    של  בייהעבודות    לביצועמע"מ    לפי  ל אחדכ  ₪  8,000,000לפחות  

 . 2016-2021במהלך השים 
) 4פר  לצורך עמידה בתאי סף זה על הקבלן למלא בשלמות את ספח ה' להצעת המציע (מסמך מס

פרויקט   כל  בגין  וולצרף  העבודה  מזמין  של  המלצת  אחרון  מזמין דף  ע"י  החתום  הסופי  החשבון 
  העבודה. 

 

  ה"ל הו יסיון  2.2  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי היסיון הדרש בס"ק - * אשר ביצעו בעצמם
מובהר בזה, כי של המציע בעצמו בין במסגרת עבודות בהן עבד כקבלן ראשי ו/או כקבלן משה.  

במסגרת בחית יסיוו של המציע בביצוע פרויקטים קודמים לא יילקחו בחשבון פרויקטים אשר  
  .בהם העביר המציע את ביצוע העבודה בשלמותה לקבלן אחר

  הגשת   למועד  שקדמו  השים  בשלושיליון ש"ח בכל שה,  מ  20  -מ  יפחת  שלא  בהיקף  שתי  מחזור  למציע 2.3
 . המציע של שתי מחזור על המעיד "ח רו אישור להעביר דרש זה סף בתאי עמידה לצורך .  הצעתו

  שים  7-ב  מ"ר לפחות כל אחת  800בשטח של    בייה של מבים ציבוריים  תו עבוד  3לפחות    ביצע  המציע 2.4
- מ"ר לפחות ב  1,500המציע ביצע לפחות עבודת בייה אחת של בית ספר בשטח של  ו/ או  .  האחרוות

על היקף העבודה   העבודה  ממזמיןאישור    להציג  דרש  זה  סף  בתאי  עמידה  לצורךשים האחרוות.    5
 .בהיקף הדרש ובמועד הקוב העבודה  ביצוע על המעיד  (שטח העבודה במ"ר)

בוסח המצ"ב   אלף ₪)  חמישים(₪  כולל מע"מ    50,000של   בסך ערבות בקאית    ולהצעת  צירף  המציע 2.5
, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.                                                                                  הצעת המציעל "  ד'כ"ספח 

לצרף    .המציעים במפגש    ףהשתת  המציע 2.6 דרש  זה  סף  בתאי  עמידה  מציעים  לצורך  סיור  פרוטוקול 
  . חתום

של    רכש  המציע 2.7 סך  תמורת  המכרז  מסמכי  יש   .''ממע  כולל  ₪  2,500את  זה  סף  בתאי  עמיד  לצורך 
 לצרף אסמכתא המעידה על התשלום. 

מהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכסה [וסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו   שתתףהמ 2.8
(אכיפת יהול חשבוות   מחזיק בכל האישורים הדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםו  1976  –

 ., כשהם תקפיםותשלום חובות מס)
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  עיקרי ההתקשרות 

 במכרז, הים כדלקמן:עיקרי ההסכם עליו יחתום המשתתף הזוכה  . 3

  בור יעד את העבודות שוא מכרז זה.המשתתף הזוכה יבצע ע 3.1

 :העבודות המתבקשות הין  3.2

 ביסוס לתוספת הביה על המקלט הקיים, לרבות עבודות חפירה ופיוי עפר.   3.2.1

תוספת   3.2.2 של  בייה  חדרי   3עבודות  עזר,  חדרי   , לימוד  כיתות  של  קיים  מקלט  מעל  קומות 

, גגות בטון  התעמלות, גג קל מעל לאולם ההתעמלות, מבואות, גרמי מדרגות, אולם  שירותים

 וכו'.

 עבודות אלומייום.  3.2.3

 מים, ביוב ויקוז.  -עבודות איסטלציה 3.2.4

 עבודות חשמל, תאורה, תקשורת (מתח מוך) ומצלמות. 3.2.5

 ר.עבודות מיזוג אוי 3.2.6

 עבודות אקוסטיקה. 3.2.7

 עבודות איטום. 3.2.8

 עבודות בידוד טרמי. 3.2.9

 עבודות גרות. 3.2.10

 עבודות מסגרות. 3.2.11

 עבודות גילוי אש. 3.2.12

 עבודות פיתוח. 3.2.13

 עבודות תועה. 3.2.14

 ביית חדר אשפה.  3.2.15

 ביית ישת פילרי חשמל.  3.2.16

 אספקה והתקת מתקי ספורט. 3.2.17

להסכם  תוכיותלבהתאם  תבוצעה  העבודות   3.3 י'  המפורטים  ול  בספח  , להסכם  'אספח  במפרטים 

 ההסכם שייחתם עם המשתתף הזוכה. ן חלק בלתי פרד מ יםהמהוו

 מעולים.  טיב בועבודות יהיו באיכות ההפריטים והחומרים שיסופקו לשם ביצוע  3.4

  תוך הקפדה מרבית על כל דין ועל כללי הזהירות והבטיחות.  יעשהמכרז זה  ותעבודות שואה יצוע ב 3.5

יקבל את מלוא האישורים הדרשים עפ"י חוק והרכיבים יהיו עפ"י תקן ישראלי ככל   רכיב שיותקןכל   3.6

  .שקיים תקן עבורם

 :  והיו חלק בלתי פרד ממכרז זה להסכם 1'א כספח"ב המצ אומדן 3.7

 .כיתות לימוד -  1מבה  3.7.1

 . אולם התעמלות-  2מבה  3.7.2

 .פיתוח ותשתיות -3מבה  3.7.3

המוצע על ידו   סכוםומכלול שירותיו של הזוכה תשולם לידו תמורה בהתאם ל  העבודותתמורת ביצוע   3.8

באופן  יקוב המציע בשיעור ההחה המוצע על ידו  במסמך זה .)4 מספר מסמך(הצעת המציע  במסמך

 הבא:
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מחירון דקל ביה ותשתיות   מחיריהים    1כספח א'המצ"ב  אומדן  המחירים המפורטים ב 3.8.1

 וסעיפים שאים מצאים במחירון תומחרו לפי מחיר שוק. 2021 מאימחודש 

. הפחתה זו מוצגת בסיכום כתב  20%  על מחירים אלו מופעלת הפחתת בסיס קבועה בשיעור 3.8.2

 הכמויות. 

   .הבסיס להפחתת המתווספת מצטברת וספת החה  בשיעור לקוב המציע על 3.8.3

המצטברת   3.8.4 ההחה  באומדן    כלל  תקף  יהיה  המוצעתשיעור    3.8  בסעיף  כמפורטהסעיפים 

 שלעיל. 

הקובה   3.9 התמורה  כי  ספק,  הסר  למען  בזאת,  להתקדמות   תשולםלעיל    3.8  בסעיףמובהר  בהתאם 

 ויבחו על ידו  מידי חודש.  הפרויקט ובהתאם לדפי כמויות שיוצגו למפקח

לגרוע   3.10 אתמבלי  גם  כוללת  התמורה  כי  בזאת  מובהר  האמור,  האספקה, ,  מכלליות  היוד,  ההובלה, 

וההתקה של מלוא הציוד, האמצעים, הפריטים, כוח האדם הדרוש לביצוע    העבודה  ההפה,  ההקמה,

, בין בגין קבלן הזוכהאו כל תשלום אחר אותו חייב לשלם ה/ו  העבודה, אגרות, רישיוות, אישורים

  : כוללת  התמורה  כן כמו  גין פעילותו הקשורה למכרז.המכרז ובין ב

הצבה, אחזקה, ותיפעול   הכת תוכית הסדרי תועה זמיים ואישורה ע"י המשטרה והרשות 3.10.1

 הסדרי התועה הזמיים בכל תקופת העבודות והכל לצורך הכיסה  והיציאה מהאתר.

 המאפשרת פעילות המקלט הקיים לאורך כל משך העבודות   הכת תכית התארגות אתר 3.10.2

 ואישורה ע"י הרשות. 

השגת אישורי חפירה מהרשויות הדרשות (תאגיד המים, חברת חשמל, בזק, חברת הכבלים   3.10.3

  וכו').

איזורי בכל    ולקדמות  המצב  והחזרת,  ההתארגות  שטחהכת  ,  לאתר  הכיסה  פריצת   עבודות 3.10.4

אם   בין  במהלך העבודות  פגעו  אך  להם  מחוצה  אם  ובין  העבודות  בשטחי  מוגדרים 

   .העבודות.

מוסמך   3.10.5 מודד  הצמוד    עלויות  עבודות  ביצוע  והבעת  במהלך שלד  דרשים  וסימוים  פיתוח 

מדידות   הכת  לשם  צמוד  מודד  וכן  לכל   AS MADEהביצוע  העבודות  ביצוע  במהלך 

 בפרויקט ולכל אלמט על קרקעי שיבוצע בפרויקט. התשתית תת קרקעית שתבוצעה

 עלויות בדיקות דרשות באמצעות מעבדה מוסמכת. 3.10.6

 עלויות הטמת פסולת במטמה מורשית. 3.10.7

 . בתקות יהול אתרעלויות התאמת האתר וכל הדרש לשם עמידה  3.10.8

הירוקה  עלויות הכת תיקים, המצאת תעודות דרשות וכל הדרש לעמידה בהגדרות הביה   3.10.9

 לפי המפרטים הטכיים. 

וכן  3.11 בקאית  ערבות  ליעד  הזוכה  המשתתף  ימציא  ההסכם,  שוא  התחייבויותיו  כל  קיום  להבטחת 

  ביטוחים מתאימים, הכל כקבוע בהסכם.  

המשתתף   3.12 החובה    הזוכהעל  הגישה מוטלת  השטח,  פי  את  לראות  העבודה,  ביצוע  למקום  לגשת 

באחריות וכל יתר התאים הקשורים לעבודות שוא מכרז זה.  למקום, אופיו של מקום ביצוע העבודה  

דאו את אתר העבודות וסביבתו טרם קבלתו לאחריותו, ולהעביר  ילתעד בצילומי וו  המשתתף הזוכה

 את התיעוד למזמין לפי תחילת העבודות. 

המפורטות בו   והכמויות, מצורף רק לשם המחשה,  בלבד  מחה  היו  המכרז  למסמכי  המצורףהאומדן   3.13

 את המזמין. מחייבותאין 
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המציע    באחריותו של  הכספית    לקובהבלעדית  שבדק  רק  בהצעתו   ההחיות ,  הכמויות  אתלאחר 

והמפרטים   והתהליכים  לביצוע הפרטים  הרשימות,  התוכיות,  פי  על  בפרוייקט  לביצוע  הדרשים 

 .המכרז ממסמכי חלקם שהים יהטכי

לפי טבלת הפיצויים המוסכמים הזוכה פיצוי  קבלןהישלם במקרה של איחור בסיום ביצוע העבודות,   3.14

ח'( לכל    )להסכם  ספח  יעד  של  זכותה  שתיגרע  ומבלי  כלשהי  בהוכחה  צורך  תרופה  סעד  ללא  ו/או 

 בהתאם לכל דין או הסכם. אחרים 

 יתר תאי ההתקשרות הים כמפורט בוסח ההסכם המצורף למכרז זה.  3.15

  הגשת ההצעה

את כל מסמכי המכרז וספחיו, חתומים בידי המציע בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך בצירוף חותמת, יש   . 4

, גבעתיים (אין 1כורוזין  להגיש במסירה ידית בלבד לתיבת המכרזים המצאת במשרדי חברת יעד בכתובת:  

בשעה    02/08/2021  וזאת עד ליום  "06/2021  מס'  פומבי "מכרז  לשלוח בדואר) במעטפה סגורה עליה יצוין  

 . )"היום הקובע"(להלן:  12:00

יציין בסעיף   . 5 ההצעה (  4המשתתף  המכרז)  4מסמך מספר  לכתב  ההחהאת    למסמכי  ידו    שיעור  על  המוצע 

  .הכלולות במכרז זה העבודות כללביצוע בגין 

 לתמורה המוצעת על ידי המציע יתווסף מע"מ כדין. 

 . במטבע ישראלי בלבדהמחירים במכרז הים 

 הצעת המשתתף תמולא בעט בלבד, במקומות המיועדים לכך בלבד.  . 6

  :המשתתף לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרשים להלן, כשכל פרטיהם ממולאים והם חתומיםעל  . 7

 .זה למכרז הדרש הקבלי הסיווג את התואם בתוקף קבלן רישיון 7.1

 ד בדבר זכויות חתימה בתאגיד.עו"רו"ח או   מכתב  – תאגידהמשתתף הוא במקרה ש 7.2

 העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטוות מס ערך מוסף. 7.3

 אישור מאת רואה חשבון או שלטוות מס הכסה על יהול פקסים כדין.  7.4

 העתק שובר על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז.  7.5

והמקיימות את  ידי המשתתף  -עבודות קודמות שבוצעו על  לביצוע  מזמייםרשימת התקשרויות עם   7.6

בסעי כמפורט  המוקדם,  היסיון  יצורפו    .לעיל  2.2ף  דרישת  ההתקשרויות  מכתב   לפחותלרשימת 

חוות ו/או  פרויקט  דעת  -המלצה  כל  בגין  המשתתף  אחת  סעיף במהלך  ביצע  באותו  הקובות   השים 

בוסף דרש לצרף חשבוות   .דות שוא מכרז זהעבודות מסוג העבושקדמו להגשת ההצעה במכרז זה,  

 סופיים חתומים ע"י מזמיי העבודה בגין כל פרויקט. 

על    "חרו  אישור 7.7 מהמעיד  יפחת  שלא  בהיקף  שתי  שה,    20  -מחזור  בכל  ש"ח    השים  בשלושמיליון 

 .הצעתו  הגשת למועד שקדמו

 2.4העבודה בהיקף הדרש ובמועד הקוב בהתאם לסעיף  ממזמין העבודה המעיד על ביצוע  אישור 7.8
 . 2.5וסעיף 

  . אוטוומית בוסח ספח ד' להצעת המציע בקאיתערבות  –מכרז  ערבות 7.9

 .המשתתף"י ע חתום מציעים מפגש פרוטוקול 7.10

או מי מבעלי    ו המשתתףתצהיר,  ב  -מילוי באופן מלא וחתימה של המשתתף על ספח א להצעת המציע 7.11

תאגיד)   הוא  המשתתף  (אם  במשתתף  כי  השליטה  האחרוות מצהירים  השים  בשלוש  הורשעו  לא 

 בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המפורטות להלן: 

 .  1959 –עבירה על הוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  7.11.1

 . 1951 –עבירה על הוראות חוק שעות עבודה ומוחה, התשי"א  7.11.2
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 . 1976 –עבירה על הוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו  7.11.3

 . 1950 –עבירה על הוראות חוק חופשה שתית, התשי"א  7.11.4

 .  1954 –עבירה על הוראות חוק עבודת שים, התשי"ד  7.11.5

 .  1965 –עבירה על הוראות חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו  7.11.6

 . 1953 –עבירה על הוראות חוק עבודת הוער, התשי"ג  7.11.7

 . 1953 –עבירה על הוראות חוק החיכות, התשי"ג  7.11.8

 . 1951 –עבירה על הוראות חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התשי"א   7.11.9

 .   1958 –י"ח עבירה על הוראות חוק הגת השכר, התש 7.11.10

 . 1963 –עבירה על הוראות חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  7.11.11

 .  1995 –עבירה על הוראות חוק הביטוח הלאומי (וסח משולב), התש"ה  7.11.12

 . 1987 –עבירה על הוראות חוק שכר מיימום, התשמ"ז  7.11.13

 . 2002 –עבירה על הוראות חוק הודעה לעובד (תאי עבודה), התשס"ב  7.11.14

מב  שתתףהמ 7.11.15 מי  במשרד או  והאכיפה  ההסדרה  מיהל  ידי  על  קסו  לא  בו  השליטה  עלי 
) בשי  השים  2התמ"ת  שלוש  במהלך  לעיל  המפורטות  העבירות  בגין  יותר,  או  קסות   (

 האחרוות. מובהר בזאת כי מספר קסות בגין אותה עבירה ייספרו כקסות שוים.  

תשובות   7.12 ידי   המזמיןכל  על  חתומות  כאלה,  שתהייה  ככל  ההבהרה,  לבקשות  ו/או  להסתייגויות 

 המשתתף.

ע"י   7.13 שהוכסו  ע"י    המזמיןתיקוים  חתומים  המשתתף,  אל  כאלה  שהועברו  ככל  המכרז,  במסמכי 

 ף.תהמשת

 .טבלת איכות - אסמכתאות לטבלה א' 7.14

שים לעיל עלול לגרום לפסילת מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הדר . 8

 פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד. -ההצעה, על

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים וספים   . 9

מת לבחון את המציע והצעתו  -פי שיקול דעתה ולשביעות רצוה המלא, על-ו/או המלצות ו/או אישורים, על

 במסגרת שיקוליה.  

 להגשת ההצעות לתקופה וספת. פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון -יעד תהא רשאית, על .10

 הבהרת מסמכי המכרז 

ויוודא    7317685-03או/ו בפקס   Dror@yaadg.co.il יודיע המשתתף בכתב ליעד, במייל    07/2021/81עד ליום   .11
חוסר  או  התאמות  אי  השגיאות,  הסתירות,  כל  על  יעד,  אצל  הפקס  או/ו  המייל  קבלת  הגעת  את  טלפוית 

במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובו של סעיף או פרט או  בהירות שמצא אם מצא  
 עיין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

הודעה כאמור בסעיף   .12 המשתתף  לעשות כן,  תיתן    ,לעיל   11מסר  לכון  לפי יעד, אם תראה  תשובות בכתב, 

הקובע התשוהיום  של  עותק  תמסור  יעד  יצרפם  .  מציע  וכל  המכרז  מסמכי  מרוכשי  אחד  לכל  שמסרו  בות 

                     למסמכי המכרז, כשהם חתומים כחלק בלתי פרד מהצעתו.                                                                             

יעד או מי מטעמה, אלא אם ל ידי  עהמשתתף לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שתו   .13

 תשובות אלה יתו בכתב. 

קודם   .14 עת,  בכל  רשאית  הקובעיעד  המכרז,  ליום  במסמכי  ודרישות  תאים  תיקוים,  שיויים,  להכיס   ,

). השיויים וההבהרות כאמור, יהיו "שיויים והבהרות"ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים (להלן:  

 מכרז.בכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים חלק בלתי פרד מתאי המ
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  הליך בחית ההצעות 

 להגשת הצעות במכרז. יום מהמועד האחרון 180בתוקף לתקופה של  כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה  .15

 לשם בחירת הזוכה במכרז.  יעדיוארך תוקף ההצעה לתקופה וספת כפי הדרש על ידי   יעדלפי דרישת 

   ן:קמכדליהיה הליך בחית ההצעות  .16

    .בחית העמידה של המציע בכל התאים המוקדמים (כשירויות המציע) - א'שלב 

 בשי מרכיבים : הצעה כספית ואיכות.  המציעתבחן הצעת  -  ב'שלב 

הכספית   ההצעה  הין:  ההצעות  כל  תבחה  לפיהן  האיכות    60%  -המשקלות  ומרכיב   40%  –מהשקלול 

  . מהשקלול
  

  כספית  הצעה

כל יתר ההצעות תדורגה   . קודות  60ההצעה הכספית המוכה ביותר תקבל  מהווה את  אחוז ההחה המירבי  

    .באופן יחסי אליה

  30% היו   המירבי המצטבר  ההחה  אחוז כי מובהר
  

  האיכות מרכיב

 .טבלת איכות -' אבהתאם לטבלה  יחושב 40%יקוד האיכות המהווה 

  יקוד האיכות ויקוד ההצעה הכספית יהוו שקלול סופי של ההצעה. 

  . קודות 60 היו האיכות למרכיב המיימום  ציון

  

של   איכות  לציון  תזכה  אשר  הצעות  לשלב    60רק  תעבורה  ומעלה  ומרכיב  שקלול  קודות  האיכות  מרכיב 

  .הכספית ההצעה

  . קודות 100  היו האיכות רכיב של המקסימום יקוד

  : טבלת איכות - 'א טבלה
  

  כל אחד מהם:  ןד שייתן בגיולהלן הקריטריוים לצורך העקת ציון האיכות, והיק
  

  היקוד   הקריטריון 
 מבי ציבור יסיון כללי בהקמת   .א

  
לצורך קבלת יקוד האיכות ברכיב זה דרש המציע לפרט פרויקטים של מבי ציבור, אשר  . 1

 כולל.  2021-6201משת    הסתיימה ומסרה למזמיןבוצעו בפועל על ידו, ואשר הקמתם 
היק העקת  לצורך  בחשבון  שיילקחו  הפרויקטים  בכל ועל  לעמוד  זה,  קריטריון  פי  על  ד 

 : במצטברהתאים הבאים 
  

₪ + מע"מ לכל הפחות, על פי חשבון  8,000,000פרויקטים בהיקף כספי  של   )חמישה( 5 -
 סופי מאושר.

 

₪ + מע"מ לכל הפחות, על פי חשבון   8,000,000פרוייקטים בהיקף כספי  של    )ארבעה(  4 -
 סופי מאושר.

 

₪ + מע"מ. לכל הפחות, על פי חשבון   8,000,000פרוייקטים בהיקף כספי  של    )שלושה (  3 -
 סופי מאושר.

  

   ,ם להקמת אחד מאלה:  בית ספרי ילדים,    הפרויקטים היגשת אולם ספורטאשכול גה ,
ציבורי,   משפט, מבי  בית  וער,  מועדון  קהילתי,  מרכז  מת"ס,  ספרייה,  תרבות,  היכל 

 ו שילוב של כל אחד מאלה.מוזיאון, בית חולים, א
   ושהוצא אחת,  בכתובת  המצוי  אחד  עבודה  באתר  בוצעו  עצמו  בפי  מהפרויקטים  אחד  כל 

 בגיו היתר ביה מלא אחד.
  ק טופסאשר לפי מועד חתימתו יקבע מועד סיום הפרוייקט.5או טופס  4לפרויקט הוע ,  

  ק' 30
  
  
  
  
  
  
  

  ק' 30
  

  
  

  

  ק' 20
  

  
  

  ק' 10
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  היקוד   הקריטריון 
  

    בתי ספר /םיציבורי בביצוע מבים סיון י  .ב
  

בית   /מבה ציבורביית  לצורך קבלת יקוד האיכות ברכיב זה דרש המציע לפרט פרויקט של   . 1
לבין המועד האחרון    01/07/2014, אשר בוצע בפועל על ידו, ואשר הקמתו הסתיימה בין יום  ספר

 להגשת הצעות למכרז.
התאים  . 2 בכל  לעמוד  זה,  קריטריון  פי  על  היקוד  העקת  לצורך  בחשבון  שיילקח  הפרויקט  על 

 : מצטברהבאים ב
 

(על פי היתר בייה, ללא שטחי חייה ו/או שטחי פיתוח),   ספרהבית שטחו הבוי של  -
 מ"ר. 1,500עלה על 

(על פי היתר בייה, ללא שטחי חייה ו/או שטחי פיתוח),  הציבורמבה שטחו הבוי של  -
 מ"ר. 1,500עלה על 

(על פי היתר בייה, ללא שטחי חייה ו/או שטחי פיתוח),   בית הספרשטחו הבוי של  -
 מ"ר.  1,500 -ל  800היו בין 

 (על פי היתר בייה, ללא שטחי חייה ו/או שטחי פיתוח), מבה הציבורשטחו הבוי של  -
 מ"ר.  1,500 -ל  800היו בין 

(על פי היתר בייה, ללא שטחי חייה ו/או שטחי פיתוח),   בית הספרשטחו הבוי של  -
 מ"ר.  800היו עד 

(על פי היתר בייה, ללא שטחי חייה ו/או שטחי פיתוח),  מבה הציבורשטחו הבוי של  -
 מ"ר.  800היו עד 

 
   ,ם להקמת אחד מאלה:  בית ספרי ילדים, אולם ספורט  הפרויקטים היגשת אשכול גה ,

משפט,  בית  וער,  מועדון  קהילתי,  מרכז  מת"ס,  ספרייה,  תרבות,  היכל  ציבורי,  מבי 
הקמת בית    מוזיאון, בית יקוד גבוה יותר בגין  יתן  שילוב של כל אחד מאלה,  חולים, או 

 ספר. 
 יה מלא אחד.  הפרויקט בוצע באתרו היתר בעבודה אחד המצוי בכתובת אחת, ושהוצא בגי

  ק טופסאשר לפי מועד חתימתו יקבע מועד סיום הפרויקט.5או טופס  4לפרויקט הוע , 
  

הפרטים והמידע לגבי הפרויקט אותם מבקש המציע להציג במסגרת רכיב זה, יוצגו באמצעות  . 3
  אות למשתתפים. הור  - 2למסמך מס'  2.4בסעיף מילוי האמור 

  
  ק' 30
  
  
  
  
  
  
  
  

  ק' 30

  
  ק' 25
  

  

  ק' 20
  

  ק' 15
  

  

  ק' 10
  
  ק' 5

  
  היקוד   הקריטריון 

  
  יסיון בבייה ירוקה   .ג

  
לצורך קבלת יקוד האיכות ברכיב זה דרש המציע לפרט פרויקט של הקמת מבה ציבור, אשר  . 1

יום   בין  הסתיימה  הקמתו  ואשר  ידו,  על  בפועל  להגשת   01.01.2016בוצע  האחרון  המועד  לבין 
 הצעות למכרז.

  
התאים   . 2 בכל  לעמוד  זה,  קריטריון  פי  על  היקוד  העקת  לצורך  בחשבון  שיילקח  הפרויקט  על 

 : מצטברבבאים ה
  
התקן   -5281בהתאם לתקן  1הפרוייקט קיבל הסמכה /התעדה כזכאי לקבלת כוכב  -

 . הישראלי לביה ירוקה
הפרויקט בוצע באתר עבודה אחד המצוי בכתובת אחת, ושהוצא בגיו היתר ביה מלא  -

 אחד.
 הפרויקט., אשר לפי מועד חתימתו יקבע מועד סיום 5או טופס  4לפרויקט הועק טופס  -

  

  יוצגו זה,  רכיב  במסגרת  להציג  המציע  מבקש  אותם  הפרויקט  לגבי  והמידע  הפרטים 
 הוראות המשתתפים במכרז. – 2במסמך מס'  2בסעיף באמצעות מילוי האמור 

 
או יותר בהתאם    2קודות וספות יועקו במידה והפרוייקט קיבל הסמכה מתועדת כזכאי כוכב    5 . 3

  BREEAMו תקן , אleed, או תקן 5281לתקן 

  
  ק' 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ק' 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ק' 10
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  היקוד   הקריטריון 
         התרשמות מזמיי הפרויקטים מהמציע  .ד

  
החברה תפה למי ממזמיי הפרויקטים שהוצגו על ידי המציע לצורך קבלת יקוד האיכות, על פי שיקול  

 דעתה הבלעדי, ותציג להם את השאלות המפורטות להלן.  
בהתאם  המציע,  ע"י  צויו  שלא  אחרים,  פרויקטים  למזמיי  לפות  רשאית  תהייה  החברה  כי  מובהר, 

  יקוד פרויקטים שבוצעו עבור עיריית גבעתיים ו/או תאגידיה העירויים. לשיקול דעתה הבלעדי (לרבות 
  

'  1קודות איכות בגין רכיב זה, כאשר הציון המיימאלי לכל שאלה (סימון  '  30למציע יועקו לכל היותר  
על   יעמוד  לשאלה)  '  1בתשובה  (סימון  שאלה  לכל  המקסימאלי  הסימון  ואילו  לשאלה)  4ק',  בתשובה   '

 ק'. 4על יעמוד 
  

 להלן השאלות שיוצגו:
ההתקשרות   . 1 בתאי  עמדו  המציע  ידי  על  שבוצעו  העבודות  האם  ההתקשרות:  בתאי  עמידה 

  עימו? 
  ק') 1במידה מועטה (-1
  ק') 3במידה ביוית (-2
  ') ק5במידה רבה (-3
  ק') 6במידה רבה מאוד (-4

    עמידה בלוחות זמים: האם המציע עמד בלוחות הזמים שקבעו? . 2
  ק') 1במידה מועטה (-1
  ק') 3במידה ביוית (-2
  ') ק5במידה רבה (-3
           ק') 6במידה רבה מאוד (-4

 בטיחות: האם המציע הקפיד על כללי הבטיחות בעבודה ? . 3
  ק') 1במידה מועטה (-1
  ק') 3במידה ביוית (-2
  ') ק5במידה רבה (-3
  ק') 6במידה רבה מאוד (-4

ומילא אחר הוראות    הצוות שהעמיד המציע לטובת ביצוע הפרויקט היה מקצועי כוח אדם: האם   . 4
  המזמין ?  

  ק') 1במידה מועטה (-1
  ק') 3במידה ביוית (-2
  ') ק5במידה רבה (-3
  ק') 6במידה רבה מאוד (-4

  אמיות: כיצד היית מדרג את רמת האמיות של המציע? . 5
  ק') 1במידה מועטה (-1
  ק') 3ביוית (במידה -2
  ')ק 5במידה רבה (-3
  ק') 6במידה רבה מאוד (-4

  ק' 30עד 
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  היקוד   הקריטריון 
  הפחתת יקוד בשל יסיון רע של רשויות מקומיות ותאגידים עירויים מעבודות המציע  . 6

  

החברה תהייה רשאית לפות לרשויות מקומיות בישראל ו/או לתאגידים עירויים עבורן ביצע  
 ו/או תאגידיה העירויים.  גבעתייםהמציע עבודות, לרבות עבור עיריית 

  

במידה ויסתבר כי קיים יסיון רע או כשל מהותי בעבודות שביצע המציע עבור רשויות מקומיות  
, בהתאם קודות איכות 10להפחית עד ה רשאית וועדת המכרזים ו/או תאגידים עירויים, תהי

 לשיקול דעתה.
  

לעיין זה יסיון רע או כשל מהותי, ייחשב מעשה או מחדל הפוגם באופן יכר, לגעת וועדת 
 המכרזים, בביצוע העבודה, מטרותיה, או תוצאותיה, לרבות: 

  

 תגובה איטי לביצוע הוראות המזמין;אי עמידה בדרישות החוזה ובלוח הזמים, לרבות זמן  -
  

 אי העות לדרישות המזמין; -
 

 מתן צו סילוק יד;  -
 

 כשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המומקת של אשי מקצוע מטעם המזמין; -
 

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע או קיומה של חוות דעת  -
 שלילית בכתב של המזמין על טיב עבודת המציע. 

  
  

  ק' -10עד 
  
  

 ק'   100עד    סך הכל יקוד איכות 

  
  

  ימאלי למעבריקוד מי  ת ההצעה הכספיתו לשלב בחיקודות.  60הי 
  בהתאם המכרזים  ועדת  דעת  משיקול  לגרוע  בכדי  לעיל  לאמור  בהתאם  יקוד  ובמתן  בפירוט  אין  כי  יובהר, 

  להלן.  17-24לסעיפים 
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  .הכספית ההצעהשקלול מרכיב האיכות ומרכיב  -'גשלב 

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיה בלתי סבירה בשל מחירה, תאיה או בשל  ו/או ועדת המכרזים  יעד   .17

   התייחסות המציע לדרישות או לתוים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת יעד מוע הערכת ההצעה כדרש. אי  

  ערך   שווה  יהיה  הכולל  הכללי  היקוד  סכום  אשר  מציעים'  מס  ויהיו  במידה  יםיעד ו/או ועדת המכרזים רשא .18

 . מכרזים וועדת בחירת"פ עו /או מיטבית וספת הצעה לבקש

איה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה    ו/או ועדת המכרזים  יעד .19

 במכרז.

תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור זוכה שי ושלישי למקרה שהסכם ההתקשרות  ו/או ועדת המכרזים  יעד   .20

 עם הזוכה הראשון לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא.

הא רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצוה המלאה, תו/או ועדת המכרזים  יעד   .21

והיא רשאית לעשות כן על ידי זימון המשתתף   גם לאחר פתיחת ההצעות, על מת לבחון את המשתתף והצעתו

 .למפגש הבהרות במשרדיה

ים לגלות פרטים תהא רשאית אך לא חייבת לדרוש מאת מי מהמשתתפו/או ועדת המכרזים  בוסף לכל, יעד   .22

מלאים ומדויקים בדבר זהותם, עסקיהם, מבה ההון שלהם, מקורות המימון שלהם, מצבם הפיסי או של  

בעלי עיין בהם וכן כל מידע אחר שלדעתם יש עיין בגילויו וכן לבקש כל אסמכתא ומסמך הוגעים לדבר.  

 המשתתפים ישתפו פעולה עם יעד באופן מלא.

רשאית לקוט בכל אמצעי שימצעו לכון על מת לאמת כל מידע ו/או הצהרה לגבי ו/או ועדת המכרזים  יעד   .23

הצעתו   בהגשת  והמשתתף,  שהוא  אחר  גורם  בכל  ו/או  ברשויות  בירורים  באמצעות  זאת  ובכלל  המשתתף 

  למכרז, ותן בזאת הסכמתו לבירורים כאמור.

לפסול את הצעתו של משתתף, אשר התקבלה   תה הבלעדי,, לפי שיקול דעיעד ו/או וועדת המכרזים רשאית .24

התקשר המשתתף    םעימ  או מזמין אחר   רשות מקומיתלגביו חוות דעת שלילית במכתב או דו"ח ביקורת של  

 .  בהסכם התקשרות במהלך שלוש השים האחרוות

  הסכםחתימת 

ולצרף את  3כמסמך מספר  המצורף למכרז זה  משתתף אשר ייבחר כזוכה, יתבקש לחתום על וסח ההסכם   .25

תוך   בהסכם,  כקבוע  ספחיו,  במכרז.    10כל  הזכייה  על  הודעה  קבלת  מיום  הזוכה  ימים  המציא  לא 

לאחר  המכרז  מסמכי  פי  על  להמציאו  דרש  אשר  אחר,  מסמך  כל  המציא  לא  ו/או  החוצות  האסמכתאות 

הזכייה במכרז לבטל את  הזכייה, רשאית יעד  על  ידי   ההודעה  על  שהועמדה  הבקאית  הערבות  ולחלט את 

      .המשתתף

"כשיר  בוסף, יעד תהייה רשאית להתקשר בחוזה עם המשתתף שדורג במקום אחרי המשתתף שזכה (להלן:  

  ) או לפרסם מכרז חדש, וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי.  שי"

מכרז  במסמכי  מקום שסרב משתתף, שהצעתו בחרה כזוכה, לחתום על ההסכם עם יעד בהתאם להוראות   .26

, תהיה ו/או לא הפקיד בידי יעד את ערבות הביצוע על פי ההסכם ו/או את אישורי הביטוח על פי ההסכם  זה

 יעד רשאית, מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד ותר

להכריז ,  ו/או הסכם ו/או מסמכי מכרז זה, לפסול את הצעת המשתתףפי כל דין  -ופה אחרים העומדים לה על  .27

 .ולחלט את הערבות שמסר המשתתף שהצעתה בחרה כזוכה ולא מימש את זכייתו  על זוכה אחר

 כללי 

אין לשות או להסתייג מן האמור במסמכי המכרז ו/או להתות עליהם בדרך כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות  .28

 ת יעד להתעלם מכל הסתייגות ו/או שיוי ו/או התיה על האמור במסמכי המכרז. האמור לעיל, תהא רשאי
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 . גבעתיים ,22בי"ס ברר, רח' התע"ש  - קודת המפגש  .13:00בשעה  13/07/2021 םייערך ביו מציעים מפגש  .29

המציעיםבמהל מפגש  המכרז.   ך  פרטי  לכל  בקשר  הבהרות  ולקבל  שאלות  לשאול  האפשרות  תיתן 

    . סףתאי  מהווהו חובהיה הההשתתפות במפגש 

שוא .30 העבודות  ביצוע  כי  בקבלת    ותמובהר  מותה  הוצא  המכרז  וטרם  להיתר  בקשה  (הוגשה  ביה  היתר 

כאמור  התקציבי  אישור  הביה וה היתר  . במידה ו, בין היתר, ממפעל הפיסאישור תקציביההיתר) ובקבלת  

תהיה יעד רשאית להודיע על ביטול המכרז ועקב כך המכרז, כולו או חלקו, לא ייצא אל הפועל,    ולא יתקבל

לא יהווה הדבר עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה ו/או ו/או על ביטול ההתקשרות עם מציע ההצעה הזוכה ו

בהגישם הצעה למכרז מסכימים המציעים לכל תאי המכרז ובפרט לתאי הקבוע בסעיף    מי מהמשתתפים.

על הזוכה לבצע כל דרישה של מפעל הפיס ולחתום על כל מסמך שיידרש על ידו לצורך הוצאת הפרויקט זה. 

 אל הפועל. 

עד   .31 של  תקופה  למשך  היו  למכרז  שתוגשה  ההצעות  ליעד  ימים    180תוקף  ההצעות.  הגשת  שמורה ממועד 

מבלי   שלעיל  התקופה  כל  במשך  ההסכם  ביצוע  תחילת  על  לזוכה  להודיע  ו/או  הזוכה  על  להכריז  הזכות 

מסירת   עיתוי  ו/או  הזוכה  הכרזת  עיתוי  בשל  כלשהן  תביעות  ו/או  טעות  לזוכה  ו/או  למציעים  שתהייה 

 עם הזוכה.  ההודעה לזוכה על תחילת ביצוע ההסכם ו/או על ביטול המכרז ו/או ביטול ההתקשרות

 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולה על המשתתף.  .32

  

  

  

  בכבוד רב,

  

  דרור דבאח , מכ"ל   

  יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ   
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  3מספר  מסמך

ביה ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט מעל מקלט  לביצוע עבודות הסכם 

    בגבעתייםקיים בבי"ס ברר  

  2021שה  ____שערך וחתם בגבעתיים ביום______ חודש 

  

  52-002286-4יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ   בין: 

  53397, גבעתיים, 1כורזין מרחוב   

  מצד אחד  ")יעד(להלן: "  

  

  _______________________________________   לבין: 

  ח.צ./ח.פ./ת.ז  _____________________________   

  מרחוב __________________________________   

  ________________ (עיר) _________ (מיקוד)  

  ידי מורשי חתימה מטעמו:  -על  

  . ________________ ת.ז. ________________ 1  

  ____________ ת.ז. ________________ . ____ 2  

  מצד שי   ) "הקבלן"(להלן:   

  

מכרז    הואיל  פרסמה   ואולם   כיתות   אגף   להוספת  ופיתוח  ביה  עבודות  ביצועל  06/2021רו  שמספ  פומביויעד 

  );  "או העבודות "המכרז(להלן:  גבעתייםבברר"ס בבי קיים מקלט מעל ספורט

ובחיה זהירה של ההסכם, על כל ספחיו, ושל שאר מסמכי המכרז, הגיש ליעד את  והקבלן, אחרי עיון    והואיל 

  מלוא המסמכים ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתאים המפורטים במסמכי המכרז; 

  והקבלן זכה במכרז;   והואיל 

העבודות האמורות, והצדדים מעוייים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות לביצוע    והואיל 

  בהתאם לתוכית הזוכה;

  :אי לכך הוצהר, הוסכם והותה בין הצדדים כדלקמן

 מבוא, כותרות ופרשות  . 1

המבוא להסכם זה וספחיו המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי פרד הימו, ויש לקוראם כאחד עם  1.1

 ההסכם. 

ישמ 1.2 ולא  לבד,  ההתמצאות  וחות  לשם  הן  זה  בהסכם  הסעיפים  לפרשות כותרות  מקרה  בשום  שו 

 ההסכם. 

בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זה לבין הוראה בספח   1.3

להסכם זה או במסמך אחר שערך בקשר עם הסכם זה, תהא ההוראה שבהסכם זה גוברת ועדיפה על  

ר עם הסכם זה היא הוראת הספח, זולת אם ההוראה שבספח להסכם או במסמך אחר שערך בקש

 הוראה מחמירה יותר בהשוואה להוראה הסותרת בהסכם זה. 

  ספחים . 2

  הספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי פרד מההסכם:

א' 2.1 ממסמכי    הם אלי  יםטכי  יםמפרט  –  ספח  פרד  בלתי  חלק  המהווים  מסמכים  מספר  מצורפים 

  המכרז וההסכם;

    ;אומדן – 1ספח א' 2.2
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  וסח כתב ערבות ביצוע אוטוומית בלתי מותית;  – ספח ב'  2.3

  ביטוח; –ספח ג'  2.4

  אישור קיום ביטוחי הקבלן;  - 1ספח ג' 2.5

  ספח בטיחות;  – ספח ד' 2.6

  וסח של צו התחלת עבודה;  – ספח ה' 2.7

  וסח של תעודת סיום; – ספח ו' 2.8

 טופס עדכון פרטי חשבון בק; – ספח ז' 2.9

 טבלת פיצויים מוסכמים; – ספח ח' 2.10

 ; הצעת המציע -ספח ט' 2.11

 ; ת המכרזרשימת תוכיות המכרז ותוכיו -ספח י' 2.12

  מסמכי מפעל הפיס; –ספח יא'  2.13

 הגדרות  . 3

 בהסכם זה תהיה למוחים הבאים המשמעות המוגדרת בצידם:

 כמשמעותם במבוא להסכם זה.  – "המכרז"ו "יעד" 3.1

 גבעתיים.  עיריית  – "העירייה" 3.2

על  –  "הקבלן" 3.3 שהוסמך  מי  כל  או  מורשיו  עובדיו,  ציגיו,  לרבות  זה,  להסכם  במבוא  ידו - כהגדרתו 

לעיין הסכם זה, כולו או מקצתו, לרבות קבלן משה ו/או קבלי משה של הקבלן, אשר הועסקו על  

 ידי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה.

  זה לרבות ספחיו.  הסכם – "ההסכם" 3.4

יוסמך מטעם יעד, לרבות כל אדם שהוסמך על ידו לצורך הסכם זה, כולו או   אשר  מהל  –  "המהל" 3.5

  מקצתו. 

, מזמן לזמן, בכתב, לפקח על ביצוע הפרויקט  עירייה ו/או על ידי יעדה כל מי שימוה על  –  "המפקח" 3.6

 .או כל חלק ממו

  הפרויקט. יעד לשמש כיועץ הטכי של חברת מי שמוה על ידי  –" "היועץ הטכי 3.7

 . גבעתיים, 22בי"ס ברר, רח' התע"ש  – "האתר" 3.8

הטכי" 3.9 לוהמפרט    –   "המפרט  המצורפים  המסמכים  זה  כולל  להסכם  המצורף  ומהווה    א'כספח  , 

 חלק בלתי פרד ממו. 

כל תכית שתועבר לקבלן במהלך תקופת ההתקשרות, שתאושר בכתב על ידי המהל או –   "התכיות" 3.10

לזמן מזמן  שיתווספו  תכיות  וכן  לזמן  מזמן  זה  הסכם  לעין  המפקח  ידי  שהקבלן   על  תוכיות  ו/או 

 . יידרש להמציא ליעד

לרבות כל פעולה או כפי שיידרשו מעת לעת על ידי יעד,    העבודות  –"  ו/או עבודות  "מכלול העבודות 3.11

מטלה וספת ו/או לווית, אשר כרוכה בביצוע מכלול העבודות ו/או חוצה לצורך ביצוען באופן מושלם  

לתוכיות בהתאם  הטכי,  למפרט  בהתאם  זה,  ובכלל  זה,  הסכם  להוראות  לשאר   בהתאם  ובהתאם 

 . הוראות הסכם זה

לאחר   חודשים  12  פה המתחילה במועד מסירת תעודת סיום לקבלן ומסתיימתתקו  –תקופת הבדק"  " 3.12

 .מכן
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 עיקרי ההתקשרות  . 4

העבודות וכן כל פעולה או מטלה לווית או וספת הדרושה לשם ביצוע  השירותים והקבלן יבצע את מכלול  

מושלם של מכלול העבודות והכל בהתאם להוראות הסכם זה על ספחיו, לרבות התוכיות, המפרט הטכי 

  . ויתר מסמכי ההסכם

  תר. מכלול העבודות יבוצע בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם ו/או דרישה בחוק ו/או הסכם ו/או כל הי

ולפיכך הקבלן ימלא אחר כל דרישות   משרד החיוךמובהר בזה, כי ביצוע הפרויקט מותה בקבלת אישור  

    ., והאמור בהם יחייב את הקבלןמשרד החיוךעל מסמכים שיומצאו על ידי  לרבות חתימה   משרד החיוך

 תקופת ההתקשרות  .5

חודשים מיום מתן   24עד לחלוף  תחילתו של הסכם זה ממועד חתימת כל הצדדים עליו והוא יעמוד בתוקפו  

 . צו השלמת עבודה

 היערכות לביצוע העבודות  . 6

במועד מסירת צו התחלת עבודה לקבלן, ייערך וייחתם פרוטוקול תחילת עבודה, ובמסגרתו יצוין כי  6.1

 יתה לקבלן רשות שימוש באתר.

מוסכם בזאת כי החל ממועד תחילת ביצוע העבודות ועד לקבלת תעודת סיום על ידי הקבלן, הקבלן 

 וכל הבאים מטעמו יהיו במעמד של בר רשות באתר, וזאת אך ורק לצורך ביצוע מכלול העבודות. 

לאחר   6.2 זהמיד  הסכם  הפעולות   חתימת  את  הקבלן  יבצע  כלשהן,  עבודות  בביצוע  הקבלן  יחל  ובטרם 

 הבאות, כולן ו/או מקצתן, על אחריותו ועל חשבוו, בהתאם להוראות המהל ו/או המפקח:

 להלן;  18ימציא ליעד ערבות ביצוע בהתאם להוראות סעיף  6.2.1

 להלן; 20עריכת ביטוחים בהתאם להוראות סעיף  יימציא ליעד אישור 6.2.2

 הל עבודה מוסמך על ידי משרד העבודה;ימה מ 6.2.3

יעשה את כל שאר ההכות הדרושות לביצוע העבודות שפורטו בצו התחלת העבודה, להחת   6.2.4

 דעתם של המפקח ושל המהל. 

בהתאם  6.3 או  דין  כל  להוראות  בהתאם  יידרש  שהדבר  וככל  כלשהן  עבודות  בביצוע  הקבלן  יחל  בטרם 

ל לידיו את כל האישורים הדרשים לצורך ביצוע מכלול לדרישת המהל או המפקח, ידאג הקבלן לקב

, משרד העבודה וכל גורם ו/או רשות , קב"ט עיריית גבעתייםעיריית גבעתייםהעבודות, לרבות אישור  

 מוסמכת הרלווטית למכלול העבודות. 

 פיקוח וביקורת . 7

התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, יהיה  בכל עיין הקשור לביצוע מכלול העבודות ולביצוע יתר   7.1

 ולמפקח ויפעל על פי הוראותיהם והחיותיהם.  , ליועץ הטכיהקבלן כפוף למהל

סמכות מן הסמכויות המוקות לו על פי   ו/או ליועץ הטכי  המהל רשאי מזמן לזמן להעביר למפקח  7.2

שתית בכתב  הוראה  כל  לקבלן.  תשלח  כך  על  בכתב  והודעה  זה  המפקחהסכם  ידי  על  לקבלן  ו/או   ן 

בתחום סמכות אשר הועבר למי מהם על ידי המהל, דיה כדין הוראה שיתה על ידי   היועץ הטכי

 המהל.  

ולכל אדם אחר שהוסמך לכך על ידי המהל, תהא זכות כיסה למשרדי   ליועץ הטכי,  למהל, למפקח, 7.3

העבוד מכלול  מתבצעות  שבו  אחר  מקום  ולכל  לאתר  מכוות הקבלן,  חומרים,  ממו  מובאים  או  ות, 

 וחפצים כלשהם לצורך ביצוע מכלול העבודות, והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה זו. 

ולמהל באופן שוטף על ההתקדמות של מכלול העבודות ו/או על   , ליועץ הטכיהקבלן ידווח למפקח 7.4

ור, הקבלן ידווח למהל על כל כל בעיה הכרוכה בביצוע מכלול העבודות. מבלי לגרוע מכלליות האמ

 פגם ו/או פיגור בביצוע העבודות.
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מבלי לגרוע מיתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב לספק תשובות  7.5

, וכן למהל בוגע למכלול העבודות כפי שיידרש על ידם ולסייע למפקח  , ליועץ הטכיוהסברים למפקח

 למהל בביצוע הפיקוח על ביצוע מכלול העבודות. וכן  ליועץ הטכי

מבלי לגרוע מיתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן ישתתף בישיבות בהן  7.6

 ידי המהל ו/או על ידי המפקח. -ייערך מעקב אחר ביצוע מכלול העבודות, אליהן יזומן מעת לעת על

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב לתקן כל פגם מבלי לגרוע מיתר התחייבויות הקבלן   7.7

 .או על ידי היעוץ הטכי או ליקוי ולבצע כל שיוי כדרש על ידי המהל או על ידי המפקח

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה בין מסמכי ההסכם, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הכון של  7.8

ממו   חלק  כל  של  או  הקב   –מסמך  לרבות יפה  בכתב,  הוראות  ייתן  והמהל  המהל  אל  בכתב  לן 

 תכיות, לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש להוג לפיו.  

זה כדי להטיל אחריות כלשהי על יעד ו/או על    7למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף   7.9

העירייה ו/או על המהל ו/או על המפקח ו/או על מי מטעמם לטיב ו/או לשלמות ו/או לתקיות של 

זה, לרבות מאחריותו   מכלול העבודות ו/או כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבות כלשהי על פי הסכם

  למכלול העבודות ולכל הקשור בהם. 

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  . 8

לעבודה  8.1 ובאשר  הקבלן  ידי  על  שימוש  עשה  בהם  לחומרים  באשר  מתמדת  ביקורת  יערוך  המפקח 

המתבצעת על ידו ובכלל זה ביקורות בטיחות, ביקורות איכות וביקורות השפעה על הסביבה ואיכות 

 ן מתחייב לאפשר למפקח לערוך בדיקות כאמור. החיים. הקבל 

המפקח  8.2 מסר  מסוימים.  חומרים  או  מסוימת  עבודה  מאשר  איו  כי  לקבלן  להודיע  מוסמך  המפקח 

לקבלן הודעה כאמור, יפסיק הקבלן את ביצועה של אותה עבודה, או את השימוש באותם חומרים, 

כדי זה  בסעיף  באמור  אין  המהל.  של  בכתב  החלטת  קבלת  לפסול   עד  המהל  של  מסמכותו  לגרוע 

 עבודה מסוימת או חומרים מסוימים גם אם אלה לא פסלו על ידי המפקח. 

לעיל, המפקח לא יהיה    7.2בכפוף לזכותו של המהל להעביר למפקח סמכויות בהתאם להוראת סעיף   8.3

מוסמך לפטור את הקבלן מחובה כלשהי על פי הסכם זה ו/או להורות על ביצוע שיויים כלשהם בהיקף 

הביצוע של מכלו לאיחור בהשלמת  לגרום  על ביצוע עבודה כלשהי, העלולה  להורות  ל  העבודות ו/או 

העבודות ו/או לאשר לקבלן תשלום שאיו כלול בהסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן 

של  אישור  על  בהתבסס  העירייה  גד  ו/או  יעד  גד  כלשהי  תביעה  ו/או  טעה  מלהעלות  מוע  יהיה 

 .המפקח, אשר יתן שלא בסמכות

 הטכי. הסמכויות המוקות למפקח על פי הסכם זה מוקות אף ליועץ  8.4

 יהול העבודות ויהול האתר במהלך ביצוע מכלול העבודות  . 9

  הוראות כלליות

הקבלן יחל בביצוע העבודות בתאריך שקבע לכך בצו התחלת העבודה, אשר יומצא לו כשהוא חתום  9.1

 ידי המהל ובכפוף לקבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים לשם תחילת ביצוע מכלול העבודות -על

 .להסכם זה 9.39ובסעיף  במועדים הקובים בצו התחלת העבודהעבודות ה ויסיים את ביצוע 

 מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהא רשאי להתחיל בביצוע העבודות ללא צו התחלת עבודה כאמור.  9.2

לא יפסיק  9.3 הקבלן  במפורש כי  הסכם זה, מוסכם בזאת  פי  על  הקבלן  התחייבויות  לגרוע מיתר  מבלי 

ו/או יעכב את ביצוע מכלול העבודות משום סיבה הקשורה בדרישה ו/או תביעה ו/או טעה  ו/או ישהה  

ו/או    כלשהי, לרבות דרישות ו/או תביעות ו/או טעות כספיות, שיש לו כלפי יעד ו/או כלפי העירייה

 . כלפי תועת הצופים 

חשבוו   9.4 על  הקבלן  יתקין  המפקח,  ידי  על  ו/או  המהל  ידי  על  כן  לעשות  יידרש  שהקבלן  שילוט ככל 

האתר  אזהרה,   לביטחון  זהירות  אמצעי  ושאר  מהבהבים  פסים  לרבות  תאורה,  אזהרה,  תמרורי 
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ולביטחוו ווחיותו של הציבור, במקום ובאופן כפי שיידרש על ידי המהל ו/או המפקח או כפי שיהיה  

מוסמכת רשות  של  להוראה  בהתאם  או  דין  כל  פי  על  בטיחות   דרוש  ליהול  לתכית  בהתאם  ו/או 

 . המצורפת בספח א' להסכם 

, שלטים וטרם תחילת ביצוע העבודות  בהתאם לדרישת המהל, יפיק הקבלן ויציב באתר, על חשבוו 9.5

מ' הכולל פרטי   4מ'*  3לרבות שלט יועצים (במידות    ככל שיידרשו על פי החיות המהל ו/או העירייה

, ובהם מתכים, פרטי מזמין, פרטי הקבלן ומהל העבודה והדמיית הפרויקט ולוגו חברות לפי דרישה)

המזמין  הפרויקט,  סוג  לרבות  המפקח,  ידי  על  ו/או  המהל  ידי  על  עת  באותה  הדרש  המידע  כל 

החיו פי  על  יהיו  השלטים  מידות  וכל והמבצע.  השלטים  על  הכיתוב  לרבות  השלטים,  פרטי  יעד.  ת 

מאפיין וסף ייקבעו על ידי יעד ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אם דרשת הצבתו של 

 שלט על פי דין, יחויב הקבלן בהצבת השלט אף אם לא דרש לכך על ידי יעד. 

" בגובה שי מטרים איסכוריתג פח " יגדר את האתר באמצעות גדר תקית חדשה ולבה מסוהקבלן   9.6

סביבתולפחות   לבין  העבודות  ביצוע  אתר  בין  מוחלטת  הפרדה  מקורים ויצור  חצייה  מעברי  לרבות   ,

וקב"ט מבי ציבור של   . גמר ביצוע הגידור מותה בקבלת אישור  המפקחבסביבת האתר ככל שידרשו 

 .  העירייה

הקבלן את קווי הגובה, המספרים והממדים שקבעו בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות כלשהן, יבדוק   9.7

בתכיות ו/או במפרטים הטכיים ו/או בהוראות של המהל. לאחר הבדיקה יסמן הקבלן באתר את  

כל המצבים, קווי הגובה והממדים, בהתאם לתוכיות ו/או למפרטים הטכיים ו/או להוראות המהל  

ימון כאמור יחולו על הקבלן. מצאה שגיאה או אי ויישא באחריות גמורה לדיוק הסימון. הוצאות הס

דיוק בסימוים ו/או בחלקם, אף אם בדקו על ידי המהל ו/או על ידי המפקח, יהא הקבלן חייב לתקן 

על חשבוו את השגיאה או את אי הדיוק, או את אותן עבודות שכבר בוצעו על יסוד אותה שגיאה ו/או 

 אי דיוק. 

ם זה, בדבר אחריות הקבלן ו/או מהוראות הסכם זה בדבר ביטוחים, בכל מבלי לגרוע מהוראות הסכ  9.8

 מהלך ביצוע מכלול העבודות, הקבלן יהיה אחראי לביצוע הפעולות הבאות על חשבוו:

לוודא ולהבטיח כי אף אדם פרט לעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או קבלי משה, לא  9.8.1

 או מגורים למעט לצרכי שמירה על האתר; יכס לאתר וכי האתר לא ישמש כמקום ליה ו/

עבודות המבוצעות באתר וכן לכלי העבודה ולחומרים המצאים וה  לדאוג לשמירת האתר  9.8.2

 באתר; 

 לדאוג לקיון האתר וסביבתו בכל תקופת ביצוע העבודות ועד למסירת הפרויקט למזמין. 9.8.3

שתיפגעה מדרכות אלו לדאוג לתקיות המדרכות הציבוריות בצמוד לאתר. מובהר כי ככל   9.8.4

רק  ולא  העבודות  ביצוע  תקופת  במהלת  אלו  למדרכות  מיידי  תיקון  לבצע  הקבלן  דרש 

 בסיומן.

האחרים,  9.8.5 והסימוים  הסימון  יתדות  של  והמדויקת  התקיה  לאחיזתם  ולדאוג  לספק 

שקבעו, ככל שקבעו, לצורך ביצוע מכלול העבודות, ובמקרים של סילוקם ממקומם, פגיעה  

 שיוי בהם, לחדשם או להחזירם למצבם הקודם; בהם או

להחזיק את כל השילוט, תמרורי האזהרה, התאורה ושאר אמצעי הזהירות לביטחון האתר  9.8.6

ולביטחוו ווחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המהל ו/או 

 ת מוסמכת; על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי כל דין ו/או הוראה של רשו

הפועל   9.8.7 אחר  קבלן  לכל  המהל  ו/או  המפקח  הוראות  לפי  אותה  פעולה  אפשרות  להבטיח 

וכן   המהל  ידי  על  ו/או  המפקח  ידי  על  זה  לצורך  שיאושר  גוף  או  אדם  לכל  ו/או  באתר 

לעובדיהם וכן לשתף פעולה, ככל שיידרש, עם כל קבלן אחר הפועל באתר ו/או עם כל גוף  

 בודות באתר במהלך ביצוע מכלול העבודות;  אחר, הדרש לביצוע ע
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בייה   9.8.8 היתר  פי  על  המתבצעות  בייה    – בעבודות  בהיתר  הקבועים  התאים  כל  את  לקיים 

 לצורך ביצוע העבודות; 

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה בדבר פיקוח ו/או ביקורת על העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או   9.9

פע לשתף  מתחייב  הקבלן  משה,  בביקורת קבלי  העוסקת  פייה  בכל  העירייה  עם  ו/או  יעד  עם  ולה 

 חיצוית ליעד ו/או לעירייה, אשר מתבצעת על ידי רשות מוסמכת.  

 מטעם הקבלן  ממוה בטיחות

, ממוה בטיחות מטעמוזה, יעסיק הקבלן    על פי הסכם  במשך כל תקופת הביצוע של מכלול העבודות 9.10

אתר במהלך כל שעות כל  העבודות ועל השמירה על כללי הבטיחות באשר ישגיח על הביצוע של מכלול  

באתר. בטיחות  הפעילות  בעל    ממוה  ו יהיה  הדיווח רישון  הרישום,  ההכשרה,  דרישות  בכל  יעמוד 

תש"ל   חדש]  [וסח  הבטיחות  פקודת  לרבות  דין,  כל  פי  על  כדרש  באלה,  והתקות   1970  –וכיוצא 

מכוחה. א  שהותקו  להעביר  הקבלן  שם  על  הבטיחותת  לתחילת   ממוה  טרם  יעד  לאישור  מטעמו 

לקבלת אישור יעד בכתב לזהות מהל העבודה   וקבלת כל האישורים הדרשים לשם העבודות. עד 

 לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות. תחילת העבודה 

אלא באישור מראש של המהל אולם למהל הסמכות לדרוש   ממוה הבטיחותהקבלן לא יחליף את   9.11

איו ממלאים את תפקידו כראוי   ממוה הבטיחות, אם סבר כי  ממוה הבטיחותבכל עת את החלפת  

 ו/או מכל סיבה סבירה אחרת.

ויהיה   הבטיחותממוה   9.12 זה  הסכם  פי  על  העבודות  מתבצעות  בו  אחר  מקום  בכל  ו/או  באתר  יימצא 

אתר על פי כל דין ו/או החיה ו/או הוראת חוק או תקה, לרבות אחריות טיחות בבאחראי ליהול ה

 לשמירה על כללי הבטיחות הדרשים במהלך ביצוע מכלול העבודות. 

ייחשב ציג הקבלן לכל דבר ועיין וכל הסבר ו/או הוראה ו/או ביאור שתו המהל    ממוה הבטיחות 9.13

 , ייחשבו כאילו יתו לקבלן עצמו.  לממוה הבטיחותו/או המפקח 

הבטיחותבוסף   9.14 העבודות, לממוה  מכלול  של  הביצוע  תקופת  כל  במשך  חשבוו,  על  יעסיק  הקבלן   ,

,מהדס ביצוע וכן כל יועץ אחר, אשר יידרש, ככל שיידרש,   הבגובון לעסוק בעבודות  יעובדים בעלי ריש

 בהתאם למהות העבודות המתבצעות. 

 יומן עבודה 

מכלול   9.15 לביצוע  הרלווטיים  הושאים  כל  יפורטו  ובו  עותקים  בשלושה  עבודה  יומן  יהל  הקבלן 

התק שימוש,  עשה  בהם  החומרים  שעבדו,  הפועלים  מספר  אוויר,  מזג  תאי  לרבות  דמות העבודות, 

הביצוע של מכלול העבודות, הוראות שיתו לקבלן מאת המפקח ו/או מאת המהל, הודעות שמסרו 

המפקח  לדעת המהל ו/או  וכן כל ושא אחר שהוא רלווטי  המהל  המפקח ו/או מאת  לקבלן מאת 

ילו  (להלן: "יומן העבודה"). מובהר בזאת כי כל הודעה המיועדת לקבלן ואשר תרשם ביומן, תחשב כא

 מסרה לקבלן אישית.

העבודה  9.16 יום  בבוקר  ידו,  על  חתום  עבודה  יום  כל  של  העבודה  מיומן  העתק  למפקח  ימציא  הקבלן 

שלמחרת והמפקח יהיה רשאי להעיר את הערותיו לרישומים שביומן העבודה. במקרה שבו המפקח 

עד בו רשמו, יהוו ימים מן המו  7יעיר הערות ביומן העבודה והקבלן לא יסתייג מהערות אלה בתוך  

 הערות המפקח ראיה חלוטה לכוותן, ויראו את הקבלן כמי שהסכים להערות המפקח.  

הערה ו/או קביעה מטעמם בעיין זה, אין  9.17 המפקח וכל  ידי  העבודה על  מובהר בזאת כי קבלת יומן 

אין מטילות מהוות אישור לכוות הרישום ביומן, אין גורעות מאחריות הקבלן ו/או מהל העבודה ו

 אחריות על המפקח ו/או על המהל ו/או על יעד ו/או על העירייה ו/או על מי מטעמם של כל אלה. 

יומן העבודה היו רכושם הבלעדי של יעד, אשר תהיה רשאית להשתמש בו כל שימוש שיראה לה, בין  9.18

 בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה. 
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במידה וימצא כי הקבלן לא ממלא יומן עבודה כראוי ואיו מחזיק ביומן עבודה כדרש על פי החוק  9.19

כאמור בטבלת   סכום פיצוייםמחשבון חלקי/ סופי  , המזמין יהא רשאי לקזז    9.15-9.17ועל פי סעיפים  

  " להסכם. 'ח ספחהפיצויים המצ"ב כ"

  שמירה על כללי בטיחות 

ות בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות וכללי הקבלן יבצע את מכלול העבוד 9.20

, בהתאם לכל תקן רלווטי ובהתאם כספח ד'הבטיחות בהתאם לספח הבטיחות המצורף להסכם זה  

לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות, ובכלל זאת בהתאם לפקודת הבטיחות [וסח חדש] 

  שהותקו מכוחה. והתקות  1970 -תש"ל 

כללי  9.21 לרבות  בעבודה,  הבטיחות  דרישות  בעיין  ידו,  על  המועסק  עובד  כל  הדרכת  יבטיח  הקבלן 

הצהרת  טופסי  למהל  ימסור  הקבלן  זה.  להסכם  המצורף  הבטיחות  בספח  המפורטים  הבטיחות 

דיעתם, בטיחות, על פי הוסח המובא בספח הבטיחות, חתומים על ידי עובדיו ומאשרים כי הובאו לי

 על ידי הקבלן, כל כללי הבטיחות כאמור. 

הקבלן יבצע את מכלול  9.22 הבטיחות ,  ספח  ומבלי לגרוע מהוראות  האמור לעיל  לגרוע מכלליות  מבלי 

 העבודות תוך שמירה והקפדה מרבית על כללי הבטיחות שלהלן:

שמירת כלי העבודה, החומרים בעלי פוטציאל סיכון וכל פריט אחר בעל פוטציאל סיכון   9.22.1

 באופן מרוכז ובטווח יד או עין והרחקתם מתיבי מעבר ושהיה של הציבור; 

 ביצוע זהיר של העבודה באופן שלא יסכן את הציבור; 9.22.2

  טרול כל סכה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרם במסגרת ביצוע העבודה; 9.22.3

  הפקדת שמירה, במידת הצורך, על מתקים, חומרים, כלי עבודה וכיוצא באלה;  9.22.4

 הרכב המובילים אותם;  -הובלת המתקים בזהירות, תוך עיגום באופן בטוח ומיומן לכלי 9.22.5

התקת המתקים וביצוע כל העבודות שוא הסכם זה בהתאם לכל תקן רלבטי ובהתאם  9.22.6

 ות, לרבות ההוראות בדבר עבודה בגבהים; לדרישות הבטיחות של המכון לבטיחות וגה

 תיאום הסדרי תועה זמיים וביצוע עבודות עם משטרת התועה;  9.22.7

  ביצוע חפירות 

ככל שדרשות חפירות באתר, באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הדרשים לביצוען. בטרם יחל   9.23

העתידי, להציג בפיו את כל   הקבלן בביצוע חפירות כלשהן באתר, על הקבלן להודיע למהל על ביצוען

 האישורים לביצוען ולפעול בהתאם להחיות המהל.  

 כל החול והאדמה אשר יוצאו מן האתר על ידי הקבלן יועברו לשטח אליו יורה המהל.  9.24

מובהר בזאת כי אין במתן החיות כלשהן על ידי המהל ביחס לביצוע חפירות, כדי לשחרר את הקבלן  9.25

 רות. מאחריותו לביצוע החפי

 מיעת הפרעה לציבור 

במשך כל תקופת הביצוע של מכלול העבודות, יימע הקבלן מפגיעה בוחיות הציבור ומהפרעה לזכות  9.26

וכיוצא באלה או לזכות   , גן ציבוריבכביש, דרך, שבילבמקלט הקיים,  השימוש והמעבר של כל אדם  

אותים  על כללי התהגות  לשמור  הקבלן  יקפיד  ציבורי כל שהוא. כמו כן,  השימוש והחזקה ברכוש 

 במהלך ביצוע מכלול העבודות, הן מצידו והן מצד כל גורם מטעמו. 

למרות האמור לעיל, אם ראה הקבלן כי בשל צרכי הביצוע של עבודה מסוימת, לא יהיה מוס מלפגוע  9.27

וחיות הציבור ו/או מלהגביל זכות מן הזכויות האמורות, יבצע את העבודה תוך פגיעה או הגבלה ב

 כאמור אשר תהא מזערית ככל שיתן. 

הקבלן לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכוה כמשמעותה בתקות מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד ביה),   9.28

באז1979  –התשל"ט   באלה  כיוצא  או  ביה  חפירה,  לצורכי  השעות  ,  בין  מגורים  ל   19:00ור   - בערב 
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התש"ח    06:00 ומשפט,  שלטון  סדרי  בפקודת  כמשמעותם  מוחה,  ובימי  אם 1948  –למחרת  זולת   ,

הציבור,  לביטחון  סבירה  בלתי  הפרעה  או  סכה  מיעת  לשם  דחוף  באופן  דרושה  המכוה  הפעלת 

ך אישור מראש מאת המפקח. בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכה או הפרעה כאמור, ויתן על כ

 – מחצית השעה לפי תחילת יום המוחה; סיום יום המוחה    –לעיין סעיף זה: תחילת ימי המוחה  

 מחצית השעה לאחר סיום יום המוחה. 

בכל מהלך הביצוע של מכלול העבודות, הקבלן, עובדיו וכן כל קבלן משה ועובדיו ישהו בתוך גבולות  9.29

כל בעיה שתתעורר, .  ע פיזי או מילולי עם העוברים והשבים בסביבות האתרהאתר בלבד ולא יבואו במג

ככל שתתעורר, ביחסים בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלן משה ו/או עובדיו של קבלן המשה לבין 

 העוברים והשבים בסביבות האתר תופה באופן בלעדי לטיפול המפקח. 

  שמירת הסביבה, אוצרות טבע ועתיקות 

יב 9.30 טבע הקבלן  באוצרות  בסביבה,  מפגיעה  וימע  הסביבה  על  שמירה  תוך  העבודות  מכלול  את  צע 

 ובעתיקות.

ובכפוף  9.31 המהל  של  ובכתב  מראש  באישור  אלא  העבודה,  במקום  כלשהם  עצים  יכרות  לא  הקבלן 

לאישור קק"ל. הפר הקבלן הוראת סעיף זה, ישלם ליעד פיצויים בסך שיקבע על ידי המהל וכמו כן 

עלי הקבלן, ואת  יהיה  העץ שייטע  שיקבע את סוג  הוא  המהל  שכרת.  העץ  במקום  עץ אחר  ו לטוע 

 גודלו. 

  סילוק פסולת

הקבלן יפה מן האתר את הפסולת אך ורק לאתרים מורשים כדין. פיוי הפסולת על ידי הקבלן ייעשה  9.32

עלויות פיוי הפסולת וכן בכל עת שבה יורה לו המפקח או המהל לפות פסולת מן האתר.    מדי יום

 . לרבות העמסה, הובלה ואגרות הטמה, כלולות במחירי היחידה והחוזה והין על חשבון הקבלן

המהל ו/או המפקח יהיו רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה לסלק מן האתר  9.33

 חומרים שאים מתאימים לייעודם, לדעת המהל או המפקח, לאתרים מורשים כדין. 

למפקח   9.34 ו/או  למהל  להציג  הקבלן  מורעל  מעבדה  עם  התקשרות  ו/או  שיהסכם  המהל  כאשר   , ת 

 כמקבלי בדיקות המעבדה באופן ישיר מהמעבדה. המפקח ירשמו 

קבלות להציג לפי דרישה הסכם התקשרות עם מטמה מורשת ועל הקבלן להציג למהל ו/או למפקח  9.35

 המעידות על פיוי הפסולת לאתרים מורשים ועל הטמת החומרים והפסולת באתר הטמה מאושר.

כל סעד ו/או תרופה אחרת העומדת ליעד , אזי מבלי לגרוע מסעיפי פרק זההפר הקבלן את הוראות   9.36

ההוצאות  בגין  הקבלן  את  ולחייב  בעצמה  הפסולת  פיוי  את  לבצע  רשאית  תהיה  יעד  כזה,  במקרה 

 הכרוכות בפיוי הפסולת.  

 ביצוע עבודות  

" ספח א' "כ"ב  המצ   יםהטכי  יםלקבוע במפרטבהתאם  והשירותים  עבודות  מכלול ה הקבלן יבצע את   9.37

 . זה להסכם" 'י ספח"כ"ב במצ בתוכיות לקבוע ובהתאם זה להסכם

מטעמה   יעד 9.38 אדריכל  באמצעות  לעבודה  ביה  להיתר  בקשה  ותגיש  העבודה  ביצוע  מיקום  את  תבחר 

הקבלן יחתום על כל מסמך הדרש לשם קבלת היתר הביה. הקבלן.    שיעבוד בשיתוף פעולה עם יועצי

כולו או חלקו, לא ייצא אל הפועל,   הסכם,ועקב כך המסיבה כלשהי לא יתקבל היתר הביה  במידה ו

לא יהווה הדבר עילה לתביעה כלשהי  עד רשאית להודיע על ביטול המכרז ההסכם עם הקבלן ותהיה י

 . הקבלןמצד 
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 לוח הזמים לביצוע הפרויקט והעבודות היו כדלקמן:  9.39

) שבעה (  7  עד  -  התארגות וגידור מתחם העבודות ושבילי המעבר לבית הספר ולמקלט הקיים  .א

 ממועד קבלת היתר ביה או/ו מועד חתימת ההסכם, המאוחר מביהם.  ימים

ביצוע ממועד קבלת היתר ביה או/ו מועד חתימת ההסכם,   (אחד) חודש  1  עד  -  עבודות הביסוס  .ב

 המאוחר מביהם. 

 סיום עבודות הביסוס.חודשי ביצוע ממועד (שישה)  6 עד -עבודות שלד כולל גגות בטון   .ג

   .ד

 ממועד סיום עבודות השלד. חודש ביצוע ) אחד( 1 עד  -עבודות ביית גג קל  . ה

טרמי  .ו ובידוד  איטום  עבודות  לרבות  ומערכות  גמר  ו  –  עבודות  השלד  לעבודות   12  עדבמקביל 

עשר( ביצוע )  שים  המאוחר  ממועד    חודשי  ההסכם,  חתימת  מועד  או/ו  ביה  היתר  קבלת 

 . מביהם

חודשי ביצוע ממועד  )  שיים עשר(  12  עד  -  גידורעבודות פיתוח, תועה, בית חדר אשפה והשלמת    .ז

 קבלת היתר ביה או/ו מועד חתימת ההסכם, המאוחר מביהם. 

עבודות  . ח האביזרים ,  הגגותהביוי,    סיום  וכלל  הספורט  מתקי  אספקת  המערכות, 

והתשתיותהדרשים גמר  פיתוח  ותעודת  מסירה  ממועד  )  עשר   השלוש (  13  עד  -,  ביצוע  חודשי 

 היתר ביה או/ו מועד חתימת ההסכם, המאוחר מביהם. קבלת 

. הקבלן יבצע את בצו התחלת העבודהעבודות בתוך התקופה שקבעה  ההקבלן יחל ויסיים את ביצוע   9.40

 קבעה. שבתוך התקופה העבודה העבודות ברציפות ויתקדם בקצב הדרוש לשם השלמת 

 עבודות כלשהן. הקבלן לא יפסיק ו/או ישהה ו/או יעכב את ביצוען של  9.41

, בצו התחלת העבודהמבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן לבצע את העבודות בהתאם למועדים הקובים   9.42

לבצע   יסיים  לא  הקבלן  שבו  הבמקרה  מוסכם את  פיצוי  ליעד  הקבלן  ישלם  הקוב,  במועד  עבודות 

זה  להסכם  המצורפת  המוסכמים  הפיצויים  טבלת  להוראות  בהתאם  יחושב  אשר  מראש  ומוערך 

 ומהווה חלק בלתי פרד ממו.  ספח ח'כ

מוסכם בזאת כי יעד תהיה רשאית לכות את סכום הפיצוי האמור מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן 

הפיצוי   בתשלום  אין  ספק,  הסר  למען  אחרת.  דרך  בכל  הקבלן  מן  לגבותו  רשאית  תהיה  וכן  שהוא 

עבודות ו/או כל חלק מהן ו/או  ההאמור כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את ביצוע  

 תחייבות אחרת על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. מכל ה

וכל  9.43 ציוד  רשימות  אביזרים,  ביצוע,  פרטי  יעד  לאישור  להגיש  הקבלן  על  עבודות,  בביצוע  יחל  בטרם 

עבודתו. תחילת  לפי  עבודתו.  הדרש  תחילת  לפי  מפורטות  ביצוע  תוכיות  לאשר  עליו  כן  כמו 

יזרים, גווים, ציוד וכל העזרים הדרושים להשלמת  יאשר אצל המפקח חומרים, פריטים, אב   הקבלן

 עבודות וכמו כן את שיטת הביצוע.ה ביצוע 

בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות וככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין או בהתאם לדרישת  9.44

עבודות, לרבות ההמפקח או המהל, ידאג הקבלן לקבל לידיו את כל האישורים הדרשים לצורך ביצוע  

החשמל,  ישור  א חברת  העבודה וכל גורם ו/או רשות עירייה,  שרותי כבאות, משרד  משטרת ישראל, 

 מוסמכת הרלווטית לעבודות.
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  השלמת הביצוע של מכלול העבודות  .10

, יודיע על כך הקבלן למהל ו/או למפקח. המהל ו/או המפקח יבדוק עבודות ההתקהשל  ביצוע  הבגמר   10.1

ידי הקבלן,  -עבודה ויפרט בפי הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על ידו ועלהאת עצם וטיב ביצועה של  

 את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה שיש לתקם ו/או שיויים שהיו מעויין שיבוצעו בה. 

והפ 10.2 הליקויים  את  יתקן  של הקבלן  רצוו  לשביעות  ברשימה,  כמפורט  השיויים  כל  את  ויבצע  גמים 

המהל ו/או המפקח כאמור. לאחר שתוקו הליקויים והפגמים ובוצעו השיויים לשביעות רצוו של 

המהל ו/או המפקח, ייתן המהל ו/או המפקח אישור בכתב על סיום ביצועו של אותו שלב בביצוע 

העבודות בביצוע    מכלול  לתשלום עבודותהו/או  תאי  היו  כאמור  אישור  מתן  כי  בזאת,  מובהר   .

 התמורה על פי הסכם זה. 

המהל   10.3 של  רצוו  לשביעות  ההתאמות  אי  ו/או  הפגמים  ו/או  הליקויים  כל  את  יתקן  שהקבלן  לאחר 

 10ולאחר שהקבלן יבצע את כל השיויים בעבודות, לשביעות רצוו של המהל, הכל כאמור בסעיף  

 ההוראות הבאות:  זה, יחולו

הקבלן ידאג, על חשבוו, להשבת מצב האתר לקדמותו ו/או לשלמותו ו/או לתקיותו, לפי  10.3.1

 העיין ובשיויים המתחייבים בהתאם לאופי העבודה שבוצעה, לשביעות רצון המהל. 

10.3.2 ) עדות  תוכיות  למהל,  ימציא  העבודות,  As Madeהקבלן  מכלול  של  גבי   dwg  קבציב)  ועל 

מודפס  מוסמך  מסמך  מודד  ע"י  ידי החתומים  על  שיקבע  כפי  עותקים  ובמספר  בפורמט   ,

 .  ו/ או המפקח המהל

 הקבלן יגיש למהל תוכיות מעודכות של כל היועצים, אשר תכו את העבודות.  10.3.3

דרשים לאלמטי הקבלן ימציא אישור בטוים סופי של מעבדה מוסמכת, אישורי מעבדות  10.3.4

 , המצעים וכל אלמט אחר שיידרוש המהל ו/ או המפקח את בדיקתו.המסגרות הגידור,

שהוצג  10.3.5 הפסולת  לאומדן  בהתאם  מורישת  ממטמה  מלא  הטמה  אישור  ימציא  הקבלן 

 . הרישוי ובהתאם לכמויות הפסולת שהוטמו בפועל על ידו, הגבוה מבין השייםבמסמכי 

הקבלן יסלק את ידו מן האתר וימסור אותו לידי יעד כשהוא קי מחומרים ו/או מפסולת  10.3.6

 ו/או מציוד ו/או מכלים ו/או מכל דבר אחר שקשור במכלול העבודות.  

לאחר שהקבלן ישלים את הביצוע של מכלול העבודות, יתקן את כל הליקויים ו/או הפגמים ו/או אי  10.4

י או  המהל  רצון  לשביעות  שאר ההתאמות  את  ויבצע  המהל  רצון  לשביעות  השיויים  כל  את  בצע 

  שבספח בוסח    הפעולות שעליו לבצע בהתאם להוראות הסכם זה, ימסור המהל לקבלן תעודת סיום

 .  'ו

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין באישור המהל ו/או המפקח כדי לשחרר את הקבלן מאחריות  10.5

ו ההסכם,  מכוח  כלשהי  מחויבות  היעדר ו/או  בדבר  לכאורה  חזקה  או  ראיה  להוות  בכדי  בו  אין 

ליקוי או זק שיתגלה במתקים בקשר עם העבודות שוא  אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם, חוסר, 

 ההסכם.  

 ציוד וחומרים  .11

הקבלן יספק על חשבוו ועל אחריותו את כל הכלים, הציוד, המכוות, החומרים, המתקים וכל דבר  11.1

אחר, בין אם קבוע ובין אם ארעי אשר חוץ לצורך ביצוע מכלול העבודות ביעילות, בשלמות ובמועדים 

 שקבעו בהסכם זה ו/או בלוח הזמים ו/או במפרטים הטכיים ו/או בצו התחלת העבודה. 

מרות האמור לעיל, יעד רשאית לספק בעצמה לקבלן כלים ו/או ציוד ו/או מכוות ו/או חומרים ו/או ל 11.2

 מתקים ולחייב את הקבלן בגין השימוש בהם. במקרה כזה יחולו ההוראות הבאות: 

שסופקו  11.2.1 במתקים  ו/או  בחומרים  ו/או  במכוות  ו/או  בציוד  ו/או  בכלים  ישתמש  הקבלן 

 , אך ורק לצורך ביצוע מכלול העבודות; לקבלן כאמור על ידי יעד
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משהוכסו לאתר הכלים ו/או הציוד ו/או המכוות ו/או החומרים ו/או המתקים שסופקו  11.2.2

האתר,  מן  מהם  חלק  כל  ו/או  להוציאם  רשאי  הקבלן  יהיה  לא  יעד,  ידי  על  כאמור  לקבלן 

 ת המפקח. אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב מאת יעד ו/או מאת המהל ו/או מא

הכלים ו/או הציוד ו/או המכוות ו/או החומרים ו/או המתקים שסופקו לקבלן כאמור על  11.2.3

ידי יעד לא יוחלפו על ידי הקבלן באחרים, אלא אם קיבל לכך מראש רשות בכתב מאת יעד 

 ו/או מאת המהל ו/או מאת המפקח;

העבודו 11.3 מכלול  בביצוע  שימוש  הקבלן  יעשה  בהם  והמוצרים  החומרים  מאיכות כל  חדשים,  יהיו  ת 

אשר יתאימו מכל הבחיות להוראות הסכם זה, לרבות המפרטים בעלי תווי תקן ישראליים,  מעולה,  

הטכיים ויהיו לשביעות רצום של המהל ושל המפקח. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל החומרים 

דרשים ויישאו תו והמוצרים בהם יעשה הקבלן שימוש בביצוע מכלול העבודות יעמדו בכל התקים ה

מכלול   הביצוע של  תקופת  במהלך  לתוקפו  יכס  אשר  תקן  תו  וכל  לגביהם  שקיים  ישראלי ככל  תקן 

 העבודות. 

במקרים בהם תידרש בדיקת איכות או תקיות או תקיות של חומרים ו/או של מוצרים שיסופקו על  11.4

ת כאלה, יהיה על הקבלן לשלוח ידי הקבלן, לרבות במקרה שבו המהל ידרוש מן הקבלן לבצע בדיקו

הקבלן  בדיקות.  אותן  ביצוע  לצורך  שלהם  דגימות  ו/או  האמורים  המוצרים  את  ו/או  החומרים  את 

את   המבצעים  מעבדות,  ו/או  למכוים  תשלום  לרבות  האמורות,  הבדיקות  בגין  ההוצאות  בכל  יישא 

 ות.  הבדיקות ולרבות עלות חומרים או מוצרים החוצים לצורך ביצוע הבדיק

סבר המהל או המפקח כי חומרים מסוימים ו/או מוצרים מסוימים, אשר סופקו על ידי הקבלן, אים  11.5

לקבלן  המפקח  או  המהל  כך  על  יודיע  פסולים"),  (להלן: "חומרים  זה  סעיף  הוראות  את  מקיימים 

מאת  שעות מקבלת ההודעה מאת המהל או    24והקבלן ירחיק החומרים הפסולים מן האתר בתוך  

המפקח. מע הקבלן מלסלק את החומרים הפסולים, תהיה יעד רשאית לסלק את החומרים הפסולים  

 במקום הקבלן ולחייב את הקבלן בעלות הסילוק של החומרים הפסולים מן האתר.

ביטוחים,   11.6 בדבר  זה  הסכם  מהוראות  ו/או  הקבלן  אחריות  בדבר  זה,  הסכם  מהוראות  לגרוע  מבלי 

אחראי לכל פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה שיתגלו בחומרים ו/או במוצרים   מוסכם בזאת כי הקבלן

בהם עשה שימוש בביצוע מכלול העבודות, בין אם אלה סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו על ידי 

צדדים אחרים לרבות יעד, בין אם בדקו ובין אם לאו, בין אם עמדו בבדיקות מכון התקים ובין אם 

 ם אושרו על ידי המהל ובין אם לאו.   לאו, ובין א

 בדק ותיקוים  .12

מבלי לגרוע מיתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או מהוראות כל דין וככל שאין בהסכם זה  12.1

הוראות המטילות על הקבלן התחייבויות רחבות יותר או אחריות רחבה יותר, במהלך תקופת הבדק 

ועל   אחריותו  על  הקבלן  במכלול  יתקן  התאמה  אי  ו/או  חסר  ו/או  קלקול  ו/או  ליקוי  כל  חשבוו 

 העבודות, לרבות במתקים ובחומרים שסופקו על ידי הקבלן.  

הכללות  12.2 בעבודות  ההתאמה  אי  ו/או  החסר  ו/או  הליקוי  המהל,  לדעת  אם  לעיל,  האמור  למרות 

בסכום שייקבע על ידי המהל,  במכלול העבודות, אים יתים לתיקון באופן סביר, ישלם הקבלן פיצוי  

 בגין ירידת הערך של מכלול העבודות, הובע מאותו ליקוי ו/או חסר ו/או אי התאמה.

לעיל בשיויים   10לעיל, יחולו הוראות סעיף    זהעל עבודות לביצוע תיקוים בהתאם להוראות סעיף   12.3

 המחויבים. 

יע 12.4 תהיה  זה,  הסכם  להוראות  בהתאם  תיקוים  מלבצע  הקבלן  התיקוים מע  את  לבצע  רשאית  ד 

בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה ו/או בכל דרך אחרת ולגבות מן הקבלן את הוצאות ביצוע התיקוים 

של   בשיעור  כלליות  הוצאות  ליעד    15%בתוספת  שיעמדו  סעד  ו/או  תרופה  מכל  לגרוע  מבלי  והכל 

 במקרה כזה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. 
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 שיויים במכלול העבודות  .13

יעד רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשות את ההיקף של מכלול העבודות, להגדילו או להקטיו,  13.1

בין בדרך של הוספה ו/או גריעה של עבודות מסוימות, בין בדרך של הוספה ו/או גריעה של חומרים 

ו/או   מסוימים, בין בדרך של הוספה ו/או גריעה של פריטים מסוימים, בין בדרך של שיוי במתקים

 בציוד בהם עשה שימוש ובין בכל דרך אחרת. 

בסעיף   13.2 כאמור  בעבודות  (להלן:    13.1שיוי  הקבלן"),לעיל  בעבודות  בכתב,   "שיוי  בהודעה  ייעשה 

ובידי המהל. מוסכם בזאת כי שום שיוי בעבודות הקבלן לא ישפיע על לוח הזמים,   חתומה בידי יעד

 זולת אם המהל אישר את השיוי מראש ובכתב. 

 מגון תימחור השיויים יהיה בהתאם לסדרי העדיפויות , כדלקמן:  13.3

יבוצעו בעבודה  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התשלום בגין רכיבים/סעיפים אשר אים כלולים  
  :כדלקמן, העדיפויות רבהתאם למגון ולסד

 . הקבלן  /, ביכוי ההחה המצטברת המוצעת על ידי המציעהכמויות  כתב  מסעיפי  פרוראטה 13.3.1

החוזה    דקל  מחירון   לפי  מכן  לאחר 13.3.2 חתימת  ליום  עדכי  ותשתיות    החה  ביכויביה 

 . המצטברת המוצעת על ידי המציע

ותשתיות עדכי ליום חתימת   ביה  דקל  מחירוןבכתב הכמויות או במחיר  /התעריף  ובהעדר 13.3.3

על פי עלויות הקבלן בפועל בהתבסס על הצגת קבלת רכישה בתוספת רווח קבלי   ,החוזה

  . 7%בשיעור 

יגוד לכל הכתוב אחרת, מוסכם בזאת כי כל המחירים בכל הפרקים במחירון דקל למען הסר ספק וב 13.4

ראשי קבלן  מחירי  פרקיו   הים  כל  על  דקל  במחירון  האמורות  שהן  תוספות  כל  לגביהן  יחושבו  ולא 

 וסעיפיו 

 התמורה  .14

יעד  14.1 ושל  המהל  של  המלאה  רצום  לשביעות  ובמועדן  במלואן  העבודות  מכלול  לביצוע  בתמורה 

ובתמורה לביצוע כל יתר התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, יהיה הקבלן זכאי לתמורה 

המצטברת שיתה ע"י המציע/ הקבלן מהאומדן החה  הבהתאם למחירים לאחר    לפי מדידה  בסכום  

 . " 1'א ספחהמצ"ב כ"

על סכומי התמורה הקובה  .  האומדןעת הקבלן ובספח  צ בהכמפורט  על ידיו    שהוצעו  הכול בהתאם לסכומים

  יתווסף מע״מ כדין.בהצעת הקבלן 

יעד תהיה רשאית לכות ו/או לקזז מן התמורה כל סכום שעל הקבלן לשלם ליעד, לרבות סכומים שעל   14.2

ביצעה במקום הקבלן, לרבות סכומים שעל הקבלן לשלם ליעד  הקבלן לשלם ליעד בגין פעולות שיעד  

ולרבות  הקבלן  במקום  שילמה  שיעד  סכומים  לרבות  יעד,  ידי  על  חומרים  ו/או  ציוד  אספקת  בגין 

 סכומים שעל הקבלן לשלם ליעד כפיצוי בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.

סכומים   14.3 למעט  כי  במפורש  בזאת  ולמעט מוסכם  לתמורה  יתווספו  כי  במפורש  זה  בהסכם  שקבע 

סכומים שיש לכות ו/או לקזז מן התמורה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין, 

הקבלן  שעל  פעולה  כל  כוללת  והיא  ומוחלטת  סופית  תמורה  הה  זה  סעיף  לפי  המחושבת  התמורה 

לרבות אספקת כוח אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכוות, ,  והשירותים  לבצע בקשר עם מכלול העבודות

וכל דבר אחר, בין אם קבוע ובין אם ארעי אשר חוץ לצורך ביצוע מכלול    , תפעול, תחזוקהמתקים

 . והשירותים העבודות

דרישה  ו/או  טעה  כל  תהיה  לא  לקבלן  כי  בזאת  ומוצהר  מוסכם  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי 

לשיויי ו/או  של להעלאות  החליפין  בשער  שיויים  עבודה,  שכר  עליות  מחמת  לרבות  בתמורה,  ם 

המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים 

 ובין עקיפים, או מחמת כל גורם וסף אחר.
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כי יעד ו/או    מפורש כי למעט מקרים בהם קבע במפורש בהסכם זהלמען הסר ספק מוסכם בזאת ב 14.4

לביצוע  לווית  ו/או  העבודות  מכלול  בביצוע  הכרוכה  הוצאה  כל  מסוימת,  בהוצאה  יישאו  העירייה 

 מכלול העבודות, תשולם על ידי הקבלן. 

שיצורפו לכל   AS MADEבתשלומים חלקיים בהתאם לדפי מדידה ותוכיות    לקבלןהתמורה תשולם   14.5

 חשבון שיוגש.  

 אופן תשלום התמורה  .15

 הקבועה בהסכם זה תשולם לקבלן באופן הבא:ורה מהת

 . להלן זה בהסכם כאמור המהל מטעם אישור לקבלת בכפוף זאת, לשיעורין לקבלן תשולם התמורה 15.1

מה 15.2 יאוחר  ולא  חודש  חודש  5  - מידי  מדידה   מפורט  חשבון  למפקח  הקבלן  ימציא,  לכל  דפי  הכולל 

   בגין כל עבודה שבוצעה בחודש הקודם להגשת החשבון. AS MADEותוכיות 

יאשרו    המפקח 15.3 החשבון,  את  מקצתו   –יבדוק  או  בדיקה   -כולו  לאחר  ויעבירו  כלל,  יאשרו  שלא  או 
ידי הקבלן, בצירוף חשבוית מס -ימים ממועד מסירתו על  20-כאמור לגזברות יעד, וזאת לא יאוחר מ

 כדין מצד הקבלן על הסכום המאושר לתשלום.   

או בגופים המתקצבים   , תעבירו לאישור הגורמים הדרשים בעירייההחשבון  את   תבדוק  יעד  חברת 15.4
הפרויקט אישורלבכפוף  ו  את   שוטף   במתכות  לתשלום  המאושר  הסכום  את  לקבלן  תשלם  םקבלת 

 בגובה  הקבלן  מטעם  מס  חשבוית  בצירוף  החשבון  אצלה  התקבל   בו  המועד  לאחר  יום  90  ספתבתו
 לאמור  בהתאם,  ובגופים המתקצבים   בעירייה,  ביעד  הגורמים  כל  ואישור  לתשלום  המאושר  הסכום
 .התשלום לביצוע, זה בהסכם

פי טופס עדכון פרטי חשבון בק  -שלומים המגיעים לקבלן יועברו לחשבון הבק של הקבלן על התכל   15.5

להסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי יעד ו/או העירייה ו/או מי מטעמם לא   כספח ז'המצורף  

יישאו באחריות כלשהי לתשלום שלא בוצע במועד מחמת הימעות הקבלן מלמסור את טופס עדכון 

 שבון הבק כאמור ו/או מחמת טעויות ו/או אי דיוקים בטופס עדכון פרטי חשבון הבק. פרטי ח

ימי עבודה בביצוע תשלום כלשהו על ידי יעד, לא ייחשב הפרה של   15ם בזאת כי איחור של עד  כמוס 15.6

הסכם זה על ידי יעד ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו ו/או בהפרשי הצמדה כלשהם ו/או בריבית 

  90ימי עבודה בביצוע תשלום כלשהו על ידי יעד אך איו עולה על    15. בגין איחור העולה על  כלשהי

 ימים, יהיה הקבלן זכאי להפרשי הצמדה למדד בלבד בגין הסכום שלא שולם.  

הקבלן מאחריות כלשהי עלמ 15.7 לא ישחרר את  חשבון שאושר ו/או שולם  הסר ספק מובהר בזאת כי  ן 

סכם זה ו/או על פי כל דין וכן לא יגרע מזכותה של יעד לטעון כל טעה ו/או מחבות כלשהי על פי ה 

ולהעלות כל דרישה בקשר עם מכלול העבודות ויתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, לרבות טעות 

ההתחשבות  עם  בקשר  טעות  ולרבות  העבודות  במכלול  חוסרים  ו/או  פגמים  ו/או  ליקויים  בדבר 

 העבודות.  הכספית בקשר עם מכלול 

 עובדי הקבלן  .16

חשבוו  לבמה 16.1 על  הקבלן  יעסיק  העבודות,  מכלול  ביצוע  ידע ך  יסיון,  בעלי  עובדים  אחריותו  ועל 

לווטיות ובמספר הדרוש לצורך ביצוע מכלול העבודות והשלמתן במועד ומיומות בביצוע העבודות הר

 ההשלמה (להלן: "עובדי הקבלן"). 

טרם תחילת ביצוע העבודות באתר על הקבלן להעביר רשימת של העובדים שיועסקו באתר לקבל את  16.2

הקבלן מתחייב כי יעסיק רק עובדים אישור אגף הביטחון בעיריית גבעתיים לכל העובדים שברשימה.  

 בעלי אזרחות ישראלית או עובדים זרים בעלי רישיון עבודה מתאים.

מו איסור  חל  כי  בזאת,  עבודה מובהר  רישיון  בעלי  עובדים  (לרבות  שטחים  עובדי  להעסיק  חלט 

הקרובה.  חיוך מכל סוג (גי ילדים, בתי ספר אולמות ספורט וכד') ו/או בסביבתם  במבי  מתאים), 

עובדים  העסקת  לעיין  הפים  משרד  ו/או  החיוך  משרד  הוראות  אחר  ימלא  כי  מתחייב  הקבלן 

 במוסדות חיוך ו/או במבי ציבור. 
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קבלן יעסיק את עובדי הקבלן בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל והג ה 16.3

מכלליות  לגרוע  מבלי  כאמור.  הקבלן  עובדי  לבין  הקבלן  בין  העבודה  יחסי  במסגרת  מחייבים  ומהג 

 האמור, הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן: 

ות לא יפחת בשום מקרה משכר שכרם של עובדי הקבלן, המועסקים בביצוע מכלול העבוד  כי 16.3.1

ווהג,  דין  כל  להוראות  בהתאם  תוספות  יתווספו  זה  לשכר  וכי  במשק  הקבוע  המיימום 

הסכם ו/או הסדר קיבוצי, אם וככל שחלים. מהשכר האמור לא יוכו סכומים כלשהם אלא 

 על פי דין. 

ס  כי 16.3.2 ביטוח  לקרות  מסים  העבודות,  מכלול  בביצוע  המועסק  עובד  כל  בעד  וציאלי, ישלם 

 בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי כל דין ו/או הסכם ו/או הסדר קיבוצי ו/או והג.

התשי"ד    כי 16.3.3 הלאומי,  הביטוח  חוק  הוראות  אחר  לזמן 1953  –ימלא  מזמן  שיתוקן  כפי   ,

והתקות שהותקו או שיותקו על פיו וכי ימציא למהל, לפי דרישתו אישורים של המוסד 

 י קיים את התחייבויותיו כאמור.לביטוח לאומי, כ

דאג לעובדי הקבלן לסידורי וחיות ומקומות אכילה אותים באתר, לשביעות רצוו של  י  כי   16.3.4

 המפקח. 

מוחה    כי 16.3.5 שעות  ו/או  מוחה  ימי  שאים  ובשעות  בימים  רק  הקבלן  עובדי  את  יעסיק 

התש"ח   ומשפט,  שלטון  סדרי  בפקודת  העבודה1948  –כמשמעותם  שהמשך  ובלבד  בימי   , 

המוחה ובשעות המוחה כאמור איו דרוש באופן דחוף לשם מיעת סכה או הפרעה בלתי 

סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכה או הפרעה כאמור, ויתן  

 על כך אישור המפקח. 

י מטעמם אחריות מבלי שהדבר יטיל על המהל ו/או על המפקח ו/או על יעד ו/או על העירייה ו/או על מ 16.4

כלשהי להעסקת עובדי הקבלן, המהל ו/או המפקח מוסמכים לתת לקבלן החיות בקשר עם העסקת  

 עובדי הקבלן, לרבות העמדת דרישות סבירות להחלפת עובד מעובדי הקבלן. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המהל ו/או מטעם המפקח בדבר  16.5

, אותו אדם התהג שלא ו/ או המפקח  הרחקתו של כל אדם המועסק על ידו באתר, אם לדעת המהל

בצורה  עובד  או  ברשלות  תפקידיו  מבצע  שהוא  או  תפקידיו,  את  למלא  מוכשר  שאיו  או  כשורה, 

המסכת את עצמו או את זולתו או מפר הוראות בטיחות. הקבלן לא יחזור להעסיק בביצוע מכלול 

 , בין במישרין ובין בעקיפין, אדם שהורחק כאמור לעיל.  העבודות

הקבלן יבטיח קיומם של תאי בטיחות ותאים לשמירת בריאות עובדי הקבלן ורווחתם כדרש בחוק,  16.6

ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המהל ו/או על ידי המפקח. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

עבודות, המצריכות ציוד מגן מיוחד או בגדי עבודה מיוחדים, ידאג  במקרה שבו יבוצעו על ידי הקבלן  

 הקבלן לצייד את עובדי הקבלן בכל ציוד מגן מיוחד כאמור ו/או בגדי עבודה כאמור. 

ך כל מהלך הביצוע של מכלול העבודות, יהל הקבלן לשביעות רצוו של המהל, פקס כוח אדם, שבמ 16.7

ועי של כל עובד אשר הועסק בביצוע מכלול העבודות וכן ימי שבו יירשם שמו, מקצועו וסיווגו המקצ

עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. הקבלן ימציא למהל ו/או למפקח, לפי דרישה, את פקס כוח 

 האדם כאמור לשם ביקורת. 

אי קיום חובות הקבלן בעיין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה המפורטים להלן, וכן צווי ההרחבה  16.8

כמים הקיבוציים הרלווטיים לעף בו מועסקים העובדים, יהווה הפרה יסודית של הסכם זה. וההס

 ואלה חוקי העבודה: 

 . 1959 –חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  16.8.1

 . 1951 –חוק שעות עבודה ומוחה, התשי"א  16.8.2

 . 1976 –חוק דמי מחלה, התשל"ו  16.8.3

 .  1950 –חוק חופשה שתית, התשי"א  16.8.4
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 . 1954 – "ד חוק עבודת שים, התשי 16.8.5

 . 1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו  16.8.6

 . 1953 –חוק עבודת הוער, התשי"ג   16.8.7

 .  1953 –חוק החיכות, התשי"ג  16.8.8

 .  1951 –חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התשי"א  16.8.9

 .  1958 –חוק הגת השכר, התשי"ח   16.8.10

 .  1963 –חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  16.8.11

 .  1995 –(וסח משולב), התש"ה חוק הביטוח הלאומי  16.8.12

 .  1987 –חוק שכר מיימום, התשמ"ז  16.8.13

 .  2002 –חוק הודעה לעובד (תאי עבודה), התשס"ב  16.8.14

אישור אודות עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים    על פי דרישתה  ן מתחייב להמציא ליעדלהקב 16.9

עליו לפי חוקי העבודה, כלפי העובדים המועסקים על ידו בביצוע מכלול העבודות ו/או כל חלק מהן, 

 חתום בידי מורשה חתימה מטעם הקבלן ומאושר על ידי רואה חשבון. 

להעביר   16.10 מתחייב  ולמתכיםהקבלן  קבל  למפקח  אישור  לצורך  מלא  לדיסציפליות מידע  המשה  י 

השוות, לרבות תעודות והסמכות מקצועיות, יסיון מוכח בביצוע עבודות דומות. כיסת קבלן המשה 

 .המפקח ו לתחום ביצוע העבודות  לעבודה מותת באישור בכתב של המתכן הייעודי

 היעדר יחסי עובד ומעביד  .17

אי בביצוע מכלול העבודות ובמילוי אחר הסר ספק, הצדדים מצהירים כי הקבלן היו קבלן עצמ  ןלמע 17.1

יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, כי לא תהייה לקבלן או למי מהמועסקים על ידי הקבלן, לרבות 

על ידי מי מטעמם וכי ו/או קבלי משה, כל זכויות של עובד המועסק על ידי יעד ו/או על ידי העירייה 

ליצ כדי  מהוראותיו  באיזו  או  זה  בהסכם  עובדאין  יחסי  מי -ור  ו/או  העירייה  ו/או  יעד  בין  מעביד 

 מטעמם לבין הקבלן ו/או כל קבלן משה ו/או מי מעובדיהם של אלה. 

ן לבדו יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהעסקת עובדי הקבלן בביצוע מכלול העבודות להקב 17.2

הפרשות, סוציאליות,  זכויות  עבודה,  שכר  תשלום  לרבות  זה  הסכם  פי  ותשלומים   על  לאומי  ביטוח 

 אחרים כדרש על פי כל דין.  

 ערבויות   .18

ימים ממועד ההודעה על    10תוך  חת קיום כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימציא הקבלן ליעד  טלהב 18.1

אוטוומית  הזכייה   בקאית  של  ערבות  מע"מ   10%בשיעור  כולל  הקבלן  הצעת  של  הכולל   מהסכום 

ערבות הביצוע תהיה בהתאם לוסח הערבות הבקאית המצורף להסכם   "ערבות הביצוע"). (להלן:  

ביצוע    'בכספח  זה   תקופת  כל  במשך  בתוקף  תהיה  הביצוע  ערבות  ממו.  פרד  בלתי  חלק  ומהווה 

 ) ימים לאחר תום השלמת ביצוע מכלול העבודות90תשעים (וכן במשך  והשירותים  מכלול העבודות  

 . והשירותים

מהסכום הכולל של   5%בשיעור של    ערבות אחריות ובדקבערבות הביצוע    תוחלף   העבודות  השלמתם  ע

ופה  קתלמשך    ותבטיח את התחייבויות הקבלן בתקופת האחריות והבדק  כולל מע"מ  החשבון הסופי

השלמת    12של   ממועד  הקבלן   .העבודות חודשים  התחייבויות  כל  לקיום  כפוף  הבדק,  תקופת  בתום 

 לתקופת הבדק, תושב ערבות הבדק לקבלן.

כם זה ו/או על פי סמבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ומבלי לגרוע מיתר זכויותיה של יעד על פי ה  18.2

ל דעתה , כולה ו/או מקצתה, לפי שיקו ו/או הטיב  כל דין, יעד תהיה רשאית לחלט את ערבויות הביצוע

הפרת  לרבות  שהיא,  עילה  ו/או  סיבה  מכל  הקבלן  מאת  לה  שיגיע  סכום  כל  גביית  לצורך  הבלעדי, 

, ו/או ערבות הטיב  התחייבויות הקבלן לביצוע תיקוים בתקופת הבדק. חילטה יעד את ערבות הביצוע

 שחולטה.כולה ו/או מקצתה, יעמיד הקבלן ערבות חדשה במקום הערבות 
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  ושיפויאחריות  .19

וכן בכל מועד אחר שבו הקבלן ו/או    לתום תקופת ההתקשרותמיום מתן צו התחלת עבודה לקבלן ועד   19.1

יהיה  העבודות),  במכלול  תיקוים  ביצוע  בתקופת  (לרבות  באתר  כלשהן  עבודות  יבצעו  מטעמו  מי 

העירייה  כלפי  יעד,  כלפי  בלעדי  באופן  אחראי  כלפי  הקבלן  המתקצבים,  הגופים  וכלפי  את    המפקח 

וכלפי כל צד שלישי, לשמירה על האתר, על העבודות המתבצעות באתר, על תוצרי העבודות   הפרויקט

המתבצעות באתר וכן על כל החומרים, הציוד, המתקים וכל רכוש אחר שהובא על ידו ו/או על ידי מי 

 מטעמו לאתר ו/או שהועמד לרשותו לצורך ביצוע מכלול העבודות.  

לתום תקופת ההתקשרות  האמור לעיל, מיום מתן צו התחלת עבודה לקבלן ועד  מבלי לגרוע מכלליות   19.2

וכן בכל מועד אחר שבו הקבלן ו/או מי מטעמו יבצעו עבודות כלשהן באתר (לרבות בתקופת ביצוע  

תיקוים במכלול העבודות), הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי ויתקן על חשבוו באופן היעיל ביותר  

המהל, כל זק ו/או אבדן ו/או קלקול באתר ו/או בעבודות המתבצעות באתר    ולשביעות רצוו של 

ו/או בתוצרי העבודות המתבצעות באתר, לרבות זק ו/או אבדן ו/או קלקול בכל ציוד ו/או חומרים  

ו/או מתקים ו/או כל רכוש אחר המצוי באתר והכל בין שהזק או הקלקול או האבדן גרמו באקראי  

 .   יים וצפויים מראש ובין שהיו הכרח 

, כלפי  מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי יעד, כלפי העירייה  19.3

וכלפי כל צד שלישי בגין כל הפסד ו/או זק שייגרמו   המפקח וכלפי הגופים המתקצבים את הפרויקט

מביצוע מכלול העבודות ו/או   להם, במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם מכלול העבודות ו/או כתוצאה

תוך כדי ביצוע מכלול העבודות, לרבות כל זק לסביבת האתר ולרבות כל זק לגופו ו/או לרכושו של 

 כלשהו או גוף משפטי כלשהו.   אדם

ו/או   19.4 לגוף  סוג,  מכל  זק  ו/או  אבדן  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן  זה,  הסכם  הוראות  מיתר  לגרוע  מבלי 

לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלי משה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחיו של הקבלן לכל מי שפועל בשמו 

תוך כדי   ,ו/או תועת הצופים  וכן לכל צד שלישי כלשהו לרבות מי מטעם יעד ו/או עירייה  ו/או מטעמו

 ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע מכלול העבודות.

, המפקח ו/ או את הגופים המתקצבים את הפרויקטו/או את    הקבלן פוטר את יעד ו/או את העירייה 19.5

לו  אחראי  שהוא  אבדן  ו/או  קלקול  ו/או  לזק  אחריות  מכל  מטעמן,  הבאים  כל  ואת  עובדיהן  את 

אות כל דין והוא מוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו זה ו/או בהתאם להור  בהתאם להוראות סעיף

המפקח ו/ או גד הגופים המתקצבים ו/או גד  ו/או שיש לו ו/או שתהיה לו גד יעד ו/או גד העירייה  

ו/או גד עובדיהן ו/או גד כל הבאים מטעמן ומתחייב לשאת בעצמו ועל חשבוו (ו/או   את הפרויקט

 ) בתשלומי תביעות וזקים אשר הוא אחראי להם כאמור.בעזרת ביטוחים שיערכו לשם כך

המפקח ו/ או את הגופים המתקצבים ו/או  הקבלן יפצה וישפה באופן מלא את יעד ו/או את העירייה   19.6

ו/או את עובדיהן ו/או את כל הבאים מטעמן בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה   את הפרויקט

זה, לרבות   הסכםו/או זק שייגרמו להן בקשר עם העייים שעל הקבלן מוטלת אחריות להם על פי  

שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, מיד עם קבלת דרישה ראשוה לעשות כן ובכל מקרה לא יאוחר 

הודעה בדבר דרישה ו/או 30משלושים ( לקבלן תימסר  לעשות כן.  לאחר קבלת דרישה בכתב  ימים   (

גדה על חשבון כו תביעה כאמור באופן שיאפשר לו להתגו. 

 על פי כל דין.  הקבלן, כדי לגרוע מאחריותו של דלעילאין באמור  19.7

   ביטוח .20

על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב  קבלןמבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של ה 20.1

לקיים על חשבוו, את הביטוחים וההוראות המפורטים בספח הביטוח המצורף לערוך ו קבלןה

להסכם זה   , המצורפים1'גכספח המצורף ומסומן  הקבלן וכן באישור קיום ביטוחי  'גכספח 

  ומהווים חלק בלתי פרד ממו. 
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 ותוצאותיו ביטול ההסכם  .21

מוסכם בין הצדדים כי יעד תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית ולסלק את הקבלן מן האתר במקרים   21.1

 הבאים: 

זמי ו/או קבוע מכוח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או    ו/או אמן   מוה לקבלן כוס כסים  21.1.1

 . או בקשה לפתיחת הליכים   הוגשה כגדו בקשת פירוק   – במידה והיו תאגיד    – 

גד הקבלן ו/או גד מי ממהליו פתחה חקירה פלילית או הוגש גדו כתב אישום, או הורשע   21.1.2

 ה קלון. בוגע למעשים שהרשעה לגביהם היה בבחית עבירה שיש עימ 

 הקבלן או מי מטעמו תפס או חשד בגיבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.  21.1.3

הוכח ליעד כי הקבלן איו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכית,   21.1.4

 או מכל סיבה אחרת. 

לא   21.1.5 ו/או  העבודה  התחלת  בצו  לכך  שקבע  במועד  העבודות  מכלול  בביצוע  החל  לא  הקבלן 

העבודות    השלים  בביצוע  התקדם  לא  ו/או  ההשלמה  במועד  העבודות  מכלול  ביצוע  את 

 ברציפות ובהתאם להוראות המפקח ו/או המהל.  

הקבלן לא קט בכל האמצעים הדרושים על מת לסיים את מכלול העבודות במועד הקבוע   21.1.6

 לכך בלוח הזמים.  

ו העסיק קבלן משה בביצוע  הקבלן המחה זכות או התחייבות על פי הסכם זה לצד שלישי ו/א  21.1.7

 מכלול העבודות שלא בהתאם להוראות הסכם זה. 

אין   וכי  סגורה,  רשימה  בבחית  ההסכם  ביטול  כעילות  לעיל  המויים  המקרים  אין  כי  בזאת,  מובהר 

עקב   ההסכם  לבטל  זה  ובכלל  שבדין,  עילה  כל  מכוח  ההסכם  לבטל  יעד  מזכות  לגרוע  בכדי  במייתם 

 הקבלן.   הפרתו היסודית על ידי 

  בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם, תחולה ההוראות הבאות:  21.2

זכויותיה של יעד, חובותיו של הקבלן והביטחוות מטעמו לא יפגעו ויישארו בתוקפם המלא,   21.2.1

כאילו לא בוטל ההסכם. בכלל זה התחייבויות הקבלן ביחס לעבודות שכבר בוצעו בפועל עד  

 ביטול ההסכם כאמור.    למועד 

יעד תוכל לחלט את ערבות הביצוע של הקבלן, כולה ו/או מקצתה ו/או לדרוש את תשלומי   21.2.2

 הביטוחים למטרת השלמת האמור בהסכם זה. 

מלוא   21.2.3 מילוי  עד  וזאת  לקבלן  השייכים  מיטלטלין  כל  בידיה  לעכב  רשאית  תהא  יעד 

 התחייבויותיו מכוח ההסכם. 

מת לגרוע מסעדים וספים או חלופיים המגיעים ליעד על פי כל דין או  האמור בסעיף זה איו בא על  

 הסכם. 

הודיעה יעד לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו על ידי הקבלן, לרבות על פי האמור בסעיף זה, יסלק   21.3

וימסור אותו לידי יעד כשהוא קי מחומרים ו/או מפסולת ו/או מציוד ו/או   הקבלן את ידו מן האתר 

מע   ו/או  האתר  מן  ידו  את  הקבלן  סילק  לא  העבודות.  במכלול  שקשור  אחר  דבר  מכל  ו/או  מכלים 

מלמסור אותו לידי יעד בהתאם לאמור לעיל, תהיה יעד רשאית לבצע פעולות אלה במקומו של הקבלן  

 .  בגין הוצאות כלליות   15%ולחייב את הקבלן בהוצאות הביצוע של פעולות אלה בתוספת  

 דות הקבלן שלא מחמת הפרה הפסקת עבו .22

בהתאם  22.1 העבודות  מכלול  ביצוע  את  להפסיק  ו/או  ההסכם  את  לבטל  יעד  של  מזכותה  לגרוע  מבלי 

ולפי   שהיא  סיבה  מכל  העבודות  מכלול  ביצוע  את  להפסיק  רשאית  תהיה  יעד  זה,  הסכם  להוראות 

. לצורך סעיף זה, דחייה ) בכפוף להוראות סעיף זה"הפסקה ללא עילה"שיקול דעתה הבלעדי (להלן:  

 ימים תיחשב הפסקה של ביצוע מכלול העבודות.   90של ביצוע מכלול העבודות למשך תקופה העולה על  
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אם הפסקה ללא עילה עשתה לאחר שיתן צו התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע מכלול העבודות,  22.2

 יחולו ההוראות הבאות: 

22.2.1 ) שלושים  עי30בתוך  ללא  ההפסקה  ממועד  ימים  העבודות )  של  סופית  מדידה  תבוצע  לה, 

 אשר בוצעו עד למועד ההפסקה ללא עילה. 

המהל 22.2.2 ידי  על  ייבדקו  עילה  ללא  ההפסקה  למועד  עד  בוצעו  אשר  המפקח  עבודות  או   ו/ 

וליקויים ו/או פגמים ו/או אי התאמות בעבודות אשר בוצעו עד למועד ההפסקה ללא עילה  

  15%בתוספת    זז עלות ביצוע התיקוים מחשבון הקבלןאו לחלופין תקו  יתוקו על ידי הקבלן

 בגין הוצאות כלליות 

וכן  22.2.3 לקדמותו  האתר  השבת מצב  לאחר  ליעד  וימסור אותו  האתר  ידו מן  יסלק את  הקבלן 

 על גבי מסמך מודפסו   dwgבקבצי    ) של עבודות הקבלןAs Madeימציא למהל תוכיות עדות (

מוסמך  מודד  ע"י  המהלהחתומים  ידי  על  שיקבע  כפי  עותקים  ובמספר  בפורמט  או   ,  ו/ 

 .  המפקח

לעיל, יגיש הקבלן   בסעיף זה) ימים ממועד השלמת הפעולות המפורטות  30בתוך שלושים ( 22.2.4

ליעד חשבון סופי לגבי העבודות, אשר בוצעו עד למועד ההפסקה ללא עילה. החשבון הסופי 

 בהתאם להחלטתה של יעד.כאמור ייערך, ייבדק וישולם 

במקרה שבו כתוצאה מהפסקה ללא עילה גרמו לקבלן הוצאות ישירות, אשר הוצאו על ידי הקבלן  22.3

שולמה שלא  עבודות  ביצוע  סעיף    לצורך  להוראות  בהתאם  תמורה  (להלן:  זה  בגין  "הוצאות  לעיל 

), יגיש הקבלן ליעד יתוח מחירים של אותן הוצאות עודפות. יתוח המחירים של ההוצאות עודפות"

העודפות ייבדק על ידי המהל, על ידי יעד ועל ידי העירייה וישולמו לקבלן במקרה שבו המהל, יעד  

ההוצ  כי  ישתכעו  העבודות והעירייה  מכלול  ביצוע  לצורך  הקבלן  ידי  על  הוצאו  אכן  העודפות  אות 

בהתאם  תמורה  שולמה  שבגין  עבודות  עם  בקשר  הוצאו  לא  העודפות  ההוצאות  וכי  שהופסקו 

 לעיל.  זה להוראות סעיף

זה (לרבות התשלום בגין הוצאות   מוסכם בזאת במפורש כי תשלום התמורה בהתאם להוראות סעיף 22.4

סילוק סופי ומוחלט של כל תביעה ו/או דרישה של הקבלן בקשר עם מכלול העבודות   עודפות) יהווה 

ו/או עם הפסקת הביצוע של מכלול העבודות, לרבות כל טעה ו/או דרישה לפיצוי בגין זקים שגרמו  

 לקבלן ו/או בגין הוצאות שגרמו לקבלן ו/או בגין אבדן רווחים שגרמו לקבלן.  

 וי קיזוז עיכבון פיצויים מוסכמים, שיפ .23

שילמה יעד ו/או העירייה תשלום כלשהו שהיה על הקבלן לשלמו מכוח הסכם זה ו/או על פי כל דין,  23.1

את   ו/או  יעד  את  הקבלן  ישפה  עליו,  המוטלת  האחריות  מכוח  לשלם  הקבלן  שעל  תשלום  לרבות 

הוצאות כלליות בשיעור של   בתוספת  התשלום כאמור  לפי העיין בגין   14וזאת בתוך    15%העירייה 

 מן היום בו דרש לעשות כן. ימים 

ומבלי  23.2 דין  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  ליעד  העומדים  אחרים  תרופה  ו/או  סעד  מכל  לגרוע  מבלי 

לגרוע מן הפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיפים אחרים בהסכם זה, בגין הפרות ההסכם המפורטות 

לטבל בהתאם  מראש,  ומוערך  מוסכם  פיצוי  ליעד  הקבלן  ישלם  המוסכמים, להלן,  הפיצויים  ת 

 ומהווה חלק בלתי פרד ממו. כספח ח'המצורפת להסכם זה 

יעד תהא רשאית לקזז ולכות מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם זה ו/או לחלט מתוך ערבות הביצוע,   23.3

על פי כל הסכם או דין בין שהסכום   שלישיכל סכום שלדעת המהל מגיע מהקבלן ליעד ו/או לכל צד  

 ין שאיו קצוב, כל זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית יעד על פי כל דין או הסכם. קצוב וב

יעד רשאית תהא לעכב בידה כל מיטלטלין, מתקים, חומרים, כלי עבודה וכיוצא באלה וזאת כבטוחה  23.4

 עד למילוי התחייבויותיו של הקבלן אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם. 

ל 23.5 רשאי  איו  ו/או  הקבלן  ציוד  של  מסירה  ו/או  מהן  חלק  כל  ו/או  העבודות  מכלול  מסירת  את  עכב 

שיש  כלשהן  תביעות  ו/או  טעות  ו/או  דרישות  לרבות  שהיא,  סיבה  משום  אחר,  רכוש  ו/או  מתקים 

 הקבלן לא יטען לזכות עכבון כלשהי.  ו/או יהיו לקבלן כלפי יעד.
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 תרופה להם זכאית יעד על פי כל דין.אין באמור לעיל בכדי לפגוע או לגרוע מכל סעד או  23.6

 המחאת זכויות ו/או חובות  .24

הקבלן איו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר לצד שלישי כלשהו זכויות כלשהן המוקות לו על   24.1

פי הסכם זה ו/או התחייבויות כלשהן המוטלות עליו על פי הסכם זה, ללא אישור מראש ובכתב של 

ה מכלליות  לגרוע  מבלי  לצד יעד.  להעברה  יתן  איו  העבודות  מכלול  ביצוע  כי  בזאת  מוסכם  אמור, 

 שלישי כלשהו, אלא בהסכמה מראש ובכתב של יעד.  

העביר הקבלן התחייבות כלשהי ביגוד להוראות סעיף זה או מסר לצד שלישי כלשהו את ביצוע עבודה  24.2

כלשהי מבין העבודות, יישאר הקבלן אחראי לכל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה כאילו  

כם לא בוצעה ההעברה כאמור והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת שתעמוד ליעד לפי ההס

  ו/או לפי כל דין.  

יעד תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם או  24.3

 חלקן, ללא צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך ובלבד שזכויות הקבלן על פי הסכם זה לא ייפגעו. 

 קבלי משה  .25

למסור את ביצועה   ו/ או המפקח הקבלן לבקש את אישור המהל חייב מבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם 

 , לקבלן משה, בתאי מפורש, כי:  בהסכם זהשל עבודה מסוימת כלשהי, מתוך העבודות הקשורות 

א המהל או ב, המפקח והיועץ / מתכן העבודותשל בכתב כל קבלן משה יהא טעון תחילה אישורו  25.1

 .  םכוח

מסירת העבודה לקבלן משה תהא מותית בכך כי קבלן המשה יהיה בעל כישורים ויסיון   25.2

הוכחות כי ביצע   ו/ או המפקח מתאימים, ולפי שתימסר לו כל עבודה יידרש להציג בפי המהל

 עבודות מסוג ובהיקף העבודות אשר בכוות הקבלן למסור לביצועו של קבלן המשה. 

בודה כל שהיא ע"י הקבלן לקבלן משה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו מסירתה של ע 25.3

ומחובה כל שהיא מחובותיו עפ"י החוזה והקבלן יישאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות ,ההשמטות, 

המגרעות והזקים שעשו ע"י קבלן המשה, או שגרמו מחמת התרשלותו, ויהא דים כאילו עשו 

 ו גרמו על ידיו. ע"י הקבלן עצמו א

בחוזה שבין הקבלן לקבלן המשה יקבעו תאים הוגים ביחס לשכר העבודה ותאי העבודה של  25.4

להקפיד על קיומם של החוקים והתקות הוגעים לחוקי שכר מיימום   הפועלים. חובה על הקבלן

 וחוק שעות עבודה ומוחה.  

, יחליף הקבלן את קבלן המשה, בקבלן םכוח-, או באו/ או המפקח על פי דרישה בכתב מאת המהל 25.5

 משה אחר או יבצע את העבודה בעצמו. 

, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של וחכו-, או באו/ או המפקח הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המהל 25.6

כוחו, התהג אותו קבלן -קבלן המשה המועסק על ידיו באתר העבודה, אם לדעת המהל, או בא

משה שלא כשורה, או שאיו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו ברשלות או מכל 

העסיקו, בין במישרין ובין לא יחזור הקבלן ל  -. קבלן משה שהורחק לפי דרישה כאמור סיבה אחרת

 בעקיפין באתר העבודה. אי מילוי הוראות סעיף קטן זה, יהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

  עיסוק בהרשאה ויהול ספרים .26

, כי 1975  –הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו   26.1

תשל"ו   ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  בתאי  עומד  הקבלן   1976  –הוא  כדין.  ספרים  מהל  הוא  וכי 

מס יהל ספרים כדין ויבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה כדרש על פי כל דין כלפי שלטוות ה

 ובכלל, וימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.

ההפרשות  26.2 עבורם את כל  הוא מפריש  לכל עובדיו, כי  יכויים כדין  הוא מהל תיק  הקבלן מצהיר כי 

 הדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
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או סמוך לכל שת כספים חדשה, ימציא הקבלן ליעד אישור על גובה במעמד חתימתו של ההסכם ו/ 26.3

יכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא ליעד אישור כאמור 

במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מיעד בגין סכומי יכוי שוכו מהתמורה בהעדר אישור כאמור, 

 ר לאחר מכן.וזאת על אף שהמציא אישו

 הוראות כלליות .27

הסכמה מצד יעד ו/או המהל ו/או המפקח לסטות מתאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא   27.1

ילמדו ממה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמשו המהל או המפקח, בזכויות היתות להם לפי ההסכם 

על אותן זכויות במק ויתור  לראות בכך  ויתור כל במקרה מסוים, אין  מהתהגות זו  ללמוד  ואין  רה אחר 

 שהוא על זכויות וחובות לפי ההסכם. 

לקבלן   27.2 ואסור  יעד  של  הבלעדי  וקייה  רכושה  הם  להן,  בקשר  האחרים  המסמכים  וכל  התוכיות  כל 

תספק   יעד  בלבד.  העבודות  מכלול  ביצוע  לצורך  אלא  מקצתם,  או  כולם  בהם,  להשתמש  או  להעתיקם 

ביצוע מכלול העבודות, העתקים מהתוכיות במספר הדרוש, לפי שיקול דעתו של המהל.   לקבלן, לצורך 

והמסמכים  ההעתקים  כל  לרבות  התכיות,  כל  את  ליעד  הקבלן  יחזיר  העבודות,  מכלול  ביצוע  גמר  עם 

  האחרים בקשר להן שברשותו, לפי דרישת המהל. 

 ות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה. אביב, ולהם בלבד, תהא סמכ-לבתי המשפט בעיר תל    27.3

 ככל שיידרש על פי הדין ביול ההסכם, הביול ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבוו.   30.4

כתובות הצדדים הין כמפורט בכותרת להסכם. כל מסמך או הודעה לעיין הסכם זה ישלח בדואר רשום   30.5

רשום כאמור, יראו אותו כאילו תקבל על ידי המען עם  לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך ששלח בדואר  

  שעות מתאריך המשלוח.  72תום 

 

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  
   _______________________   _______________________  

  הקבלן   יעד   
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ואולם ספורט ביה ופיתוח להוספת אגף כיתות  לביצוע עבודות הסכם ל ספח א' 

    בגבעתיים מעל מקלט קיים בבי"ס ברר

    יםטכי   יםמפרט
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  פר ברר, גבעתיים. בית ס    -  המגרשמיקום   .א
 
  העבודות  אור ית . ב
  
בות מעל קומת קרקע קיימת קומות בית ספר ה 2 הכוללות: קומות  3תוספת של יו מבה הה

  ם ספורט עליוה.וקומת אול
 

 העבודות המתבקשות הין :

  עפר.  ביסוס לתוספת הביה על המקלט הקיים, לרבות עבודות חפירה ופיוי -

מעל מקלט קיים של כיתות לימוד , חדרי קומות    3עבודות בייה של תוספת  -

מעל   קל  גג  התעמלות,  אולם  מדרגות,  גרמי  מבואות,  שירותים,  חדרי  עזר, 

  לאולם ההתעמלות, גגות בטון וכו'.

  עבודות אלומייום. -

  מים, ביוב ויקוז.  -עבודות איסטלציה-

  וך) ומצלמות.עבודות חשמל, תאורה, תקשורת (מתח מ-

  עבודות מיזוג אויר.-

  ות אקוסטיקה.עבוד-

  עבודות איטום.-

  עבודות בידוד טרמי.-

  עבודות גרות.-

  עבודות מסגרות.-

  עבודות גילוי אש.-

  עבודות פיתוח. -

  עבודות תועה. -

  ביית חדר אשפה. -

  ביית ישת פילרי חשמל. -

  אספקה והתקת מתקי ספורט. -

בספ לתוכיות  בהתאם  תבוצעה  בספח העבודות  המפורטים  ולמפרטים  להסכם  י'  ח 
  ' להסכם, המהווים חלק בלתי פרד מן ההסכם שייחתם עם המשתתף הזוכה. א

פ בית   היו  ההספר  ועל  הזעיל  אמצעי  בכל  לקוט  (הכלוקבלן  בתכולת לים  הירות 
העיריי דרישת  פי  ועל  הביצוהעבודה)  תקופת  אורך  לכל  שהיא ה  פגיעה  כל  למוע  כדי  ע 

  ים הגובלים בבית הספר. ורצא בבית הספר לרבות האזלכל גורם המ 

  

  

  

 

40



  
  רז:סוג המכ. ג

  .  החהמכרז  רז היוהמכ          

 . 2ר  מספך במסמ 3.8על פי סעיף הכל           

  

הכמויותהערה:   באומדה  שבאומדן  כל  יתו  מכ,  זה  שוא  העבודות  היןכרל  זה  עבודות    ז 

  ם. בהתאם להסכלמדידה 

בפרסום   להז  אומדןאין  התחייבות  משום  ולבצעזה  בו.   תא  מין  המתוארות  העבודות  כל 

על ידי  ולמסרם לביצוע    אומדןהבטל סעיפים מתוך  לואת הזכות לשות  המזמין שומר לעצמו  

  וללא כל תוספת תשלום לקבלן בגין ה"ל.  בודה בשלביםבצע את העל ורמים אחרים ו/אוג

  
  ות  התקשרעיקרי ה. ד
  

וספת הדרושה  מטלה לווית או אוה להעבודות וכן כל פעוו ותיםירהשן יבצע את מכלול בלהק

העבודו מכלול  של  מושלם  ביצוע  להורלשם  בהתאם  והכל  ספחיות  על  זה  הסכם  לרבות  אות   ,

  .ויתר מסמכי ההסכםרט הטכי התוכיות, המפ

דרי ו/או  הסכם  ו/או  דין  כל  להוראות  בהתאם  יבוצע  העבודות  הסכם מכלול  ו/או  בחוק  שה 

  תר.היאו כל ו/
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  כללי  .1

  .  ולמפרטים הטכיים הבאים אחריו הסכם הכלליים ל איםכהשלמה לת אזה ב מיוחדמפרט 

סב של  המפרטים  בין  תירהמקרה  הת  דרישות  ו/או  הא/ו  וכיותהשוים  יגבר   הסכםו   ,

  או על פי החלטת המפקח.  הםיהיקר בי  ו/אוהמחמיר 

  

   – יצועעדיפות בין מסמכים לב
 . תוכיות  .א
 . מפרטים טכיים   .ב
 . מפרט כללי   .ג
 .אומדן   .ד
 תאי ההסכם   . ה
   ים . ישראליתקים   .ו

  
מסמך הבא  ה הבאה בעל הורא  רשימה שלעיל עדיפהבוראה במסמך קודם ה כל
  . רה הוראות המפקח יהיו המחייבותריו, בכל מקאח

 
     :  עדיפות בין מסמכים לתשלומים

 . הסכם זה  .א
 . מפרטים טכיים מיוחדים  .ב
 . כיותות  .ג
 . ליםקים ישראת  .ד
  כמויות.כתב   . ה

  
  

 מוקדמות   .2

 כללי  2.00

  ת:סותר את ההוראות הבאו איו דל עוכללי יחול כה טות במפרמוקדמ 00ק רפ

  

 פרשות   2.01

המתה כ יאורים  על  מסמכי לאים  וביתר  במפרטים  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם,  ל 

ההסכםה את  משלימים  התמצית,  כתיאורים  הכמויות  שבכתבי  אין  יים  עוד  הם ל 

הפרט   אותו  קףתו, גורעת מפרט מסוים בכתב הכמויות איהותם. הדגשת  ם אסותרי

, ם הסכמסמכי הוק את כל  רה. על הקבלן לבדם הדגשה זו חסים בה פהסעייתר    בכל

הת  את  מולבקר  ובכל  בהן,  התוות  והמידות  סתכיות  שימצא  אי קרה  ו/או  ירה 

משהת דו  ו/או  שוהאמה  פירוש  ו/או  התיאו  מעות  והדרבין  במסמכים ישו רים  ת 

ההתאה אי  על  להודיע  יש  למזמיןשוים,  למפק/ו  מה  ת והחלטתוח  או  יה הבעיין 

  פית ומחייבת.סו

 

ות הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל אחרי  ישא  -הג כאמור לעיל  אם הקבלן לא י

בי האפשריות  ההוצאות  כל  עבור  מראשאחרת  ראו  אם  ל  ן  לא.  אם  תתקבל  ובין  א 

מכ תביעה  שלעל  הקבלן    צדל  טעה  בסטסמך  הרגיש  בין א  עדיפות  ה"ל.  יות 

  בסעיפים קודמים. ביצוע תהיה כמתואר ם לצרכייהמסמכי
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 תוהכללת הוצא  2.02

אתר מלא מסביב ל  עבודות ארעיות כגון גידורובדה שמספר  לעת  תשומת הלב מופי

אסכורי  של  מפח  בגובה  זו  מ'  2ת  כ לרבות  פלדה  ש מ'    2ל  יתי   +כ  יקוז,,  ל" ערים 

 מדדים לא    הסכםתאי הירותים המתחייבים מוכו', וכן עבודות אחרות וש  שמירה

ש  בסעיפים הקבלןמיוחדים  ועל  הכמויות,  כתב  הוצאותי לכלול  ל  מחירי ב  הםאת 

  היחידה המוצעים על ידיו. 

  

  ריםהרכב המחי  2.03

 את ערך:לעיל יכלול מחיר כל סעיף מן האמור  מבלי לגרוע

ומרי עזר וכיו"ב,  שלהם לרבות מוצרים מוכים, ח  חתשבו והפ  כל החומרים   א.

 או לא. בודהבעו  אם כלל בין

ר הזכרות עזו  ה עבודות לוואיל זבכלודה הדרושה לביצוע מושלם ול העבכ  ב. 

 ,דות בסעיף פרדת אלו אין מדמפורש ו/או המשתמעות ממו, אם עבודוב

לביצוע השטח  הכת  סיתות,  עשבי  כגון  יכוש  התוויהעבודות,  וסימון, ה,  ה 

למטמ פסולת  סילוק  ודרכים,  מורשית,פיגומים  הסדרי  ה  עבודה,   סדרי 

התארג תכית  גידור,תועה,  אתר,  להת  ות  אתר  תכית ל  אמההתאמת 

לקדמותו  השטח  החזרת  עזר  מבי  מים,  מערכת  תכון  בטיחות,  ליהול 

 . ושאר הסידורים הדרושים 

מבים ארעיים    כלי רכב, פיגומיםות,  מכועבודה, מכשירים,  השימוש בכלי    ג. 

 קם.תם ופירותם, אחזקכבהרוכל ציוד אחר, 

החלבהו  ד.  העבודה,    והציודומרים  ת  ובכ למקום,  הציוד,  זה    ללהחזרת 

 עת העובדים לאתר וממו.העמסתם, פריקתם ואחסתם, הס

ע  ה.  למייהם  הביטוח  והטב דמי  לקרות  מסים  סורבויות,  מס  ציאלי ות  ות 

 .וםתווסף בדף הסיכמס ערך מוסף מ חרים.ובלו והיטלים א קיה, מכס

י  ו.  ההוצאכל  ה תר  שתאי  ה  מחייבים  כםסהות  ו/או  אתןקשאותן  ו/או    ורות 

ריות, ובכלל זה מות והמקת, המוקדהן הישירות והן העקיפו  , ןובעות מהה

  ן, הוצאות מימון ורווחיו. הוצאותיו הכלליות של הקבל

מסגרולעבו  ז.  גרות,  תבדות  אלומייום,  המחירי  רואהת,  יכללו  וחשמל,  ם 

התקרכה  אספקה, חיווטבה,  ו  ה,  בשלמותבצוחיבור,  צויעה  אם  (אלא  ין . 

  .חרת) בפרוש א

   S.dעבודות מסגרות/ אלומייום ולוחות חשמל המחירים יכללו הכת            . ח                                 

 אשר יאושרו ע"י מתכי הפרויקט.                                          

    מיוחדת  שהריו שלא דרשת להן דבדיקות מעבדה שידרשו ע"י המפקח ואל            . ט                          

   ת גמר של ודוותע 4מאחר והן מחייבות בחוקים, בתקות ובדרישות טופס                                           

  הפרויקט.                                           

    לכל  AS MADEצורך הכת יצוע כל העבודות ולבלצורך  –דד מוסמך ומ            .י

  מערכות ומרכיבי הפרויקט.                
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  םקת חומרי בדי  2.04

א  לקבל  חייב  יהיה  המזמין  הקבלן  ביחס    -ישור  החומהן  יש למקורות  בהם  רים 

להשדעב והתו  במפתמש  בזה  מוסכם  אולם  החומרים.  אותם  לטיב  ביחס  כי ן  ורש 

אישורפ  בשום אין  החומק   ים  החומ  ומריםר  לטיב  אישור  ם המובאים  רימשמש 

מאושר, אם אין   ם ממקורהמזמין לפסול משלוחי חומרי  . הרשות בידיקורמאותו מ

חומרי העבודה:  אותם  לצורכי  מתאימים  התחלת  ם  ול עם  יאוהעבודה  מאשא  ר חר 

ה  שבוע מאת  לקבל  הקבלן  על  מסוים  בחומר  השימוש  אישורלפי  מקור ע  מזמין  ל 

בא ם,  החומרי זדעתו  שר  עם  וביחד  בהם  מאלהגיש  ,  אתלהשתמש   ותם דגימות 

סרו לבדיקה בהתאם להוראות צרים ימיי בדיקה. החומרים ו/או המוחומרים לצרכ 

 . בעבודהביצוע מוש בתאמתם לשיאת מידת ההמזמין, ותוצאותיה ייקבעו 

תגרו המאושרת  הדגימה  מן  החומר  בטיב  סטייה  העכל  להפסקת  ולסילוקו בום  דה 

ו. הקבלן וש בימשהגם לאחר  הקבלן,    ןור הפסול מהמקום על חשבהחומ  י שלדמייה

ה להרחיק ממקום  המז  48עבודה תוך  יהיה, חייב  חומר מישעות מעת, דרישת  ן, כל 

 ן ותימשך עד שהוא יביאת הקבלאחריו  עבודה תהייה על שפסל על ידו, הפסקת ה

מוצר ו/או  חומרים  מאולמקום  מטיב  המתקב  שרים  דעעלת  ובכמות  המזל  מין ת 

  .ן הבדיקות עצמ אותיישא בהוצרים, וומהחהקבלן יספק את כל 

  

הסכ  את  בזה  מביע  יהיה  הקבלן  שהמזמין  לכך  אמתו  לשלם  הבדיק רשאי  דמי  ות ת 

  בון הקבלן. חייב בתמורתן את חשלו

  

 ובטיחות  הסדרי תועה ,   יקוז, ור גיד  2.05

רצופה גדר  חשבוו  על  ולהקים  לספק  הקבלן  חדש     על  בגובה    מפח    מ'   2ויציבה 

ושטחי    כל  מסביב עבודותיו  ההחומון  אחסשטחי  לפי  שיאשר צוררים,  וכפי  ך 

  המזמין. 

  תו. ז המגרש במשך כל תקופת עבודליקו על הקבלן לדאוג גם

בפר ישולם  לא  זה  ע  איםורו ד גידור  לקכי,  היחרכו  במחירי  בחשבון  של ח  ידה 

י הבטיחות  גידור  השוות.  גמרהעבודות  עם  ד   סולק  ו/או    ן המזמי  רישתהעבודה 

   .וללא כל תוספת תשלום 

חשבוו   על  זמיים  תועה  הסדרי  ותוכית  אתר  ארגון  תוכית  להכין  הקבלן  על 

  ן והרשויות לפי הביצוע.  ולאשרה מול המזמי

יכין ת בטיחותהקבלן  חשבוו    וכית  על מך  באמצעות יועץ בטיחות מוסעל  ויאשרה 

  ידי המזמין והרשויות. 

בטוח למעבר  ידאג  ספר  וללתלמידים  ומקורה    הקבלן  הבית  משתמשי  והמקלט כל 

  ם.  בכל שעה ביובכל תקופת הביצוע 

התאים את אופן ה בשטח בוי  ומוקף בשכים ועליו ל ו היתודעבדע לכך שבלן מוקה

  תו לכך . פעילו
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 מים וחשמל   2.06

ה עלות  והחשמהוצאות  הזמיל  מים  החיבורים  כל  לעיים  לרבות  על כמפורט  יהיו  ל 

  חשבון הקבלן. 

 

  רה שמי  2.07

ודות  השוות בירה ולהגה על אתר עבודתו ועל הע משו לחשבולדאוג על    על הקבלן

  ועד למסירה הסופית למזמין. ו קופת עבודתל תך כבמש

  

  סוד""מחיר י    2.08

חיר טו  מר או מוצר, פירושו: מ"מחיר יסוד", לגבי חו  בהסכםבכל מקום שבו קבע  

מוצר   או  חומר  אותו  של  רכישתו  , העמסה   הוצאות  בחשבון  אבי לה  מבליבמקום 

והוצאותיו  מימו  ,הקבלן  רווח,  פחת,  גזורת,  הובלה,  הפריק כפי וכיו"  רותהאחן  ב 

  .ההסכםאחר ממסמכי  שאותו מחיר קוב בכתב הכמויות או בכל מסמך

  

 

  שווה ערך   2.09

מוזבכל   בו  ערך"  כר  מקום  "שווה  למוצר אפשרות    –המושג  או  לחומר  לחלופה, 

 –ל המייצר אותם  המפע   םבשם היצרן, או בשו  ם המסחרי, אם, הקובים בשממסוי

באאו    חומרפירושו   השווה  בטיוותיכמוצר  בתפק,  אחר  ודובו,  פרמטר  וסף   ובכל 

במסמכישצוי הז  סכםהה  ן  בלוח  עמידה  הקוב לחומר    –מים  לרבות  למוצר   או 

  כאמור.

יהיה   ערך"  "שווה  המוכיב שהק  לאחראישור  מתאימים  מסמכים  יגיש    חיםלן 

המשה מתקתכוות  לעיל  המות  מייפורטות  לתחליף  עקיפות  השפעות  על  ושאין  וצר 

עב על  במבחרותא  ותודידו,  אחרים  חלקים  על  החלועל    מגרש/ה,  הזמים.  טה לוח 

לחלופ אין  עלאם  ישירות  או  עקיפות  השפעות  המוצעת  של    מגרש/המבה  ה  ביה 

  ו. פי שיקול דעת-פקח בלבד עלהמ

  

 ת חשבוו  2.10

  . 15.2-15.5סעיפים  הסכםלפי ה               

  

 תכיות ומסמכים  2.11

הקב  להחעל  הלן  במקום  כלוד עבזיק  את  והתוכיות    ה  המעודכות, המסמכים 

לשימ תמיד  הבייה.  מוכים  תקופת  כל  במשך  תהייה  וש,  עהתוכיות  ל קבועות 

 התוכיות ם. אם  וקריאי  קייםת  כים להיומ"מ. המסמכים צרי  4דיקתאות  מערכת  

המ הקסמו/או  על  זוהמו,  יסופקו  להחלבלן  כים  לקבלן  ש  2יפם.  תוכיות מערכות   ל 

תוקת מכל תכית חדשה ו/או תכית מקים ה"ל ייתו כאמור  ההעת.  וםללא תשל

העת  כל  לביצוע.  האמוק  מאושרת  מעל  לעיל,  וסף  לקר  תמורת  יימסר  רק  בלן 

  ההעתק. תשלום הוצאות 
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ו של המזמין זה, הם רכוש  הסכםצרכיי  לקבלן ל  שיימסרו  המסמכים,ות ו יתכה  כל

הקבלן להשת  ואין  אלארשאי  בהם  בלבד.    הסכםשל  וע  יצב  לצרכיי  מש   המזמיןזה 

 ם לקבלן ולקבלן לא תהא יות או הפרטים המסרימעת לעת לשות את התוכרשאי  

  . בגין ה"ל  להשגה כל עילה

  

 עבודה ת הרוות ומסי קבל  2.12

הללהש בתאים  אממת  המזהסכםל יים  הכללור  כאן  מודגש  בבדיקתו ,  ייעזר  מין 

מה לכלל  מתן תעודת ההשלה רק מ מתיקופת הבדק  תעצים.  ם והיוציגי המתכיב

  שמסרו והושלמו קודם.  כות ומערכותגם לגבי מלאוהמגרש המבה 

  

  ים אישור  2.13

דרישתו,אחרא   ןהקבל לפי  מיד  למזמין  לספק  אישור    י  מטערשיידכל  הרשויוש  ת ם 

ההממו על  אופעבודות  על  ו/או  ביצועה  בבי   העבודה  ן  שיימשו  החומרים  וע צו/או 

ה ו/או  והצשיאהעבודה  ום  העבודה  את  העושים  החומרים /יוד  את  מייצרים  או 

רישות אותן תקות ודלה וכו'  או אופן ביצוע העבוד אביזרים המשמשים לעבודה ו/וה

  הסכם לפי  ליו  מוטלת עחריות הקבלן מהאאת ה  רלפטושורים אלו  רשויות. אין באי

  זה. 

  

הקב  להכעל  אלן  הגישו  לפי  עוד  ולדעת  המחיר  תיר  את  הצעת  דרכי לרב  תרהא,  ות 

מבים   הההגישה,  עבודות  וכל  קיימים  עוקירות  יבוצעו  ו/או  בו  שבוצעו  וד כה 

העבוד כמו  לתחילת  הצ עליו    ןכות.  לגבי  הפרטים  כל  את  והכבלילהשיג  ם רת 

והתתיהעיל  אשרקרק  ים  ל  עיים,  בעבודתועלולים  לו  כלהפריע  האישורים השג  .  ת 

 מים,שמל ומחלקת הביוב, החברת ח ,  זקות חפירה מחברת בדוהדרושים לביצוע עב

  לן ועל חשבוו. יעשו על ידי הקבהדרכים וכו'. י  הכבלים,

כאיל הקבלן,  את  בח  ורואים  במחלקח  העשבון  מקום  כי  העובדה,  את  בודה יריו 

וכי כבלכבישים קיימים ולמ  בקרו לתאי ב ים קיימים,  וחדים, ת מיטיחול דרישות 

בידי תשמשה  לתבי הקבלן    לא  החורגווספותת  עוכעילה  המדידה ,  משיטת  ת 

  זה.  הסכםלום של  והתש

  

של  2.14 וכו'  ודרישות  תקות  קיימות  לגביהן  אשר  מורשו  עבודות,  תבוצעה ת  סמכת, 

כל התאים המפורטים   ללמילוי המדויק ש  ראיחא  ות, והקבלןבהתאם לאותן דריש

ו עבודת  יבט  ור בכתב עללו איש  שהקבלן ימציא  רשאי לדרוש,  ת אלו. המפקחתקוב

ה ובדרישות  בתאים  אלו,ועמידתה  בתקות  להמצ   מפורטים  מתחייב  יא והקבלן 

תאושר לא  יידרש.  באם  זה  יידע  ביעות  האישור  שלא  טעה  סמך  על  הקבלן,  את ת 

ו מפאת שגרם על יד חור,רכת זמן כלשהי עקב איאהוכן לא תיתן לו ל, "ההתקות 

  ת ה"ל. לוין של התקואי מי
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 תרעיו א יםדרכ  2.15

ל להתקין  יהיה  הקבלן  הארעעל  הדרכים  כל  את  ולהחזיקן  עצמו  לו,  הדרושות  יות 

י כן  ומסודר.  תקין  הקבמצב  לק  בלןהיה  המתאימאחראי  מהרשויות  אישור  ות בלת 

מרורים התת  מדרכות וכו', ולהתקשים,  ית כביר, חציי הגישה לאתדרכלן  ומהמזמי

ח  לפי  הדרושים  הרשוי  וקוהשלטים  דרישת  י  מוסמכותה  ותאו  לתוכית  הול  או 

ות ביום ובלילה, קבלת אישור ממשרד העבודה לכל ירלל סימון כל החפ, כובטיחות

דה  ם לשטח העבוילאמיות הדרכ  היה אחראי. הקבלן י ה עליהן וכו' וההג  עבודותה

  גם בעות הגשמים. ובתוכו

  

  הוראות כלליות  .3

 המזמין   3.01

מקום עההסכםמכי  במס  בכל  שמדובר  "המזמין", אדריכ"הל  ,  "המפקח",  ל", 

ג המוסמך ו "המהדס", הכווה לציאמהל"  "ה  "העירייה"  , "היועץ הטכי", "יעד"

ק אות אך ור יקבל הור  ןשימוה להיות האחראי לביצוע העבודה. הקבלל המזמין,  ש

  ר. על ידי אח  ןלהוראה, שתיתן לקביב על ידי יג המוסמך, והמזמין לא יחודרך הצ

  

  

 ערכות הכות למלאכות ולמ  3.02

הו עבודה  התחלת  צו  מסירת  להשהקבפך  עם  היחידי  האחראי  בפי  לן  וטיפול  גחה 

כלזקים לגבי  העהמתקים    ,  כל  ולגבי  ובסביבתו  בשטח  הקיימים  ודות בוהמבים 

ם בהם ישתמש מים והדרכי ה בתחומי עבודתו ו/או בתחובודות הכ ו בשטח כעשעש

  . ולצרכי

 

תכלו זאת  והט  אתל  אחריות  כל   יפולאחזקתו  לרבות  העבודה  תחומי  שטח  בכל 

  בהן ישתמש הקבלן.  םירכד

  

אחרא הקבלן  יהיה  כן,  שלמוכמו  על  המבים  י  העבודה המצוית  לאתר  בצמוד  ים 

יהיה החפירה או הבייה. הקבלן    קב עבודותלמבים ע  זק שיגרם  ויהיה אחראי לכל

אח העצים  גם  לשלמות  ויקהראי  בשטח,  דרושה,ט  קו יימים  פעולה  יעת, מל  כל 

תו רק לאתר קבלת פריעים לביצוע העבודה יכרהמ ציםפגיעה בהם במהלך עבודתו. ע

מראש א מא  ישור  ביצוע  ובכתב  המזמין,  באחריו ת  יהיה  הכריתה  ו תעבודות 

  הרשויות. בלת כל האישורים הדרושים מכולל ק ,ןת של הקבלהבלעדי

 

שה וכן הדרך הראשית ליקוי דרכי הגי  וגלדאה, על הקבלן,  הי י  במסגרת אחריות זו,

שה"לבכ פעם  יעק  כלכו יתל  ל  הקבלן  הקבלן,  ידי  על  חומרים  הובלת  גם ב  היה 

האח בפי  בתראי  הקיימים  והמתקים  המערכות  כל  לגבי  עחזקים  שטח  בודתו ום 

שיבוצעו במה אליהםשיוהג כלפי אלו  וכן  למהלך,  אם   יןב   עבודתו של הקבלן,  קביל 
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הקבלן ידי  -על  ם ה"ל, באם יקרו, יתוקו מידיתקיזי אחרים. כל הדי   על  על ידי או

  ועל חשבוו. 

  

 הכרת התכיות  3.03

ת כיוות  תוד לפי הגישו את הצעת המחירים, את התאמיר ולבדוק, ע על הקבלן להכ

הח  ות  ,שמלמערכות  גישות  דוח  קרקע,  דוח  אקוסטי,  דוח  הבטיחות,  כית ותכית 

. בכל כית האדריכלות של המגרש המתוכן להבות בוולת ן  וקציה למייהקוסטרה

תשומת ליבו של יד  עליו להפות מ  -בין התכיות  ה  ה של מציאת טעות או סתיררמק

הקבלן אם  למזמ  המזמין.  מיד  יפה  אח  ןילא  יימלא  לא  הוו/או  ה"ל,  החלטתו  א ר 

אח ובכל  הכספית  האחריות  בכל  ויישא  אחרת  התוצאותכ בריות  ין ב  ת,האפשריו  ל 

  אם לא. מראש ובין ם ראותא

  

 ביזריםביעת אק  3.04

לקבוע    לע עםבמגרשהקבלן  תשלום  ,  ללא  העבודה  עוב  וסף  התקדמות  גים  רגים 

ש  או  חריצים,  חורים,  להשאיר  או  צ   יםעקוכו',  למעבר  או הדרושים  כבלים   יורות, 

  יהיה  לןקבמין. על האות המזורוהי התוכיות  תעלות, באם יידרש או יורשה לכך לפ 

החורים  לבצע ה"ל    את  עבודות  והחריצים  לגבי  גרוגם  סיטרית,   ת,איסטלציה 

מערכות חשמל,  על  וכו',    תקשורת  מסגרות,  יבוצעו  הבייה.  שלא  בזמן  ן בלהקידו 

ל המלאקייתן  והמערבלי  סכות  זמן  הקכות  ההכות.  ולביצוע  לסימון  חייב ביר  בלן 

התכלע בכל  למתקים  ותייין  ולבדה  הוגעות  אותדוים  על  ןוק  למ  היטב   ועמת 

בפרוק   הצורך  של  את  הריסה  הקבאו  את  רואים  שבוצעו,  כאעבודות   עיון ילו   לן 

ובמידה    ותיקובד ידו,  על  עשו  אמם  הוציגותאלה  וספותארמה  ב  ות  ל ל גכלשהן 

התו מפרטי  התעלמות  שכחה,  תיאום,  וכו'  חוסר  הקבל  -כיות  באותן לבן  יישא  דו 

לאכ  הוצאות. לעיל  המור  עבור  ישולם  אםא  אלא  בפרד  אחרת    "ל  במפורש אמר 

להכ  בכתב מופית  הקבלן  לב  תשומת  המויות.  לאחריותו  ההכות בלעדית,  כל 

והמתקהד לצרת  הק  ולביצועםם  ירושות  יהיה  מדויק.  לכלבלן  ו/או   אחראי  זק 

  ו. בוחשקוים יבוצעו על  תיה ההכות וכל צוע כון שלתביעה בקשר עם אי בי

  

  ואחראי בטיחות עבודה  הלמ,מהדס האתר   3.05

אחראדס  מה יהא  הקבלן  של  אישור  מטעמו  לרבות  השלד  בצוע  על  י בפ  המגרשי 

 ר פוזיציה)פום (סואוכן ת  יתוחתיאום מפלסי הפתאום פתחים ומעברים,    ,ויותהרש

  .בין כלל המלאכות במגרש

  אשיום עיבודה שמבצ לכל הע ידיחלן האחראי הלמרות האמור לעיל, שאר הקב

הקבלן . ים קבלי המשה שלושמספקים ומבצע העבודה והחומרים,ה"ל ו/או לכל 

 לואאת מודה הוא מקבל על עצמו באופן בלעדי מתחייב שעם קבלת צו התחלת עב

ן והביה: הקבלן האחראי לביצוע  חוק התכו בהן על פי הכרוכות תחויבויוהמ

עם  קשרוראות כל דין בה וםיקורת, אחראי על קיהפרויקט, אחראי ראשי לב

 מהל עבודה באתר. ו אי לביצוע שלדחרא  ,בטיחות באתר

  

48



  

 

ה תעל  עם  עבודה  מהל  להעסיק  מוכח  עודקבלן  ויסיון  לפחות ות  שים  חמש  של 

בב עבודה  מביהול  עליין,  המזמין.  יד-אושר  בעלי -כמוי  מקצועיים  פועלים  כן, 

ומ לעבותאיסיון  לפו השעלידות  ימים  להוציא  בי.  עלם  להרשות  המזמין  סרב די 

. מקודת ראות מקצועית.  ל מקצוע שאיו מתאיםו או אחרת לידי בע למסור עבודה ז

משך   יפות כלצ"ע להמצא בר"ע בפי המזמין .על מ מ  ציג את תעודותלה   על הקבלן

   .בצוע באתר יום ה

  

ומ  (ראשי  הקבלן  מטעם  עבודה  מהל  בכפיכל  יעבוד  להושה)  המזמיפות  ן ראות 

הוומ לתן,  המזמין  הקבלראות  את  מחייב  בר "ל  של  מקרה  בכל  המזמין ן.  בין  ור 

מכות מלאה לייצג  ה מהל העבודה בעל סיהי   -העבודה בהיעדרו של הקבלן    ומהל

  את הקבלן. מחייבת וקבלן, וחתימתאת ה

  

פ על  מורשה  בטיחות  אחראי  חשבוו  על  להעסיק  הקבלן  אחראי על  החוק.  י 

  עי למזמין.קט בכל שעות העבודה ויגיש דו"ח שבו ויהבטיחות ילווה את הפר

  

 אתר ארגון ה  3.06

המזמין   לאישור  ויביא  יכין  לארגון  הקבלן  שטחתכיות  כולל  אהאתר,  ן, וחסי 

עזר,   מבי  הקטן מתקים,  השטח  במגבלות  בהתחשב  הכל  והרמה,  שיוע  אמצעי 

הח  וחוסר בשטחי  ולאחסן  לעבוד  הסמוכהאפשרות  והדרכים  יביא צרות  הקבלן  ות. 

 .תראמגבלות האת  בחשבון

  

 תכיות לאחר ביצוע- מצב קייםתכיות   3.07

עדות   תכיות  חשבוו,  על  יכין,  עבודותיוהקבלן  מוסמך ע" ן  שתוכ  לכל  מודד  י 

העתקים דיגיטליים בדיסק   2- העתקים קשיחים ו  3למזמין    , וימסורותוחתם על ידו

ן ירשאי המזמסופית. לא מסר הקבלן תכיות עדות כ"ל,  לה המהן לפי הקב  אוקי

ת הקבלן בהוצאות. ב אן ולחיילהכי  

חשבוו תוכיוע על  להכין  הקבלן  לאחר ביל  כל   םתו), בMADE ASצוע" (ת "עדות 

  ובתום השלב הסופי.  לרבות כל סיום ביצוע מערכת מסוג כלשהו שלב ביצוע

  

משכבו  תורכבה  לכלהתוכיות  פרדות  אל  ת  או  בצבעים מערכת  שימוש  תוך  מט, 

  .GISהלים לבהתאם  ,ם אחידיםילובסימבו

ישור  עדות  התוכיות  של  המקור  תוכית  של  שקופה  העתקה  גבי  על  מתכן טטו 

לקבל הגשתי  ן,שתימסר  ידו.  על  ויאושרו  המפקח  עם  היא   תואמו  האלה  התכיות 

העבודה. לא תשולם  תוספת מח תוכלה ת אלה והן לא  יר עבור תכיותאי לקבלת 

ע"י   ת אשר לא אושרוודובעבויים  יש  לן עלבת של הקיוספלשמש כבסיס לתביעות כ

  המפקח בעת הביצוע. 
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תוך   תימסרה  גמר    30התכיות  לאחר  לו ה  ודהעביום  שהוגדר  מהמועד  יאוחר  ולא 

  המפקח ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתן לידי  המדידה ה"   .המפקח ע"י  

  רחי לאישור חשבוו הסופי של הקבלן. אי הכהם ת

  

 ודה ב העבוטי  קדיו  3.08

העב  תכל  לתכיו ודות  בהתאם  לשיויים   והמפרטים ת  בוצעה  מוחלט  איסור  (תוך 

מאת ל בכתב  אישור  המפקח  מיןמזה  לא  וו/או  בכפיפות )  כון,  מקצועי  באופן 

ו לא) ז ארכישות התקים הישראליים האחרוים (באם הדבר זכר במסמכי המלדר

יד  ע היחהקוב  יהיה  המפקחו/או    מיןז. המפקחהמו/או    ולשביעות רצוו של המזמין 

טיב   החומרים,  לטיב  ביחס  שתתעורר  שאלה  לכל  ואוהעבודבקשר  ביצועה,  ה  פן 

, אבל רטיםבמפשר לא פורט  ך תקופת העבודה תשלמה כל תאור א ותיו במשראהוו

  מויות. תב הכהזכרת במפרט זה או בכמשך הגיוי והכרחי לביצוע כל עבודה יהיה ה

פעדמי  תיבדק  העבודה בפעי  המזמ םם  המפקח  יןע"י  א  ו/או  לא ואולם  בדיקה  ותה 

מל הקבלן  את  פים,  בשום  כלתפטור,  פ  תקן  או  תש  גםחסרון  התקדמות יתגלה  וך 

  העבודה או לאחר סיומה. 

  

 וע העבודה ביצ  .4

 תחולת המפרט הכללי  4.01

לתיא בהתאם  תבוצע  "המפרטהעבודה  של  ולהוראות  לע  ורים  ין" יב  בודותהכללי 

ה הביןושל  (מ-ועדה  הביטחמשרדית  והשיכוןשרדי  בהירות ון  אי  של  מקרה  בכל   .(

  . יןהיה בידי המזמ וע תההכרעה על דרך הביצ

 

 פירושים   4.02

  רוה של כל פרק אשר הופיעה עד מועד המפרט הכללי יחול בהתאם למהדורה האח

 מו. ראה עצי  הכלל  כדין המפרט  המדידה של המפרט הכללי  הגשת המכרז. דין אופי

  ל חוברת זו.המסמכים שיים ברשימת ים הרלבטקררשימת הפ

  

 אישור בכתב   4.03

  ה לאישור בכתב מאת המזמין.ין, הכוו זמהמר צריך אישור שדב בכל מקום שאמר

  

 גוון   4.04

  . האדריכלו/או  ת המזמיןפריט בעל גוון יהא בגוון לפי בחיר כל

 

 חומרים באתר   4.05

אחרת   צוין  לא  אם  הכמתובכ  במפרטפרט  יי ויותב  כ,  ש שארו  ועצם,  חומר  היו  ל 

מתבאתר   שהוצאו  או  העבודות  התחלת  לפי  הובסביבתו  החפיוך  בעת  ת רוקרקע 

  רכוש המזמין.   והחציבות,
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שהקבלן   המזמין  ברצון  עבודתו,אם  לצרכיי  כזה  חומר  בכל  מראש   ישתמש  יוסכם 

ער על  יוכה  בכתב  זה  ודרך  החומר  שיך  עודפבל לקגיעו  מהסכומים  וכל   ין.   עפר 

שפיכה מאושר באחריות הקבלן, לכל מרחק  ח אל מקוםתסולק מהשט  פסולת שהיא

  שהוא. 

  

 ועהציוד והביצ , טיב החומרים   4.06

ומשובחים חדשים  יהיו  והמוצרים  הבחיות   החומרים  מכל  ויתאימו  ביותר, 

ז ר כסמכי המזכר במליים העדכיים (באם הדבר  ישות המפרט והתקים הישראלדר

לא) יתאימ  .או  כן,    ,והם  אותכמו  חומרים,לדגימות  כשרים   ם  ומצאו  בדקו  אשר 

המזמ ידי  על  אלתפקידם  התקיםין  מכון  י.  ו  תקן  המוצרים  בהעדר  יתאימו  שראלי 

ה לדרישות  לתקוהחומרים  או  המתאימים  הבריטיים  כלל  תקים  הייצור.  ארץ  י 

שע ומוצהוא  חומרים  לספק  הקבלן  מהסל  המעורים  הה לוג  מתוך  שמתיר מ,   בחר 

. חומרים אשר לא יתאימו ל"ל, הסכםסמכי הוג אחר במם כן קבע סהתקן אלא א

  חומרים מתאימים.  ובמקומם יביא ל חשבוו,וען האתר ע"י הקבלקו מיסול

הא אחראי בלן במועד מסירתם, והוא ייסופקו ע"י המזמין ייבדקו ע"י הקחומרים ש

ר וע העבודה, טעון אישויצהקבלן להשתמש בו לב , שבדעתכל ציודעליהם לאחר מכן 

  פי תחילת העבודה. המזמין ל

 

ציוד אחר מסוג מאושר, הקבלן ועל חשבוו, ויוחלף בציוד שלא יאושר יסולק על ידי  

הראשוה דרישתו  כ  לפי  יימצא  הקבלן  ברשות  המזמין.  (מכאי, של  הדרוש  ציוד  ל 

בצו לצורך,  וכו')  מדידה  העבוד ציוד  ובדיקע  וסדיר  התה  המשכית  כל בצורה  ה. 

לת בהתאם  תבוצעה  מקצועיהעבודות  באורח  הגמורה   כיות,  רצוו  ולשביעות  כון 

  של המזמין. 

  

  אישור קבלי משה, יצרים וספקים      4.07

לא  להגיש  הקבלן  על  תוך  א.  המזמין,  מי  14ישור  מיום  העבודה,  מים  התחלת  צו  תן 

  כלל. ו להעסיק, אם בה שבדעתבהמשך את רשימת קבלי המשכמפורט 

  השוים.  רים והספקיםרשימה זו תכלול גם את רשימת היצ  

היה   המזמין  ו/או   מוחלטת  סמכות  משה,  קבלן  כל  לפסול  ו/או  לאשר  ובלעדית 

שי  יצרן, ספק  תו/או  לא  זאת  פסילה  לאישורו.  כספיות, הוווגשו  לדרישות  עילה  ה 

  הקבלן.  דצצוע מלהארכת תקופת הביו/או לדרישות  

באישור   כדי    אין  המזמין  ידי  על  המשה  הראקבלי  הקבלן  את  ממלוא      לשחרר  שי 

  לשהי מחובותיו על פי ההסכם. כאחריותו ומחובה 

  

ה  של  המוחלטת  הבלעדית  זכותו  מודגשת  קבלןב.  כל  המבה  ממקום  לסלק   מפקח, 

יצרן  משה, לב  ו/או  מסוגל  איו  כי  בדיעבד  שמתברר  ספק  אתו/או  בודתו ע  צע 

לדרישות, עות  בהתאם  שאיו  או  ולמפרטים,  עליוכיות  הזמים  בלוח  התחייב   ומד 

  הקבלן. 
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ק משסילוק  ע"י בלן  תחויב  באם  פעולתו  היקף  הקטת  או  ספק,  ו/או  יצרן  ו/או      ה, 

כ  המפקח, לתביעות  עילה  יהווה  ו/אוספילא  הקבלן,  מצד  להארכת   ות  לדרישות 

  ביצוע.תקופת  

  

במי  ומ ג.  בגלכדה  כולל  שהיא,  סיבה  איל  ה-ל  לקבלן  הקבלן  ליצרן  תשלום  ו/או  משה 

בבילספק  ן/או עיכוב  יגרם  א,  ידי  על  ו/או צוע  היצרים  ו/או  המשה,  מקבלי  חד 

מתן  בסמכות  הספקים, לאחר  ובלעדי  מוחלט  באופן  בכתב  המזמין,  ולאחר   הוראה 

לא   תוך  שהקבלן  המז  14ציית  להוראות  ליום  להביא  קב מין  ו/או לאתר  משה,  ן 

  בודה. להשלמת העאו ספק אחר  יצרן, ו/

ה    לקבלן  שישולם  ליצרן  משה,  הסכום  לספק,  ו/או  המזמין ו/או  ידי  על  שהובא 

ו בכל דרך , יוכה משכר ההסכם המגיע לקבלן, או יגבה ממהשלמת העבודה  לצורך  

תשו  ,אחרת למדד  צמוד  כשהוא  הערבות,  חילוט  הבייה  לרבות  למגורים מות 

  ול. ודמי יה תוספת ריבית בו

  

ין כגד   מין לקוט באמצעים על פי כל דזמיל איו עומד בסתירה לזכות הד. כל האמור לע 

  יות הקבלן. הקבלן או כדי לגרוע מאחר

  

מובהר לקבלן כי למזמין שמורה הזכות להעביר מתוך סך העבודות בתחום החשמל ה. 

עירית  –והתקשורת את עבודות מתח מוך ומצלמות לקבלן של המזמין 

לן כאמור, תיים/החברה הכלכלית "יעד". במידה ויחליט המזמין לבחור את הקבגבע

הקבלן שיבחר במכרז זה יבצע את העבודות ה"ל ע"י קבלן המשה מטעם הרשות  

 . 8%וישולם לו בהתאם לתשלום של קבלן המשה בתוספת רווח קבלי של 

האמור במפרט זה סעיף זה איו פוטר את הקבלן הזוכה מאחריות כוללת על כל      

  בכתב הכמויות ובכלל התכיות.

  יף זה הם . הסעיפים בכ"כ שוא סע     

מובהר כי בכתב הכמויות קובים מחירים לפי מחירון דקל ביה ותשתיות במידה      

יבחרו לבצע את הסעיפים באמצעות הקבלן הזוכה (ולא  ועירית גבעתיים/יעד 

  .חירים הקובים באומדןבאמצעות קבלן משה) ישולם לו בהתאם למ

  

 דוגמאות   4.08

ל עבודות וחומרים לפי דרישת המזמין, חשבוו דוגמאות ש  הקבלן יבה או יספק, על

  .לפרק או לסלק אותןשמרו עד שהמזמין ירשה . הדוגמאות ייתשלום וסף ללא

  

 המזמין  על ידי  חומרים אשר יסופקו  4.09

לק לספק  רשאי  מוצר  המזמין  ו/או  חומר  כל  לבלן  מחשבון שייראה  ולכות  כון, 

ן אם לא צוי  ,  באומדןחומר  חיר המ בום שצוין  הקבלן בעד הספקת חומר זה את הסכ

החומר מחירי  לפי  יחושב  החומר  במחמחיר  לחים  או  ותשתיות  דקל  לפי ירי  ילופין 

  . הצעת מחיר ספק שתוצג לקבלן
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במקום ייצורו  ע"י הקבלן, והוא יקבלו ל, ייבדק יסופק כ"או מוצר שכל חומר ו/

אחראי  , יובילו למקום העבודה, יהיה מל בישראל במקרה של ייבואב בארץ או

ן על כל חומר מיד למזמי כדרש. הקבלן יודיע לשמירתו ולשלמותו, וייקבעו במקום

יפגעו או  יף לאלה שכתחל שישמשוו למקום העבודה. חומרים ו/או מוצרים גיעעם ה

הוא, לשביעות רצוו   וי הקבלן מחדש על חשבויד-ידי הקבלן יסופקו על-ישברו על

איחור שייגרם, בגלל ההכרח להחליף   זמין. הקבלן יישאר אחראי לכלשל המ

מין עם תום למזלא השתמש בהם יוחזרו  שהקבלןם אלה. כל החומרים, מוצרי

כוים,   ול בו היוומר והטיפחיתוך הח העבודה. הרשות בידי המזמין לבדוק באם

ה התון בלתי מתקבל על דעתו, בגוב וזמהקבלן באם יתגלה בזבולדרוש פיצוי  

  המזמין.להחלטתו הבלעדית של 

 

 כללי  4.10

הכרוכ ההוצאות  כל  לעאת  התאים  במילוי  ייק ות  ה יל  חישובי  בזמן  הקבלן  ו צעת ח 

תהייה   והן  עבורם  מחיר  או  תוספת  כל  תשולם  במ ולא  היחיכלולות  של  חירי  דה 

  ודות. העב

  

 של העבודה  ביצוע חלקי  4.11

מתוארות התחייבות להזמין ולבצע את כל העבודות ה  זה, משום  אומדןפרסום  ב  אין

זה,   אומדן  ים מתוךסעיפים ופרק  מו את הזכות, לשות ולבטלבו. המזמין שומר לעצ

לבצ ולמ ו/או  אחרים  גורמים  ע"י  לביצוע  בסרם  העבודה  את  לא שלע  לקבלן  בים. 

א  זכות  המש תהיה  לגבי  כלשהי  תביעה  העו  לרבבוך  זו  לעבודה  הקשורות  ות  דות 

  ת כלשהן. עבודות הגמר,  ציוד, מערכות ועבודות וספו

  

 לוח זמים  -ביצוע תקופת ה  4.12

  .9.39בסעיף  בהסכםהוגדר 

  

  משרד מפקח    4.13

על ח ולתחזק , במקום בו יורה לו המפקרשגמב ו, הקבלן להקים בעצמו על חשבו  עלא. 

, המפקח,  זמיןמבה בוי לשימוש המ אות המפקח,בוו, לפי דרישות והורשח

וי  ים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית. המהמתכה הבב

  להיות בין קומה אחת, או בין שתי קומות.זאת יכול הה למטר

  

, הם קמת המבה הבוי ידה ויידרשו עפ"י דין לצורך המכל היתר, רשיון או תשלום ב

  ן הקבלן. באחריות ועל חשבו

ל, בתאי שהוא יהווה יחידה משרדית ימוקם במבה ה" לן ין התגדות שמשרד הקבא

  פרדת לחלוטין.

  

ריים ממועד ימים קלד 14 -המפקח תוך לא יותר מ סר לשימושימם ויבה ה"ל יוקהמב. 

  ך כל תקופת הביצוע. ולמשצו התחלת העבודה 
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  :יכלול המבה  ג.

טו לא שטח קח, לשימושם הבלעדי במזמין והמפפרד עבור משרדו של הר חד.1

  מ"ר, חדר זה ישמש גם כחדר ישיבות.  -20.0קטן מ   

  

  לשימושם הבלעדי של המזמין והמפקח. ות וכיור סלאים על שיכלול חדר שירות.2

  

  לתות עם בתוספת תריסים או וילוות וד  כל חדר יותקו חלוות אטומיםב.3

  עילה אמיה.  ותאפשר  

  

  (כמו למשל:ם את יעוד החדר ים יקבעו שלטים המתאריתות המשרדעל דל.4

  ב). "משרד מפקח", "שירותים" וכיו"   

  

  ס"מ וייצבעו.  20/20ירוצפו בריצוף טרצו במידות  ,ה יטויחו מבהחדרים ב.5

  

בידוד בייהם וחות תותבים עם ירות והתקרות בליביל יצופו הקבמקרה של מבה .6

  סטרוקציות המבה.לבין קו  

  הגמר יוגשו לאישורו הסופי של המפקח. וג חומריית המבה עם סכת   

  

     תקן מיזוג אויר לפעולת ן ועל חשבוו מע"י הקבל  קןרדו של המפקח יותבמש .7

  קין, באישורו שלבציוד תם אלו יצוידו בריהוט ו. חדריאוורור, קירור וחימום   

  היתר:וו ויכלול בין בלן ועל חש, אשר יירכש על ידי הקבהמפקח ולשביעות רצוו  

  ת.ס"מ, כולל מגירו 180/70שולחן משרדי במידות  -

  ס"מ. 250/80במידות  ותשולחן ישיב -

  . כסאות לשימוש בעת הישיבות -12כסאות לשימוש המשרד ו 4 -

  לה. ם, עם אמצעי עי יארוות פח לשמירת התיק 2 -

  ארון תכיות.   -

  תכיות. ים לתליית ההחדרגבי עץ מקצועים, קבועים על לוחות  -

  תקן מים חמים וקרים. מ -

  קומקום חשמלי   -

  ת כדוגמת , מכות צילום ומדפסב עם סורקולכשיר פקסמיליה משמ -

SCX4720FN SAMSUNG    ייר או שו"ע .4מאושרA ללשימוש שוטף ש  

  מיליה. פקסמכשיר ה -

  B RAM1ן , זיכרוHZ 2.4ם מהירות : מעבד איטל ע4מחשב מסוג פטיום   -

ר חיבו , כרטיס רשת17, מסך צבעוי " CD -ו DVDב , צורGB120דיסק קשיח  

USB .  

  לפחות.  GB 1במהירות  ADSL -חשב יחובר להמ  -

  MS PROJECT ,XP PROרשיון) הבאות:  המחשב יצוייד בתוכות (עם -
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WINDOWS2013 ,OFFICE 2010ה לצפיה קבטי וירוס, תוכצי, א DWG  ,

  . פי דרישות המפקחל לחלוות או סופר מכרזביארית כמויות  תוכות

 : סרגל קה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, מחוררוד משרדי הכוללצי  -

י  ן בכל כמות שתידרש ע"עטים ועפרוות, קלסרים ותיקי קרטו ם,אטביספריים, מ

  .הפרוייקטמהל 

-  ות הת מחשב ומדפסת כולל תוכיההתק חיבור ל לייקט וכוול הפרודרשות לצורך   

  ., הכל עפ"י מפרט אשר יאושר ע"י מהל הפרוייקטלאיטרט   

  

שמל הדרושה לעבודה  הסדירה של חכת במשרדו של המפקח ובשירותים תותקן מער ד.

פלואורסטיות וחיבורי קיר, ות ומורות עם ור ודות מאורהמשרד, שתכלול ק

  ימוש אות ויעיל. רו ש בכמות ובהספק שיאפש

  תקית ויצויד בממסר פחת.ו יחובר להארקת יסודות מתקן כולה

חלפת הין תו ואחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגהוצאות התקתו, הפעל

  ן. על הקבל  מורות שרופות, צריכת החשמל והמים, תחולה

  

פון עם קו ה טליום מיום מתן צו התחלת העבוד 14פקח יותקן תוך המ במשרדו של ה.

ירות קבועה וללא הפסקות לשימושו  במה  ADSLאיטרט מסוג  תבור לרשחיפרד, 

ימי את משרדו  פון מין בלבד, על הקבלן לחבר על חשבוו, בקו טלפולשימוש המז 

ות אחת המחשב לרשת איטרט באמצע שלכולל חיבור אלחוטי , למשרד המפקח

  הסלולר.  מחברות

ימליה, תחולה על הפקס שירחזוקתו והשימוש בו ובמכות ת , הוצאהתקת הטלפון

  . ןהקבל

  

  יהיה אחראי ו, המשרדים והשירותים יוחזקו באופן קי ומסודר והקבלןהמבה כולו.

  ף, היום יומי של המבה. ט השו ןיוליק

  

סן מתאים לאחסת חומרים, אתר, מחו במקום אחר בתחום ההקבלן יבה על חשבו ז.

בוסף מקום לביית וישריין  לצורך ביצוע העבודות,  רים,כלים ומכשירים אח

 שיקבע ע"י המפקח, עבור הקבלים האחרים באם יהיו כאלה ים וספים בשטחמחס

לשטח  פשית להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע,ו ה חשגיעל הקבלן לאפשר 

  והמשרדים ה"ל.  המחסים המיועד לביית

  

תים אותים ידו שירוו לעובדים המועסקים על שבועל הקבלן להסדיר על ח  ח.

  ו של המפקח. ולשביעות רצ 

ו  ם המועסקים על ידן יסדיר הקבלן על חשבוו, מקומות אכילה אותים לעובדיכ

  ל המפקח.המרוחק ממשרדי הפיקוח, אף זאת לשביעות רצוו ש וםמקב
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על חשבוו, את לן , יפה, יפרק או יהרוס הקבהסכם המבה לפי ה למת ביצועעם הש ט.

ואת המבה שהוכן   מחסן, השירותיםוהמפקח על ציודם, את ה די הקבלןמבה משר

  לאכילת העובדים ויסלקם ממקום המבה. 

  

  . ומהדס   יםשם הקבלקבלן רשום בר  4.14

להיו הקבלן  כחו  קבלן  תעל  ובעל  רישוי  הקבלים,  ברשם  רשום  הק,  מתאים סיווג 

ה הגוד עבלביצוע  בעת  יה.  הצעתו  תעודת  שת  צילום  הקבלן  רשם  הרישום  צרף  מאת 

  הצעת קבלן שלא ימלא אחר דרישה זו. בל הקבלים. לא תתק

ל הקבלן  מהדס  על  כמות  השלד  לבצוע  אחראי  יהיה  מהל   הרשויותלפי  אשר  וכן 

   . ז זהעבודה כאמור בתאי הסף של מכר

  

 ומיות (רג'י) עבודות י      4.15

  כללי      א.           

אשר לא יתן לצפותן מראש ושאין  עבור אותן העבודות המיוחדות עד  סעיף זה ו                    

בוע עבורן מחיר ואשר המפקח החליט לא לק הסכםיתות למדידה בתוך סעיפי ה

של פועל,  על בסיס של שכר לשעת עבודה  עבודה וספת (סעיף חריג) אלא לבצעןל

  '.  כלים וכו

הקבלן רשאי מוקדמת בכתב של המפקח ואין  ראהע עבודות אלו מותה בהו ביצו                   

לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות ליהול  

  זה.  הסכםבמסגרת אחריות לפי  חלה על הקבלןהעבודה  

                           

כל הדרוש ה ודלק, שמים, בלאי, עבודם את כל חומרי העזר כגון: המחיר כולל ג                  

  בודה ע"י אותו פועל או כלי. לביצוע התקין של הע

וקצה לעבודות אלו אים יעילים  שהאם ראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל                    

 ע עבודה והקבלן יצטרך, רשאי הוא לפסול אותם לביצובהתאם לדרש, לדעתו

  ה זו יחולו על הקבלן. חלפ וכל ההוצאות הובעות מהלהחליף אותם על חשבוו, 

  מחירים לעבודות כח אדם בתאי רג'י           ב.           

  ו לשעת עבודה ייחשבו ככוללים: א המחירים ליום                         

  ולל כל התוספות. שכר יסוד, כ         .1                         

  ליות. הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאים כל ההיטלים, המיס         .2                         

  הסעת עובדים לשטח העבודה וממו.         .3                         

  זמי סיעה לעבודה ומהעבודה.          .4                         

     ן (לרבות הובלת הכלים י עבודה, לרבות ציוד הקבלדמי שימוש בכל         .5                         

  למקום העבודה וממו).                                    

  , יהול העבודה, הרישום ואחסה. הוצאות הקשורות בהשגחה         .6                         

  עקיפות של הקבלן. ות, הן הישירות והן ההוצאות כללי         .7                         

  רווחי הקבלן.          .8                          

  שעות עבודה בפועל באתר העבודה.    9יום עבודה חשב                                        
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  בתאי רג'י -מחירים לעבודות ציוד מכאי            .ג            

    ם שכר המפעיל כ"ל, עבודה מוצגים להלן כוללי המחירים לשעת         .1                         

  אחזקת ציוד, הובלתו ממקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של                                      

  הקבלן ורווחיו.                                     

   י שיות ללא תוספת עבודה זמיה לפי שעות עבודה ממהתשלום יה         .2                         

  או הוספה כל שהיא./, בטלה וסיעה                                   

                 ציוד באתר העבודה. שעות הפעלה של  9יום עבודה חשב          .3                         

  בטלת ציוד ועובדים           ד.           

    בטלת ציוד ו/או  בורמקרה לא ישולם לקבלן ע  מוצהר בזה במפורש כי בשום                         

  דים. עוב                        

  

  האומדן    4.16

  תיאור סעיפים ותכולתם        א.              

               לעבודה  כי כל תיאור היתן לפרוט, הסכםלן מאשר בחתימתו על ההקב . 1

ה בשלמותה וכי ו מתאר את פרוט או העבודאי -ד מסעיפי האומדן בכל אח

ובמילוי  הסכםבמסמכי ה כולל את כל הרשום בתוכיות,מלא התיאור ה

הוראות המזמין, המתכן והמפקח. האומדן משלים לעיתים את האמור 

  בהם. רטים ובתוכיות אך איו בא לגרוע מהאמור במפ

           מפרטים, בתוכיות ה של סתירה בין התיאור בבלן מסכים, כי בכל מקרהק                              

  ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי שמופיעה  - ובאומדן                                

  באחד מהמסמכים ה"ל ובאישור המפקח.                              

הדרש למילוי   ם שלמים וכוללים את כלמחיריחירי היחידה באומדן הם מ . 2

 תקים, במפרט הכללי לעבודותם, ב, את כל הדרש במפרטיכם הסחיובי ה 

ביה בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת (האוגדן הכחול) ובתכיות, 

ודה והרכבה, חומרים, עיגוים, חיבורים, חומרים, עבודות הכה, עב

, והעברת ציורות בקירותוים מרי ריתוכים, חציבה בבטריתוכים וחו

אשר אים רשומים דה ו זר הדרושים לביצוע העבושימוש בציוד, חומרי הע

פקה והובלה, כל סוגי המיסים, (פרט למע"מ), אמצעי בטיחות,  במפורש, הס

יסות ביטוח של העובדים ושל צד שלישי  הוצאות סוציאליות, הוצאות לפול

ות, הוצאות הראות ועקיפשיידרש, הוצאות ישירות וכל ביטוח אחר 

  קורות.לתי ראות מראש, רווח ותוהב

  ללים מחירי היחידה באומדן את: כמו כן, כו         .3                         

            ות הובעות מתיאומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם כלל ההוצא         3.1                                   

  חרים. של הקבלים הא                                                

  ירותים של הקבלן עבור אותם קבלים אחרים ועקב כל הש      3.2                                      

   עבודה, תאום עבודתם, כגון: שילובם בלוח הזמים הכללי של ה                                              

  יהם, מתן שימוש בכל על בודתם, קבלת אחריות בטיחותביצוע עם ע                                               

   , אמצעי עזרי עבודה שקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים                                              

  מל ומים. יכת חש, יקיון שוטף, צרהרמה                                              
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  ותיהם והערותיהם. ויות המוסמכות והעות לדרישהרשתיאום עם       3.3                                   

הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבאומדן כוללים, בין היתר, את כל  . 3

יובי  ח אחרות הדרושות למילוי כלאות הכלליות והמקריות או ההוצ

לפי מובם וכוותם  הסכםעבודות שבעל מת לבצע את ה הסכםה

צוין במפורש ובין אם לאו סמכי ההסכם, בין אם הדבר מ האמיתית של

לבד שאפשר להוציא מהמסמכים ה"ל מסקה כי הדבר חוץ ודרוש וב -

  עבודה. הלצרכי ביצוע  

  

  קביעות המחירים        ב.         

   הארכת לוח הזמים ע"י המזמין ודחיית מועדי הקבלן מסכים ומאשר כי     .1                          

  ילה לשיוי במחירים הקובים באומדן ולא סיום העבודות לא תהווה ע                               

  פת תשלום וסף מכל סוג שהוא.תהווה עילה לתוס                               

  ת, תחושב על ידו החה/תוספת כללי י אם יתההקבלן מסכים ומאשר כ    .2                         

  ל הכמויות והמחירים ואף מהמחיר של כל ההחה/התוספת מסכום סך כ                              

  לא כל קשר להיקף כמויות העבודה שיבוצע בפועל  סעיף בפרד וזאת ל                               

  ותו הסעיף ואם בכלל. מא                               

  גע לזקים וטעה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקבלן מסיר מראש כל     .3                         

  ף זה. קיפים בהתייחס לכל האמור בסעיישירים ו/או ע                              

  

  מדידת כמויות           ג.         

דה ואין העבות הקובות באומדן הין בגדר אומדן כמותי של הכמויו    .1                         

קבלן לבצען על פי  שיתאימו בפועל לעבודות שעל ה לראותן ככמויות

  .הסכם יו מכוח ההתחייבויות

עבודות יקבע על ידי מדידה בזמן אמת בשיטות הקבועות כמות ביצוע ה                              

  . הסכםב

ורה דות התוכיות, כשהיא גמולמיכל עבודה תימדד טו בהתאם לפרטים                              

ך וכו' ומחירה כולל את  ר עבור פחת, חיתוומושלמת ללא כל תוספת מחי

  .הסכםיות בל יתר העבודות המצוכל עבודות הלוואי והעזר ואת כ

   רת למפקח לשלם את כמות בסעיף במבה מסוים מאפשחוסר של     .2                         

  וספת מהקבלן. בה אחר ללא כל דרישה כספית ההפרש בסעיף דומה במ                               

  ה במלואה, בוצעבמידה ועבודה שדרשה ביחידת מידה קומפלט לא     .3                         

  תשלום חלקי בהתאם לעבודה ח יאשר, במידה וימצא לכון, המפק                              

  שבוצעה בפועל.                                

  המדידות תעשה על ידי הקבלן באמצעות חשובי כמויות ומודד מוסמך.   .4                         

     פחות שבוע מראש. אם הקבלן יודיע למפקח על כוותו למדוד כמויות ל                              

    שהקבלן התכוון  גדות לעריכת המדידה כפיהת המפקח לא הביע בכתב                             

לעשותה או אם לא ביקש דחייה של מועד המדידה, יעשה הקבלן את                            

דעה  שהתכוון לעשותה. מדידות שעשו על ידי הקבלן ללא הו   המדידה כפי

  יכול המפקח שלא לקבל אותן. אמור לעיל,לציג המפקח כ
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ימצא לכון של וש מהקבלן כל רמת פירוט שהוא רשאי לדר המפקח                           

  המדידות שעשו כאמור לעיל. 

 מדידות שעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד המפקח יבדוק את ה   .5                         

ה מדידות שלו, אם יהיה סבור הדבר דרוש לדעתו, או יעשאם  שהוא,

  שהדבר חוץ. 

כלשהם של העבודה, יודיע על צה המפקח למדוד חלק או חלקים כאשר יר                        

מת כך לציגו המוסמך של הקבלן, אשר יבוא מיד עם המודד מטעמו על 

ים הדרשים. אם ת כל הפרטהמדידות, ויציג א  לסייע למפקח בעריכת

בעת א כח הקבלן או ציגו בעת המדידה שעשתה או מאיזו סיבה ל

כוה של  ח, אזי תחשב מדידה זאת כמדידהאושרה ע"י המפקהמדידה ש

  העבודה. 

  לעיל, במידה ולא יוגשו  הקבלן דרש להגיש חשבוות בהתאם להחיות    .6                       

  יבדוק אותן ויעוכב התשלום החלקי של רש המפקח לא חשבוות כד                             

  ן.הקבל                              

  

  : יים ותוספותמגון תמחור שיו    4.17

רכיבים/סעיפים  מו בגין  התשלום  כי  בזאת  יבוצ בהר  בעבודה  כלולים  אים  עו  אשר 

  בהתאם למגון ולסדר העדיפויות, כדלקמן:

   

הביצוע  שיוי במהלך  שיידרשו  ותוספות  על  ם  כתב יתבססו  מסעיפי  פרוראטה 

  ידי המציע/ הקבלן.  החה המצטברת המוצעת עלוי ההכמויות, ביכ 

ביכוי החה   הסכםביה ותשתיות עדכי ליום חתימת הלפי מחירון דקל  לאחר מכן  

  ידי המציע.  המצטברת המוצעת על

ום  חירון דקל ביה ותשתיות עדכי ליובהעדר התעריף/מחיר בכתב הכמויות או במ

ה בהסכםחתימת  בפועל  הקבלן  עלויות  פי  על  רכישה התבס,  קבלת  הצגת  על  ס 

  .7%תוספת רווח קבלי בשיעור ב

וב ספק  הסר  בכל למען  המחירים  כל  כי  בזאת  מוסכם  אחרת,  הכתוב  לכל  יגוד 

ספות שהן  דקל הים מחירי קבלן ראשי ולא יחושבו לגביהן כל תו  הפרקים במחירון

  כל פרקיו וסעיפיו.  האמורות במחירון דקל על

  

 זקה ומסירה סופית ת, אחמסירה ראשוי    4.18 

  יקט) אישור שלבי העבודה (בפרו         א.

בעבודה טעון אישור המפקח בכתב, לפי ביצוע השלב הבא ואחריו. כל שלב ושלב  

חריות מלאה, מתן אישור חלקי בין השלבים , לא ישחרר את הקבלן מא אולם,

  .הסכםבהתאם ל

  מסירה ראשוה ליזם         ב. 

אישור כל הרשויות, יימסר   וע"פ אישור המפקח ולאחר באתר בגמר העבודות כולן

יזם ותחל תקופת הבדק. אישור מסירה ראשוה בכתב. ירה ראשוה לטח מסהש
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 כל העבודות גמורות. החל מתאריך זה במשך פרק זמן של בעת המסירה תהייה

  שה. 

                                      

  אחריות         ג.

דק המשכת שה. בתום תקופת וע העבודות היא לתקופת הבלביצ אחריות הקבלן

  הקבלן את כל הדרש.יתקן וישלים הבדק 

ימים ממועד  3-ולא יאוחר מ בהימצא תקלה/פגם בעבודות יש לתקן מיד עם גילוי

זמין יהיה רשאי ם לא יתוקו בתוך הזמן הקוב, המהגילוי, במידה והתקלה/פג

  . בות הבדק בגין עבודות אלואת ערלתקן על חשבוו ולקזז/לחלט 

  מובהר כי המזמין יחלט את כולה. ווי הערבות, טן משגם אם סך העבודות היו ק 

                                        

  מסירה סופית -סיום עבודה          ד.

ליזם. אם מצב הגן לא ישביע  ת האחזקה והבדק יימסר השטח סופיתבגמר תקופ

,  לתיקון הוא על חשבון הקבלן הקבלן את הדרוש. משך הזמןיתקן את רצון היזם, 

  שם כך את תקופת התחזוקה.זם לא יארך לוהי

   

) שיוגשו ע"ג AS  MADEאחר ביצוע" (** על הקבלן להכין על חשבוו תכיות "ל

ה ע"ג תכיות מדידה שיכין סרו לקבלן ע"ח המזמין, ובאין כאלתכיות מדידה שימ

 ית. התכיות תימסרה למזמיןלול גם את הצרת התת קרקעויכ, הקבלן, על חשבוו

הקבלן לא יהיה רשאי להגיש   העבודה, לפי הוצאת תעודת גמר.יום לאחר גמר  14

  ופי לפי שיגיש את התכיות ה"ל.חשבון ס
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  מפרטים טכיים מיוחדים 
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  עבודות עפר   - 01 פרק
  
  כללי  10.01
  

  .עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהחיות יועץ הקרקע  01.01.1
  

  חפירה בשטח  20.01
  

יתרת החומר  .הכוללות את כל העבודות הדרשות לצורך המב עבודות החפירה  1.20.01
החפור (עודפים) תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח למרחק 

  . כלשהו, ללא תשלום וסף
המוח חפירה, הזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע, אף   

  .אם לא זכרת החציבה במפורש
  

עומק החפירה, ב סילוק הפסולת בכל סוגיה המצאת עבודות העפר כוללות  01.02.2
הריסה וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה, לרבות חלקי 

פסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך כל ה .ו'דמבים, יסודות וכ
    .המאושר ע"י הרשויות

אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי    
ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות  הוראות המפקח ומחירי היחידה

   .לתמיכות ה"ל, לרבות חלקי מבים, יסודות וכד'
  

כבלים  יבצע הקבלן, ללא תשלום וסף, חפירות גישוש לגילוי לפי ביצוע החפירה,   01.02.3
כל זק שיגרם  .מכל סוג שהוא בתוואי החפירהים תת קרקעיאו מבים או צרות 
הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום  .על חשבווידי הקבלן ו יתוקן על

  . עם המפקח לפי תחילת הביצוע ובמהלכן
  

 01.022במקרה של חפירה מתחת לעומק הדרש, תבוצע העבודה כמפורט בסעיף   01.02.4
  .במפרט הכללי 

  
  עודפי חפירה   30.01

  . לום וסףללא תש האתרכל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחום   
מודגש שחול החפירה, כורכר ומצעים הים רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקבלן   

למיין את חומר החפירה ולאחר מיוו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או 
  .לערימות באתר, במקומות שיורה במפקח 

  . חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבוו  
  
    אופי מדידה ומחירים  40.01
  

  את האמר להלן: גם של המפרט הכללי יכללו המחירים 01לאמר בפרק  בוסף  01.04.1
אחר ביצוע עבודות הפירוקים ל  ת מפלסים של פי הקרקעותוכיהכת   .א

לאישור המפקח ואשר  ווגש יש ,ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח
    .ה והמילוי הכלליותבסיס למדידת הכמויות לעבודות החפיר  ושמשי

פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות  מילוי חוזר, מהודק בשכבות,  .ב
וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או   במקומות שוים שיורה המפקח

שאיה מתאימה לצורכי מילוי, לאתר שפך מותר, כולל ההובלה למרחק 
ם  לא ימדד ולא ישול .וכל התשלומים לכל הרשויות הדרשות כלשהו

  .בפרד עבור סילוק הפסולת ועודפי העפר אל מחוץ לשטח האתר
מודגש בזאת שביגוד לאמור במפרט הכללי, פיוי הפסולת יהיה לכל   

  .שהוא, ללא כל תוספת מחיר מרחק
  . חפירות גישוש ככל שיידרש  .ג
  . כל הדרש ע"י יועץ הקרקע  .ד
  

לא  .ציוד ולעבודת ידיים  כלותקפים למחירי החפירה והמילוי יהיו אחידים   01.04.2
עבור ביצוע העבודה בידיים, בהתאם לדרישות המפקח,  וסףישולם כל תשלום 

קרקעיים קיימים, בקרבת חלקי -בקרבת מתקי חשמל, תברואה, מתקים תת
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  20-30  -מבה קיימים וכן בכל סוגי מבה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב
    .ר תמיכת דפות חפירהלא תשולם כל תוספת עבו .הס"מ האחרוים

סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישה את מחירי היחידה   
  . הקובים בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידיים

  
   המדידה  3.40.01

  לפי י"ע.   
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  עבודות בטון יצוק באתר   - 02פרק 
  
  כללי  10.02
  

  סוגי הבטון  1.10.02
לא אמר אחרת יהיה הבטון כל מקרה שסוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכיות, ב   

    .30-מסוג ב
   .ק"ג למ"ק בטון מוכן 150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמט   

  
  תאי בקרה  2.10.02

  . תאי הבקרה הדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבה  
  
  הכות ליציקה   3.10.02

ל כן יש לקוט בימי שרב וחום יש למוע התקשרות מהירה של הבטון, וע  
באמצעים להגת הבטון מפי התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו, 

  . כדי למוע סדיקה פלסטית
מע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם   30  לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  

  . של המפקח
  . שרוולים יוכסו לקירות, קורות ותעלות הבטון, לפי יציקת הבטון  
ות, אביזרי היקוז, מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך קצוות הציור   

  . היציקה זמן
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים   

  .במיקום ובמפלס שקבע בתכיות
  
  בדיקת חוזק הבטוים   4.10.02

על הקבלן להוכיח את טיב הבטוים בקורות מבטון ובעמודים, לפי יציקת    
יום, עליו להמציא תעודות  28 באם אין תעודות על חוזק הבטון כעבור .תקרהה

  70%-חייב להגיע ל .ימים 7ימים, החוזק לאחר  7על חוזק הבטון בעמודים אחרי 
רק במידה ויתמלא תאי זה, תאושר יציקת  .יום 28מהחוזק הדרוש אחרי 

  . מעל הקורות והעמודים תקרהה
  

  . להחיות יועץ הקרקעעל הקבלן להתייחס   02.01.5
  
  טפסות  20.02
  

  . בתאום עם המפקח ו/או מפלדה, חדשים, התביות לבטוים תעשיה מלבידים  02.02.1
  . 904טפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' ה  
עיצוב התביות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התביות לקירות תבוצע   

  . במפרט הכללי 02064 על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף
  

הקבלן יהיה אחראי לתכון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה   02.02.2
תכון זה טעון אישורו המוקדם של המהדס  . ובממדים התוים בתכיות

והאדריכל, אך אין אישור התכון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית 
ך היציקה, הריטוט ובפי מאמצים לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהל

  . כלשהם
  

הפסקות יציקה, באם תורשיה ע"י המהדס, תעשיה רק במקומות לפי אישור   02.02.3
   .המהדס

כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה, חומרי העזר, תוספת הזמן, הציוד וכל    
הקשור להפסקת היציקה, אים מדדים בפרד והם כללים במחירי היחידה  

   .ב הכמויותוכת
שבועות מראש, הדרישה להפסקות יציקה עם תכון מפורט לגבי   6הקבלן יגיש   

   .הפרטים המוצעים, לאישור המהדס
  

אין לפרק תמיכות של תקרה  02068-ו  02067בוסף לאמור במפרט הכללי סעיף   02.02.4
 .עד להתקשות הסופית של התקרה השיה מעליה ללא קבלת אישור המהדס

יצוע יקבע את כמות התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך חלקית קצב הב
   .השיטה והכמות תאושר על ידי המהדס - את התקרות 
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הקבלן רשאי להכיס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתאי שהבטון   02.02.5

   .לא יאבד מחוזקו
  
  דרישה מיוחדת לדיוק היציקות   30.02

  
דרש דיוק מרבי של אכיותם ועמודים בחשבון כי לקירות על הקבלן לקחת   02.03.1

על הקבלן לבדוק את    .המוחלט, פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת
המידות ואת הפילוס הדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה 

  . מדויקים (תיאודוליט וכד') באמצעות מודד מוסמך
  

ידה הומילית לבין המידה המתקבלת למעשה  הסיבולת שהיא הסטייה בין המ  02.03.2
  .1 טבלה מס', 789לפי טבלת הדרגות בת"י  6לא תעלה על דרגה 

  
אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמטי הבטון כמוגדר    02.03.3

כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת  .בסעיף ב' של המפרט הכללי 
תם מחדש ברמה הדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על  האלמטים ויציק
  . חשבוו של הקבלן

  
  חורים, חריצים, שרוולים, אלמטים מבוטים וכו'   40.02
  

בוסף לאמור במפרט הכללי לפי כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם    02.04.1
   .המדויק של אביזרים, חריצים ושרוולים 

על הקבלן לבדוק את תוכיות המערכות ולקבל אישור לצורך הברורים יהיה   
    .בכתב ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכות הדרשות להם

מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכות הדרושות יופיעו בתכיות   
הקוסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכיות המערכות והאדריכלות 

  .ליו לדרוש אותם בכתב מהמהדסובמידה וחסרות תכיות ע
לפי כל יציקה יכין הקבלן תכית של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' ויברר   

עם כל הוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את 
    .הדרש

  
מבלי לגרוע מדרישות תאי החוזה, הקבלן יעסיק באתר מהדס לצורך תאום   02.04.2

המהדס יכין תוכית מפורטת  .ות, חורים, שרוולים וכל ההכות הדרשותהמערכ
של החורים, שרוולים, חריצים, משקופי עזר, אפי מים וכל הקשור ביציקת 

   .התכית תועבר לאישור המהדס לפי הביצוע  .הבטוים
    .מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האיפורמציה ה"ל תחול על הקבלן  
מעבר ופתח המופיע באחת מתוכיות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן,  כל חור,   

מכל סיבה שהיא, יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או יסור 
כל ההוצאות הכרוכות בכך   .הבטוים לפי החיות המפקח בשימוש במסור יהלום

  . תהייה על חשבון הקבלן
  
  אשפרה  50.02
  

   .פרה המתאימה לתאי האקליםעל הקבלן לבצע את האש  02.05.1
  

ימים מיום היציקה, יותז חומר שחוסם התאדות  7טרם חלפו  , על כל השטחים  02.05.2
   ." צבעויCURING-COMPOUNDהמים מתוך הבטון "

הוראה זו איה מתייחסת לשטחי התחברות האלמטים בעתיד (שטחי הפסקות   
להחזיק את משטח הבטון יציקה) עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ו

   .ימים 7רטוב למשך 
    .CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז   

  
ימים וספים   18ימים וייובשו במשך  10קרקעיים יאושפרו במשך -הקירות התת  02.05.3

  . לפחות
במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומי, חומר   

 GS-474, צריך להיות על בסיס ביטומן כגון CURING COMPOUNDהאשפרה 
  . גר' למ"ר 500-בשיעור של כ 9ASTM-C30ותואם לדרישת 
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    .הקבלן ימה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה  02.05.4

  
  ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה   60.02

  
שופים ובין בקורות או עמודים, הפסקות יציקה ברצון הקבלן, בין בבטוים ח  02.06.1

  .חייבות באישורו של המפקח 
  . ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה חלות על הקבלן ודרש לכך אישור המפקח  

  
בכל אלמט היצוק בשלבים ואשר התכיות מורות על כך שישם שלבי יציקה    02.06.2

ק קודם וספים הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שוצ
  . לכן יטופל בהתאם להחיות היתות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה

  
הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב   02.06.3

  הראשון:
  .הרחקת מי הצמט או שמן טפסות מפי הבטון  -
הבטון ל עוד כחיספוס הבטון באמצעים מכיים, כגון מברשות ברזל וכו',   -

טרי ו/או בקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כ"ל בעת היותו טרי, 
סילוק כל החומרים  .כולל קוי כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה

  . רופפים וחומרים שהורדו כ"ל
הרטבת פי הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פי היציקה ויבושם   -

  . הבטוןלפי היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של 
  

  . מפרט הכלליביצוע היציקה כמוגדר ב  02.06.4
  
  ביטון משקופים  70.02

יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסומים בתכיות אדריכלות, בעת יציקת    
על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון, כך שמידות  .קירות, קורות ועמודים

  .פדותהמשקוף, גלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בק
  

  שימוש בבטוים מיוחדים   08.02
למיעת סדיקה טרמית כגון עקב חום הידרציה באלמטי בטון עבים ביסודות וכדו', יש   

במקומות   6, "5להשתמש בבטוים מיוחדים כגון: בטון מיקה (ללא פוליה), עם שקיעה "
מים צמט  בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למיעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מת

מוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבלן 
  . ובייעוץ מוכח בכתב מטכולוג בטון מאושר ע"י המפקח

  
  ת הזיון פלד  09.02
  

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין    02.09.1
התקים הישראליים העדכיים ללא כל הפלדה תתאים לדרישות  .בתכיות

  . מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט .סטיות שהן
  

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים     02.09.2
  .מעל מפלס התקרות

  
ו לאישור המחירים כוללים הכת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגש   02.09.3

על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכן לא  .ובדיקה לצורך התחשבות
יספק רשימות ברזל בפרד וכל הושא של הכת הרשימות הוא באחריותו ועל  

  . חשבוו
  

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שוים    02.09.4
ק בין שי חיבורים טעון אישור המתכן מאלה המצויים בתכיות, יהיה המרח

חל איסור  -ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח 
לא יבוצעו ריתוכים  -מוחלט לריתוך ברזל, הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה 

  .באתר
-על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ  

מ"מ, עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי   25בקטרים גדולים מעל קוטר מ' ו 12
  . לא תשולם תוספת מיוחדת על כך
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   .על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן  
  

לפי כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה    02.09.5
  .לכלוך אחרהקודמת יהיו קיים ממיץ בטון ומ

  
חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמטים השוים לא ימדדו ולא ישולם     02.09.6

  . בעבורן, כמפורט במפרט הכללי
  

שומרי המרחק יהיו סטדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם     02.09.7
  . תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח

  
 -לן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה באם יבקש הקב   02.09.8

באם יהיה   .הפרש העלויות ע"ח הקבלן .יקבל הקבלן את אישור המפקח לכך
  . צורך בשיוי התכיות, עלות השיויים תכול על הקבלן

  
  אופי מדידה מיוחדים   01.02

  : בוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן
  . הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מופים מיוחדים  .א
  . תכון וביצוע כל התמיכות למייהם  .ב
  . כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמטים השוים כמפורט לעיל  .ג
  . שימוש בבטוים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל   .ד
מים, אפי מים וכד', אלא אם צוין אחרת בכתב  עיצוב חריצים, בליטות, קיטו  . ה

  . הכמויות
הכסת ברגים, עוגים, ווים וכד' כדרש לפי תוכיות המערכות (מע' איסטלציה    .ו

  . מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו') או לפי הוראות המפקח
  . עיגוים לכל האלמטים הדרשים  .ז
עבור דלתות, תעלות, כבלים, צרת וכו', וכן ביצוע כל הפתחים והחורים למייהם   . ח

החריצים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכיות או הדרושים לביצוע עבודות 
לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים והמעברים של כל קבלי  .הגמר והמערכות

סידור וחיזוק לטפסות לפי היציקה של  המשה אשר מועסקים ע"י המזמין וכן 
ושים למערכות ועבודות הגמר ואשר יש לעגם או לבצע הכות  כל הפריטים הדר

   .לעיגום בבטון 
  .קביעת ציורות מי גשם בתוך תביות הבטון לפי יציקתו   .ט
  .הכת רשימות ברזל  .י
  . סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת  .יא
  . אשפרת הבטון כמפורט לעיל  .יב
  . עץ הקרקעכל הדרש בהתאם להחיות יו  .יג
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את ביצועה ואיה מדדת בפרד   .יד

  .בסעיפי כתב הכמויות
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  בטון טרום עבודות    - 30פרק 
  

  כללי  03.01
העבודה בפרק זה מתייחסת לתכון מפורט, ייצור, אספקה והרכבה של פלטות חלולות   

ט הכללי, המפרט המיוחד להלן,  דרוכות וקורות דרוכות שתבוצעה בהתאם למפר
  התכיות, פרטיהן ולפי המוצג בסעיפי כתב הכמויות. 

  
  לוחות דרוכים חלולים  03.02

  
  כללי  א. 

  העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון דרוך.  . 1
  . 50-סוג הבטון ב  . 2
לפי שיטת  להלן,   10ראה סעיף הפלטות יוכו במפעל מאושר ע"י המפקח    . 3

  קדם.  -ת דריכ
של  לפי הביצוע החרושתי, הקבלן יגיש לאישור המפקח תכון מפורט  . 4

כדרש  הפלטות מלווה חישוב סטטי המוכיח שלקחו בחשבון העומסים
סימוי הפלטות   עם 1:100בתוכית ובמפרט וכן תוכית הרכבה בק"מ 

  השוות. 
  . גבוהים ביותרככלל כל הפלטות יחושבו בהתאם לעומסים ה  

 הקבלן יתאם עם המפקח פרטי השעה מוסכמים בין הפלטות  . 5
  והאלמטים השוים הושאים, לרבות השעה על קורות פלדה. 

שה"ל  מבלי - מודגש בזה שמידות פרטי ההשעה עשויות להשתות  . 6
  ישפיע על המחיר הקוב עבור קורות ראשיות.

 יים, חלקים,הדרישה היה לפי בטון בצד הראה לעין של פלטות ק   .7
  יפים עם קיטום פיות אחיד וחלק. תפרים אחידים. 

 מאחר ועל הפלטות הדרוכות וצק "טופיג", על הפים העליוים של  . 8
הפלטות להיות מחוספסים על מת להבטיח אחיזה טובה של השכבה  

ביצב לאורך  מ"מ לפחות. כיוון החספוס: 6ה"ל. החספוס יהיה בגובה 
  הפלטה. 

מילוי   החורים עבור הצרת תעשה לפי יציקת טופיג, ולאחר קדיחת  . 9
כל חיתוך או קידוח שיבוצעו בפלטות יידרשו את אישור   התפרים.
  . המהדס

 יתן לספק את התקרות עם פלטות טרומיות המיוצרות על ידי אחד  .  10
  היצרים המפורטים להלן: 

  סולל בוה     -
  ספקריט    -
  בטון בע"מ מוצרי אשקריט  -
  כלל בטון   -

  בתכיות מפורטות הפלטות לרבות מידות עקרויות.   . 11
על הקבלן לתכן את התקרות לפי מידות של פלטות בהתאם למפעל    

המייצר ובאישור המפקח, התכון מחדש יחול עליו, ויציקות הקשחה או 
  יציקת שפה, תשולמה בדיוק לפי התכון המקורי.

  וכיות.הפלטה תתאים לעומסים המפורטים בת  . 12
  

  דרישות ליצור פלטות טרומיות   ב. 
  כדרש. 50-חוזק הבטון לא יפחת מהחוזק המוגדר לגבי בטון ב    -
  הזיון יעמוד בדרישות התקן הישראלי.     -

  
  סיבולת יצור   ג. 

  . 5חלק  466לפי ת"י   
  

  סיבולת הרכבה  ד. 
  מ"מ. 2הסטיה מהמקום המתוכן של הפלטות לא תעלה על   
  מ"מ. 2תרוממות הפלטות) לא תעלה על הסטיה האכית (ה  
  הרכבת הפלטות תעשה כך שהמישקים יהיו בקוים ישרים ורצופים.   

  
  הגבלת הכפף כלפי מעלה ("קמבר")  ה. 

  בזמן הדריכה ולאחריה מתהווה כפף אלסטי כלפי מעלה.   
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מידת הכפף תלויה בכח הדריכה, בגיל הבטון בזמן שחרור כבלי או חוטי הדריכה.   
מודול האלסטיות של הבטון) ובמשך זמן האחסון שלהן עד להרכבתן (קובע את 

ויציקת הטופיג. ככל שמועד שחרור הכבלים או החוטים מאוחר יותר מבחית 
גיל הבטון, מודול האלסטיות עולה ושיעור ה"קמבר" יורד. ככל שמתארך משך  

  טון).הזמן בין היצור של הפלטות לזמן ההרכבה שיעור "הקמבר" גדל (זחילת הב
מ"מ. מידה זו  15מידת הקמבר המירבי, שתותר בכל סוגי הפלטות לא תעלה על   

  תמדד במרכז הפלטות הדרוכות בזמן הרכבתן.
כדי לעמוד בדרישה זו חובתו של הקבלן לתאם עם היצרן את מועדי היצור   

  וההרכבה כדי להקטין את זמן האחסון. 
  

  בדיקת פלטות טרומיות   ו. 
  . 252בהתאם לת"י   
הקבלן לא יתחיל יציקת פלטות לפי אישור המפקח שתוצאות הבדיקות תואמות    

  לדרישות התכון. 
מודגש כי אישור המפקח לחישובים הסטטיים איו פותר את הקבלן מלהיות   

  אחראי לתוצאות והמסקות הובעות מכישלון ביסוי ההעמסה. 
  

  דרישות הרכבה  ז. 
תכיות הרכבה. התכיות תהייה   על הקבלן להכין, ולהגיש לאישור המפקח  

  ויכללו את סידור הפלטות.  1:50או   1:100בק"מ 
מודגש במיוחד שהפלטות הטרומיות יורכבו על הקורות בצורה שלא יווצרו   

מאמצי פיתול שיסכו את הקוסטרוקציה או שיגרמו לה דפורמציות מיותרות. 
  כאמור. במידת הצורך יש לשלב תמיכות מתאימות כדי למוע פיתול

  הערמת לוחות על לוחות מורכבים לא תורשה.   
העתקים של תכיות ההרכבה יועברו לאישור המפקח תוך חודש ימים מיום   

חתימת החוזה. את חתימת המפקח על תכיות ההרכבה יש לקבל כאישור על  
תכון באופן כללי. יחד עם זאת, אין הדבר משחרר את הקבלן מתיקון ועדכון  

הליכי עבודה אם יתגלה ליקוי לאחר מכן. הרשות בידי המפקח תכיות ו/או ת 
  לשות את תהליך ההרכבה המוצע. 

  
  שוות   ח. 

 466מופית תשומת לב הקבלן במיוחד להוראות ביצוע המופיעות בת"י   . 1
לפלטות חלולות דרוכות והמתייחסות למילוי קצה הפלטות  5חלק 

ין החגורות ההיקפיות  הדרוכות בבטון וחיבורי הזיון בין הפלטות לב
  וכד'. 

בכל פלטה דרוכה יוטבע בברור תאריך יצורה. בכל תחום מוגדר    . 2
תורכבה פלטות מסדרת יצור אחת מאותו גיל ומתהליך אשפרה מאותו 

מועד, כך שלא יווצרו הפרשי גובה של תחתית הפלטות ובין הפלטות  
די ממועד  בגלל קימור לא אחיד או בגלל קימור יתר בגלל זמן ארוך מ

היצור ועד למועד ההרכבה ויציקת הטופיג. פלטות בעלות כפף יתר כלפי 
מ"מ במועד היציקה של הטופיג, יפסלו ויוחלפו על  15מעלה, העולה על 

חשבון הקבלן בפלטות תקיות עם כפף יתר בגבולות המותר כמפורט 
  לעיל. 

מודים,  בפלטות מסוימות יבוצעו חיתוכים שוים לצורך התאמתם לע  . 3
קירות, קורות, פירים וכד'. כמו כן חלק מהפלטות יבוצעו עם חיתוך  

אלכסוי בקצותיהם להתאמתם לקירות/קורות ושאים/ות שכוום איו 
הכל עפ"י תוכיות הקוסטרוקציה. בחיתוך הפירים, יהיה  -אורטוגולי 

על  -באחריות הקבלן לבצע את כל חיתוכי הפלטות, באופן חופף בהיטל
טיקלי). הפתחים בפלטות שיהוו את מעברי הפירים לכל הגובה ובכל (וור

  הקומות, יבוצעו ללא הזזות אופקיות כלשהן. 
יש לוודא שבזמן יציקת הטופיג והקורות ההיקפיות יתמלאו החללים   . 4

של הלוח"דים שבקצוות בבטון. אין לסתום את החללים הללו לפי  
  היציקה. 

) שימלא 1:2הרכבת הפלטות הדרוכות תבוצע על מצע דייס צמטי (   .5
באופן רצוף את כל שטח ההשעה שבין הלוח"דים לאלמטים הושאים. 

לאחר גמר פילוס הלוח"דים יוקו עודפי הדייס מפי הקורות ויעוצבו  
  הדייס הצמטי יוח בצורה לא מיושרת.  בקו הקורות.

לוח"דים בצד הראה לעין (התחתון) חלקים  על הקבלן לדאוג לקבלת פי  . 6
  ומלאים ויצוקים במפעל ע"ג תביות פלדה קיות וחלקות.
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  מילוי מישקים  ט. 

  מילוי מישקים יבוצע מיד לאחר הרכבת הפלטות.    
המישקים יהיו קיים וחופשיים מכל חומר זר ויורטבו לפי המילוי. מילוי   

עם אגרגט דק   30-מילוי הוא בטון בהמישקים יבוצע בפרד מהטופיג. חומר ה
  (שומשום בלבד).

  הצטברות מים בחללי הפלטות  י. 
ישם מקרים שמים מצטברים בחלל הפלטות. הקבלן יהיה אחראי לשחרור   

המים האלו ולתיקון פי הבטון לאחר יקובו, הכל בטרם יחלו בביצוע עבודות 
פים והגמר כתוצאה הגמר בתקרות שמתחת כדי לא לגרום לזקים של עבודות ה

  מהמים הכלואים.
  

  עמידות גד אש  יא.  
מרחקי הגדילים מתחתית האלמט יהיו במרחק אשר יתאים לדרישות עמידות   

ד', תיקון תש"ב. וכן בהתאם  7, 43.00באש לפי חוק התכון והביה תקה 
  . 5חלק    466להגדרת ההתגדות לאש של אלמט מבטון טרום דרוך, ת"י 

  ף לאישור יועץ הבטיחות של הפרויקט.הכל כפו    
  

  אופי מדידה מיוחדים   03.03
  גם:כוללים יחידה בוסף למתואר במפרט הכללי מחירי ה

  הכת תוכיות הייצור, ההרכבה, חישובים סטטיים מפרטי הרכבה וייצור.   . 1
  בחלקים הבאים במגע עם בטוים יצוקים באתר. פלטהחספוס פי ה   . 2
  החת הלוחות החלולים.החלקת המשטח ל  . 3
  תמיכות ופיגומים, עיבוד חורים ושקעים.   . 4
  כל הבדיקות הדרושות.   . 5
  גמר מוחלק של תחתית הקורות לרבות יקוי החיבורים בין הלוחות.   . 6
  קידוח חורים בפלטות אשר יעשה לאחר התקשות הטופיג ע"י מקדחת יהלום.   . 7
8 .  זיון בפוגות ודיוסם לפי יציקת הטופי .  
  את כל ההכות הדרשות ליציקה בין הלוחות. היציקה למדידה בפרד.  . 9

  ס"מ לפחות.  20החדרת הבטון לחורי הפלטות לעומק   . 10
  כל האמור במפרט זה.   . 11
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  עבודות ביה   - 04פרק 
     
  סוגי הבלוקים   .1004

לולים  בלוקי בטון ח, בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לביה   
  סוג א'.  5בעלי תו תקן של מכון התקים הישראלי המתאימים לת"י 

  מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.   
  

  לפי התחלת בית הקירות יש לבות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח.   04.02
  

שמל, תאום הביה עם קבלי משה למערכות, או קבלים אחרים, מסביב ללוחות ח  04.03
ציורות, מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלי המערכות 

  השוות ועל פי החיות מפורטות של מהדס הקבלן לתאום מערכות.
במקרה והציורות יבוצעו לפי עבודות הביה, תותאם הביה לצרת או לתעלות קיימות,   

  תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים.
במקרה והציורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הביה, יש להכין פתחים מתאימים   

  ו/או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הדרשים.
  

כל הקירות והמחיצות הפימיות, ייבו לכל גובה המבה, עד לתקרת הבטון, אלא אם   04.04
  יורה אחרת המפקח. 

  
  . 1523 עבודות הביה יבוצעו בהתאם לדרש בת"י  04.05

. חגורות מתחת למחיצות בחדרים 466חגורות אופקיות ואכיות יבוצעו בהתאם לת"י   
  רטובים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.

החגורות יעוגו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות. במידה והקבלן לא יכין   
שיקדחו   466ט בת"י קוצים בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפור

  לאלמטים כולל דבק אפוקסי.
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  : עבודות איטום ובידוד  5פרק 

  

  אחריות הקבלן לאיטוםא.     5.1

 5הקבלן יתחייב לתת למהל אחריות מלאה עם ערבות בקאית בכתב לתקופה של  

שים מיום מסירת הביין לכך שעבודות האיטום, התפרים וכו' לא יעבירו רטיבות בכל 

ואת כל הקלקולים והזקים  התקופה. אם יתגלו ליקויים , יהיה עליו לתקן אותם 

שייגרמו עקב חדירת הרטיבות, על חשבוו, לפי הוראות המהל ולשביעות רצוו, כולל 

פרוק וביה מחדש של בטוים, טיח, ריצוף, ציפוי קירות, חיפוי, עבודות גבס צבע וכולל  

  כל החומרים והעבודה ללא יוצא מהכלל. 

  

  כללי ב. 

  כמפורט להלן:-הכללי והתקים המתאימים  כל העבודה תבוצע לפי הוראות המפרט

. טיב האיטום צריך לעות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפי רטיבות, ועל כן  1

העבודה תבוצע אך ורק ע"י קבלים מעולים, מומחים במקצוע אשר יכולים לתת את 

הערבויות הבקאיות הדרשות בחוזה. הקבלן ה"ל יקבל את אישור המפקח לפי  

  ודתו.התחלת עב

  

. עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתבי הכמויות, התוכיות המצורפות,  2

התקים הישראליים ותקים אחרים כמצוין במפרט הכללי והמיוחד. כמו כן יבוצעו 

העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקות בי תוקף מטעם כל 

  כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית.רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על 

  

. בכל מקום בו מצויים במפרט זה שם מסחרי של איזה שהוא חומר איטום, יש לראות  3

כאילו רשום לידו או שווה ערך. אישור החומר כשווה ערך הייו בסמכותו הבלעדית של 

 המהדס/המפקח. כמו כן יקבע המהדס והמפקח את המחיר המתוקן, לאחר ההחה,

  בעבור אישורו להשתמש בחומר שווה ערך.

  

   . ביצוע האיטום והכת השטח ייעשה בהתאם לדרישות המפרט הזה ו/או המפרטים 4

  של יצרן חומרי האיטום.     

כל עבודות הבידוד והאיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה על ידי בעלי מקצוע 

יצוע יהיה על הקבלן ילת הבמעולים החייבים באישורו המוקדם של המפקח. לפי תח

  להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי האיטום שברצוו להשתמש.

  

  . מחירי היחידה כוללים בוסף למתואר גם :5

שים  10א. אחריות ביצוע לאטימה מושלמת של כל הרכיבים שיאטמו לתקופה של 

  לפחות. 

  ב. אחריות מקצועית של המחלקה הטכית של הקבלן. 

של יועץ לאיטום המומחה בתחומו מאושר ע"י המפקח לבקרת איכות   ג. וכחות

  במהלך הביצוע
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ד. בדיקות הזלפה והצפה על ידי מעבדה מוסמכת לטיב איטום, לא תימדדה ולא 

  ישולם בעבורן בפרד. תמורתן תיכלל בסעיפי העבודה הרלווטיים. 

  

  הכת השטחים ג. 

יבשים, קיים, חלקים וישרים, ללא  יישום חומרי האיטום ייעשה אך ורק על משטחים

שקעים ובליטות, בהתאם לחתכים ולשיפועים המתוכים. בליטות יש לסתת ו/או  

  " או שווה ערך. 2010אטים -להשחיז. שקעים יש לקות ולסתום בחומר "תיו

ס"מ מפי השטח והחורים    1-2ברזלים שהיו קיימים על פי השטח, יקוצצו לעומק 

מיד לפי התחלת יישום חומרי האיטום על פי הבטון, יש לבצע   יסתמו במלט אפוקסי,

על מת להבטיח יקיון מלא.. כל האמור לעיל בהקשר להכת שטחים כלול   -יקיון סופי 

  במחירי היחידה של האיטום ולא תשולם תוספת על כך.

  

  עליון  איטום גג המבה  5.2

שתית בתבית " ביה " עם חפיה של בטקל ומעליו  יריעות בטומיות היריעות תודבקה  לת

  ס"מ לפחות .הכל כמפורט בכתב הכמויות . 10

  

  העגלות (רולקות)  .35

  בכל מעבר בין משטח אופקי ואכי בפיות שקועות תבוצע העגלה במידות

         5  5  ט ביחסד מס'  2:1ס"מ מטיט צמט בתערובת. 2בתוספת בי.ג'י.בומתכולת הצמ 

הרצפות ואיטום הקירות כלול במחירי עבודות האיטום ולא יימדד   עיבוד העגלות בין איטום

  בפרד. 
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  גרות אומן ומסגרות אומן   06פרק 
  

  כל העבודות תבוצעה בהתאם למפרט הכללי :  06.01

  עבודות גרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק   

  עבדות צביעה  - 11פרק   

  

רות הפלדה, כולל הגמר, הפרזול,  כל הדרישות לביצוע עבודות גרות האומן ומסג  06.02

ראה חוברת של  -הזיגוג והצביעה, מובאות ברשימות המפורטות של האדריכל 

  ליון ארכיטקטורה.יג -רשימות פרטים 

  

מחירי היחידה של עבודות הגרות האומן ומסגרות הפלדה כוללים את גמר    06.03

וד הדלת עפ"י הרשימה כולל צביעת משקופי פח בשתי שכבות צבע יס

(וושפריימר) ושתי שכבות צבע סופי (פוליאור) בגוון עפ"י בחירת האדריכל וכולל  

כפי הדלתות יהיו בצבע בתור ובגוון עפ"י  גם ביטון המשקופים ו/או היחידות.

  האדריכל . 

במידה והיחידה היא מעקה מכל סוג שהוא או כל פריט אחר, מחיר היחידה כולל   

  את גמר הצבע עפ"י הרשימה. 

  

על הקבלן להביא לאשור את פרטי יצרן עבודות הגרות/מסגרות לפי תחילת   06.04

  העבודות. 

  

  כל משקופי הפח יהיו משקופים מגולווים ובעובי עפ"י הרשימה.   06.05

  ים ובמחיר היחידה. ווולכל המעקות יהיו מג  

  

כל הדלתות תהייה עם מזוזות כשרות עפ"י אישור המפקח וכלולות במחיר  06.06

  . היחידה 

  ביטון המשקופים כלול במחיר היחידה .   

    

  וממפעל בעל תו תקן    316פלדת הפלב"ם תהיה מסוג  מעולה   06.07

  צור פלב"ם.  לי                            

  

  לוון .  מיקרון ג 65ת תהיה בעובי ו פלדה מגולו   06.08
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  תקי תברואה מ -  07פרק 
  

  תאור העבודה   07.1
  

  יש לבצע את העבודות העיקריות הבאות:  העבודהבמסגרת 
  
 אספקת מים קרים  .א
  
  אספקת מים חמים   .ב
  
  כיבוי אש  .ג
  
  מערכת ספריקלרים  כיבוי אש אוטומטי  .ד
  
  שפכים ודלוחין  . ה
  
  גשם  .ו
  
 קבועות  .ז
  
 איתור זילות מערכת   . ח
 
 בורות שאיבה   .ט
  
 משאבות כבוי אש  .י
 
  

    
  ייםתאים כלל  07.2

  
   צוע העבודה בי  07.2.1

הושאות    לתכיות  ובהתאם  ולתקים  למפרטים  בהתאם  תבוצעה  העבודות  כל 
  חותמת "מאושר לביצוע".  

למטרת    העבודה  במהלך  שימסרו  ואלה  המכרז  עם  שמסרו  אלה  הן  התכיות 
בגין  תביעה  זכות  כל  תהא  לא  לקבלן  שיויים.  ו/או  השלמות  הסברים,  הבהרות, 

  ם אם הם עומדים בסתירה להיקף החוזה הכולל ו/או כתב הכמויות.השיויים ג
לביצוע     התכיות  כי  בזאת  חלוקה עשוימודגש  חדרים,  סידור  (כגון  שוות  להיות  ות 

ציוד העמדת  השרותים,  ליחידות  שוה  סידור  פרטיםפימית,  החומר   ,  וכי  וכו') 
לצורך קביעת היו  המחיר  פאושל    להצעת  ישתה    מחיר  התכון כל בג  שלא  שיוי  ין 

  עוד מסר לקבלן לפי הביצוע בפועל. 
יהא    והקבלן  בושא  לו  הקודמים  כל  את  מבטל  לקבלן  שימסר  שיויים  שרטוט  כל 

  אחראי לכל פעולה שעשתה שלא בהתאם לשרטוט המעודכן לאחר שימסר לידיו. 
החי   כל  את  ולגלות  לאתר  הקבלן  על  ויקוז  ביוב  עבודות  ביצוע  תחילת  בורים לפי 

על ידי מודד מוסמך את רום ההתחברות. המדידה   למדוד בפועל(שוחות, קווים וכו'),  
  תתבצע במועד שיאפשר ביצוע עבודות ללא עיכובים. 

את    מידית  לידע  הקבלן  על  התכון  ותוי  המדידה  בין  התאמה  אי  וקיימת  במידה 
  המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכן.

  . פיקוד העורףפי התקות, המפרטים ואישור -עבודות במרחב מוגן יעשו על  
מהמפקח     מוקדם  אישור  לקבל  ויצרן   לכל יש  דגם  רשם  אם  גם  המסופק,  הציוד 

  בתכיות ומסוים במפרט, 
  ציוד יותקן באופן שתתאפשר גישה וחה להכסה והוצאה, טיפול ואחזקה.   
  ת אלה.ציוד אשר לגביו קיימות הוראות היצרן, יותקן ויופעל בהתאם להוראו  
גם אם לא   , לקבלת מערכת מושלמת ופועלת,העבודה תבוצע בצורה מקצועית אותה  

  מצא הדבר את ביטויו בתכיות או במפרטים. 
  הפאושל ! כל האמור לעיל כלול במחירי   
  באחריות הקבלן לתת מתקן מושלם מחובר ופועל על פי כל הדרישות והתקים               
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  קבלה תכית כלשהיא חסרה עקב טעות שרטוט ויש בה לדוגמה חוסר גם אם הת              
  לא תהיה לקבלן עילה לבקש תוספת מחיר  –בציור כלשהוא לכלי סיטרי למשל               
  מאחר ועל פי חוזה זה מחוייב הקבלן לתת מתקן פועל ומחובר במלואו !!                

  
  ביקורת העבודה  .207.2

לדרו   רשאי  בוצעה  המפקח  לא  אשר  עבודה  של  והריסה  שיוי  תיקון,  מהקבלן  ש 
או לתכיות  תוך   בהתאם  המפקח  הוראות  את  לבצע  חייב  יהיה  והקבלן  להוראותיו 

  התקופה שתקבע על ידו. 
מתאימים    כבלתי  לו  הראים  עבודה  כלי  או  חומר  כל  לפסול  רשאי  יהיה  המפקח 

לדרוש רשאי  כן  וכמו  חו  לעבודה  כל  של  ובחיה  הקבועות בדיקה  לבדיקות  וסף  מר 
  בתקים הישראליים. 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממה, או עבודה במקצוע   
דעתו לפי  אם  או    מסוים,  הטכי  המפרט  לתכיות,  בהתאם  עשית  העבודה  אין 

  הוראות התכון. 
החומ   לטיב  ביחס  שתתעורר  שאלה  בכל  והאחרון  היחיד  הקובע  יהיה  רים, המפקח 

  לטיב העבודה ולאופן ביצועה. 
הקבלן יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפי שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא   

לו לאפשר  העבודה   בכדי  של  הכון  הביצוע  אופן  את  כסויה,  לפי  לקבוע  לבקרה 
כזאת   הודעה  תתקבל  שלא  במקרה  את    - הדוה.  להסיר  להורות  המפקח  רשאי 

  ו להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן. הכיסוי מעל העבודה א
  במחיר הפאושל ולא תידרש תוספת מחיר ע"י הקבלן ! כל הפעולות הללו כלולות   

  
  הכת ספרי מתקן ותוכיות עדות – מסירת המערכת  .307.2

מעודכות   א.   סכמות  הקבלן  יכין  המערכת  מסירת  ולקראת  העבודה  סיום  עם 
ר הציוד, פרטי הציוד, כיווי זרימה וכו'. יצוייו מספ  של המערכות אשר בהן

עדות   תכיות  הקבלן  יכין  שהכין    (AS MADE)כן  ואלה  לו  שמסרו  לאלה 
. תכיות עדות של )2018תהייה ממוחשבות (אוטוקד  בעצמו. תכיות העדות  

תת קרקעית כגון מים, אספקות, ביוב ותיעול יתבססו על מדידה   קווי צרת
  . באמצעות מודד מוסמך על חשבוו שיערוך הקבלן

יהא    ב.   השילוט   וכו'.  הצרת  הברזים  הציוד,  לכל  מפורט  שילוט  יכין  הקבלן 
השלטים יחוברו למקומם באמצעות שרשרת (פליז או  ,צדדי  -עשוי סדוויץ דו

  ס"מ.  5X15מגלוות) או באמצעות ברגי קדמיום. גודל מיימלי של השלטים 
תקרה     בחלל  המצאים  ברזים  של  והן   שילוט  הברזים  על  הן  יעשה  מומכת 

את  ומצין  לברז  בסמוך  לתקרה  מתחת  הקיר/  על   המותקן  וסף  שלט  עם 
  תפקיד הברז.

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

הקבלן  ד.   יכין  המסירה  מתקן  לקראת  בספח   ספר  המפורט  הפורמט   לפי 
  :בספח האחזקה1

      
  קבלת החומר האמור לעיל היה תאי לביצוע מסירת המערכת.               

לתכיות   ה.    בהתאם  כראוי,  ופועל  גמור  המתקן  כי  המפקח  יקבע  אם 
אישור כך  על  יתן  הוא  במידה   ולמפרטים,  השלמה).  (תעודת  לקבלן  בכתב 

אים   אשר  ליקויים  הםויתגלו  המתקן,  לתפעול  בדו"ח    מפריעים  ירשמו 
  הקבלה והקבלן מתחייב לתקם תוך פרק זמן שיקבע המפקח. 

הקבלן לקחת בחשבון    ו. הקבלן ידריך את אשי האחזקה בתפעול המתקן. על 
  כך שיוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות. כי עליו להדריך האשים

  יחידה. כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי ה  ז.  
  עד לאשור ספר המתקן והוראות האחזקה המועת הכללות    הוראות אחזקה

 . 3המצורפות בספח בו, הטיפול בציוד יעשה ע"פ ההוראות 
   תאום  .407.2

עם     בתאום  תבוצע  אחזקההמפקחהעבודה  מחלקת  בטחון  העירייה  של    ,  קצין   , ,
הביה המ  ,קבלן  עם  ובתאום  באתר  הפועלים  וספים  אי קבלים  באתר.  שתמשים 

  לכך יקפיד הקבלן על הושאים הבאים:
תיאום העבודה עם המפקח במקום. ייתכן ויהא צורך לעבוד בימים ובשעות     -  

  .ובכתב. אין לתק או לחבר קווים לפי תיאום ואישור מראש ותרגיללא 
ע"י  יאת    -   המבוצעות  עבודות  של  תוצאה  שהים  בשלבים  עבודה  וביצוע  ום 

  להבטיח רציפות אספקות. רים או בשל הצורךקבלים אח
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בבין     -   למשתמשים  מפריע  שהדבר  בשעות  רועשות  בעבודות  לעבוד  לא 
בהתאם  המפקח  ידי  על  יקבעו  רועשות  לעבודות  הפעילות  שעות  ובסביבתו. 

  לתאים בשטח. 
  לא להיח חומרים וציוד במקומות המפריעים לתועה החופשית.     -  
  . ולקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים ובפש למוע פגיעה ברכוש    -  

  בעבור פעולות אלה לא תשולם לקבלן כל תוספת.  
  

    אחריותתקופת הבדק וה  .507.2
וכ   החומרים  העבודה,  לטיב  אחראי  המתקן.והקבלן  של  תקיה  ולפעולה  משך   ' 

למפרט  הקשור  ולכל  מכיות  האלקטרו  למערכות  לצרת,  והאחריות  הבדק  תקופת 
שתיים  היה  זה,   מבייהם.למשך  הגבוה  החוזה,  תאי  לפי  הבדק   או  תקופת  במשך 

כמפורט  תקלות)  ותיקון  מועת  (אחזקה  אחזקה  שרותי  יתן  הקבלן  והאחריות 
  בספח האחזקה.  4ג'-ו  3במסמכים ג'

והאחזקה    התפעול  להוראות  בהתאם  המשתמש  ידי  על  יבוצעו  והאחזקה  השירות 
בתיעו ירשמו  והפעולות  הקבלן  גורעות שיתן  אין  אלה  פעולות  שיידרש.  כפי  ד 

  מאחריותו של הקבלן המבצע. 
ביצוע העבודות על פי המפרט והתכיות איו מוריד מהקבלן אחריות מלאה לפעולת   

ובמפרטים  בתכיות  משגיאות  הובעות  לתקלות  הבלעדי  האחראי  והוא  המתקים 
ה הקבלן למתכן עד שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. לצורך מתן הסברים יפ

  שפעולת המתקים תהא הירה לו. 
את    שאישר  או  הציוד  או  החומרים  בחירת  בזמן  דעתו  הביע  שהמתכן  העובדה 

  העבודה במהלכה איה משחררת את הקבלן מאחריות מלאה. 
  ידי המזמין.-האחריות מיום קבלת המתקן (בכתב) עלתקופת הבדק ותחילת   

  
    וםבטיחות אש לעבודות בח  .607.2

מת   א.   על  הדרשים  האמצעים  בכל  לקוט  בלעדית  חובה  חלה  הקבלן  על 
"העבודות בחום" מפי דליקה או התפוצצות וזאת    להבטיח את אזור ביצוע

אמצעי צמחיה,  דלק,  רכב,  פיוי  ציוד,  פיוי  ידי  ציוד   על  על  והגה  בידוד 
  וחומרים מפי דליקה. 

עבודות   ב.   לביצוע  מתייחסות  בחום  בריתו  עבודות  הכרוכות  הלחמה  כלשהן  ך, 
או שימוש באש גלויה, או כל עבודה שעלולה לגרום   או חיתוך באמצעות חום

  להווצרות דליקה/ אש וכו'.
(להלן    ג.   מטעמו  אחראי  למות  בחום  עבודות  המבצע  הקבלן  "האחראי")   -על 

  תבוצעה עבודות בחום שלא בהתאם לוהל זה.  אשר תפקידו לוודא כי לא
לביצוע בט  ד.   המיועד  בשטח  האחראי  יסייר  בחום  העבודות  ביצוע  תחילת  רם 

הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של לפחות    העבודות בחום ויוודא
חפצים דליקים קבועים, אשר    מטר ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר  10

  אים יתים להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליק. 
יש  ה.    אשר  אדם  ימה  (להלן  האחראי  אש  כצופה  המצויד    -מש  האש")  "צופה 

מתאימים כיבוי  בסביבת    באמצעי  המצאים  הדליקים  החומרים  לכיבוי 
צופה של  הבלעדי  תפקידו  בחום.  העבודות  ביצוע  יהיה    מקום  כאמור  האש 

להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מייד לכיבוי של התלקחות העלולה  
  ר.מביצוע העבודות בחום כאמו לבוע

עד    ו.   ביצוען  מתחילת  החל  בחום  העבודות  ביצוע  במקום  יהיה  האש  צופה 
לפחות   לאחר  30לתום  כל   דקות  במקום  ותרו  לא  כי  לוודא  מת  על  סיומן 

  מקורות התלקחות.
למען הסר ספק מובהר בזה כי אי קיום והל זה על ידו עלול לפגוע בזכויותיו   ז.  

  ביצוע הפרוייקט.אשר ערכה בגין  פי פוליסת הביטוח-על
  כל הפעולות בושא שהוגדר לעיל כלולות במחירי היחידה השוים.   ח.   

 
    ציוד וחומרים  .77.2

אישור    לצורך  אספקתו.  לפי  המפקח  של  מוקדם  אישור  לקבל  חייב  ציוד  פריט  כל 
הציוד הקבלן ימסור חומר טכי מפורט לאישור. רמת פרוט החומר הטכי תקבע על  

  ידי המפקח. 
שהים מודג   בתאי  רק  יאושרו  וכו'  חומרים  אביזרים,  ציוד,  צרת,  כי  בזאת  ש 

מוכרים, בעלי תו תקן ישראלי או שהם מיוצרים במערב אירופה או בארצות הברית 
שלהם,   היצור  מארץ  תקן  תו  ושאים  והם  משם  מיובאים  שהם  בארץ ו או  קיים  כי 
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יו מוסה ומחזיק מלאי שים לפחות וכי הספק ה  3יסיון חיובי מוכח עבורם במשך  
  מתאים להבטחת אספקה שוטפת של חלפים לציוד. 

  
     הזמת פקוח חיצוי  .807.2

הרשות,    (ציגי  התברואה  מתקי  ביצוע  על  חיצוית  בקורת  הזמת  לתאם  הקבלן  על 
הטכיון התקים,  הסכם   מכון  המזמין  חתם  ועמה  הרשות  שקבעה  אחר  גוף  כל  או 

  לפיקוח). 
לתאום     הבדיקה ם  עהאחריות  לביצוע  והאחריות  הרשות  וציגי  הבדיקה  מבצעי 

  של הקבלן בלבד.  תהא וקבלת האישורים הדרושים 
מודגש כי אי מילוי תאי זה עשוי למוע או לעכב קבלת תעודת גמר ועל הקבלן יהא   

  הכרוכות בכך. לשאת בכל ההוצאות
  
    הזמת התחברויות   .907.2

  שאים הבאים:את הוהאחראים על הקבלן לתאם עם   
  קבלת מד מים לביה.   א.  
  חיבור מים סופי.   ב.  
  חיבור ביוב.   ג.  
  חיבור יקוז.   ד.  
  כל העבודות הקשורות לפיתוח או ביצוע כבישים ומדרכות.  ה.   

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

שלא בכדי  וזאת  בתח  המקומית  הן  עיכוב  כל  מסירת לגרום  לקראת  והן  הביצוע  ילת 
  הבין. 

  עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השוים.   
  
 
   תאום עבודות בשטח ציבורי   007.2.1

עם    א.   עבודתו  את  לתאם  הקבלן  המקומיעל  המויציפלי  כל    הגורם  על 
מערכות  להיות  עשויות  להם  אשר  הגורמים  ועם  הרלוטיות  מחלקותיה 

ה (מחלקת  העבודה  מחלקת באזור  המים,  מחלקת  העירויות,  תשתיות 
תקשורת  בזק,  חשמל,  חברת  וכו',  רמזורים  מח'  תאורה,  מחלקת  הביוב, 

  בכבלים, רשות העתיקות וכו').
בקבלת   ב.   הקשורות  וההוצאות  שלעיל  והגורמים  הרשויות  עם  התאומים  כל 

הרשיוות מהם יהיו על חשבון הקבלן. לא ישולם עבורם בפרד אלא מחירם 
  ול במחירי היחידה השוים.כל

  הקבלן יהא אחראי לכל פגיעה בתשתית קיימת בין אם היא מסומת ובין  ג.  
  אם לא.

לביצוע העבודה    הבסיס  או ההלת     על הקבלן לקבל רשיון ממשטרת ישראל  ד.  
הקבלן  הביצוע  במהלך  בתשלום  שוטרים  העסקת  מחייב  והרשיון  ובמידה 

  רש עבור שכרם למשטרה.ידאג לתאום העסקתם וישלם את הד
  הוצאות אלו כלולות במחירי היחידה השוים.     
לא   ה.    בשעות  יבוצעו  העבודות  אחר  גוף  או  המשטרה  רשיון  פי  ועל  במידה 

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

קרקעיות  תת  ומערכות  ציורות  מבים,  מתקים,  של  שלמותם  על  וישמור 
עם   ותאום  איפורמציה  איסוף  ידי  על  הן  ולגלות,  לאתר  עליו  אותם  אשר 

  גורמים אחרים והן באמצעות מכשירי גילוי מיוחדים. 
עבודה      כלשהו,  תאי  הכרת  מאי  הובעות  תביעות  בכל  יכיר  לא  המזמין 

  או מתקן תת קרקעי אחר. בקרבת ציור כבל 
  תחילת העבודה  לפיעל הקבלן למסור למפקח את כל הרשיוות והאישורים    ז.  

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

  תפריע לתועת רכב או הולכי רגל.
מומלץ   על הקבלן להחזיר השטח לקדמותו ולתקן על חשבוו כל זק שיגרם.  ט.  

לצלם (בציון תאריך) את שטח העבודה לפי תחילתה ולקבל אישור המפקח 
  על הצילום. 
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  תכיות שיכין הקבלן   107.2.1
שידרוש   א.    ולפרטים  לצורה  בהתאם  המפקח,  לאישור  וימסור  יכין  הקבלן 

  הבאות:  המפקח ממו, את התכיות
  תכית יצור של אוגרי מים חמים.     -    
  מחלקים.     -    
    אמצעי תליה וחיזוקים.     -    
צרת,      -     מהלך  בסיסים,  (העמדה,  טכיים  לחדרים  מפורטות  תכיות 

  חתכים, איזומטריות, פרטים וכו').
מסדרוות,      -     מכוות,  בחדר  ופרטים)  חתכים  (תכית,  צרת  מהלך 

  איזומטריות, פרטים וחתכים.  תקרות אזורים ציבוריים, לרבות 
  ביצוע ללוחות חשמל אותם מכין הקבלן. סכמות תפעול ותכיות     -    
  יסודות לציוד.     -    
  תכיות ציוד ירוסטה.    -    
  תכית לסידורי צרת בפירים כולל צרת וציוד של קבלים אחרים.     -    
ביצוע      -     תכית  עם  מתואמת  אויר  מיזוג  ליחידות  יקוזים  תכית 

  סופית של המזגים.
מב    -     הספריקלרים  של  התקה  אך תכית  המתכן  תכיות  על  וססת 

תקרות  ציוד,  העמדת  השטח,  לתאי   הקבלן  ידי  על  מותאמת 
  מומכות, ציודים כגון מזגים בתקרות וכו'.

  תכית זו יאשר הקבלן במכון התקים.       
כל     -     עם  לבצע  הקבלן  שאמור  המערכות  של  סופרפוזיציה  תכית 

  המערכות האחרות (חשמל, מז"א).
  מבוססים על הפרטים העקרויים המופיעים בתכיות.פרטי ביצוע     -    
  אחרת כפי שידרש. (SHOP DRAWING)כל תכית יצור     -    
  כל תכית פרטים וספת שתידרש.    -    
על הקבלן להכין את תכיות היצור השוות תוך התחשבות בדרישות המפרט   ב.  

המיועד  ,הטכי מי  במקום  כגון  אליו  הגישה  ובדרכי  הציוד  דות להעמדת 
האיפורמציה לקבלת  אחראי  הקבלן  ומעברים.  מכל   פתחים  לו  הדרושה 

  הקבלים האחרים. 
    הפאושלעבודות אלו כלולות במחירי   ג.  

  
 
  תימדד לפי אופי המדידה של הספר הכחול משהב"ט כאמור כל העבודה – מחירים  207.2.1

      
 

  מפרט טכי מיוחד  07.3
    עבודות עפר  07.3.1

חשמל,    (מים, כיבוי, ביוב, תיעול וכו') וקווי  ן עוברים קווי צרתבאזור המתק  א.   
קרקעיים. תת  וכו'  ולסמן   תקשורת  הקווים  מיקום  את  לברר  הקבלן  על 

אותם בשטח לפי תחילת עבודות החפירה על מת שלא לגרום זקים לקווים 
  אלה.  

  דותחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע תבוצע בשילוב כלים מכיים ועבו    
  ידיים. 

מלאה      מאחריות  הקבלן  את  פוטר  איו  מכיים  בכלים  חפירה  אישור 
  קרקעיים. לשלמותם של מתקים על ותת 

ל  ב.   ובלעדית  מלאה  אחריות  מוטלת  הקבלן  החפירותיעל  ולבטיחות   ציבות 
  .ותבאתר על פי החוקים והתקעבודות העפר המתבצעות 

ומדרכות    ג.    כבישים  לפתוח  או  להרוס  פתיחת אין  המפקח.  אישור  קבלת  ללא 
ברוחב   תעשה  על  הכבישים  הפתיחה  הדרוש.  החזרת -מיימלי  יסור.  ידי 

הכביש לקדמותו על כל שכבותיו תוך הקפדה על החיבור בין הקיים והחדש.  
בעובי   תהא  מאספלט  המסעה  עם   8שכבת  התאום  מיימום).  (דרישת  ס"מ 

יבוצע ציבורי  בשטח  עבודות  של  במקרה  כלול   הרשויות  והוא  הקבלן  ידי  על 
  במחירי היחידה. 

בחומר   ד.   להשתמש  יתן  מרוצף  השטח  באם  המקורי.  למצבן  יוחזרו  מדרכות 
  שפורק באם לא פגע.

מודגש במיוחד כי במקומות בהם עשות חפירות לצרת באזורים המיועדים    ה.   
של חוזר  מילוי  על  מיוחד  באופן  להקפיד  יש  וכו'  מדרכות  רחבות   לכבישים, 
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ס"מ, תוך הידוק מכי והרטבה עד קבלת "הידוק   25מצע סוג א' בשכבות של  
  . 98%י. שיעור ההידוק יהא כלללמפרט ה 01מבוקר" כמפורט בפרק 

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

ס"מ הראשוים מעל הצורות, יעשה בעבודת ידיים. תוך   30מילוי חוזר של    ז.  
יעשה   ההידוק  וכו'   אורגי  חומר  גושים,  מאבים,  קיה  באדמה  שימוש 

  בשכבות, תוך שימוש במהדק יד והרטבה במים. 
על       יעלו  שלא  בשכבות  מהודק  א',  סוג  מצע  עם  תעשה  המילוי    20השלמת 

  . 98% ס"מ עד לקבלת צפיפות של 
העב  ח.    הקבלןבגמר  יכין  מודד  ודה  ובה    באמצעות  ביצוע  לאחר  מדידה  תכית 

  סימון התוואי, קוטר ועומק הקווים והשוחות וכל פרטי הביצוע. 
על  ט.   שחפרו  וכו'  מדרכות  כבישים,  שקיעת  כגד  היא  -אחריות  הקבלן  ידי 

  למשך שתיים.
    י.  

   פתחים ושרוולים  07.3.2
הקשורות למתקן כגון:  ו   בשלד הבין  וותשהכה    הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות  

צ התקת  ושרוולים,  חורים  קשיים   ורותיהשארת  על  תלוות  כל  וכו'.  יציקות  לפי 
הקבלן להכין בזמן את   בגלל התקה או הכה בלתי כוה לא תתקבלה. לשם כך על

לביצוע לו  הדרושים  הפרטים  את  וכן  היציקה  בזמן  להכיס  יש  אותם  האביזרים   כל 
רק  מעב ויאושרו  תורשיה  לא  יציקה  לאחר  חציבות  וכו'.  קירות  דרך  צרת  רי 

הפתחים  הכת  והקוסטרוקטור.  המפקח  אישור  קבלת  לאחר  רק  וזאת  קידוחים 
  ידי הקבלן ובאחריותו. -המתאימים למעבר הצורות תבוצע על

באתר,    שיבצעם  או  טרומיים  באלמטים  ומעברים  שרוולים  הכת  לתאם  הקבלן  על 
  . מפקחבתאום עם ה י קידוח יהלום,על יד

ב לפחות  גדול  וקוטרם  ב'  דרג  מגולוון  מציור  עשויים  מקוטר   20-השרוולים  מ"מ 
  הציור. 

באמצעות    תכוסה  והיציאה  מתאים  במסטיק  יאטם  והשרוול  הציור  בין  הרווח 
  רוזטה מפלסטיק.

את במטרה שרוולי מעבר לאזורי על/ תת לחץ יהיו עם אוגן המחובר לאחד הקירות וז  
  להבטיח אטימה בין השרוול ובין הקיר. 

על   יעשו  וכו')  ממדי"ם  (מקלטים,  מוגים  אזורים  מעטפת  דרך  הצרת  מעברי  ידי -כל 
ידי שרוול או מסגרת מגולוות ואטימה -על(שפכים, גשם) או  הכסת הציור ביציקה,  

 , שותהכל בהתאם לדרי  ו שווה ערך מאושר.א  BST  ,MCTבאמצעות מערכת כדוגמת  
  פיקוד העורף.ואישורי החיות 

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

  וכו'. מעברים אלו כלולים במחירי היחידה. 
וכן קידוח חורים   לאחר סיום יציקות השלדחורים אשר הוראה לבצעם יתה  קידוח    

  בשלד של מבה קיים ישולמו בפרד. 
עם    ואטימה  ממתכת  שרוולים  באמצעות  יעשו  אש  קירות  דרך  מתכת  צרת  מעברי 

  חומר מעכב אש.
צוארון מיוחד קירות אש יעשו באמצעות    כל הרצפות ודרך  מעברי צרת פלסטיק דרך  

ומוע מעבר אש במקרה פלסטיק בצמוד למעבר  ה  על ציור  מיועד למטרה זו, מותקן
  של התכלות ציור הפלסטיק.

להשלים    הקבלן  על  הקומות  בין  רצפה  ללא  הים  הקבלן  שיקבל  הצרת  פירי  כאשר 
אחר  חומר  או  בטון  יציקת  באמצעות  השרוולים,  התקת  אחרי  או  לפי  הרצפה,  את 

  עמיד באש ומאושר למטרה זו על ידי רשות הכיבוי. 
צוע מעברי צרת דרך שלד בין, במיוחד בעבודות במבים קיימים, יש להמע בעת בי  

קבלת  ללא  וכו')  חציבה  חורים,  (קידוח  בשלד  פעולה  כל  לבצע  ואין  בשלד  מפגיעה 
  . המפקח ומהדס הביןאישור 

מוגי כל     לאזורים  מיוחדים  מעברים  ולמעט  אש,  אזורי  בין  לרבות  המעבר,  שרוולי 
  במחירי היחידה השוים.ים כלול רת ללא רצפה,אב"כ ואטימת פירי צ

  
     מיעת רעש ורעידות  07.3.3

יגרום    לא  זה  חוזה  במסגרת  ידו  על  מותקן  ו/או  המסופק  ציוד  שכל  יוודא  הקבלן 
סבירים   לא  ולרעידות  ובסביבתו.  לרעש  במבה  המכוות,  יעמדו   בחדר  המערכות 
  . 1004במגבלות הרעש כדרש בת.י. 
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בהקבלן     מחלקי יקוט  ורעידת  רעש  מעבר  למוע  מת  על  הדרושים  האמצעים  כל 
המכוות הסביבה מחוץ לחדרי  המבה ואל  המרעישים אל  (משתיקים, בולמי   הציוד 

  רעידות, יסוד אקוסטי, בידוד אקוסטי, תמיכות מיוחדות או כל סידור אחר שידרש).
ורעיד   רעש  מעבר  שימע  כך  הקבלן  ידי  על  יתוכו  הציוד  המבה. יסודות  אל  ות 

למטרה  שיתאימו  כך  אחרים)  ע"י  ועשו  במידה  (גם  היסודות  לביצוע  אחראי  הקבלן 
  זו.

למבה.    ורעידות  רעש  תעביר  שלא  באופן  ותחובר  גמישה  בצורה  תותקן   הצרת 
  הביצוע בכפוף להוראות היצרים ובכפוף לאישור יועץ האקוסטיקה.

למ   מעבר  ורעידות  רעש  גרמים  המפקח,  לדעת  בכל אם  הקבלן  יקוט  ולמותר  קובל 
האקוסטיקה  מהדס  המותרת.  לרמה  המצב  את  להביא  מת  על  הדרשות  הפעולות 

  של המזמין יהיה הקובע הבלעדי ביחס למפלס הרעש או רמת הרעידות.
  

     תמיכות ומתלים    07.3.4
ובשאר הפרקים  07012-07016תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים   א.  

  הכללי הבימשרדי.  ים במפרטהרלווטי
כדוגמת "יויסטרט",   ב.   מגולווות  חרושתיות  תהייה  אספקות  צרת  תמיכות 

וכל "מופרו"  או  עבור   "רוקו"  יבוצעו  התמיכות  הלווה.  האביזרים  סדרת 
ציצ של  קבוצות  ועבור  בודדים   בהתאםי ורות  הצרת.   ורות,  לתוואי 

במ קוסטרוקטיבי  לאלמט  יחוזקו  לעומס התמיכות  מותאמות  ויהיו  בה 
  הצרת. 

בהם       לתמיכת    מבוצעיםבמקומות  הקבלן  יצ  קבוצתקוזולים  יגיש  ורות 
  לאישור את פרטי הקוזול. 

וקוטר  המר     סוג  לפי  הדרש  המיימלי  המרחק  פי  על  הקוזולים  בין  חקים 
ש או  אשר  יצהציורות  המרחק   ורות  מאשר  יותר  קצר  במרחק  לתמוך  יש 

  ם יחוזקו עם מתלי בייים. בין הקוזולי 
כאשר הצרת מותקת בתוך קירות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכות     ג.  

תמיכות  מערכת  ו/או  הרצפה  על  השעות  מגולווות  חרושתיות  מיוחדות, 
וכל  מקלחת  ראשי  קבועות,  ברזים,  צרת,  עבור  התמיכה  (יצבים).  הקיר 

  המתקים.
  (אורבוד).  BURDA ,KNAUFהתמיכה תוצרת חברת     
התפשטות   ד.   שתאפשר  בשיטה  יתמכו  הסקה)   , חמים,  (מים  חמים  ציורות 

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

(פי.וי.סי,  . ה   קשיחה  פלסטיק  ב  HDPE  פוליפרופילן,  צרת  תתמך  עזרת וכו') 
מתאימות   כל    במרחקיושלות  (בערך  היצרים  ידי  על  מומלצים    -   15תמיכה 

מ  קטרים  10 יותר  לא  התמיכות  2-אך  בין  תאפשרה      ).מ'  התמיכות 
  התפשטות הצרת, ימעו מעבר רעשים למבה וישמרו על שלמות הצרת.

  התמיכות מאושרות על ידי היצרים.     
רכה (מגלילים) יש לתמוך ברציפות לכל   צרת פלסטיק גמישה וצרת חושת  .ו  

סולמות ידי  על  לצרת    האורך  (בדומה  וכו'  פלסטיק  או  פח  מגשי  מזויתים. 
  מ' לכל היותר. 2החשמל). המגשים יתמכו כל 

באמצעות   .ז   יחוזקו  חרסיה/קרמיקה  חיפוי  עם  קירות  גבי  על  גלויים  ציורות 
  ה או מצופות כרום.הברגה) עשויות ירוסט  תמיכות בודדות (חבק ומוט

מפוליאתילן    . ח   או  יציקה  מברזל  קזים  ספח    (HDPE)צרת  כל  ליד  לתמוך  יש 
  להחיות היצרים.  באופן קבוע, בהתאם

  צרת יקוז מזגים גלויה אופקית יש לתמוך באופן רצוף באמצעות פרופיל   .ט  
  מגולוון. 

גע בין מתכות  ולמיעת מ  כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים, למיעת רעש  .י  
  מ"מ. 3 , על ידי גומי בעובי שוות

  אין לתמוך ציור אל ציור אחר.   יא.  
העשויים    יב.   מאמצים  תיצור  או  הציוד  על  תשען  שלא  באופן  תותקן  הצרת 

  לגרום זק לציוד.
היו    יג.   כלשהי  להפרעה  או  לצרת  צרת  בין  מיימלי  המדידה   50מרחק  מ"מ. 

  הפרעה (קיר, אוגן, אביזר, בידוד וכו').מפי השטח החיצויים של ה
אל   .יד   יעוגו  אשר  כ"ל  תמיכות  באמצעות  תתמך  הקרקע  מעל  גלויה  צרת 

שיבה יציבים  בטון  בקרקע    בסיסי  הבסיסים  עומק  לפחות   50הקבלן.    ס"מ 
  . בתוך קרקע יציבה
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והבסיסים  .טו   התמיכות  התפשטות כל  אביזרי  החלקה,  מובילי  קבע,  קודות   ,
היחידה  כ  וכו' במחירי  משולמים    לולים  הפרט)  (לפי  העמודים  רק  השוים. 

  בפרד. 
  
  

    צביעה  07.3.5
כל הצרת הגלויה, מכל סוג שהוא, לרבות בתקרות מומכות ובפירים תצבע    א.  

לכל אורכה ותסומן בהתאם ללוח גווים שיקבע המפקח. עטיפת פח מגולוון 
  תצבע כ"ל. 

הצביעה       אחרות  החיות  והל  בהעדר  פי  על  מיהל    L-70תעשה  בהוצאת 
  התכון במשרד הבריאות.

  צביעת הצרת תעשה לפי ההתקה. לאחר ההתקה יבוצעו תיקוים בלבד.   ב.  
שתי שכבות צרת שחורה, מגולוות  וחושת ועטיפת פח מגולוון, יש לצבוע ב   .ג  

  עמיד של טמבור או שווה ערך.  צבע סיטטי סופר של
ל  . ד   יסוד  יצבע  מסוג  יהא  חושת  או  שחורה  עמידצרת  לצרת  סוד  יסוד  צבע   .

  .גלווקוט (שכבה אחת)או פח מגולווים יהא מסוג  
      
על  . ו   תעשה  מגולוון  פח  או  מגולוות  לצרת  שטח  משמים -הכת  יקוי  ידי 

ארדרוקס   כדוגמת  ממיס  דטרגט    G-551באמצעות  (טמבור    BC-70או 
    .רןאקולוגיה) ובהתאם להוראות היצ

בעובי    .ז   בלבד  יסוד  בצבע  לצבוע  יש  שחורה  מבודדת  צרת   50צרת  מיקרון. 
  מבודדת מגלוות או חושת אין צורך לצבוע. 

פ  . ח   קשיחצרת  וכו')  גלויה  לסטיק  פוליאתילן  פוליפרופילן,  תצבע   (פי.וי.סי., 
סי טמבור  תבמערכת  יסוד  בסיס  על  (סופרלק).  יעקובי      HB  -  13טית  או 

  קוי וחספוס השטח.לאחר י
  תמיכות מגולווות אין צורך לצבוע.   .ט  
  צבע היסוד מטיפוס אבץ קר.טית. תתמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סי  .י  
עובי מיימלי של    מיקרון.  120עובי מיימלי של מערכת הצבע בכל המקרים    .אי  

יהא   צבע  שכבת  דרשות    30כל  כאשר  כל   2מיקרון.  יסוד  צבע  של  שכבות 
  ה תהא בגוון שוה. שכב

  הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע.   .בי  
הסביבה   יג.   את  ללכלך  שלא  להקפיד  יש  באתר  ותיקוים  הצביעה  ביצוע  בעת 

  (צרת סמוכה, רצפה, קירות, מתקים וכו').
וכ  .די   שילוט  סימון,  הצביעה,  עבודות  היחידהוכל  במחירי  כלולות  הצרת   '  של 

  .והתמיכות
והגהות   ו.ט   הבטיחות  והלי  בכל  בהתחשב  הצביעה  עבודות  את  לבצע  יש 

  ובמיוחד לאור העובדה שמדובר בחומרים דיפים, מתלקחים ורעילים.  
 

   חמה)(צרת   בידוד  07.3.6
מבודדים באמצעות שרוולי בידוד אלסטומרי,   ºC90עד טמפ'    ורות חמים יצ  א.  

  שלמים ויושחלו על הצור.בלתי דליק כדוגמת "עביד". השרוולים יהיו 
  מ"מ כמצוין בכתב הכמויות.  25מ"מ או  19לצורות גלויים    בידוד: העובי     
  מ"מ. 9לצורות סמויים                
תהא   .ב   מומכות,  תקרות  כגון  סגורים  במקומות  הגלוי  הבידוד  על  הגה 

  .  60%בחפיפה של  באמצעות עטיפת סרט פלסטי
בשא     הגלוי  הבידוד  המקומות  הגת  וכו' ר  חיצוי  מכוות,  חדרי  פירים,  כגון 

  באמצעות עטיפת פח. תהא 
  1.5לציורות בקוטר עד "מ"מ    0.6הגה באמצעות עטיפת פח מגולוון בעובי    .ג  

ס"מ.   3חפיפת החיבורים בין הפחים    מ"מ לקטרים  גדולים יותר.  0.8ובעובי  
בשעה   ייעשו  הפחים  בין  האורך  חיבורי  בקו   4:00    או    8:00כוון  מטה  כלפי 

  אחיד לכל אורך הציור. 
ב       .ד   שמופיע  כפי  צבועה  הפח  ע"י   להלן"צביעה"    סעיףעטיפת  שיקבע  ובגוון 

  הצביעה תהא חרושתית. .המפקח
בעובי    . ה   מוקצף  פוליאוריתן  באמצעות  מבודדת  בקרקע  ("  25צרת  ) 1מ"מ 

כדו חרושתי  באופן  יבוצע  הבידוד  פי.וי.סי.  שרוולי  "פלגל"בתוך  - גמת 
  "חפציבה". 

לתוך      פוליאוריתן  יציקת  ידי  על  הבידוד  להשלים  יש  החיבורים  באזורי 
  שרוולים ותביות פי.וי.סי. 
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     קבועות סיטריות  07.3.7

  
קיר  חיפוי  וברזים  סיפון  חיבור  כולל  כיור  של  לאישור  דוגמא  הייצור  תחילת  לפי  לבצע  יש 

 ומראה.
ש"ע של האדריכל כאשר או    "  155כלית  או "וגל  של חרסה  מע  45כיור דגם חרסה "אלפא"  

  ע ע"פ תכית אדריכל .הם יותקו בשיש קיסר או ש"
  של חרסה   או ש"ע  60כיור מטבח קוראל 

  כל הסיפוים ליפסקי או ש"ע מאושר .
  או ש"ע באישור אדריכל  102כיור דגם חרסה חרצית מק"ט  :תא שירותים בודד

או ש"ע   .503מק"ט    60ס"מ דגם גלדור    40בגובה    60X40X20בח חרסה  כיור מט:  חדר יקיון
  באישור אדריכל .

הדחה    :אסלות ומיכל  לאסלה  חרושתי  משא  כולל  אחורית  מים  כיסת  לבן  מחרס  תלויות 
מסיבי   לאבמבה  ירוסטה  וברגי  פלטה  מצדה  עם  דגם  לרצפה,  פלטה  עם  תמיכה  ורגלי  סלה. 

  " של פרסטו או ש"ע  3\4או ש"ע  עם מזרם  375של חרסה  
של חרסה או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי דו כמותי .לרבות   375תהיה דגם ברקת  –אסלת כים  

לאסלה   הגבהה  מושב   + היצרן  של  המקוריים  החיזוקים  ול  פרסה  דגם  כבד  ומכסה  מושב 
  ס"מ בצדדים . 21ס"מ עם ידית בגובה  10בגןבה 

הדחה ברז  מיכל  כולל  מפלסטיק  סמוי  כמותי  הפעלה    דו  פל  תמיכה  וסידור  פימי  יתוק 
   מירוסטה התקה גבוהה תוצרת "פלסאון""גיבריט""דאל""גרואה ". 

בציבורי   קרים  מים  ש"ע  –סוללות  או  הדסה  שטרן  של  פרסטו  דגם  לפי   אלקטרויות 
  החלטה מיוחדת של המפקח.

חמים קרים  מים  בציבורי    סוללות  קצרה  :  לא  פיה  כמותי  מדגל    ברז  או    79980ט  מק"  של 
  ש"ע מאושר 

  או דגם קליר פיה ביוית   45או רותם   302841: פיה קצרה התקה מכיור דגם   רגילחדר 
  . 302815:  פיה ארוכה התקה מקיר דגם  חדר יקיון , חדר צוות

  –משתות 
     ברקת של חרסה  364מחרס לבן סוג א דגם  משתה תלויה עם סיפון קרמי מובה סתר. 1

  אושר לרבות מתלה ומפזר מים ש"ע מ או 
  ש"ע אלקטרוי של פרסטו תוצרת שטרן עם עין אלקטרוית  או " 1\2מזרם מים קוטר  . 2       

  
והמתכן,   א.   האדריכל  המפקח,  אישור  קבלת  לצורך  לשטח,  יספק  הקבלן 

הסיטריות, לרבות הברזים והסוללות, אותם הוא   דוגמאות של כל הקבועות
לספק. אשר  עומד  במועד  אישור  לקבלת  לדאוג  לשטח    יש  אספקה  יאפשר 

  במועד (בעיקר לגבי קבועות מיובאות שאין מצאות באופן קבוע במלאי).
  הדוגמאות המאושרות ישמרו בחדר מיוחד עד גמר הפרויקט.    
  הקבלן ידאג לקבל תוי חיבור מדויקים לכל קבועה לפי ביצוע ההכות  ב.  

  לחיבורה. 
הכ  ג.   לתכית לים מרכזי  בהתאם  יהיו  והפרטים  המדויק  המיקום  הגבהים,   ,

אין  אליהן.  בהתאם  גם  פים  אדריכלות  תכיות  וישן  ובמידה  האדריכלות 
  להתקין קבועות ללא מידע מדויק על מיקומן.

גבי    ד.   על  מותקות  הקבועות  בתוך  כאשר  יש או  דומה  חומר  או  גבס  מחיצות 
מיוחדות, תמיכות  הרצפה    חרושתיות,  להתקין  על  השעות  ו/או מגולווות, 
  . (יצבים) על מערכת תמיכות הקיר

  כיורים יש לתמוך באמצעות משא חרושתי מפלדה מגולוות.    
  ברזים סמויים וצרת יש לתמוך עם משא חרושתי מפלדה מגולוות.     
  . מערכת התמיכות    
מתאי  ה.    חרושתיים  תמיכה  אביזרי  באמצעות  יחוברו  תלויות  אל אסלות  מים 

התמיכה אביזר  המזרם   הרצפה.  או  ההדחה  ומיכל  האסלה  לחיזוק   מיועד 
והוא במבה כבד הכולל מסגרת למיכל, פלטה עם ברגים מתכווים לאסלה  

לרצפה חיזוק  פלטת  עם  טלסקופיות  חיזוק  מותקת    .ורגלי  האסלה  כאשר 
ועד   המישא  ברוחב  בטון  גוש  לצקת  יש  גבס  לברגי   5בקיר  מעבר  ס"מ 

  וק של האסלה. החיז
חרושתית   ו.   הכה  עם  יהיו  (פרח)  עומד  ברז  להתקה  מתוכן  בהם  כיורים 

  לקדיחת הפתח המתאים.
  כיורים בחדרים יהיו ללא ברוץ  (מגלש).   ז.  
התקרה   . ח   ועד  מהקבועה  שרוול  להכין  יש  אלקטרוי  ומזרם  סוללה  ברז,  לכל 

  ידי אחרים. המומכת ולחבר בהמשך את ההזה (מתח מוך) שתסופק על 
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(לדוגמא    ט.   דומים  לפריטים  חלופות  מספר  מופיעות  הכמויות  בכתב  כאשר 
סעיף  מכל  כמות  כל  לבחור  המזמין  באפשרות  שוים)  מדגמים  סוללות 

  במחיר הסעיף.
  כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה השוים של הקבועות.   י.  

  
  וןבמטבח  ציוד ירוסטה   07.3.8

מסוג  צי  א.    פלב"מ  מפח  עשוי  (פלב"מ)  ירוסטה  הSS  316וד  עובי  ע.  פי  פח  ל 
מ"מ למשטחים ומדפים   2-המופיע בתכיות ובכתב הכמויות אך לא פחות מ

  מ"מ לכיורים ולתעלות. 1.5-ו
פלב"מ מתאימה והם    ב.   אלקטרודת  עם  הריתוכים ייעשו בהליום או ארגון  כל 

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

  בכל הריתוכים תבוצע פסיבציה קרה לאחר הליטוש.     
  (ליטוש  4כל השטחים הפימיים והראים לעין יהיו מלוטשים ליטוש מס'   ג.  

  סיטרי).
  יעתכל הפיות תהייה מעוגלות וכל קצוות הפחים יהיו מושחזים למ  ד.  

  חתכים. 
ויהיו    ה.    כ"ל,  פלב"מ  עשויים  וחיזוקים  תחתוים  מדפים  תמיכות,  רגלים, 

  כמסומן בתכיות (קוטר, מידות וכו').
  יש להתאים את פרטי הגימור של המשטחים לגמר הקיר (קרמיקה, טיח,   ו.  

  צבע וכו'). 
ממסגרת    ז.   תהא  ארוות)  על  (לא  חופשי  המוחים  למשטחים  הקוסטרוקציה 

תמיכות  מגו רק  ולא  מלאה  להבטיח  קודתיות  לוות  מת  על  וזאת  לקיר 
  יציבות מלאה ופילוס מתאים. הקוסטרוקציה תהא מוסתרת.

להסרה   ח.    היתת  שכבת מגן מפלסטיק  יהיו מצופים  השטחים המלוטשים  כל 
  בקלות  וזאת לצורך הגה מפגיעות בעת ההובלה, האחסון וההתקה. 

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

  ליישם לאחר הרכבת החיזוקים.
המידות המופיעות בתכיות ובכתב הכמויות הן מקורבות בלבד, מידות עבור   י.  

וים  לגבי הפרטים הש  מפקחהזמת הציוד יש לקחת בשטח ולקבל אישור ה
  של ההזמה. 

לפי ביצוע כל כלי המורכב על ארון תחתון, על הקבלן לדאוג לקשר  ותאום   יא.  
  עם הגר, ולהתאמת הכלי לארון.

  יגיש לאישור תכיות מפורטות של ציוד הירוסטה שבכוותויכין והקבלן   יב.  
  לספק. 

באתר, על   לפי מסירת העבודה למזמין, על הקבלן לבצע יקוי וליטוש וסף    יג.  
  מת להביא את הציוד לרמת הגימור הדרשת.

  
     כללי -צרת   07.3.9

הצרת תותקן בתוואי הדרש בתכיות. מפאת קה המידה הקטן מתוארים   א.   
בדרך באופן  -הקווים  הצרת   סכמטי  כלל  אביזרי  כל  מסומים  ולא 

  הדרושים. 
במפרטים    ב.   בתכיות,  איץ,  במידות  התוים  הקטרים  הכמויות, כל  ובכתב 

הציור. קוטרי ציורות פלסטיק וקטרי צרת   מתייחסים לקוטר ומילי של
  לקוטרם החיצוי. חושת (לפי תקן ארופאי) התוים במ"מ, מתייחסים

הצויקה  בדוק  יהקבלן    ג.   ויאת  הרכבתם  לפי  קצותיהם  את    סתוםיורות 
ביוב   רות גשם ו/אווי צ  קבלן יסתוםהפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה. ה

  המורכבים בתקרות או בעמודים בפקקי עץ מתאימים.
המתקן.     הפעלת  ולפי  חיבורם  לפי  הציורות  את  ויקה  יבדוק  הקבלן 
  כדרישת מיימום.  1205הקבלן יתקין ביקורות בהתאם להל"ת ולתקן   ד.  

  בתכיות לא מסומות ביקורות.
(י     צרת  מחברי  פתיחת  קלות  כי  בזאת  תחליף מודגש  איה  ראש)  ללא  צקת 

  לעין ביקורת כדרש. 
בין   ה.    מיימלי  מרחק  ולמעבר.  לציוד  לגישה  תפריע  שלא  כך  תותקן  הצרת 

  מ'. 2ס"מ ומעבר גובה מיימלי מתחת צרת הוא  60צרת להפרעה היו 
שוים   ו.   מתכות  מסוגי  צרת  בחיבורי  תקיים  חיוץ  אביזרי  להתקין  יש 

  רש על פי  התקים.ובמקומות בהם הדבר ד
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צרת גלויה תבוצע כך שלכל ציור תהא גישה לצורך תיקון או החלפה מבלי    ז.  
  שיהא צורך לפרק ציורות אחרים. 

על  ח.    יעשו  לציוד  צרת  המפקח.-חיבורי  ובאישור  היצרים  הוראות  צרת   פי 
  תותקן באופן שלא תשען על הציוד אלא תתמך בפרד.

החודרת דרך רצפה או קירות עוד לפי ביצוע היציקה  יש לבצע הכות בצרת    ט.  
  (הכת המעבר, ההסתעפויות וכו' או השארת פתחים/ המכות). 

בחוק כ  י.   כדרש  ההארקה  למערכת  יחובר  והציוד  המתכתית  הצרת  ל 
החשמל. במקרה של אביזרי חיוץ בצרת יש לחבר למערכת ההארקה את כל  

  הקטעים. 
משחררי אויר יותקו בקודות הגבוהות בהן עשוי להילכד אויר. ברזי יקוז   יא.  

  עם פקק יותקו בקודות המוכות.
  5המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, במהלך העבודה ובגמר העבודה לבצע עד   יב.  

הלחמה).   הריתוך/  איכות  של  ובדיקה  מקטע  (חיתוך  לצרת  הרס  בדיקות 
  לפסילת העבודה. תוצאה לא טובה תגרום 

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

חילת העבודה,  . הבדיקות תבוצעה בתANSI-31.3הבדיקות יעשו על פי תקן      
  ובמכון שיבחר על ידי המזמין.במהלכה או בסופה  

ב              יעמדו  שלא  מכון הריתוכים  של  הדעת  חוות  מחדש.  ויבוצעו  יחתכו  תקן 
  הבדיקה היה הקובעת. 

יפסלו       הרתכים  המהדס  קביעת  לפי  גבוה  יהא  הפסילות  ואחוז  במידה 
  והקבלן יחליפם.

ל  .יד   יש  הלחץ  בדיקות  ביצוע  ואביזריםבעת  הציוד  הצרת,  את  (חדשים    תק 
  להזק בעת ביצוע הבדיקה.  וקיימים) העלולים

בלחץ    בצרת  .טו   באויר  לחץ  בדיקת  תבוצע  משותף)  (קו אוורור  אופקית  אוורור 
לפי שהצרת תחובר אל הקודות השוות אותן היא   שעה  1אטמ' במשך    0.5

  מאווררת.
לאחר גמר עבודת התקת הצרת יש לבצע שטיפה יסודית של כל המערכות   טז.  

  פי החיות הל"ת. -על
צי  -  מדידה  .יז   לאורך  ימדדו  במקומם הציורות  ומחוברים  מוחים  כשהם  רם 

זויות  אורך  ביכוי כגון  האביזרים ,  הספחים  אורך  וביכוי  וכו'  הסתעפויות 
  . כאשר הם מדדים בפרד כגון ברזים, מסים וכו'

  כאשר הספחים והאביזרים אים מדדים בפרד לא יוכה אורכם מאורך    
  הצרת. 

  באופן זהה.  ציורות גלויים, סמויים או במילוי מדדים    
  תכולת המחירים  . יח  
  מחירי הציורות למייהם כמוצג בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם את:     
מעברים     זויות,  הסתעפויות,  כגון  הספחים,  התפשטות  כל  אלא    מופות  וכו', 

  בכתב הכמויות.  יוחד לעבודות אלו סעיף מיוחדאם 
- חברי קוויקמ   ,חיבור  ותכל אמצעי החיבור כגון בדים, אוגים, מופ       -     

ויקטאוליק,  אפ,   הקביעה,  מחברי  אמצעי  וכל  וכדומה  רקורדים 
  התמיכה וחומרי העזר. 

התפשטות         -     מתאפשרת  ולא  במידה  למייהם  התפשטות  מחברי 
  חופשית של הצרת. 

  תיקוי בידוד, צבע, ציפוי, איטום וכו' לצורות שפגעו.       -    
  ברצפה, מתחת לרצפה, בקרקע. חפירה וחציבות בקירות,     -    
הכת שרוולים מראש או קידוח (יהלום) באלמטים טרומיים לאחר        -    

  שסופקו לאתר.
  מעברים במקרים בהם בפרויקט חדש לא הוכו מראש. קידוח      -        

ובמקומות       -     קיים  בפרויקט  הקירות  מעברי  בכל  יהלום)  (כוס  קידוח 
  דש.שלא הוכו המעברים בפרויקט ח

רשת       -     באמצעות  בקיר  בחריץ  המותקים  מבודדים  לציורות  כיסוי 
  מגולוות מתוחה. 

הגלויהוסילוק  פרוק    -     הצרת  וכו')   כל  בפירים  (בתקרות,   והחשיפה 
  . המתבטלת

  צרת סמויה כאשר זו מפריעה לצרת החדשה. פרוק וסילוק      -    
ואה, מתקי הסקה וכו'  פרוק קבועות סיטריות, ציוד, מערכות תבר      -    

  המתבטלים. 
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  מסירת ציוד למזמין (ע"פ דרישה) או סילוק מהשטח.      
  אביזרי חיוץ לצרת.       -    
  .כדרש בחוק למערכת הארקה  חיבור הצרת      -    
  סמויה.  וחושת עטיפת פלסטיק לצרת מגולוות      -    
  אטימת מעברים דרך אזורי אש.      -    
  (פיקוד העורף). לפי הוראות אזורים מוגים  אטימת מעברים דרך      -    
  צביעת צרת ואביזרים.      -    
  עטיפת בטון לצרת במילוי.       -    
  עבודות וספות  .יט  
פעילההתחברות       בצרת   לצרת  מגוף  כגון  אביזר  של  התקה  או  קיימת 

את   תכלול  קיימת  ואת  פעילה  ויקוזםהתאום  הקווים  התאמת    ,יתוק 
  קוי צבע, בידוד וכו' בגמר העבודה.  מידות וביצוע תי

מהפאושל  ו  אל  עבודות     חלק  עבור  הין  תוספת  גם  כללת  אלו  בעבודות   .
  עבודה בשעות בלתי סבירות במידה ויידרש 

(צרת עם ברז יתוק לפי החיבור, צרת קיימת    לצרת לא פעילההתחברות      
  אך ללא זורם וכו') כלולה במחיר הצרת 

  
  
  
 

     ורות מגולוויםיצ  07.3.10
  , מחוברים 593לפי ת.י.   40ציורות פלדה מגולווים ללא תפר סקדיול   א.   

  בהברגות. 
  ומעלה יתן לרתך תוך שימוש באלקטרודה 3ציורות לכיבוי אש בקוטר "  ב.  

  מתאימה.
בקרקע  ג.   וציורות  במילוי)  (בקירות,  סמויים  חרושתי   יהיו  ציורות  ציפוי  עם 

    APC GALכדוגמת  יאתילן שחולשכבתי מפול-תלת
  עם עטיפת בטון, יצוק בין סרגלים, בהתאם לפרט. יהיו ציורות במילוי  ד.  
ס"מ מעל פי    10מוגים עם הציפוי החרושתי עד גובה  יהיו  ציורות בקרקע    ה.   

  יוצא מהקרקע. הקרקע בקודה בה הציור
(ה  ו.   חושת  צרת  עם  בשילוב  מותקת  מגולוות  צרת  בהמשך כאשר  חושת 

  הזרימה) יש להתקין  אביזרי חיוץ תקיים.
  ס"מ מסביב. 15עם עטיפת חול  יהיו הציורות בקרקע  ז.  
  שעות.   24אטמ' במשך  12  של בדיקת לחץתבוצע   . ח  

  
   (מים) צרת מצופה מלט   07.3.11

  עם ציפוי מלט פימי והגה חיצוית.  530מפלדה לפי ת"י יהיו ורות יהצ  א.   
שכבתי מפוליאתילן -תלתציפוי חרושתי    באמצעות  ורות בקרקעיצגה על  ה  ב.   

עד גובה   ההגה  הציור    10שחול כדוגמת.  הקרקע בקודה בה  פי  ס"מ מעל 
  יוצא מהקרקע. 

  ס"מ מסביב. 15ורות בקרקע עם עטיפת חול יהצ  ג.   
סיטטי,  יצ  ד.    צבע  במערכת  צבועים  גלויים  ו  2ורות  יסוד   שכבות  2-שכבות 

של   כולל  בעובי  הצורות.    120עליון  במפעל  יעשו  יסוד  וצבע  יקוי  מיקרון. 
  תיקוי צבע יסוד וצביעה עליוה יעשו באתר.

אביזרים   ה.    ליצר  אין  פימי.  מלט  מצופים  חרושתי,  מיצור  יהיו  הצרת  ספחי 
מפורש  באישור  אלא  על  באתר  אביזרים  ליצר  אין  המפקח.  חיתוך -של  ידי 

ור המצופה. וריתוך של סגמטים מהצי  
פוליאתילן.     סרט  באמצעות  בקרקע  הספחים  על  חיצוית  ע"פ    הגה  היישום 

  החיות היצרן.
אביזרים   בהתאם להחיות היצרן או באמצעות  ךבריתויעשו  חיבורי הצרת    ו.   

  ').ומיוחדים כמפורט (דרסר, וכ
  ובאישור מכון התקים.  127הרתכים מוסמכים לפי ת.י.   ז.   
  תיקוי ציפוי מלט פימי באמצעות מלפלסט.  ח.   
וכ  ט.    ריתוך  לראשי  חיצוי  וציפוי  המגן  בעטיפת  פגיעות  באמצעות ותיקון   ,'

ושרווליםמערכת   סרטים  מצולב  של  מפוליאתילן  פי    .מתכווצים  על  היישום 
  הוראות היצרן.

  בגמר העבודה יזמין הקבלן את שירות השדה של היצרן לבדיקת טיב הביצוע   י.   
  באמצעות מכשיר "הולידיי דטקטור". ושלימות העטיפה
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  שעות.   24אטמ' במשך  12  של בדיקת לחץתבוצע   יא.  
  

   
    צרת פוליאתילן לשפכים  207.3.1

בעל   א.    מפוליאתילן  עשויים  וספחים  ציורות  הכוללת  מושלמת  צרת  מערכת 
  ).HDPEצפיפות גבוהה (

וההתקה    ב.    מיהיו  החומר  למפרט  מפמ"כ  בהתאם  התקים    1חלקים    349כון 
  ועל פי החיות היצרן.  2-ו

מתוצרת   ג.    בצרת  להשתמש  אין  התוצרת.  מאותה  יהיו  והספחים  הצורות 
  . ויצרן הציור שוה מזו של הספח אלא באישור יצרן הספח

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

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

העבודה באתר ובבית המלאכה תבוצע ע"י אשים שהוסמכו לכך על ידי יצרן   ה.   
ו/או ליצרן  פיקוחו.  ותחת  בארץ  ציגו  או  לפסול    הצרת  הזכות  למפקח 

לפסול    העסקת עובדים ללא הכשרה מתאימה לביצוע   וכן  העבודה, 
  שימוש בציוד רתוך לא מתאים או שיטת חיבור לא מתאימה.

(ע"י    ו.    הרצפה  במפלס  הדרשות  ההכות  כל  את  להכין  יש  רצפה  יציקת  לפי 
  השארת המכה או על ידי הכת ההסתעפויות). 

תמיכות בצפיפות וקוטר מתאימים לקבלת תוואי אחיד   על  וחצרת גלויה ת  ז.  
  ללא שקיעות. 

  יותקו מחברי התפשטות, קודות קבע ופתחי ביקורת גם אם לא סומו  ח.   
  בתכיות.

אביזר    .ט   להתקין  יש  כך  לשם  (אוורור).  לגג  ביציאה  גלוי  ציור  להתקין  אין 
  יציאה מיצקת.

צרת על תקיות הביצוע וכן כתב  בגמר העבודה יספק הקבלן אישור יצרן ה   י.  
  שים.  10לתקופה של  אחריות של יצרן הצרת

  בדיקת לחץ כפי שמופיע בהל"ת לגבי צרת ביוב.תבוצע   .יא  
בלחץ    .יב   באויר  לחץ  בדיקת  תבוצע  משותף)  (קו אוורור  אופקית  אוורור  בצרת 

יא לפי שהצרת תחובר אל הקודות השוות אותן ה  שעה  1אטמ' במשך    0.5
  מאווררת.

כלולים    יג.   והאחריות  הביצוע  תקיות  אישור  הצרת,  יצרן  של  הם  הפיקוח  גם 
  במחיר הצרת.

 10משלושה צדדים בעובי    20-ציור מתחת לרצפת המבה יהיה עטוף בטון ב  יד.  
מוטות מברזל מצולע    4ס"מ ועד לרצפת הבטון שמעליו. זיון הבטון יהיה עם  

בקו  10בקוטר   וחישוקים  כל    6טר  מ"מ  יתחילו    20מ"מ  החישוקים  ס"מ. 
  מרצפת הבטון.

  
     צרת פלסטית לשפכים ודלוחין  307.3.1

  תקע.-עם חיבורי הברגה או שקע 958צרת פוליפרופילן (פ.פ.) לפי ת"י   א.   
וכ  ב.    ק.ב.  מחסומים,  מסגרות  ומאספים,  עם  אך  כ"ל,  מפלסטיק  עשויים   '

  ומכסים מוברגים מפליז. 
מרובעת. המסגרת והמכסה צבועים אפוקסי בגוון שיקבע ע"י    המסגרת תהא     

  האדריכל. 
  צורות במילוי עם עטיפת בטון מסביב.  ג.   
ור  ירור) יש להתקין קטע צואין להתקין צרת גלויה לשמש. ביציאות לגג (או  ד.   

  '. ב מגלוון דרג
  

    צרת פי.וי.סי. לביוב ותיעול  .1407.3
ציור פי.וי.סי. קשיח    לביוב ותיעול תת קרקעי תהאפי.וי.סי. קשיח  -צרת מ  א.  

  . "עבה" מסוג  884לפי ת.י. 
  ה אוטמת.יתקע וגומי-חיבור הצרת מסוג שקע  ב.   
  התקת הצרת על פי התקים הרלווטיים ובהתאם להוראות היצרים.   ג.  
  כיסות לתאי ביקורת באמצעות אביזרים מתאימים.  ד.   
  ס"מ מסביב. 10עטיפת חול הצרת מוחת בקרקע עם   ה.   
  בדיקת לחץ בהתאם להל"ת.  ו.   
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07.3.15  

   או מולטיגול   .S.P (SUPER PIPE)-צרת   
שכבות פוליאתילן מצולב ושכבה אמצעית   2עשויה  או מולטיגול      S.Pצרת .  א.  

  מאלומייום, כדוגמת תוצרת מצרפלס. 
והח  ב.   להוראות  לתכיות,  למפרט,  בכפוף  תותקן  ובהתאם הצרת  היצרן  יות 

  למפרט מכון התקים. 
  אביזרי הצרת יהיו מקוריים, מסופקים על ידי המפעל או מאושרים על ידו.  ג.  
  העבודה תבוצע בפיקוח יצרן הציורות כאשר במסגרת זו כלולים:   ד.  
  קבלת אישור היצרן לגבי הכשרתם המקצועית של המבצעים.     -    
  פיקוח היצרן על ביצוע העבודה.     -    
  שים.  10המצאת תעודת אחריות מהיצרן למזמין למשך     -    
מתאימה      הכשרה  ללא  עובדים  העסקת  לפסול  הזכות  למפקח  ו/או  ליצרן 

  לביצוע העבודה. 
  תאום הפיקוח של היצרן יהא באחריות הקבלן ועל חשבוו.     
  ציורות החשופים לשמש יהיו ציורות שחורים בלבד, מתאימים למטרה זו.  ה.   
  ש להשתמש בתושבות מתאימות, בודדות או כפולות להתקת הברזיםי  ו.  

  והסוללות. 
  הסתעפויות בצרת עשויות על ידי אביזר טי או על ידי תושבת עם כיסה  ז.  

  כפולה. 
  קוטר הצרת כשווה ערך לצרת פלדה או חושת יהא   ח.   
  . 1" -שווה ערך ל -מ"מ חוץ  25    
  . 3/4" -שווה ערך ל -מ"מ חוץ  20    
  . 1/2" -שווה ערך ל -מ"מ חוץ  16    
  מ"מ חוץ.  14אין להשתמש בצרת בקוטר     
  צרת מים חמים יש לבודד על ידי שרוול פוליאתילן או על ידי תרמילי גומי  ט.  

  סיטטי.
  צרת במילוי הרצפה תותקן רק לאחר שפוזר חול המילוי.  י.  
  ץ. את הצרת במילוי הרצפה יש לעטוף בטון מיד בגמר בדיקת הלח    
בלחץ    יא.   לחץ  במשך    15בדיקת  את    24אטמ'  להוריד  יש  הבדיקה  לאחר  שעות. 

ולהשאיר את הצרת תחת לחץ במשך כל שלבי הביה וזאת   אטמ'  6  -הלחץ ל
  בכדי שבמידה וגרם זק לציור יתן יהא לאתרו מיידית ולתקו.

(מחלקכל    יב.   להתקה  הדרש  כל  את  כולל  ומחירה  לאורכה  מדדת  ים,  הצרת 
חיבור, וכו')  אביזרי  תושבות  בטון,  מדד  .עטיפות  ארוות   הבידוד  בפרד. 

  מחלקים מדדים בפרד. 
 

  ) PVC  )421  -צרת  1607.3.
  או בהברגות. צרת פי.וי.סי. תהא מחוברת בהדבקות  א.   
ללחץ    ב.    מיועדת  קשיחה,  תהא  להדבקות  ת.י.    8צרת  לפי  כדוגמת    532אטמ', 

  "מרידור". 
שימוש   חיבורי     ותוך  היצרן  ידי  על  מאושר  מתאים  דבק  באמצעות  ההדבקה 

  באביזרים מתאימים.
  , מיועדת ללחץ 80צרת להברגות תהא קשיחה, עובי דופן מתאים לסקדיול   ג.   

  אטמ'. 10
  .FIPאביזרי ההברגה תוצרת     
  אביזרים כגון ברזים, מסים וכ' יחוברו בהברגות.  ד.   
ה  ה.    חיתוך  על  להקפיד  שמקורן יש  שאריות  יקוי  ועל  הציור  לציר  יצב  צרת 

באופן  האביזר  פים  עד  יחדור  הציור  כי  להקפיד  יש  החיתוך.  בפעולת 
  שיווצר רצף צרת, ללא קודות "מתות".

מ  ו.    שלות  באמצעות  וחיזוקים  ריפוד - תמיכות  עם  ממתכת  או  סי.  וי.  פי. 
התמיכות תבוצעה  לקבלת מהל  פלסטי.  ללא  בצפיפות גבוהה  צרת אחיד,  ך 

  שקיעות. 
  שעות.  24אטמ' במשך  10בדיקת לחץ   ז.   
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    אביזרי צרת  .1707.3
  אביזרי הצרת במערכות השוות יהיו מתאימים לתאי עבודה מיימליים   א.   

  של:  
    וכו':  מים קרים, חמים     
  אטמ'    16  -לחץ עבודה      
  . C˚100 -טמפ' עבודה     

  
רת ישראל וושאי תו תקן או תוצרת מערב אירופה או  האביזרים יהיו מתוצ   ב.   

  ארה"ב בלבד וושאי תו תקן מארץ היצור שלהם. 
"  ג.   קוטר  עד  יהיו:  אחרת,  צוין  אם  אלא  אביזרים,  הברגה, 2חיבורי  כולל   ,

  ומעלה מאוגן.  3מקוטר "
ידי התקה של רקורד, לאחריו,   -כל אביזר שאיו מאוגן יהא יתן לפירוק על  . ד  

  מיכל או מתקן שאליהם הוא מחובר. וון הזרימה, או ביו ובין בכי
  

  ברזים  . ה  
  

  יהיו כדוריים מתוצרת "שגיב", "הבוים" או 2בקוטר של עד "ברזים                         
  "סטארליין".                             

  ת גדשסתומים אל חוזרים יהיו מטיפוס של דיסקית או דיסקית מפוצל          
  קפיץ ארי כפר חרוב.                           
  ומעלה יהיו תוצרת "קים" או "רפאל" 3מגופים ושסתומים בקטרים "                         

  ויכללו במחירם אוגים.                         
  אקטיבי שלמלכודת אבים, אל חוזר אלכסוי ששומר לחץ, אל חוזר                          
  "ברמד" או ש"ע מאושר.                         

  
כדוריים  ) 1      או  ברזים  לדה  מפליז  מברוזה  עם    ציקיפיקציה-עמיד 

כרום   מצופה  הכדור  טפלון.  מירוסטה.אטם  ידית   או  מלא.  מעבר 
  עשויה מתכת.  ההפעלה

מטיפוס    ) 2      מפלדה  כדוריים  לסוג    3ברזים  מתאים  אטם  עם  חלקים 
הכדור וטמפר הוזל.  ידית    טורת  מלא.  מעבר  עם  כרום  מצופה 

  ההפעלה עשויה מתכת.
ציר   ) 3      ותמסורת,  הפעלה  גלגל  עם   יציקה,  ברזל  עשויים  פרפר  ברזי 

אם 304ירוסטה   (אלא  יטרלי  מגומי  תושבת   רילסן,  מצופה  מדף   ,
   צויין אחרת בכתב הכמויות).

  תאימים להתקה ברזים מותקים מחוץ למבה צריכים להיות מ      
  חיצוית. 

  עשויים ברזל יציקה עם גלגל הפעלה.  (GATE VALVE)ברזי שער   ) 4     
  גוף מצופה אמייל, טריז מצופה גומי סיטטי.       

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

דיאפר  ) 5      יציקה.  מברזל  עשויים  דיאפרגמה  בוטילי,  ברזי  מגומי  גמה 
  גלגל ההפעלה מברזל יציקה. 

  מראה סימון מצב פתיחה.       
  תוצרת כפר חרוב חוזרים -אל  . ו  
     " פליז  -  2עד  גוף  קפיץ,  מוחזר  ירוסטהטיפוס  וקפיץ  דיסק  תושבת,   ,"  .3 

דיסקיות    -  ומעלה אופרן,  פים  מצופה  יציקה  ברזל  גוף  כפי,  דו  טיפוס 
חוזרים המותקים אחרי משאבות יהיו -רכות. אלוקפיץ מירוסטה, תושבות  

  מטיפוס שקט.
  ואל חוזר כפול  מוע זרימה חוזרת (מז"ח)  .ז  
חוזרת       זרימה  יהיו מוע  כפול  חוזר  משרד    ואל  דרישות  את  התואם  מסוג 

מוע זרימה חוזרת יהא מטיפוס אזור לחץ   מיא"מ.  והבריאות ומאושר על יד
יצק  ציודה מופחת.   ירוסטה,  (עד  עשוי  ברוזה  או  אפוקסי  מצופה  ברזל  ת 

"2 .(  
כל מז"ח ואל חוזר כפול ייבדקו על ידי בודק מוסמך לאחר התקתם ואישור     

  הבדיקה יצורף לתיק המתקן.
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  מסים  . ח  
אלכסוי        בכתב     (Y)מבה  כמצוין  ברזל  יציקת  או  פליז  עשוי  גוף  רשת.  עם 

ומעלה   1.5"  מ). מסים בקוטרמ"  0.75מש (חור    20הכמויות. רשת ירוסטה  
  מצויידים בברז יקוז כדורי וציור עד הרצפה. 

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

בחוסר  גם  וסטטי  קבוע  ושאר  לכיוון  יתן  היציאה  לחץ  עילה. 
  זרימה. גוף הווסת עשוי פליז. במד לחץ ביציאה. 

     2 (  " הברז    3קוטר  גוף  ווט.  ידי  על  מופעל  דיאפרגמה  טיפוס  ומעלה: 
ציפוי יציקה,  דיאפרגמה   מברזל  חיצוית,  וצביעה  פימי  אלסטומרי 

  אופרן, גוף הווט מפליז. 
  מקטין הלחץ מצוייד בברזי יתוק לווט, מד לחץ ומסן לווט.        
ס       ושאר  לויסות  יתן  היציאה  לחץ  חושת.  עשויה   גם  הצרת  טטי 

  בחוסר זרימה. 
  שסתומי בטחון  . י  
עם        הידראולי  מטיפוס  או  סיבוב,  או  משיכה  וידית  קפיץ  מוחזר  מטיפוס 

יתת  התושבת  הברגה.  חיבורי  עם  פליז  עשוי  השסתום  גוף  דיאפרגמה. 
היצרן במפעל.    ידי  -להחלפה. קפיץ עשוי ירוסטה. כיול השסתומים יעשה על

  חותם המוע שיוי הכיוון. השסתומים יהיו מצויידים עם
  משחררי אויר  . אי  

  גוף עשוי פליז. ברז יתוק כדורי לפיו.      
  חיבורים גמישים  יב.  
  ומעלה.  3, כולל. מאוגים בקוטר "2עשויים אופרן, מוברגים עד קוטר "    
בצרת מים חמים מאד ובצרת קיטור כאשר לא מסומים חיבורים גמישים     

התפשטות כי  לוודא  עומד   יש  להעביר  מבלי  חופשי  באופן  תתאפשר  הצרת 
  ולחצים לציוד וללא סכת "פילה" של הקווים מהתמיכות.

  אביזרי בקרה  . גי  
  מד לחץ   ) 1     

, תחום מדידה כפול  4טיפוס בורדון, גוף ירוסטה או דלרין. סקלה "        
הלחץ מד  עבודה.  כדורי    מתחום  אויר  ושחרור  יתוק  בברז  מצוייד 

  ובסיפון. 
  מד חום  ) 2     

  מעלות מתחום העבודה. כיס (דן) ירוסטה.  30 -לוח שתות גבוה ב       
  לפחות, גשש ירוסטה, גוף ירוסטה. 2.5מטל: סקלה "-טיפוס בי       

  טיפוס תעשייתי: גוף אלומיום, מילוי כוהל, גשש ירוסטה.       
  לפחות, קפילרה וגשש ירוסטה.  2.5קפילרי: סקלה "       
  י: קפילרי, גשש ירוסטה,גוף פלסטיק.דיגיטל       

  בקר טמפ'   ) 3    
כיס        באמצעות  מיכל  בציור/  המותקן  טמפ'  רגש  כולל  טמפ'  בקר 

אלוגית  יציאה  דיגיטלית,  תצוגה  הכולל  אלקטרוי  ובקר  ירוסטה 
פרדת כאשר    אתראות. הבקר מותקן בלוח הפיקוד או בקופסה  2-ו

  אין לוח פיקוד מקומי.
  בקר לחץ   ) 4    
ובקר         מיכל  בציור/  המותקן  ירוסטה  עשוי  מתמר  כולל  לחץ  בקר 

תצוגה הכולל  אלוגית    אלקטרוי  יציאה  אתראות.    2- ודיגיטלית, 
הבקר מותקן בלוח הפיקוד או בקופסה פרדת כאשר אין לוח פיקוד 

  מקומי.
לסעיפים    .די   ומיועדת  מיימלית  היה  לעיל  שהובאה  האביזרים  סוג  הגדרת 

  בורם לא צויו במפרט או בכתב הכמויות הגדרות וספות.ולפריטים ע
  מדידה  טו.  
כולל       מחירם  במקום.  מורכבים  ביחידות,  מדדים  למייהם  האביזרים 

מחיר  מתאימים.  התקה  או  חיזוק  וסידורי  רקורדים  גדיים,  אוגים 
  הבקרים כולל את החווט בין הרגש לבקר.
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07.3.22  

    סוגי צרת במבה
  פרוט כללי של סוגי הצרת בבין. מפרט מיוחד לגבי כל ציור יובא בהמשך.להלן    
  וחמים מים קרים  א.  
  או מולטיגול  .S.P –בירידות לקבועות  1/2"-3/4צרת בקוטר "    
  . 40מגולוון ללא תפר סקדיול  -    ½"-2"צרת בקוטר     
    40במבה: מגולוון ללא תפר סקדיול   -ומעלה    3צרת בקוטר "    
  בקרקע: שחור עם ציפוי מלט פימי ושרוול פלסטי חיצוי.     
  דלוחין   ב.  
  צרת פוליפרופילן בקירות ובמילוי רצפה באזור שרותים.    
  או יציקה בתקרות מומכות.  HDPEצרת     
  שפכים   ג.  
לקולטים     ברזל  יציקת  הקומות צרת  בתקרות  אופקית  לצרת  ולמערכת   , 

  מרתף.ההקרקע ו תוהאיסוף בקומ
    ן מתחת רצפת הבי HDPEצרת יציקת ברזל או     

  
  יקוז מזגים ויקוזי פירים   .ד  
  . HDPEמגולוון דרג ב', פוליפרופילן לשפכים או -ציורות סמויים בקירות     
  .HDPEצרת  -ציורות גלויים בפירים       
  בהדבקה. PVCאו   HDPEצרת   –ציורות גלויים בתקרות     
  מי גשם  ו.  
בקירותציורות       או  גלויים  בקורת  אכיים  תא  עד  בקרקע  אופקית    -   וצרת 

  . שחור מצופה מלטציור 
  כיבוי אש  ז.  
  , מוברגים. 40ציורות מגולווים סקדיול   -  1"-2קוטר "    
  , מרותכים. 40ציורות מגולווים סקדיול  - 3"-4" קוטר    
  פלסטיציור שחור מרותך. ציור בקרקע עם שרוול  -ומעלה  6קוטר "    

  חיצוי. 
  ראה מפרט מערכת כיבוי אש אוטומטית. - כיבוי אש אוטומטי  ח.   
    
  ביוב   ט.  
  884ציור פי.וי.סי. לשפכים דופן עבה לפי ת"י     
    
    
   מערכת כיבוי אש אוטומטית  07.3.28

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

ותבוצ תתוכן  בכפוף(ספריקלרים).  ישראלי    ע  (זהה    1596לתקן 
אמריקאי   לתקן  ובהתאם  NFPA-13)כמעט  האחרוה    במהדורתו 

  .34להחיות המופיעות במפרט הכללי פרק 
ידי    ב.     על  ורק  אך  תבוצע  לביצוע    מבצעהעבודה  מוכרת  חברה  שהיו 

  שים לפחות.  3ובעל סיון מוכח של  מתקי כיבוי אש אוטומטיים
מות       החברה  הסמכת אישור  על  המעידים  מסמכים  בהצגת  ה 

  החברה, ביטוחים מתאימים.
ברזים,   ג.      צרת,  כגון  האוטומטית   האש  כיבוי  מערכת  מרכיבי  כל 

וכו', התקתם, הפעלתם ובדיקתם   שסתומים, פרסוסטטים, מתזים
ב המופיעים  לתקים  בהתאם  יתרו  NFPA- 13-יהיו  הפרקים   כל 

על והמאושרים  רשות-הרלווטים  (תקי   ידי  אש  לכיבוי  מוסמכת 
(FM/LU.  

היו    ד.       התוים,  הקטרים  לרבות  והמתזים,  הצרת  פריסת  סימון 
לתת  וועד  בלבד  הקווים    עקרוי  למיקום  באשר  איפורמציה 

  הראשיים ומיקום המתזים. 
מערכת     . ה תבוצע  הפימית  החלוקה  של  תכון  אין  בהם  בשטחים 

בהכ מתחשבת  שאיה  רשת  לפי  החלוקה  הספריקלרים  עם  רח 
  הפימית העתידית.
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הקבלן         יבצע  והתקרות,  הפימית  החלוקה  תכיות  קבלת  עם 
התקרות,  בתכיות  הדרש  המקום  אל  הראשים  מקום  של  התאמה 

  ובשלוב עם עבודת קבלן התקרות וקבלי מערכות אחרים.
לפי        הקיימת,  הצרת  ריקון  השאר  בין  כוללת  ההתאמה  עבודת 

ב בצוע  וכן  חדשות.הצורך,  לחץ  לעיל    דיקות  האמר  עבור  התשלום 
    כמופיע בסעיף אופי המדידה. 

ככל   ו.     המתזים,  את  למקם  יש  מומכות  בתקרות  מתזים  בהתקת 
אסטטית.   התקה  שתתקבל  כך  הפלטות  במרכזי  מתאפשר,  שהדבר 
יש   תקרות  תאום  תכית  הביצוע  לקראת  יקבל  והקבלן  במידה 

המסומי במקומות  המתזים  את  להתקין  תואם  הדבר  עוד  כל  ם 
  החיות התקן. 

(בדיקת   .ז     רצופה  בקורת  תוך  יעשה  הסופי  ואישורה  העבודה  ביצוע 
או התקים  מכון  של  רשות   התקה)  ידי  על  שימוה  אחר  גוף  כל 

  הכיבוי. 
בקשה         טפסי  התקים  למכון  הקבלן  יגיש  והאישור  הביקורת  לצורך 

 כיות ביצוע מפורטות (שיקבל מהמתכן), ת  בצרוף חישוב הידראולי
 מבוססות על התכיות שיקבל מהמתכן  שיוכו על ידי הקבלן ואשר

תעלות,  קירות,  (קורות,  בשטח  הביצוע  לתאי  ידו  על  ומותאמות 
רשימת וכו'),  תאורה  גופי  מומכות,  דפים    תקרות  אביזרים, 

  דרש על ידי מכון התקים. יקטלוגים רלווטיים וכל דבר וסף שי
  יל בביצוע העבודה לפי קבלת אישור מכון התקים. אין להתח      
עבור         התשלום  לרבות  התקים,  מכון  אישור  בקבלת  הכרוך  כל 

  מדד בפרד. (בדיקת תכון וביקורת התקה), הבדיקה למכון, 
של    . ח     לחץ  בדיקת  תעבור  הספריקלרים  אטמוספירות   13.6מערכת 

  שעות ללא כל זילה.  24למשך 
פקת והמבצעת את מערכת הכיבוי האוטומטית חייבת החברה המס  .ט     

  מתאים לושא.  להמציא כיסוי ביטוחי
הסופי    .י לביצוע  בהתאם  התכיות  את  הקבלן  יעדכן  העבודה  בגמר 

  . 2000המאושר. העדכון מבוצע במערכת תיב"מ, אוטוקד 
(  .יא      הציוד  וחיווט  בקרת    חיבור  למערכת  וכו')  זרימה  מפסקי  ברזים, 

ת בבין  קבלן  האש  על  כאשר  הבקרה  מערכת  קבלן  ידי  על  עשה 
  התברואה לסייע ולתאם החיבורים. 

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

  צרת  . 2
המים     .א אספקת  מגולוות,  למתזיםצרת  פלדה  צרת  סקדיול   תהיה 

לתקן  10 יתאימו יהצ  ASTM A-795.    בהתאם  והספחים  ורות 
  לפחות.  PSI 175דה של ללחץ עבו

ואביזרי   ב.     מחורץ  ציור  בשיטת  מחוברת  והספחים  הצרת  מערכת 
כדוגמת. מהיר  שייים    חיבור  בליטות/  עם  יהיו  החיבור  אביזרי 

(לצורך   המחוברים  הציור  חלקי  שי  בין  חשמלית  רציפות  היוצרות 
לצורך   מתאימים  יהיו  יבשה  מערכת  צרת  אטמי  הצרת).  הארקת 

  זה. 
מיציקה    .ג      יהיו  וכו')  הסתעפויות  זויות,  (מעברים,  הספחים  כל 

  ומחוברים באותה שיטת חיבור.
בקוטר  .ד     למתזים  ציורות  1"-1.25"  צרת  באמצעות  גם  לבצע  יתן   ,

סקדיול תפר,  ללא  ובאמצעות 40  מגולווים  בהברגות  מחוברים   ,
  ספחים מגולווים מיציקה. 

ובהתא   . ה שיוגדר  כפי  מסוימים  ציור  במקומות  (למשל  לצורך  ם 
הסקה או צרת ייקה מהמאגר ועד המשאבות) תהא הצרת גלויה 

וציור פלדה ת.י.    4מגולוון ללא תפר, מרותך עד קוטר "  40סקדיול  
  ומעלה.  6מגולוון מרותך בקוטר " 530

ת.י.     .ו לפי  מפלדה  יהיו  בקרקע  פימי   530ציורות  מלט  ציפוי  עם 
תלת חרושתית  חיצוית  כדוגמת ש-והגה  שחול  מפוליאתילן  כבתית 

APC    ס"מ מסביב.   15מתוצרת "אברות" או שווה ערך. עטיפת חול
  ספחי צרת יהיו מיצור חרושתי, מצופים מלט פים.  

  חיבורי הצרת ייעשו בריתוך לפי החיות היצרן.        
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היצרן.        להחיות  בהתאם  חיצוית  והגה  פימי  מלט  ציפוי  תיקוי 
  יאושר לאר לקוטר ייעשו בעזרת מעברים קוים. מעברים מקוט  ז.    

  בושיג.  שימוש במופות מעבר מסוג
בחשבון   . ח     ויביא  יציבה  בצורה  ייעשה  ולקירות  לתקרה  הצרת  עיגון 

  והדימיים שיופעלו על הצרת.  את העומסים הסטטיים
על הקבלן להתחשב בזמן ההתקה בכל המתקים הקיימים במבה   . ט    

הפ כל  שלולמוע  למערכות   רעה  (ספריקלרים)  מתזים  מערכת 
מיזוג תאורה,  החשמל,  מערכת  כגון:  במבה  אויר,   אחרות 

  איסטלציה סיטרית וכדומה. 
  שטיפת הצרת  . י    
התקתה.         טרם  וכו'  שבבים  זרים,  מגופים  תוקה  הצרת  כל 

השבבים ייעשה במברשת   במקרים של קידוח בצרת מובילה, יקוי 
  ת בלחץ מים.ושטיפת המערכ

  ה צביע  . 3  
בהתאם   א.       תצבע  אקוסטיות  בתקרות  והסמויה  הגלויה  הצרת  כל 

  ללוח גווים שיקבע המפקח. 
סיטטית     .ב במערכת  תצבע  מגולוות  עמיד.צרת  סופר  היקוי   מסוג 

של   BC-70  "ארדורוקס"  כדוגמת  הראשון משמים באמצעות ממיס
בצבע  ה ".  עש"כימת גלווקוצביעה  מסוג  ויסוד  לפחות   2-ט  שכבות 

כללי   עובי  עליון.  סיטטי  וספת   120צבע  אופציה  לפחות.  מיקרון 
  היה ציור מגולוון צבוע אפוקסי חרושתי. 

יהא    ג.      היסוד  צבע  סיטטית.  במערכת  לצבוע  יש  פלדה  תמיכות 
  מטיפוס ממיר חלודה. 

  מיקרון.  120עובי מיימלי של הצבע בכל המקרים   ד.     
  התאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע. הצביעה ב  ה.     
  כל עבודות הצביעה, סימון, שילוט וכו' כלולות במחירי היחידה.   ו.     
  תמיכות ומתלים  . 4  
תמיכות צרת אספקות תהייה חרושתיות עשויות מפלדה מגולוות    א.    

"יויסטרט", האביזרים   כדוגמת  סדרת  וכל  "מופרו"  או  "רוקו" 
לווה המותאמות לתקי  הNFPA-13.  

צורות,        של  קבוצות  ועבור  בודדים  צורות  עבור  יבוצעו  התמיכות 
  בהתאם לתוואי הצרת. 

מותאמות    ב.     ויהיו  במבה  קוסטרוקטיבי  לאלמט  יחוזקו  התמיכות 
במקומות הצרת.  מספר   לעומס  לתמיכת  קוזולים  דרשים  בהם 

  צורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקוזול. 
  ם בין הקוזולים על פי המופיע בתכיות הפרטים.המרחקי      
  כל התמיכות והבסיסים כלולים במחירי היחידה השוים.  . ג     
  שרוולים ומעברים  . 5  

או    .א שרוול  התקת  ידי  על  יעשו  מוגים  אזורים  דרך  צרת  מעברי 
(כדוגמת   מתאימה  הכל LINK SEALאו    BST  ,MCTמסגרת   (

  ורף. בהתאם לדרישות והחיות פיקוד הע
מתכת    .ב שרוולי  באמצעות  יעשו  אש  קירות/תקרות  דרך  מעברים 

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

  ציוד ואביזרים  . 6  
  כללי     
  .FM/ULהציוד והאביזרים יעמדו בתקי     
  פי תקים והוראות היצרים. -אביזרים עלהתקת הציוד וה    

  מתזים  א.     
מטיפוס         יהיו  שיותקו   PENDENT ,UPRIGHTהמתזים 

,SIDEWALL     ,טמפ' הפעלה  ומקדמי זרימה כמצוין    וכו' בקטרים
  בכתב הכמויות ו/או בתכיות.

 ,TYCO  )(STAR, GEM, CENTRAL  RELIABLEהמתזים תוצרת        
VIKING,  , GLOBE.  
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  ברז אזעקה  ב.     
ברז האזעקה יהיה מיועד למערכת רטובה עם לחץ מים משתה. ברז        

אל כולל  מפסק   חוזר,-האזעקה  יקוז,  ברזי  לחץ,  שעוי  בילום,  תא 
לבין,    לחץ יותקן מחוץ  המים  פעמון  עם מוע מים.  פעמון  חשמלי,  

  במקום שיאפשר שמיעתו. 
  מפסק זרימת מים  ג.     

המופעל          החשמלי  שבשבת -עלהמפסק  באמצעות  מים  זרימת  ידי 
על מים-יופעל  אחד   ידי זרימת  ממתז  הפלטת  המים  לכמות  השווה 

  או יותר. המפסק יחובר ללוח התראה. 
     
  מגוף שער  .ד    
מטיפוס       יהיה  שער  ומחובר     O.S &  Yמגוף  מפלדה  עשוי  המגוף 

מהירים. המגוף ייעל במצב פתוח (או    באמצעות אוגים או מחברים
  שרשרת ומעול.  ר, כמוגדר בתכית) באמצעות סרט אבטחה אוסגו

חשמלי          מפסק  יותקן  כוכבית(*)  עם  בתכית  המסומים  במגופים 
  לקבלת אתראה על ברז סגור.

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

מחברים עם  או  אוגים  בין  מותקן  הברז  אלסטומרי,    מהירים. 
  מצוייד במורה מצב ובשרשרת סגירה.

חשמלי         מפסק  יותקן  כוכבית(*)  עם  בתכית  המסומים  במגופים 
  לקבלת אתראה על ברז סגור.

  חוזר-אל  . ו     
  מטיפוס מדף, מיועד להתקה אופקית או יהיה חוזר-שסתום אל      

  אכית.
  השסתום עשוי מפלדה ומחובר באמצעות אוגים.      
  ידי פתח חיצוי. -קוי עלהשסתום יתן לי      
  ברז הסקה  .ז    
       " כפול  ברז  מטיפוס  יהיה  הסקה  חיבורי    X2"3ברז  עם  (תאומים) 

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

  ארון מתזים רזרביים   . ח
מ       ספריקלרים  ראשי  ובו  רזרביים  לספריקלרים  המותקן ארון  סוג 

התקן,  במערכת ע"פ  להתקת   וברמות  מתאימים  מפתחות  זוג 
  הראשים וסט תוכיות.

  הארון יהיה מחומר פלסטי בגימור אדום.      
  כמות הארוות כדרש על פי התקן בהתאם לכמות וסוג המתזים.      
  אופן המדידה    .7  
  צרת  א.    
הסתעפויות    י אורך הספחים כגון זויות,ו ביכמדד לאורכה  תהצרת        

ו וכו'וכו'  מסים  ברזים,  כגון  האביזרים  אורך  הם   ביכוי  כאשר 
בפרד אתמדדים  כולל  הצרת  מחיר  הספחים  .  אים   כל  (כאשר 
, אמצעי החיבור, תמיכות, שרוולי מעבר, צביעה וכו'  מדדים בפרד)

  ופועלת.  לקבלת מערכת מושלמת
  מתזים  ב.    
כשהם         יחידות  לפי  יימדדו  במקומם. המתזים  וקבועים  מחוברים 

    הרוזטה הטלסקופית.  מחיר מתז שקוע כולל את 
  אביזרים  ג.     
ההסקה,         ברז  הזרימה,  מפסקי  האזעקה,  ברז  השוים:  האביזרים 

אל מגופים-שסתומים  כשהם    חוזרים,  ביחידות  יימדדו  וכו' 
  מורכבים במקומם ופועלים. 

ש  ד.     לפי  עוד  מתזים  יבוצעו  בהם  אשר  הפימי  בשטחים  הסידור  ידוע 
מכן ולאחר  שטחים  לפי    באותם  המערכת  ולהתאים  לשות  דרש 

המערכת   של  והתאמה  שיוי  יבצע  הקבלן  וההתאמה.  החלוקה 
  והתשלום יהא כדלקמן: 

  פרוק הצרת המתבטלת כלול במחירי היחידה.  -
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חדשים  - יתקין  והקבלן  למזמין  ימסרו  שיפורקו  מתזים 
 ויקבל תמורה עבורם. 

שיעשה   - עבורה  צרת  ישולם  חוזר  שימוש  ממחיר   50%בה 
 היחידה. 

ל       שדרשה  לגבי כל שטח  היו  ללא תלות סידור זה  התאמה,  בצע בו 
  בגודלו.

הכת   . ה  + הידראוליים  חישובים   + מעודכן  רשת  אופין 
לאישור   למעבדה  החומר  והגשת  קיים  מצב  תכית 

  כלולים במחיר העבודה ולא תיתן תוספת מחיר . 
  

     ת סחרורמשאבו  07.3.30
  משאבות סחרור להסקה ומים חמים יהיו בהתאם למפרט הכללי, פרק   א.   

16048 .  
  . ON-LINE)מותקות ישירות על הקו (  2משאבות עד קוטר חיבור "  ב.  
  משאבות בקוטר גדול יותר מותקות על בסיס.    
  סבל"ד מיועדים לעבודה בחוץ.  1450מועי המשאבות   ג.   
למים  ד.    הסחרור  לעבודה    משאבות  מותאמות  תהייה  סיטריים  חמים 

  במערכות פתוחות של מים חמים. 
  מעלות צלזיוס (דרישת 100אטמ' וטמפ'  8המשאבה מתאימה ללחץ עבודה   ה.   

  מיימום). 
  תוצרת אירופה ארצות הברית או יפן בלבד. . תוצרת מומלצת  ו.   
  אופן ההתקה  כלול במחיר   ז.   
ן פועלות במקום. מחירן כולל סידורי התקה משאבות מדדות כיחידות כשה    

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

  
     תאי בקורת   07.3.31

  . 658תאי בקורת יהיו מחוליות טרומיות לפי ת.י.   א.   
גובה       עד  מווליטית  מיציקה  ודופן  תחתית  עם  עשויים  ס"מ   30התאים 

תאים  שיהוו  או  קדוחים,  פתחים  ועם  הכיסה  ציור  פי  מעל  לפחות 
עם  טרומי  מבטון  וחיצוי  מפוליאתילן  תחתון  פימי  חלק  עם  משולבים 

  תעלות זרימה מובות וכיסות ויציאות מוכות לחיבור צרת.  
  )EN-124 1994(  489התקרות והמכסים יהיו טרומיים, טיפוס ב.ב. לפי תקן   ב.   

  :מןכדלק
- 125טיפוס    –)  , מבה חיהבמקומות ללא תועת רכב (גיון, מדרכה    -

  B.  
  . D-400טיפוס  -במקומות עם תועת רכב  (חיה, כביש וכו')      -    
אטם    ג.   באמצעות  העליוה  והחוליה  התקרה  בין  וכן   החוליות   בין  האטימה 

  אלסטי על בסיס ביטומי כדוגמת "איטופלסט" מתוצרת וולפמן. 
בגובה    . ד   התאים  יהיו  גיון  לפי    10באזורי  או  הסופיים,  הקרקע  פי  מעל  ס"מ 

  החיות אדריכל הפיתוח או המפקח. 
ס"מ מתחת האספלט כאשר רק    20תאים במשטח אספלט יבוצעו עם תקרה    ה.   

  הפקק ומסגרת המתכת שלו יהיו בגובה פי האספלט. 
שוים    ו.    ריצוף  במשטחי  או  גרוליט  במשטח  חומר תאים  עם  אך  כ"ל  יהיו 

  זהה למשטח, יצוק בתוך הפקק.
תקרה    ז.   עם  יבוצעו  מרוצף  במשטח  מכסה    20תאים  עם  המשטח  מתחת  ס"מ 

מרובעת   מסגרת  הכולל  ברזל  מיציקת  עשוי  מרובע   60x60עליון  ופקק  ס"מ 
תוצרת    66עם הכה להחת אבי הריצוף בתוכו. המכסה כדוגמת דגם כרמל  

  וולפמן. 
מת  ח.    טרומיים תאים  תאים  יהיו  וכו',  חיה  במרתף  כגון  בטון,  משטחי  חת 

מוכים (רצפה וקירות) עם תקרה טרומית מתחת רצפת הבטון כאשר הפקק 
זהה   הפקק  וגימור  הבטון  במשטח  יצוקים  הבטון.לוהמסגרת  מתחת   גימור 

ב מזוין  מבטון  בסיס  לבצע  יש  התא  של   30-רצפת  הבטון  עטיפת  אל  הקשור 
  הבטון.  הצרת ואל רצפת

החיות לקוטר התאים כפוקציה של עומקם (אם לא צויין אחרת בתכיות)   ט.   
  ן:מיהיו כדלק

  ס"מ.  50ס"מ, פתח  80עד עומק  60קוטר      
  ס"מ.  50ס"מ, פתח  125עד עומק  80קוטר      
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  ס"מ. 60ס"מ, פתח  250עד עומק  100X80או מלבי  100קוטר      
  ס"מ.  60ס"מ, פתח  250על עומק מ 120X100או מלבי  125קוטר      

"איטוב  י.   כדוגמת  מתאים  שוחה  מחבר  באמצעות  לתא  הציור  יב" חיבור 
  מיוחדת עשויה פי.וי.סי.  תוצרת וולפמן או מופת חדירה

  ס"מ ומעלה יהיו עם חוליה קוית עליוה.  125-ו 100תאים בקוטר    יא.   
  מפלים יעשו לפי החיות הבאות:   יב.  
  : על ידי עיבוד הקרקעית (כלול במחיר התא).ס"מ  40עד הפרש     
  ס"מ: מפל פימי או חיצוי כמצוין בתכית (משולם בפרד).  40מעל      
יעשו   יג.   לא  אך  הביוב,  תאי  לגבי  לעיל  כאמור  יהיו  גשם  מי  ליקוז  בקורת  תאי 

  בתוכם תעלות זרימה.
כבסיס    יד.   והתיעול  הביוב  מערכת  של  מדידה  לבצע  יש  העבודה  להכת בגמר 

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

התא,   לתוך  תעול  הביוב/  צרת  לכיסת  מיוחדים  אביזרים  מכסים,  הדרוש, 
  מדידה בגמר הביצוע, קומפלט.

  ה ./שוחות פלסטיק תחמדדה כמו שוחות בטון כולל המכס                             
  

  . יהיו מבטון–תאי יקוז  7.3.33
  

  אספקת מים למערכות הכיבוי השוות .                   12
עירוית בלחץ גבוה עם מקטין לחץ  ובוסף מאגר מים רשת •       מקור המים יתבסס על 

  ומשאבות !
יות  כולל ציורות הזה בהתאם לתכון שיבצע הקבלן, על פי התקים, הוראות מפרט זה והח

  יועץ הבטיחות.
•       כמות מים תספיק עבור כלל המערכות מופיעות בהחיות יועץ הבטיחות והתקים 

  הרלווטיים, לרבות הגה על קוסטרוקציה , במידה ודרש ,
  אוטומטי .  הידרטים חיצויים מערכות במים וכיבוי 

  
  עמדות כיבוי אש.                   13

עמדות כיבוי אש סטדרטיות בכל הגר עשויות מפח צבוע, בהתאם  •       יסופקו ויותקו
  להחיות יועץ הבטיחות. 

  •       העמדות יוצבו לאורך קירות ההגר במקומות כפי שיתואם עם הקבלן הראשי. 
מ' קומפלט,  ,  30, גלגלון תיקי באורך  120x80x30•       כל עמדה תכיל : ארון פח במידות 

  ,  2ברז שריפה  " 
,  מפתח  DINרב שימושי מאושר  2"מטר,  מזק   15כ"א  DINשי זרוקים מאושרים  2

  ק"ג כ"א. 6מטפי הלוטרון במשקל , DIN  2מאושר  2x3שטורץ 
  ברז השריפה יותקן מחוץ לארון וישולט כ "ברז לצורכי כיבוי אש בלבד". 

  
  

  הידרטים חיצויים.                   18
טים חיצויים בעלי ראש כפול על פי דרישות יועץ הבטיחות וכל התקים •       יותקו הידר

  והתקות הדרשים. 
  •       במידה וידרשו מפחיתי לחץ להידרטים ה"ל, יש לכלול זאת בהצעת המחיר. 

  •       לא תשולם כל תוספת מחיר בעבור זה. 
  מתקי חימום מים   .ח

  דודי חשמל  
 בחלקיו הרלווטיים  579רישות ת"י יפוי אמייל ויתאימו לדדודי חשמל יהיו בעלי צ          

כל דוד יסופק עם שסתום פורק לחץ  ויקוז לפורק לחץ   –שות אחריות  8לדודים יתו  
  לסיפון פעיל . 
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  חשמל מתקי -  08פרק 
  

  לליכ 08.01
  

  לליכ 08.01.01
  החשמל, מתקן לביצוע המיימליות הדרישות את  לקבוע להלן, המיוחד  והמפרט הכלליים המפרטים כוות

 בכתבי המופיעים היחידה במחירי כלול במפרט  סעיף כל לרבות שמוגדר מה כל  ספק הסר למען תקשורת.

  כיוון,  חיווט, אספקה, הובלה, ולמפרטים, לתכיות בהתאם שמתבקש מקום  בכל התקה לרבות כמויות,

  והפעלה. הרצה  יישור, פילוס,
  תשע"ה, אלול – שמיית מהדורה 08 הטכי מהמפרט גורע ואיו בלבד תמציתי  היו הכמויות בכתב אוריהת

 ולא זה  במכרז יןהמצו לפי הציוד את לתמחר חייב  הקבלן זה. לפרויקט המיוחד ומהמפרט 2015 ספטמבר

  אחר.  ציוד
  

  דות במפרטעבו 08.01.02
  מפרט זה מתייחס  לביצוע המתקים הבאים:

 מתקי חשמל לתאורה כוח ופיקוד   .א
 מערכת משולבת כריזה וגילוי אש  .ב
 לוחות חשמל מתח מוך  .ג
 תאורת חירוםתאורה ות ומערכ  .ד
 תקשורת מחשבים  . ה
 מערכות בטחון  . ו
 מערכות לוות כגון מערכת דו סיטרית בטיחות  . ז

  

  תאי סף  08.01.03
של   בשטח, בורצי  בביייעמוד בכל התאים כמפורט להלן: בעל יסיון  אשרהעבודה תבוצע ע"י חשמלאי 

 אחד כל  3X630A שלגודל חיבור ב מתח מוך מתקי 2מ"ר עיקרי לפחות, בעל יסיון של לפחות  10,000
תקשורת)  קווי(החת  240  סיווג, 5 סוג(חשמלאות)  160' א קבוצה סיווג ובעל  האחרוות בשתיים לפחות

  מהדס או הדסאיתאורת רחוב ובעל רישיון חשמלאי   270, 5(החת קווי חשמל) סוג  250, וסיווג 2סוג 
  .  מתאים ובר תוקף

  .מהדסבשטח יהיה בכל עת מהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל רישיון חשמלאי 
להיות בעל צוות אורגי של החברה (רשומים בחברה), צוות זה הוא הצוות אשר יעבוד קבלן החשמל חייב 

  בשטח. 
יש להגיש מסמכים רלווטיים כולל רשיוות בתוקף של קבלן החשמל על מת לקבל אישור בכתב של 

  המפקח המאשר את קבלן החשמל. 
  

  ביצוע המלאכה 08.01.04

לחוקים כלליים אחרים של המקצוע    טים,ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפר  .א
על    גבעתייםעיריית    וכן בהתאם לתקות למתקי חשמל (חוק החשמל תשי"ד), לדרישות המקובלות של 

ולהוראות המפקח ולשביעות חברות סלולריות  חברת החשמל, חברת בזק, חברת הטל"כ,    כל מחלקותיה,
הקשורי תיקוים  אלו  אי  להציע  הקבלן  ברצון  אם  את  רצוו,  להמציא  עליו  יהא  המתקים,  בתכון  ם 

העבודה   ביצוע  המערכת.  של  לפועל  הוצאתה  לפי  ובכתב   מראש  אישורו  את  ולקבל  למפקח  הערותיו 
  ייעשה ברמה מקצועית מעולה.  

איו מתאים   המפקחיפרק, יתקין, יחליף על חשבוו הוא כל אביזר או חלק אחר במערכת שלדעת  הקבלן    .ב
  .פקח לא יכסה שום חלק של המלאכה לפי שבדקה ע"י המ לדרישות ה"ל. הקבלן

אור המלאכה או בין תכיות הביין והריהוט לבין תכיות המערכות יבמקרה של אי התאמה בין ת  .ג
  ה"ל, על הקבלן להעיר על כך את תשומת ליבו של המפקח לפי ביצוע של כל מלאכה או חלק ממה. 

  ידי המפקח והקבלן מתחייב להוג בהתאם לתיקוים. הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה ב
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  בדיקות והרצה.  08.01.05
על הקבלן לבדוק את כל המתקים והמערכות בפרקי המשה הבאים בהתאם להוראות המפקח, לתיאור 

  המפרט להלן, ולתוכיות הלוטות.
המתקן והכתו הבדיקות תהייה חלקיות ובהתאם להתקדמות העבודה ועד לבדיקת הסופית עם השלמת 

  למסירה. 
עם סיום כל העבודות ובגמר כל העבודה, יש לווסת את כל הציוד האוטומטי לפעולה תקיה ולאזן פאזות 

  בכל הלוחות. 
  ויסות. האיזון, הכיוון והשרות תמשכה במשך כל תקופת האחריות .ופעולות ה

  בדיקות, להלן.  08.19הבדיקות יתבצעו בהתאם לפרק 
  

  ביקורות.  08.01.06
חשמל מוסמך  ביקורת בודק , ו על הקבלן להעביר ביקורת חברת חשמל כלולה בעלות סעיפי כתב הכמויות, 

  .המתקןכולל תשלום עבור ביקורת הכוללת סריקה טרמוגרפית ,לכל מתקי החשמל,   3סוג 
פקח הבודק יאושר ע"י מפקח החשמל לפי תחילת עבודתו. במידה ויימצאו ליקויים ע"י הבודק או ע"י המ

כלל יתבצעו בדיקות חוזרות עד לקבלת דו"ח קי ללא הערות מצד הבודק או המפקח, למען הסר ספק 
  . 08.19, הבדיקות התבצעו בהתאם לפרק הבדיקות הים על חשבון הקבלן

  

  מסירת המתקן.  08.01.07
בהתאם   בכל ביקורת של המפקח במתקן יגיש הקבלן למפקח טופס בדיקות שעליו לבצע לפי הביקורת.

  בדיקות להלן.  08.19רק לפ
  הטופס ימולא יום לפי ביקורת המפקח במתקן.

  ל את המתקן ללא עמידה בכל תאי הטופס ה"ל. במודגש בזה שהמפקח לא יק
  

  פרטים, חוקים, תקות מ 08.02
  , חוקים ותקות הבאים, במהדורתם התקפה האחרוה:למפרטיםכל העבודות תבוצעה בהתאם 

 זה.המיוחד  מפרט 08.02.01
) בהוצאת הועדה  2015אלול תשע"ה, ספטמבר  –מהדורה שמיית   08 הכללי למתקי חשמל (מפרט  המפרט 08.02.02

 . רתו האחרוהודהבמ המיוחדת הבין משרדית
 ותקותיו.  1954 – דחוק החשמל התשי" 08.02.03
 על כל חלקיו הרלווטיים 1220תקן ישראלי  08.02.04
 1001תקן ישראלי  08.02.05
 1חלק  1173תקן  08.02.06
 2.22חלק  20תקן ישראלי  08.02.07
 5281ישראלי תקן  08.02.08
 61439תקן ישראלי  08.02.09
 755תקן ישראלי  08.02.10
 התקים הישראליים  08.02.11
מוך, דרישות  לוחות מיתוג ובקרה למתח – 372מפרטי מכון התקים, כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ  08.02.12

 לא מקצועיים, לוחות חלוקה.  מיוחדות ללוחות למתח מוך המיועדים להתקה במקומות גישים לאשים
 חיוך חוזר מכ"ל משרד ה 08.02.13
 . DIN-ו IECהתקים הבילאומיים, כמו  08.02.14

  

  תאי האקלים 08.03

  .70%ולחות יחסית עד  C +65טמפרטורה מקסימלית: 

  . 100%ולחות יחסית עד  C   -5טמפרטורה מיימלית:
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  התאים להתקה חיצוית: 
  מ"מ לשעה.  60עוצמת הגשם המקסימלית: 

  ק"מ לשעה.   30עוצמת הרוחות: לפחות 
  

  הרמויות  08.04
- , עלהאירופאי הקבלן אחראי, חוזית, למסירת מתקן בעל רמת הרמויות שאיה חורגת מדרישות התקן

כן, הקבלן חייב לבדוק את רמת ההרמויות לפי מסירת המתקן ואם יתברר שרמת ההרמויות עולה על  
  המותר בהתאם לתקן, חייב הקבלן להתקין, על חשבוו, מסי הרמויות.

  

  כבלים ומוליכים 08.05

  כללי 08.05.01

בעלי   ,XY,N2AXY2N(כבה מאליו), מטיפוס   FRוולט יהיו מסוג  1000כל כבלי ההזה למתח של עד 

תוצרת סירג'י או שווה ערך מאושר (במידה והקבלן רוצה להציע שו"ע עליו לבצע חישובי מפל  UV הגת 
  .מתח וכושר העברת זרם עם תוי היצרן שאותו רוצה הקבלן לספק) 

הכבילה תעמוד בדרישות תקות החשמל "העמסה והגה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח מוך בחירת 
    .2014התשע"ד 

מן המתח הומילי בכל  3% -כבלי הכוח יהיו בעלי חתך מזערי בשיעור כזה שלא יגרם מפל מתח גבוה מ
   קודה שהיא במערכת.

ים. לא תותר התקת כבלי כוח בעלי חתך ממ"ר ומעלה יהיו בעלי מוליכים שזור 10כבלים בחתך של 
  סקטוריאלי אלא במקרים בהם צוין במפורש שמותר להשתמש בכבלים כאלו. 

  שטח חתך האפס יהיה זהה לשטחת חתך הפאזות. 
כבל מתכווץ -ראש-ידי כפפת-ממ"ר ומעלה ייאטם על 16קצוות כל כבל בחתך  מביים,-בהתקות פים

  . M3מתוצרת רייקם, או אלסטימולד, או 
הקצוות לחיבור בין כבלי האלומייום לציוד  2-עבור כבלי אלומייום, כלולים במחירם עלי כבל ב

  מחושת. הכבלים יהיו טולי הלוגן בלבד. 
כבלי החשמל כלולים בתוכם את כל הלשות, סופיות, עלי כבל מובדלים, עלי כבל פין, מחברים וכל הכרוך 

בלי יוצא מן הכלל תכלול על כבל ייעודית מובדל לחיבור בין  ם יוהאלומילהתקה מושלמת. כל כבילת 
במישרין לפס או למחבר מהיר ללא פין מובדל או על   םאלומייולחושת. לא יאושר חיבור כבל  םאלומייו

 50לאלמטים בלוח כאשר שטח החתך גדול מ  םלא יאושר חיבור ישיר לכבילת אלומייו כבל מובדלת.
  ממ"ר.

  
 , מחיר08.10תת פרק  מיועדים לעבודות שאין כלולות במסגרת קודות החשמלאשר מוליכים וכבלים 

כל חומרי העזר וכל  כולל מובילים, מוליכים,  המוליךספקה והתקה וחיבור של אכולל  הכבל והמוליך 
  העבודות הדרושות להחת הקו וחיבורו. 

  
  

 סופיות ומחברים 08.05.02

כבלי החשמל כלולים בתוכם את כל הלשות, סופיות, עלי כבל מובדלים, עלי כבל פין, מחברים וכל הכרוך 
בלי יוצא מן הכלל תכלול על כבל ייעודית מובדל לחיבור בין  ם האלומייולהתקה מושלמת. כל כבילת 

במישרין לפס או למחבר מהיר ללא פין מובדל או על   םאלומייולחושת. לא יאושר חיבור כבל  םאלומייו
בחום ( כפפה   תבמפצלת מתכווצ בקצותיהתסתיים ממ"ר ומעלה כולל  10מחתך כל הכבילה  כבל מובדלת.

  REYCHEM) עם דבק כדוגמת 

 

קווי הזה לחלוות שחרור עשן ולמערכות חיויות יהיו מסוג כבלי חושת עם בידוד טול הלוגים עמיד   08.05.03

דקות ושמירת בדוד   180) במשך  FEמעלות צלזיוס, שמירת בדוד מעטה חיצוי (  800בפי שריפה בטמפ' 

. NHXHX FE 180 E90 דקות מטיפוס  90במשך   VDE 4102-12) עפ"י תקן גרמי  Eמעטה מוליכים ( 
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הכבילה תותקן בתעלות פח אטומות פרדות ממובילי כבילה ירוקה בהתאם להוראות הכבאות וחוק 
  החשמל. 

 

  מוליכים  08.05.04

  וולט. 1000או אופרן למתח של עד   PVCכל המוליכים יהיו בעלי בידוד 
ים, המתחברים כל המוליכים השזורים המתחברים לציוד יצוידו בעלי כבל. קצוות המוליכים השזור

  למהדקים, יצוידו בשרוולים מתאימים.  
  

  סימון כבלים  08.05.05
', בהתאם להחיות המפקח. על  סדוויץידי שלטי -ירוסטה, או על דסקיותידי -סימון הכבלים יבוצע על

ידי  -יחוזקו לכבלים על הדסקיותהשלטים יוטבעו מספרי הכבלים בהתאם למספריהם בתוכיות. 
  אזיקוים (חבקים פלסטיים).

  מטר בין הסימוים.  5הכבלים המוחים יסומו בקודות החיבור, בכל פיה ובמרחקים שאים עולים על 
  . הכבלים המושחלים יסומו בכל שוחה

שיושחלו על כל מוליכי    C.V.Pמוליכי כל כבלי הפיקוד יסומו, בהתאם למפורט בתוכיות, ע"י שרווליות .
  הכבלים. 

חובה לבצע שילוט לפאזות מוליכי  –סימון גידים הן בלוח והן בחיבורים יתבצעו ע"י שילוט בר קיימא 
  האפס והארקות בלוחות החשמל ללא יוצא מן הכלל. 

  

  כבלים שמירה על שלמות ה 08.05.06
חים או תועל מת להבטיח את שלמות מעטה הכבלים במקומות בהם באים כבלים במגע עם קצוות פ

קצוות מתכתיים חדים, יש לצפות את המקומות ה"ל בכיסויי גומי מתאימים לשם יצירת הפרדה בין 
  המתכת למעטה הכבלים. 

  
ובאופן שלא ייגרם לו זק; בהיעדר   ולהוראות היצרן לחוק החשמלרדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם 

   :הוראות יצרן כאמור יהיה הרדיוס הפימי המזערי של כיפוף כבל, ביחס לקוטרו החיצוי, כמפורט להלן 

 מהקוטר החיצוי של הכבל  12פי  -כבל בלי שריון  ) 1(
  מהקוטר החיצוי של הכבל  15פי  -כבל עם שריון   ) 2(

  
המוליכים או הכבלים יבוצעו בתוך תיבות הסתעפות או תיבות חיבור. חיבורים אלו כל החיבורים של 

  יבוצעו באמצאות מהדקים תקיים, המתאימים לחתך המוליכים. 
בכיסת כבל, או מוליך, לתוך תיבה או לתוך אבזר חשמלי יש להגן עליו ע"י ציור שרשורי מתאים ותותב  

  אוטם (אטיגרון). 
  

  SHOPDRAWINGSמות כבלים והגשת  התקת כבלים על סול 08.05.07
  בכל פיר כבלים בביין עבור חשמל או תקשורת, יותקו מובלים לכבלים.

בפיר כבלים יותקו סולמות מגולווים ברוחב הפיר עבור כבלים כבדים, בפיר תקשורת יותקו סלסלות 
  רשת ברוחב הפירים. 

  
מבה  ולבצע חישוב העמסת הסולמות על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכון השחלת הכבלים בתוך ה

% מקום פוי להשחלות עתידיות של כבלים).במידת הצורך  30והרשתות מקודת הראות של מקום שמור (
הכבלים    סולם או רשת לכבלים שיאפשר עמידה בדרישה זו. לאחר תאום עם המפקח, ,על הקבלן להתקין,

יש לחבר לסטיק מתאימים. (את מוליכי ההארקה שיותקו על גבי סולמות יקושרו אליהם ע"י אזיקוי פ
כבלים יחד. קשירת הכבלים  3ממ"ר ופחות מותר לקשור  4). כבלים שחתך מוליכיו ע"י מהדק קדי בלבד

ס"מ בין קודות הקשירה. אם החת הכבלים מתבצעת בשתי  90לסולמות תתבצע במרחקים של עד 
.  ההשייה וקשירתה לסולם לפי התקת השכבה שכבות או יותר, יש לסיים את התקת השכבה הראשו 

  קשירת השכבה החדשה תתבצע בהתאם לתאים שתוארו למעלה וכך כל השכבות. 
תעלות הרשת ותעלות מחורצות ותעלות הפח וסולמות הכבלים המלא כוללים תומכים מגולווים, על קיר 

  או תקרה.
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  4102-12שמספרו  DINהתקת התעלות תעשה בהתאם להוראות התקן תקן  

  . UVעל הגג כל התעלות יהיו פח מחורץ או סולם כבלים ויכללו מכסים מפח למיעת קריה 
  מטר מעוגים עם בסיס בטון לגג למוע פגיעה באיטום.  2.2תעלות על הגג יותקו ע"ג תומכים בגובה 

  מוצר מדף. כאשר הסולמות מותקות בחלל תקרה כפולה בהתקה רגילה יעשה שימוש רק בתומכים
במקום בו צמודים הסולמות/תעלות לקיר ולא יתן להתקין תומכים על קיר המבה , אלא לעמודי בין 

כל  ןמטר לפי דרישות אילו, יבצע הקבלן תומך מגולוון מעמוד הביי 1בלבד ולא יתן לספק תומך כל 

ועליו יתקין את  " בין תומך לתומך Iמקצב של עמוד ועל גבי התומכים יתקין פרופיל פלדה " 
  התעלות/סולמות, כאשר הסולמות יהיו במפלס אחד או שתים.

התומכות (אשר במקרה זה לא יהיו מוצר מדף) יתוכו ע"י הקבלן כולל חישובי העומס הדרשים ויוגשו 
  לאישור המפקח בטרם ביצוע. 

  המשך ביצוע.  לאחר אישור התוכיות, ייצר הקבלן דוגמא ויאשר את הדוגמא אצל כל הגורמים לפי
  

מפרט הגלוון והטיפול בתעלות החשמל והתקשורת והתומכים יהיה זהה למפרט הטיפול/גלוון של כל חלקי  
  המתכת של המבה כמפורט.

  
  במחיר התעלות כלול עיגון לכל המקומות ההתקה בביין לרבות תקרות בטון, תקרות מתכת,  

  " וכו'.CATWALKדפות מעבר טיפול והליכה " 
כל התעלות במתרפים, בחיון ובמקומות חשופים בפרויקט יהיו מפח אטום ובגוון עפ"י בחירת האדריכל 

  לרבות צביעת אביזרי התלייה .

   12 -4102DINי אש לרבות אביזרי התלייה יהיו לפי תקן  כל תעלות הפח חסי
  
  

  או מוביל\ו קרקעית של כבלים-התקה תת 08.05.08
אסור לגרור כבלים לתוך התעלה הפתוחה באמצעות תילי משיכה. בזמן ההחה יש להקפיד שלא ייפגע  

המעטה החיצוי של הכבל. החפיר יהיה מוכן ומושלם במידותיו הסופיות לפי שיחלו בהחת הכבל 

 בכלי מכי או –לאחר קבלת אישור המפקח. אין לבצע שום עבודת חפירה בהתאם לפרטים המצורפים ,

  לאחר שהוח הכבל בחפיר. –בעבודת ידיים 
יד השי בהתאם לחתך האופייי. -המוחים בתחתית תעלה חפורה יסודרו האחד עלמובילים  \כבלים 

  בתוכיות צויו מרחקי ההתקרבות המיימליים המותרים שבין המערכות השוות. 
  של המפקח.  כל חיבור בין כבלים, מקום החיבור ואופן ביצועו, טעון אישור מראש

מת לאפשר התקה מתאימה  -במקומות בהם יש להתקין תיבת חיבורים או הסתעפות תורחב התעלה, על
של התיבה כדי שלא תלחץ על יתר הכבלים המוחים באותה התעלה. תיבת ההסתעפות תוח בגובה שוה  

ק המבטיח שלא ממסלול הכבלים כדי שהכבל המסתעף יוכל לעבור מעל או מתחת למסלול הכבלים, במרח
תהייה השפעות לחץ של כבל על כבל. תיבות החיבורים או ההסתעפות המיועדות להחה ישירה בקרקע 

ידי -תהייה אך ורק מטיפוס המיוצר במיוחד לשם כך בהתאם לסוג הכבל. התיבות המותקות ייבדקו על
  המפקח לפי הכיסוי בעפר. 

ידי -מכלול כבלים המוחים בתעלה משותפת על שכבת המגן תהיה מחומר מסוג אחד. מותר להגן על
מטר מרוחב  0.20 -כיסויים בלוחות בטון או בחומר מתאים אחר. במקרה זה יהיה רוחב כל לוח גדול ב 

מטר מהכבל הקיצוי. מותר להשתמש במרצפות מדרכה או ברכיבי בטון  0.10מכלול הכבלים, ויבלוט 
קרים אלו אסור להטמין את התיבות מתחת למדרכה או אחרים המתאימים להגה על כבלים בודדים. במ

  לרכיב בוי אלא בשטח פוי כדי לאפשר גישה אליהם בלי לגוע ברכיבים בויים. 
  את מקומות ההתקה של תיבות החיבורים יש לסמן באופן ברור ובאמצעים ברי קיימא.

  

  מתחת לביין.  השחלת כבלים לתוך ציורות המותקים בקרקע 08.05.09

 Shop זאת לאחר הגשת כבלים בציורות תתבצע בשיטה שתאושר מראש ובכתב ע"י המפקח,השחלת 
Drawings .לביצוע העבודה  

מת למוע פגיעה  -ידי שרוול משיכה מיוחד למטרה זו על-החיבור בין תיל המשיכה לכבל צריך להתבצע על
  במעטה החיצוי של הכבל בשעת המשיכה.
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ידי יצרן הכבלים ובכל מקרה אין להפעיל על  -העולים על אלו המוכתבים על אין למשוך כבלים בכוחות 
  הכבלים כוחות משיכה העלולים לגרום זק למעטה החיצוי שלהם. 

מעבר הכבלים בשוחות הביקורת יתבצע לאורך קירות השוחה על מת לשמור על גמישות הכבל וגישה 
  וחה אליהם. 

, תוך השארת קטע רזרבי לצורך גמישות או הלוח או הפיר הלאחר ההשחלה יחוזק הכבל אל דפות השוח
  התפעול ובהתאם להחיות המפקח. 

הכבל מן התוף צריך להתבצע, לאחר התקת התוף על גבי תמיכות מתאימות שיתמכו במוט פלדה  שחרור
  שיעבור במרכז התוף, ע"י משיכת קטע כבל בעל אורך שקבע מראש, תוך כדי סיבוב התוף.

הכבל אשר יכיל פגם כלשהו בבידוד, במעטה החיצוי שלו, יהיה כפוף או ימצא בו פגם אחר כל קטע של 
  ייפסל ויוחלף על חשבון הקבלן. 

  
  בכל קצה של כל כבל יש להשאיר לולאה בעלת אורך שתאפשר חיבור וח לציוד. 

  ל האדמה.בין תוף הכבל לשוחה הראשוה יש להתקין גלילי החייה על מת למוע את גרירת הכבל ע
אם דרשים כלים מכיים לשם הרמת הכבל יש להגן על הכבל מפי גרימת זק למעטה החיצוי ע"י שימוש  

  בחומרים רכים שיפרידו בין הכלי המכי לכבל. 
  לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך הציור. 

  

	חיבור קטעי כבלי חשמל (מופות) 08.05.10
ביצוע מופה יהיה אך ורק לאחר אישור בכתב  –לא יאושר לבצע חיבור כבילה ללא ידיעת המפקח 

  מהמפקח. 
  חיבור בין שי קטעי כבל יתבצע ע"י מחבר (מופה) מסוג המחבר של רייקם או ש"ת (שווה תכוות). 

  המחברים יירכשו ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור בכתב מן המפקח.
כבלים חדשים לכבלים קיימים יבוצע בו זמית בשי קצוות כל כבל חדש. אין לבצע חיבור כבל החיבור בין 

וסף באותו תוואי בעת בצוע החיבור. מותר להתחיל בחיבור קטע כבל חדש בתוואי הכבל הראשון רק  
  לאחר הפעלה מבצעית של הכבל הראשון או לאחר בדיקה חשמלית של החיבור. 

  

  הכבלבדיקת בידוד ורציפות  08.05.11
על הקבלן לבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך של כל כבל בוכחותו של המפקח. בדיקות אלו יש 

  :בלבד 3וע"י בודק סוג  לבצע באמצעות "מגר"  ו"גשר" בזמים הבאים

  לפי ההחה   .א

  מיד לאחר ההחה   .ב

  לפי החיבור למערכת החשמל  .ג
דיקות אלו יישמרו בשי עותקים  אשר יהוו של ב המספרייםדו"ח של שלושת הבדיקות, כולל התוים 

  חלק בלתי פרד מן הדו"ח הסופי. 
  

  וולט.  100ידי "מגר" של -וולט וכבלי פיקוד על 500ידי "מגר" של -וולט ייבדקו על 1000כבלים למתח של 

  

    גד אש חסימת מעברי כבלים 08.05.12
אחר כולל במעברי כבלים,  חסימת מעברי כבלים לשם מיעת התפשטות אש ועשן בין חלל אחד לחלל 

 KBS, באמצעות לוחות  KBSתתבצע בשיטת   כו',מעברים בין אזורי אש ורצפות כפולות, כיסה ללוחות ו

משי    (flammastik)ס"מ, מצופים בפלמסטיק  5ק"ג/קוב ובעובי של   150העשויים צמר סלעים בצפיפות 
ס"מ ובהתאם לפרט האטימה של היצרן.  60 פחות מעל פי החיות  הבטיחות אך לא באורך הדרש  צדיהם

שיטת חסימת המעברים תאפשר הוספה וגריעה קלה של כבלים במעבר חסום, תהיה מבודדת תרמית 
 וחשמלית ולא תשה את תכוות התווך במגע עם מים וכימיקלים אופיייים. 

. חסימות האש 755לי מס' בלבד, בהתאם לאישור התקן הישרא 4בשעת שריפה יפלטו גזים בדרגת רעילות 
  דקות ויותר:  120דורגו בהתאם לאחד ממבדקי התקן שלהלן, למשך 

  UL 1479    התקן האמריקאי

  DIN 4102  התקן הגרמי
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  BS 476התקן הבריטי 
  ידי חברה מוסמכת על ידי יצרן חומר האטימה, בעלת יסיון מוכח בתחום זה. -החסימות יתבצעו על
  בחוזה.מחיר האטימה כלול 

הקבלן יתחייב בכתב בגמר העבודה שאטם את כל המעברים ע"פ דרישות אילו ודרישות הבטיחות ורשויות 
  הכיבוי. 

ס"מ, יבוצע משטח עבודה למיעת פילות   20מ"ר או שאחת מצלעותיו עולה על   0.04בפיר ששטחו עולה על 
  ק"ג לפחות. משטח זה יהיה גם עמיד אש לשעתיים.  150אשר יישא עומס של 

   .ימת החורים כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עליה בפרד אט
  

  התקת תיבות חיבורים בתעלות כבלים בויות  08.05.13

התקת תיבת חיבורים בתעלה תבוצע בצורה המבטיחה הגישה לתיבה לשם ביצוע תיקוים ותוספות תהיה 
 וחה, בלי צורך לפתוח יותר משלושה מכסים של התעלה.

  

  כבלים מתכתיים סולמות ומגשי  08.06

בויים מפרופילים מתכתיים מרותכים זה לזה, ובעלי מרחקים בין השלבים לא יהיו סולמות כבלים 
  ס"מ.  40 -גדולים מ

מ"מ לפי ציפויו באבץ, וגובה  1.5 מ מגשי כבלים יהיו בויים כתעלות פח מגולווות. עובי הפחים לא יקטן
יותקו ויחוזקו לקוסטרוקציה מתכתית מגולוות  ס"מ. כל המגשים -6הקירות האכיים לא קטן מ

  באמצעות חיזוקים מגולווים.

מגשי כבלים המותקים האחד מעל לשי צריכים להיות מופרדים זה מזה במרחקים יחסיים לרוחבם 
  ס"מ.  30ובמרחק מזערי של   1:2ביחס של 

  יש לספק מכסים מתאימים למגשים העליוים ולמגשים גלויים לקרי השמש. 

מגשי הכבלים צריכים להיות חלק ממערכת מודולרית הכוללת את כל האבזרים הדרושים למעבר ממגש  
  למגש.

מ"מ ( בהתאם לחתך  25-16כל מערכת המגשים צריכה להיות מוארקת. יש להתקין מוליך הארקה 
חבר כל לאורך כל המגשים בפרד מן הכבלים המוחים על גבי המגשים ול הכבלים המותקים ולתכיות ) 

  מגש אל המוליך. ביצוע החיבור למגש יהיה באמצעות מהדק "קדי" תוך הקפדה על אי יתוק המוליך. 

  הארקת מערכת המגשים תהיה מסומת בשילוט ירוק/צהוב תקי "זהירות הארקה, לא לפרק". 

ת  מערכות השיאה של המגשים יחוברו לתקרה ולקירות רק בצידם האחד של המגשים על מת לאפשר א
  החת הכבלים על המגשים ללא צורך בהשחלה. 

כל האבזרים הלווים למגשים כגון מחברים, זוויות וכדומה יבוצעו מאותם החומרים מהם בויים 
  המגשים ויהיו בעלי גמר זהים.

  מטר זה מזה. 1התמיכות שיישאו את המגשים יותקו במרחקים שאים עולים על 

גש, בקטע מסוים, יש לחשב לפי משקלם הכולל של הכבלים  לשם חישוב כושר ההעמסה המותר על המ 
  ק"ג באותו קטע. 30מטר ועוד  1לאורך 

כל סולמות הכבלים, המגשים, מערכות השיאה והחיבור של הסולמות והמגשים, וכל מרכיבי המתקן 
האחרים חייבים להיות מצופים באבץ חם. כל הברגים, האומים והטבעות לאומים אלו חייבים להיות 

  מצופים בקדמיום או  באבץ בתהליך אלקטרוליטי. 
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מטר, ובהם  2מ"מ, כל  40/80' חרוטים במידות ץסדוויגבי הסולמות ובתעלות הכבלים יותקו שלטי -על
  תעלה ורשימת הכבלים המותקים בה. בשימוש המהות  יותקן שילוט קשיח בצורה מכית הכולל את

  

  תיבות, קופסאות ואבזרים  08.07
  

  בעלי תו תקן ישראלי מוטבע, לא יאושרו קופסאות שאין טולי הלוגן. FRכל הקופסאות יהיו מסוג  08.07.01

 
 

  במקום בו מותקים מספר אבזרים יחד, יש להתקים צמודים זה לזה בקו אופקי. 08.07.02
  

     ס"מ מהמשקוף 15מפסקי הזרם ובתי התקע הסמוכים למשקופי דלתות או חלוות יותקו במרחק של  08.07.03
  סומן אחרת.אלא אם 

  

 תיבות הסתעפות ותיבות חיבור, קופסאות מעבר וכדומה יהיו מותאמים לסוג הציור שבשימוש ולתאי 08.07.04
 המקום בו הם מותקים, הכל בהתאם לבחירת המפקח. 

 
תקע לחשמל, טלפון ומערכות -אבזרים להתקה תחת הטיח (תה"ט) המיועדות להתקת בתי-קופסאות 08.07.05

ברגים  2ידי -רת פלסטית, אשר עליה יותקן האבזר ויחובר אל הקופסה עלמתח מוך מאוד יהיו בעלי מסג
 המהדקים את מסגרת האבזר אל הקופסה.

  

 4קופסאות ריכוז והסתעפות יכילו מהדקי שורה שלפים מותאמים להרכבה על מסילה, ולמוליך בחתך של  08.07.06
תכלול את כל האבזרים פאזה, אפס והארקה. שורת המהדקים  -ממ"ר לפחות ובצבעים מתאימים ל

 הלווים כגון: מעצורים, מגשרים, סופיות, שלטים וכו'. 
  

08.07.07   
תיבה בתקרה כפולה תותקן באופן המאפשר גישה וחה אליה. לוח החיפוי המכסה את התיבה יהיה וח  

  לפירוק. לוח זה יסומן באופן שאפשר יהיה לזהותו על קלה. 
  ר את הכסתו של   האבזר ללא צורך בהפעלת  קופסה המכילה אבזר חשמלי של מעגל סופי תאפש

  לחץ עליו העלול לגרום לו זק. ממדי הקופסאות  יהיו כאלו שיאפשרו טיפול וח באבזרים המותקים 
  בהם. 

  

  מ"מ לפחות.  70קוטר או אורך הצלע של קופסת מעבר ו/או קופסת חיבור יהיה  08.07.08

 
באמצעות אביזר אטיגרון עם אום וגומי לאטימה מתאים. כיסת צרת כבלים לקופסאות חיבורים יבוצעו  08.07.09

  כיסות לקופסאות חיבורים שאין בשימוש ייסגרו ע"י פקק פלסטי חרושתי בקוטר מתאים. 
  
  
  

  , צביעה והגה בפי שיתוך (קורוזיה) פלדהעבודות  08.08

  ויגולווו. כל חלקי הפלדה: מגשים ותעלות כבלים, סולמות, קוסטרוקציות, תמיכות וכדומה, יעברו יקוי 

כל הברגים, האומים, השלות, אבזרי ההידוק והחיבור יגורזו בגריז גרפיט לפי ההידוק, על מת לאפשר 
  את פתיחתם כעבור זמן. כל החורים שאים בשימוש יסתמו במסתמים מתאימים. 

ל חלקי הפלדה, ללא יוצא מן הכלל, יהיו מגולווים. הציפוי יתבצע ע"י טבילה בתוך אמבט אבץ מותך  כ
. כל הריתוכים, העיבודים וההשחזות אשר יבוצעו באתר בעת ביצוע העבודות יתוקו 97%שטיהורו לפחות 

  קר מסוג "ציקוט".  לגלווןע"י צבע 
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גולווים יש להבטיח שאחוז הריתוכים בציוד לא יעלה על  במקרה של צורך בביצוע ריתוכים בפריטי ציוד מ
קר בהתאם  בגלווןמסך כל הריתוכים. לאחר ביצוע הריתוך יש לקות את המקום היטב ולכסותו  5%

חוזר באמבט חם,  גלווןיהיה על הקבלן לבצע  5% -להחיות המפקח. אם יתברר שאחוז הריתוכים גבוה מ
  על חשבוו. 

  

  אורה. כוח ות קודות 08.09
  

 כללי 08.10.01
  

 ת גוף התאורהאו תעלות, התק\או מובילים ו\מכל סוג שהוא כוללים: צרת ו תאורה \ מחירי ק' החשמל
כולל   או בגבס עם אביזר ייעודי לגבס לרבות קדיחות ותליית ופילוס הגוף במידת הצורך, טה"ט או עה"ט

, מחיר הכבל כלול במחיר הקודה ללא התחשבות במרחק הק' מלוח ביטון והחזרת המצב לקדמותו
החשמל, התקת ק' בכל מיקום וההכות הדרשות להתקה כולל חציבה, קידוח, פתיחה וסגירת תקרות,  

. לא יאושר להשתמש במוליכים מצופים. בהתקה ברצפה המחיר כולל דיפון לפי חוק מגשים וכו' פחים
באם מדובר במוסד   החשמל, גובה ההתקה בהתאם לתוכיות, דרישות החוק וחוזר מכ"ל משרד החיוך

יישי . כל גובה אחר חייב לקבל אישור בכתב מהמפקח. מחיר ק' התאורה יכללו התאמה וחיווט לחחיוך
. במידה ויסופק גוף תאורה , תקע ובית תקע לתאורת לדהתאורה שיפורטו הן במפרט והן בכתב הכמויות

בעל דרייבר הכולל בתוכו פתיל, יהיה על הקבלן להתקין בית תקע ותקע לטובת חיבור הדרייבר למערכת 
לחווט  הקבלןחריות החשמל. חיישי הוכחות ישולבו לשליטה על מע' התאורה והן על מע' המיזוג, בא
. מספר גופי ק' המאור ולהתאים כבילה להפעלת פיקוד מזגים מהחיישן. חיווט המגעים כלול במחיר

לא ישה את  -התאורה שיחוברו ליציאה אחת ומספר הקודות המופעלות ע"י מפסק אחד רגיל או כפול 
  מחיר היחידה. 

 
  

 המיועדים למטרה זו בצורה אטומה בין הציור לקופסא.הציורות יוכסו לתיבות דרך פתחים מוכים  08.10.02
כיסת צרת כבלים לקופסאות יבוצעו באמצעות אביזר אטיגרון עם אום וגומי לאטימה מתאים. כיסות 

  לקופסאות חיבורים שאין בשימוש ייסגרו ע"י פקק פלסטי חרושתי בקוטר מתאים.
  יוכס ציור אחד בלבד. יקוב פתחים וספיםקוטרי הפתחים יתאימו לקוטרי הציורות ובכל פתח  

  ס"מ. 2- בתיבות, יותר רק בתאי שיבוצע בצורה קייה וכשהמרחק בין קצבות של שי פתחים לא קטן מ
יצבעו בצבע הקיר יהיו עם ברגיי תפיסה לקופסא, המכסים כל המכסים לקופסאות על הקיר או התקרה 

  ברגים.  2מטר , יש לחזק את המכסה עם  2ת לגובה עליו מותקות. קופסאות חשמל המותקות מתח
  כל קודת מאור תכלול קופסת סעף, לא יורשה שימוש בגוף כקופסת סעף. 

  כל הסתעפות של קודות חשמל מסלמת יעשה ע"י קופסאות מרירון צמודות לדופן הסלמת והציור 
  המגיעה לקודה יבוצע מתוך הקופסא.
  .ותכלול חיזוק המכסה ע"י ברגים ט סדוויץ' חרוטהקופסא תשולט למספר המעגל ע"י של

ת הצרת מהקופסא בזמן חהקבלן יחזק את הצרת הכסת לקופסאות ע"י בורג בכדי למוע את ברי
  ההשחלה. 

  ן בשלמה . הן בהכה ו היכללו מכסים  70-וה 55-ויס , הוכל התיבות וקופסאות הג
מצעות אזיקון  בצד אחד למיעת פילת המכסה באבוסף יחובר לקופסא יכלול ברגים ומכסה הקופסא 

  בזמן הפתיחה.
  

  

  קודות מאור  08.10.03
מהלוח ועד לקודה ויציאה לגופי התאורה חד או תלת פאזיים  -ממ"ר  1.5כבלים   ומ"מ  20יהיו בצרת 

 ה"ט בצמוד לגוף.עיש לסיים ע"י שקע חד פאזית 
הקופסה בתוך  תהיהליד כל גוף תאורה  מתחתיו תה"ט יבצע הקבלן קופסה עם מהדקים .בשום מקרה לא 

  , או במקום שאיו יתן לגישה חופשית.הגוף
  קודות עבור גוף תאורת חירום חד תכליתי יש לסיים ע"י שקע תה"ט בצמוד לגוף.

להשתמש בצבע  אין –גידים לפחות  4קו הדלקה למפסק, יבוצע בכבלים   מפסק יחיד יהיה רחב בלבד.
  . תאורה  ופאזה  פיקוד פאזה, חוזרת לפאזה  כחולה
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בשילוב שי מעגלי תאורה בקופסא משותפת יותקן מחיצת הפרדה וישולט המפסק בצורה ברורה. קודת 

  DALIגידים כחלק ממחיר הקודה וכבל פיקוד  5תכלול כבל   DALIתאורה 
  
  

  קודות חיבור קיר תלת פאזיות.  08.10.04

  CEEלת קוטבי יהיה בצרת עה"ט או תה"ט בכבלים לפי התוכיות מהלוח ועד לקודה ויסיימו בשקע ת
  עם מפסק איטרלוק תה"ט של גויס כולל אביזרים וספים שדרשים ע"פ התוכיות וכתבי הכמויות.

  

  או מזגן C.Fקודות ליחידות  08.10.05
  מספר יחידות למעגל אחד ע"פ התוכיות. ,יהיו בכבלים מהלוח ועד לקודה

לפי תיאום עם   בהתאם לפרט המצורף בתכיות, פאקט ימפסקבהקודה תסתיים בשקע יסקו עה"ט ו
השקע יותקן בהתאם לפרט התקת שקעים, המחיר יכלול את   מ"א הכלול במחירי הקודה.תוכיות 

  התקת הפאקטים הן בתקרה והן בצמוד למעבה, הכל בהתאם לפרטים המצורפים לתכיות.

לפי הסעיף וסיום בשקע 5X4 או  5X2.5 3X2.5קודות תלת פאזיות עבור יחידות מ"א יהיה ע"י כבל 

CEE ימית ופאקטלחידה הפ.  
( בהתקה סמוכה  מוגן מים ליחידה החיצויתלכל היחידות יוצמד פאקט ושקע ליחידה הפימית ופאקט 

ולא על היחידה בהתאם לפרט ) בהתקה מופרדת מגוף המזגן בהתאם לפרט המיוחד שמאושר על ידי 
מערכת הכבילה ומספקי הפאקט שמתווספים לשיטת ההתקה בהתאם  ,גבעתייםמחלקת אחזקה עיריית 

לפרטים אלו כלולים במחיר הקודה וללא תוספת מחיר, כל מיקום, מרחק או דרישה העולה בעקבות פרט 
  ההתקה כלול במחיר הק'.

  

  ULכריזת חירום תקן /קודות גילוי אש 08.10.06
  20יהיו בציורות אדומים בתקן, הק'  11לרבות סע'   3חלק  1220כלל קודות אלו יתבצעו בהתאם לתקן 

  והכה להתקת האביזרים.  לפחות בצבע אדום 0.8זוגות בחתך  4 מ"מ תה"ט ויכללו כבלים חסיי אש
כלול במחירי  תוואי הצרת יהיה בפרד מתעלות התקשורת ויוצמד לתקרת הבטון ע"י סרגלי פח מגולוון

  הקודה. 
   עבור כל קודה בתקרה יבצע הקבלן בתקרת הבטון קופסאת מרירון על התקרה כולל שילוט ברור. 

  
  

  קודת תקשורת. ת  הכו 08.10.07
  הכות לקודות תקשורת יהיו עבור כל סוגי התקשורת המתוכת במבה כגון:

  מוך מאוד אחר המופיע מחשב, טלפון, בטחון, חדרי ישיבות וכל תקשורת אחרת או מתח 
  או יופיע בתוכיות הביצוע של החשמל או/ו התקשורת.

  הקודה תכלול ציור מארון הריכוז או חדר התקשורת או מסד התקשורת  ועד לקודה
צמוד לתקרת הבטון ע"י   ןמיילואו מהתעלה בפרוזדור ועד לקודה בקיר או בתקרה כולל חבל משיכה  

וכולל חיבור הציור לקופסא או   במחיר ההכה כולל שילוט מתאים על הציורסרגלי פח מגולוון הכלולים  
  לאביזר בקיר או התקרה.

  מ"מ כבה מאליו בצבעים שוים לפי היעוד.  25 המצויןקוטר ציור התקרות יהיה ע"פ 
  מ"מ.  25מ"מ עבור ציור בקוטר  4חוט המשיכה הכלול במחיר ההכה יהיה מיילון ובקוטר 

  

  לחצי הפעלה. 08.10.08
מחיר ק' לחצי הפעלה כולל בתוכו כל הדרש בכדי להפעיל בצורה מושלמת את הלחצן, המחיר כולל  

גידים, לחצן מואר וחיווט מושלם בקצות הק' הן בלוח הן במערך הפיקוד  4התקת כבילת פיקוד בעלת 
רחב או צר עם ורת קו עם לד כחול גוויס או יס  יחוברו ישירות ללוח ויהיו ע"י אביזרוהן בלחצן, הלחצים 

  .ורת הסימון תוזן ממסר בלוח לאידיקציה.  סימון
  לפיקוד על תאורה ומ"א. לחצים יכולים לשמש

  . ממ"ר לפחות 1.5בחתך  גידים  4כבל בעל יחובר ע"י צרת והלחצן 
  מחיר הק' כולל שילוט בר קיימא מסדוויץ' קריא וברור.
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תה"ט עם לחצים ושילוט ברור ליעוד כל לחצן   גוויסתקין הקבלן קופסאת לחצים, י מותקיםבמקום בו 
  מואר.

  

  מובילים.  08.10
  

  חוטי משיכה.  08.10.01
  כל הצרת תכלול חוטי משיכה ע"פ הפירוט הבא: 

  מ"מ קוטר. 2חוט יילון שזור   -מ"מ  20בציור עד בקוטר 
  מ"מ. 4מ"מ חוט יילון בקוטר   32ועד  25-בציור בקוטר מ

  מ"מ. 8ומעלה חוט יילון בקוטר  36בציור בקוטר 
  כל הצרת תכלול שילוט ליעוד ופקקים. 

  

  ציור שרשורי משוריין.  08.10.02
ציורות אלו מיועדים להגן על כבלי החשמל המיועדים למכשירים המחוברים ע"י כבל הזה היוצא מקיר  

  המבה. 
"ור  על הקבלן להשחיל הכבלים הסת קטע הציה כולל הכל מהקיר ועד למכו"רת שרשורית הל בתוך צ

  לתוך המכוה. 
  על הקבלן לדאוג לחיזוק הציור אך שבזמן עבודה תקיה לא ייחשף הכבל. 

  בציורות ה"ל כלולים כל המחברים הדרושים לקיר ולמכוה ע"מ להבטיח ה"ל. 
וי חיצוי מחומר מבודד חשמלית ועמיד בשומים הציור השרשורי יהיה ממתכת מסולסלת ויכלול ציפ

  חומרים המצויים במתקן./
  
   

  

  או פח מחורץ.  תעלות רשת 08.10.03
  תעלות עפ"י תכית תעלות ובכל השטחים הציבורים להעברת  על הקבלן להתקין 

  כבלים. 
  עם ברגים מתפצלים  בלבד.או פירים עיגון התעלות יעשה לקירות בטון או תקרות  בטון 

  עיגון התעלות יעשה בתיאום עם שאר המערכות.
עיגון והתקת התעלות יעשה כך שיתן יהיה להיח את הכבלים המותקים בתעלות ולא יהיה צורך 

ס"מ מקיר או מערכת  15ה רחוק לפחות להשחילם, כלומר צד אחד של התעלה יהיה חופשי מתומך ויהי
  אחרת בתקרה.

ס"מ וכן הגובה בין התעלה הגבוה  10הגובה בין התעלות יהיה לפחות  הלשייבהתקת תעלות אחת מעל 
  ס"מ לפחות.  15לתקרה או לכל מערכת אחרת יהיה 

  התומכים יותקו לפי תכית.
  ת.בצע גם עיגוים למערכות איסטלציה לפי התוכיויהקבלן י

  4102-12שמספרו  DINהתקת התעלות תעשה בהתאם להוראות התקן תקן  
  

 תזוויומעלות וקשתות לפי תאי השטח וכן לפי   -90קטות מ תזוויוון של התעלות יעשה ע"י ושיוי כי
  הכיפוף המותרות של כבלי החשמל שאמורים להיות מותקים בתעלות.

  מגולוות כדי לדאוג לרציפות  הארקה בין התעלות.  סגמטים של תעלות יחבר הקבלן ע"י פלטה 2בין 
' חרוט עם ציון יעוד התעלה ץבסדווימטר יתקין הקבלן ע"ג התעלה מלמטה שלט  5כל שיוי כיוון או 

  כלול מחירי היחידה  –פסק וכו'). –(לחשמל, לתקשורת, לחיוי, לבתי חיוי, לאל 
  שור ימשיך בעבודתו.הקבלן יכין דוגמא של קטע תעלות לאישור ולאחר האי 

  

  חפירות 08.11.01
  . והתקת עמודי תאורה במסגרת העבודה על הקבלן לבצע חפירות עבור החת כבלים באדמה

 אם   אלאפיתוח  \מדרכה  \המפלס הסופי של הכביש  גובה  מפי מ"ס 100-מ  פחות לא יהיו החפירות  כל
 זה ליד זה המוחים הכבלים או הציורות לכמות בהתאם הדרוש  וברוחב בתוכיות אחרת צוין לא
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 חברת  ,משטרה  ,בזק כגון  ,הדרושים הגורמים מכל חפירה   היתרי  ולקבל  להגיש  הקבלן על . בחפירה 
 וכו'.  א"קצ  ,כ"הטל חברת  ,מקורות ,חשמל

ע"פ החלטת המפקח במידה ועקב החפירה לא יתן להשתמש בחומר שהיה לכסוי החפירה יספק ויתקין 
 . ע"פ החלטת מה"פ בשטחהקבלן מצעים 

כל  .  .או הכבל המוח  הציור מעל החפירה  בתוואי תקי סימון סרט הקבלן ייח מהקרקע מ"ס 40
 החפירות יתבצעו בהתאם לפרטים המצורפים בתכיות 

  .העבודה גמר מיום  שה  במשך  התעלה  במקום  שתוצרה השקיעות לכל  אחראי יהיה  הקבלן

 
 עד  אופטימלית הרטבה עם  המילוי  את הקבלן  יהדק מתוכים או קיימים  כבישים או למדרכות מתחת
 .וסף תשלום ללא זאת כל  98% צפיפות לקבלת

 
 אל הותרת האדמה סילוק  ,השורשים הוצאת את  ,הדרושות התמיכות כל  את כולל  החפירה  מחיר
 צמחים  ,מפולות  ,ים  מי  ,ביוב מי  ,גשמים מי  ,תהום  מי סילוק  , המפקח יקבע אותו אפשרי  מקום
 וכו'.  משתלבות אבים פירוק במדרכות אספלט  חלקי  ,וחצי  מטר לגובה  עד  עצים רשים ווש

 
 אספלט  ,קשה כורכר או  חציבות כולל ,בידיים  או בכלים  הקרקע סוגי בכל חפירה  כולל  החפירה  מחיר

 החפירה.  בתוואי המצויים שהוא מכשול  כל או במדרכות
  

 . המפקח אישור ללא חפירה  לכסות  אין  :בזאת מודגש
 

 לשיטת מהמפקח מראש אישור לקבל  הקבלן על החפירה בתוואי קרקעי תת מבה  של מקרה בכל
 . הבצוע 

 
    . בתוכיות המופיע  התוואי  פ"ע  ,חשבוו  ועל הקבלן  מטעם מוסמך מודד י"ע יסומן החפירה תוואי

  

  שוחות/ברכות השחלה 08.10.04
כל בריכות ההסתעפות יכללו שילוט ברור ובר קימה ע"י לוחון מתכת (כלול במחיר הבריכה) ליעוד הברכה 

  בתוך הברכה וכן מכסה יצקת פלדה עם סימון חשמל או תקשורת.
  

בבריכות הסתעפות ישולטו כל הכבלים  בשלט סדוויץ' חרוט לייעודם וחתך הכבל במעבר צרת וכבלים 
  ומקור הזה, לרבות שילוט הצרת בדופן הבריכה בצבע , כל השילוט כלול במחיר הבריכה. 

עם  פקק  יצוק  ועם כיתוב לפי סוג השירות   D400טון לפי תקן  40מכסה הבריכה יהיה לעומס מיימלי של  
  תאורה)  . ורת,(חשמל, תקש

  
  

  מפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב במשטח האספלט או הבטון.המיקום הבריכה יתואם עם 
  

הקבלן ימספר בתוכית את כל הברכות,  וכן ימספר כל ברכה בדופן לפי המספר המופיע בתוכיות, 
ס"מ  8המספר והאות יהיה ובהתאם תוצא תכית עדות. המספור יהיה בצבע בכל גוון שיבחר וגודלו, 

  מיימום (כלול במחיר הבריכה). 
  

  צורת המספור תסוכם עם המפקח בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע. 
  

מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר  הברכה לפי הוראות  -1.3בברכות העמוקות מ
  המפקח וללא שיוי במחיר הבריכה. 
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ים קיימים באזור מגון או/ו מרוצף כולל פתיחת הריצוף,  וקמתה על קוכלל גם היבמחיר התקת הברכה י
  סגירתו והבאת המדרכה למצבה המקורי.

  בריכות עבור חברת חשמל יהיו לפי סטדרט חברת חשמל ויכללו מכסים תקן חברת חשמל. 
  בריכות עבור בזק יהיו לפי סטדרט בזק ויכללו מכסים תקן בזק. 

  סטדרט הוט ויכללו מכסים תקן הוט.בריכות עבור הוט יהיו לפי 
מחיר תאי הבקרה כולל הובלה, הפה, חפירה, החה, התקה, ייצוב ופילוס התא בשטח. המחיר יכלול  

איטום כלל הכיסות לתא בחומר אוטם מים. המחיר כולל חצץ בתחתית התא, יקוי וסילוק עודפי אדמה  
  ולכלוך ואספקת התא קי לחלוטין. 

תא בקרה יהיה חרושתי, עשוי בטון, עם תקרה ומכסה מתאימים כמפורט במסמכי החוזה. התא יתאים 

צבת התא  ה. התא יהיה עם ריצפה וצווארון עם מוטות עגיה. כיסות הצרת ו4חלק  466לדרישות ת"י  
י הצבת התא, הצבת התא וחיברו לתשתיות כיות לרבות חפירה, הידוק לפדרש יבוצעו בהתאם לתוכ

 במסמכי החוזה, מילוי עפר סביב התא והידוק בשכבות. 
  

 
  :  789אם לא אמר אחרת, יהיו המכסים מהמיים הבאים כמוגדר בת"י 

 לפחות.   D400בכבישים ובשולי כבישים  -
 לפחות.  B125במקומות אחרים  -

 

	חיבור צרת חדשה לתא קיים     .א
קיים כולל כל העבודות הדרושות במסגרת בצוע עבודה זו יחבר הקבלן צרת חדשה לתא  
 חציבה, סיתות, בטון וכו' הכולל תיאום עם ציגי פיקוח 

 קיימים ותוך כדי העבודות יהיה על חשבון הקבלן המבצע.  ם כל פגיעה בכבלי
  

  כבלים ומוליכים.  08.11
  .:08.10.10מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

(כבלים   XLPEמעלות   90יהיו בעלי מעטפת כבה מאליה ועם בידוד החיויים ובלתי חיויים , כל הכבלים 

  UVובעל הגת  )NA2XYאו   N2XYמסוג  
בהחת כבלים בתעלות יש לשלט את הכבלים בכל תיבה או ארון מעבר קומתי  ובכיסה ללוחות חשמל 

  בשילוט בר קימה (כלול במחיר)
  ור הזה וחתכו.השילוט יכלול יעוד הכבל, מק

הכבלים  רזרבות – באזור הלוחות ישאיר הקבלן רזרבת כבל ע"י טבעת לצורך תחזוקת הלוח בעתיד 
  כלולה במחירי היחידה).  הרזרבהתשולם רק במידה ואורך הכבלים היו למדידה (בקודות 

  

  E90FE180קן מאליו טול הלוגן לפי ת העם מעטה כב  NHXHכבלי עמידי אש למערכות חירום יהיו מסוג 

כולל התמוכות ואופן עיגון לקיר  E90בכל מקום בו מותקים הכבלים הם יותקו ע"ג תעלות פח בעלי תקן 
  או תקרה.

  באחריות הקבלן להמציא אישור מכון התקים לחיזוק התעלות למבה. 
  

  הארקות.  08.12

ההגה על חיי אדם תתבצע על ידי מפסקי הדלף. לולאת התקלה תחושב על ידי   .TT מערכת ההארקה היא 
הקבלן. הגה כגד אש תובטח על ידי מפסקי הגה עם סף מתכוון והשהיית זמן. הגות הזליגה יהיו חסיות  

  להשפעות הרמויות, מתחי יתר ואפקטים קיבוליים. 

  תקות.  08.12.01
  

יכים אכיים, טבעת ראשוה תתבצע במפלס המוך עפ"י  הארקת יסוד תתבצע בטבעת אופקית והן במול
  התכון וטבעות וספות יתבצעו בהתאם לתכיות המפורטות

  ואילו בקומת הקרקע יופו לכיוון הפיתוח.  מבההיופו לכיוון   תקומת התת קרקעיוקופסאות הביקורת ב
  חשמל ובהתאם לתכיות מצורפות. הארקת חדרי הטרפו והמיתוג יבוצעו בהתאם לתכיות ודרישות חברת 

הארקת יסוד תתבצע בהתאם לתקות החשמל ולתכית המצורפות. חובה לבצע את הפרטים בהתאם 
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  לתכית.
ולזמן את המפקח לפיקוח   3או ראשי כלואס יש להוציא דוח בודק סוג \לאחר ביצוע ולפי יציקת רצפה ו

  ואישור. ללא פיקוח לא תאושר הארקת היסוד במבה. 
  . בהתאם לפרט מצורף וליך הטבעת ירותך לחלק המוך של הכלואס ובשום אופן לא לראש כלואסמ

מכיוון והצורך בחיבור הארקה לכלואס עצמו הרי שהטבעת תהיה מתחת לקורות המקשרות בין ראשי 
  הכלואס. 

  

  מתכתיים.   אלמטים קבועיםהארקת  08.12.02
  קות של שירותים שוים. כל שירות יוארק בגיד המתאים לו, אין לשרשר בין האר

  הגידים יחוברו לפס השוואת פוטציאלים וישולטו בהתאם לדרישות במפרט זה.
  

  פסי השואה  08.12.03
ליד חדרי הטרפו, ובכל  ובאורך מטר וחצי לפחות 80/5 מיימלי של ואה מחושת בחתךויש לבצע פס הש

  ישה חשמל מתח מוך בכל הקומות. \חדר 
ממ"ר לפחות ויחובר הקוץ מהארקת היסוד עפ"י סע'  150כל הפסים יחוברו ביהם עי מוליכי חושת 

08.13.01  
  ס"מ. 50בכל קומה יותקן פס הארקות באורך של 

  ל. לפי חוק החשמ 40X4ברזלים מגולווים  2הפסים יחוברו ביהם ע"י  
  

  . קרבת הלוחכל השירותים המתכתיים  יחוברו לפס השוואה ב
עשויים פליז עם דסקיות  3/8מ"מ ויכלול ברגיי  50/5פס ההשוואה יהיה פס מלבי עשוי חושת בחתך 

  קפיציות ואומים. 
תים המתכתיים המחוברים לפס, כל שרות  יחובר לבורג  וריממספר הש -2 מספר הברגים יהיה גבוה ב

  פרד. 
  

  וחות חשמל ל 08.13
באתר האיטרט של מכון התקים,   61439לוחות החשמל יבצעו רק ע"י יצרן לוחות אשר מופיע כבעל תקן  

  תו התקן יסומן ויוטבע על גבי הלוח. לא יתקבל לוח ללא הטבעת תו תקן ומספר תקן על הלוח. 

  .TYPE TEST SYSTEMכל הלוחות יהיו מסוג 

של יצרן מקור שאושר ע"י מכון   SYSTEM אמפר 3200מכון התקים ועפ"י המרכיב יחזיק תעודה בתוקף של 

שיבחר וציוד "שיידר אלקטריק" או שווה ערך   SYSTEM RITTALהתקים, כל הציוד יהיה תוצרת אחידה 
  .מאושר

  חובה לאשר תוכ' יצור הלוח אצל המפקח לפי ביצוע. 

מ"מ, תקן רעידות אדמה  3מ"מ עובי פלטה  2פח , עובי  IK10הלוחות ייוצרו ממבה לוח בעל חוזק מכי 

ZONE 2  דרגת אטימותIP54.  
והיצרן יהיה מאושר לייצור   61439יצרן הלוחות יחזיק בתקן מכון התקים לסימון הלוח בייצור על פי ת"י 

  אמפר.  3200ארוות 
  כל הלוחות ייוצרו באותו מפעל לוחות. 
  קילו אמפר לפחות.  10יתוק של ממסרי זליגה בלוחות יהיו בעלי כושר 

קילואמפר, לוחות יסומו בתו תקן מוטבע כולל מספור תו תקן. יש  6לא יאושרו ממסרי זליגה מסוג "ביתי" של 
  . למספר במספור בר קיימא בסדוויץ' את פלים של הלוח

  . בלבד CAB STOPכל כיסות הכבלים יהיו על ידי 
  ממ"ר. 25כדוגמת פויקס לכבילה בחתך הגדול מ  אין להשתמש במחברים מהירים על פס דין 

  יש לשלט את המהדקים בכל הלוחות לרבות פאזות אפס והארקות.
  

ס"מ   20לא יאושר להתקין תעלות מאגד גידים וכבילה מאחורי ציוד אלא רק בסמוך לו, כל הפל יהיו לפחות 
  בכדי לאפשר גישה לתעלות. 

  TYPE TESTכל לוחות החשמל יהיו מסוג 
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לוחות יישאו תו תקן לרבות מס' מכון התקים, כל הציוד שיסופק יהיה בעל תו תקן מוטבע. ציוד ללא תו תקן ה
  לא ייתקבל.

  
כל   .קטבים, במצב הזה 4קטבים ו   2יכול ותהיה דרישה לייצור לוחות  המפקחבמידת הצורך ועפ"י דרישות 
  המפסקים יכללו יתוק אפס.

  , PDFלפחות והן בפורמט  2012גרסה  DWGתכיות הלוחות יוגשו למפקח בפורמט 
  לרבות מכאיקת לוח ומידות

  

  סוגי הלוחות והקופסאות 08.14.01
  לוחות החשמל אליהם מתייחס מפרט זה הם: 

  וולט.  1000לוחות כוח ולוחות חלוקה למתח של עד  -

  לוחות בקרה ו/או פיקוד. -

  ותאורה. קופסאות חלוקה לכוח  -

  קופסאות פיקוד מקומי, הכוללות מפסקים, בוררים, לחצי פיקוד, וריות, מהדקים  וכדומה. -

  קופסאות שועדו להתקה חיצוית או פימית ליד הציוד. -
  בלבד תו התקן יסומן ויוטבע ע"ג הלוח!!  61439כל הלוחות ייוצרו ע"פ תקן 

ת מימיק על המבה עם סדוויץ' חרוט מחובר עם אמפר ומעלה יכללו דיאגרמ 250כל הלוחות של       -
  יטים. 

 עם דלתות וגגון.  IP65עבור לוחות שעל הגג החשוף יכללו תקן ללוח מוגן מים  -
 לוחות לצרכים חיויים יהיו מפח חסין אש לשעתיים   -

  

  דרגת האטימות 08.14.02
הלוח, בהתאם              דרגות ההגה בפי אבק, רטיבות, גזים וכדומה יתאימו לתאי הסביבה בה יוצב 

  לתוכיות, לשאר מסמכי החוזה ולדרישות המזמיה. 
הלוח יאטם בחומרים מועי מעבר אש שעתיים לאחר הכסת הכבלים לצורך יעילות הכיבוי בגז              

  האטימה כלולה במחיר הלוח.  –בלוח 

  IP65בלוחות על הגג דרגת האטימות תהיה 
  

  ייצור הלוחות  08.14.03

    08.14יש לפעול בהתאם להוראות בתת פרק   POLE 4ייצור ארוות 
  

  מבה הלוחות  08.14.04
  

  כללי 08.14.07.01
  

  מבי הלוחות יתאימו לאחד מצורות ומקומות ההתקה, בהתאם לדרש:

  ארוות להעמדה על הרצפה להתקה על גבי יסודות מוכים ו/או מסגרות מוכות. -

  גבי מסגרות מוכות.ארגזים להתקה על קירות של מבים, עמודים או על  -
  הלוחות יצוידו במבים להגבהה (צוקל) או באמצעי תליה ו/או חיזוק לרבות אמצעי הקיבוע הדרשים. 

  מבי הלוחות יאפשרו הובלה בכביש באמצעי ההובלה הרגילים. 
  כל הלוחות במתקן ייבו לפי סטדרט זהה. 

כיסוי עליוים, פלים או דלתות  מאחור, הארוות להעמדה על הרצפה ייבו עם דפות בצדדים, פחי 
דלתות בחזית, מחיצות הפרדה בין התאים, הכל בהתאם לתוכיות, ליתר מסמכי החוזה ולדרישות 

  המזמיה. 

יותקו מחיצות הפרדה בין התאים בצורה שתמע העברת קשת חשמלית או   100Aעבור לוחות מעל 
  שריפה מתא אחד למשהו. 
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ללא  -אמפר תהיה גישה לציוד גם מאחור כולל דלתות (אף אם מצוין בחוזה אחרת 800-בלוחות מעל ל 
  תוספת מחיר)

  
צת הפרדה פימית בלוחות הכוללים בתוכם יותר משדה אחד, ז"א מתחים או תדרים שוים, תותקן מחי

  מלאה בין השדות לכל עומק וגובה הלוח. המחיצה תהיה בויה מאותו סוג חומר ממו בוי הלוח. 
הארגזים לתליה על קירות של מבים, עמודים או על גבי מסגרות מוכות ייבו, בוסף לאמור לעיל, גם עם 

  פחי כיסוי תחתוים היתים לפירוק. 
תחתוים יוכו פתחי כיסה מתפרקים עם כיסות אטומות דרכם יוכסו בפחי הכיסוי עליוים ו/או ה

  הכבלים ללוח. 
מקום  30%מידות הפתחים, או מספר הכיסות, יבטיחו כיסה וחה של כל הכבלים ותוספת של לפחות 

  פוי לכבלים עתידיים. 
  סוגי ומידות הכיסות יתאימו לכבלים שיתחברו ללוח. 

 י הלוחות יאפשרו גישהח ואפשרות טיפול לכל האביזרים מבלי שיהיה  צורך מב וחה ובטוחה, תפעול
  להפסיק את המתח ללוח או לפרק אלמטים אחרים. 

  ציוד וסף שיתן יהיה להתקין בו בעתיד.ל, לפחות, 20% -הגודל הפיסי של כל לוח יכיל מקום פוי ל 
חורצים במידת הצורך,  לחיזוק בכל שדה או תא יש להתקין מבים מפלדה צורתית ומברזל שטוח, מ

ס"מ יש להתקין חיזוקים מיוחדים וספים לשם   60מכשירי הלוח וכל חלקיו. בתאי לוחות ברוחב מעל 

  . DINהתקה יציבה של פסי 
בתחתית כל לוח, או בחלקו העליון, אם הכבלים ייכסו משם, יש להתקין פרופיל מחורץ, לאורך  כל הלוח, 

  והיוצאים מן הלוח. לחיזוק הכבלים הכסים 
הלוחות ייבו כך שכל החלקים המצאים תחת מתח יהיו מוגים בפי מגע מקרי גם כשהדלתות  פתוחות. 

  על פי החלקים החשופים יש להתקין מגים מחומר מבדד.
מתחת לאבזרי פיקוד או מהדקים, אם אים מותקים בחלקו התחתון של הלוח, יש להתקין הפרדה 

תו למוע פילת ברגים, חלקי ציוד או כל דבר אחר אשר עלול לגרום  לקצר או תופעה  מחומר מבדד שמטר
  חשמלית בלתי רצויה אחרת, בשעת טיפול בציוד המותקן בלוח. 

  מ"מ לפחות או בהתאם למופיע במפרט המיוחד. 50לוחות להעמדה על הרצפה יצוידו בבסיס בגובה 
  מ"מ.  65ל הרצפה, יהיה לפחות הבסיס עבור הלוחות להתקה חיצוית, להעמדה ע

בכל לוח יש להתקין, בחלקה הפימי של אחת מדלתותיו או על דופן צדדית  (בלוחות ללא  דלתות), תא 
  לתוכיות מפח או מפלסטיק קשיח, כבה מאליו. על קידמת אותה דלת או על חזית 

חשמל בחלקה הפימי של  מצאות תוכיותה'', בגודל מתאים, המצביע על סדוויץהלוח יש להתקין שלט 
  הדלת. 

  פסי הצבירה לפאזות ואפסים יהיו באותו אזור בלוח כדי לצמצם את רמת הקריה מהלוחות. 
אמפר יותקו על פסק מקומי עם  900בכל לוח חיוי יותקו בקרים של מערכת בקרת מבה , בכל לוח מעל 

  ת שלו. חיבור לבקרת מבה עבור הגות ועבור בקר של בקרת מבה והתקשור 
  

  

  מידות הלוחות 08.14.07.02
או בתכיות ואושר בתכיות \מידות הלוחות יהיו בהתאם למפורט להלן, אלא אם דרש אחרת במפרט ו

  לביצוע 
  עומק מיימלי של הלוחות:  ס"מ 210גובה הלוחות שועדו לעמידה על הרצפה יהיה 

  ס"מ 50 –אמפר  200לוחות בעלי מאמ"ת ראשי עד   .ד

  ס"מ 50 –אמפר  630עד   200לוחות בעלי מאמ"ת ראשי בין   .ה

  ס"מ 80 –אמפר  1600עד   630לוחות בעלי מאמ"ת ראשי בין   .ו

  ס"מ  80-100- –אמפר  1600לוחות בעלי מאמ"ת ראשי מעל   .ז
  ס"מ. 80דלת לא יעלה על רוחב כל  ס"מ. 40 -בהתאם לדרש, אבל לא פחות מ  -רוחב כל תא 

  
בכל לוח בעל מפסק   יש להשאיר מקום מעל הלוח  עבור גישה לכבלים, לגלאי אש ולמתזים לכיבוי אש.

בלבד, באחריות הקבלן להשאיר מקום  FM200אמפר ומעלה תותקן מערכת כיבוי בגז מסוג  100ראשי של 
  להתקת הבלון והמכלול בקרבת הלוח. 
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ת מידות הלוחות למידות חדרי החשמל ו/או הישות, למידות המעברים יצרן הלוחות אחראי להתאמ
במבים, למידות הדלתות להכסת הלוחות, לשיוע הלוחות בדרכי הגישה הקיימות לאתר ולאפשרות 

  הבאת הלוחות, שלמים וללא כל זק, אל מקום התקתם.
ם לחיבור מחדש  באתר, בצורה במידת הצורך, יש לבות את הלוחות עם אפשרות פירוקם לקטעים היתי

  וחה. 
כל תכית לייצור לוח, אותו יש להתקין בתוך ישה בתוך מבה, תכלול את פרטי דלתות הישה, המסגרות  

  והתמיכות לדלתות האלה ואופן סגירתן, ביחס ללוח שיותקן בתוכה.
  

  מבה לוחות מתכתיים  08.14.07.03
בעל חוזק מכי  , חוזק מכי מ"מ לפחות 2י הלוחות להתקה בתוך מבים ייבו מפח פלדה מגולוון בעוב

IK10  .ושאת מפרופילים סטרוקציהוקו  

כשהדלתות פתוחות  IP31, כשהדלתות סגורות ולפחות IP54דרגת האטימות ללוחות אלו תהיה לפחות 
  (באם לא דרש אחרת).

מ"מ לפחות,   2בעובי כמפורט בהמשך  וצבועלוחות להתקה חיצוית ייבו כ"ל, אבל מפח פלדה מגולוון 

  .IP65עם דלתות כפולות ולדרגת אטימות של לפחות 
במקרים בהם קיימות דרישות מיוחדות, בהתאם לתוכיות ו/או ליתר מסמכי החוזה, ייבו הלוחות עם 

  סידורי אטימה וספים בפי אבק, רטיבות, גזים וכד'.
שר יהיו מחוברים בייהם לבין עצמם באופן מכי. בתוך הלוחות יורכבו משדות או תאים במספר הדרוש, א

  הלוחות יותקו פלים פימיים מלאים מפח. 
  אמפר, יתקין הקבלן דיאגרמת מימיק ע"ג הדלתות כלול במחיר. 250בלוחות מעל ל 

  כל וריות הסימון בכל הלוחות יסמו ליעוד ויהיו מולטילד בלבד. 
  במחירי הלוחות , הצוקל לא יכס לחישוב מ"ר חזית לוח.  כל לוחות החשמל יכללו דלתות וצוקל כלו

או שווה ערך   LEGRANDשל חברת    CAPSTOP IP55כיסת הכבלים ללוחות תהיה מלמעלה עם יחידת 
  מאושר, אלא אם הלוח מותקן בצמוד למוה חח"י במקרה זה הכיסות יהיו מלמטה ויאטמו בהתאם.

  

  מבה לוחות מפוליאסטר משוריין  08.14.07.04

  .UL94לפי תקן  V0מבה הלוח ייוצר מפוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית מחומר כבה מאליו בדרגה 

. תריסי האוורור, במידה שיידרשו, יותקו כך שלא יפגעו  IP54דרגת האטימות ללוחות אלה תהיה לפחות 
  גירת דלת הלוח תהיה ע"י מעול רב בריחי או צילידר. ס  בהגה הכללית של הלוח.

לו היו עבור לוחות המותקים באזורים חשופים לכיפת השמיים או בהתאם לדרישת המפקח. לוחות אי
  עבר או שווה ערך מאושר. \הארוות יהיו תוצרת אורלייט 

  כל לוח יכיל גב העשוי מחומר מבודד כדוגמת פרטיקס בעובי שיתאים לציוד המותקן עליו. 
  

  קירור הלוח 08.14.07.05
  פתחי ייקה להוצאת האוויר ו/או מאווררים ציריים. במידת הצורך, יותקו בלוח  

  יצרן הלוח יציין את מידות פתחי האוורור וספיקת אוויר של המאווררים הציריים. 
  כל פתחי האוורור של הלוחות יכוסו במסים היתים ליקוי והחלפה. 

  ל האפשר. המסים יותקו כך שהגישה אליהם ופירוקם, לצורך יקוי או החלפה, תהיה קלה ככ
  

  פסי צבירה  08.14.07.06
פסי הצבירה של הפאזות, פסי ההארקה ופסי האפס יבוצעו מחושת אלקטרוליטית בעלת מוליכות יחסית 

  . 99.8%של 
  במקומות הדרושים יצופו פסי הצבירה בכסף, אבץ או בדיל. 

ד אמפר ומעלה יבודדו ע"י שרוולי בידו 250פסי הצבירה הראשיים של הפאזות בלוחות שהכיסה שלהם 
  מתאימים.

  פסי הצבירה יותקו באופן מדורג בין פאזה לפאזה על מת לאפשר גישה וחה לחיבורים. 
  בדרגה אחת יותר גבוהה מן הדרוש על פי חישובי ההעמסה וזרם הקצר.  וחתך פסי הצבירה יהי

  מעל טמפרטורת הסביבה. ºC15אבסולוטי או  ºC45העמסת פסי הצבירה תחושב לטמפרטורת עבודה של 
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 5סי הצבירה והמבדדים יחושבו לעמידה מכית ותרמית בפי זרמי הקצר הצפויים למשך זמן של עד פ
  שיות מבלי שייפגעו. 

  כל מערכת פסי הצבירה תחושב ותותקן בצורה כזו שהיא לא תיכס לתהודה. 
הצבירה ייעשה  פסי הצבירה של הפאזות ופסי האפס יחוזקו אל מבה הלוח באמצעות מבדדים. הידוק פסי 

  י פלדה מצופים גד שיתוך ודסקיות מתאימות. יבברג
בקצוות הלוח יש להכין אפשרות וחה לחיבור פסי צבירה חדשים, אם תידרש בעתיד ביית שדה וסף 

  ללוח. 
ס"מ בין הפסים לדופן העליון של הלוח, תוך התחשבות בכך שבחלק   15יש לשמור על מרחק מיימלי של 

  אש ועשן ומתזים לכיבוי אש.זה יותקו גלאי 
  חתך פסי האפס יהיה זהה לחתך פסי הפאזות.

  פסי ההארקה יותקו לכל אורך הלוח ויחוזקו באופן יציב לגוף הלוח ובמגע חשמלי הדוק אתו.
חתך פסי ההארקה יהיה חצי חתך הפאזה. פסי ההארקה יותקו קרוב לחזית הלוח, על מת לאפשר גישה 

  ת אליהם. וחה לטיפול ולהתחברו
לשם חיבור פסי ההארקה אל פס השוואת  5/8ברגים מפליז " 4על כל פס הארקה יש להתקין 

ידי מוליך מתאים, לפס -הפוטציאלים. לשם הארקת גוף הלוח יש להתקין ברגים אשר יחוברו, על
  ההארקה של הלוח. 

  ם כעתודה. ברגים וספי 30%פסי האפס וההארקה יצוידו בברגים פרדים לכל מעגל ולפחות 
המרחקים המיימליים בין הפאזות השוות לבין עצמן ובין הפאזות לגוף ימעו פריצות מתח באוויר בין 

  החלקים השוים או זחילה לאורך המבדדים בעת הפסקת זרם הקצר.
יש לבצע כל ההכות הדרושות עבור חיבור עתידי של מפסקים וספים, במקומות המיועדים לכך בתוך 

  בהתאם לתוכיות. הלוח, 
  זרם יהיה בחלקו העליון של המפסק.  למפסקיכל כיסות הפאזות 

  פסי הצבירה יותקו כך שיקטיו את עוצמת השדה המגטי מהלוח למיימום. 
  במקום בו מותקן הלוח בקרבת עמדות עבודה , יותקו פסי צבירה מבודדים , וקרובים אחד

במידת הצורך יתוכו פסי   קרבת עמדות עבודה.במילגאוס  6-לשי כדי להקטין את עוצמת השדה מתחת ל
  המוליכים יהיו צמודים ככל היתן.  5הצבירה כך ש 

פסי הצבירה בכל לוח יהיו בדרגה אחת מעל לגודל המפסק הראשי של הלוח, הן לזרם טרמי והן לזרם קצר 
  תלת מופעי. 

  

  הרכבת ציוד בלוח 08.14.07.07

  . Finger Proofכל הציוד שיורכב בלוח יהיה מסוג  
  כל המאז"ים יכללו דיגלוים.

  בוסף לזה, כל ציוד המותקן על הדלתות ומצא תחת מתח יהיה מוגן בפי מגע מקרי.
חלקים "חיים", חשופים וגישים בלוחות יוגו בפי גיעה מקרית ע"י מחיצות בידוד, שקופות ומתפרקות, 

  .981, לפחות, לפי תקן ישראלי ת"י IP 4XXבדרגת הגה 
ור הציוד והאבזרים בכל תא יתבצע בצורה פוקציולית, תוך ריכוז האבזרים והציוד של כל פוקציה סיד

  בפרד. 

  20%להרכבת ציוד, שיאפשרו התקה קלה לתוספת של  DINכל תאי הלוחות יכללו הכות, כגון מסילות 
ציות של הציוד ציוד, לפחות. המקומות השמורים לציוד הוסף יפוזרו על פי כל תא בהתאם לפוק 

  המורכב.
אמפר יכללו גלאי אש, אמצעי להתרעה מקומית  63כל הלוחות שגודל מפסק הזרם הראשי שלהם מעל 

. לוחות שגודל מפסק הזרם , כולל סליל הפסקה המחובר למערכת גילוי האשוחיבור לרכזת גילוי אש
גלאי עשן ומערכת כיבוי אש אשר, במקרה של  , סליל יתוק,אמפר ומעלה יכללו גם 100הראשי שלהם 

שריפה באחד התאים, תציף את כל תאי הלוח בגז ארטי מאושר לשימוש ע"י הרשות הארצית לכיבוי אש 

)FM 200.( לא יאושר שימוש בכיבוי מסוג אורסול  
בפירוק חיווט של אבזר כל האבזרים, כגון מא"זים, מפסקים, ממסרים וכו', יהיו יתים לפירוק ללא צורך 

  אחר. כל מפסק יחובר בפרד, באמצעות מוליך מתאים לפסי הצבירה, בהתאם לתוכיות.
בלוחות ללא גישה מאחור, התקת הציוד והחיווט יבוצעו רק מלפים, כך שהציוד יהיה יתן לפירוק 

  והחלפה וחה מלפים. 
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ון של המאמ"ת בשורה העליוה ובין המרחק בין שורות המאמ"תים בלוחות חלוקה: בין חלקו התחת
  סטימטרים.  15 -החלק העליון של המאמ"ת בשורה מתחתיו, לא יפחת מ 

במקום שדרש על פי התוכיות, שהלוח יבה עם דלתות כפולות, הציוד שאותו יש להרכיב על הדלת יורכב 
רות, מפסקי פיקוד וכוי, על הדלת הפימית. במקרה של התקת ציוד מדידה ו/או מעקב, כגון מדי זרם, מו

  תיבה הדלת החיצוית מחומר שקוף על מת לאפשר השגחה וחה. 
  אמצעי הפעלה של ציוד מיתוג יותקו בחזית הלוח בלבד. 

ס"מ מן  180 -ל 70ציוד הפעלה, כגון ידיות של מפסקי זרם, לחצים וכדומה, יותקן רק בתחום שבין 
  הרצפה. 

ים באותו כיוון, יהיה כיוון זהה לביצוע פעולה זהה. לידיות ההפעלה של מפסקים, המותק  
ס"מ מעל למפלס  50 -בלוחות המותקים על גבי הרצפה, לא תורשה התקת ציוד כלשהו בגובה קטן מ

  ס"מ ממפלס הרצפה.  40הרצפה, פרט למהדקים שיותקו בגובה מעל 
  ס"מ מהדלת של התא.  5או ס"מ מדפות התאים  10 -בכל הלוחות לא יותקן ציוד כלשהו במרחק קטן מ 

מעגל, מהדק או כל חלק אחר אשר שאר תחת מתח, אחרי פתיחתו של המפסק הראשי, צריך להיות מוגן 
  ומופרד מיתר החיבורים, מכוסה בכיסוי פלסטי שקוף וכבה מאליו ומסומן בשלט אזהרה ברור ובולט. 

מקור זר" עבור הזה לפי מפסק  ותוכם :"זהירות! מתח מ 16צבעי השלטים יהיו בהתאם למפורט בדף 
הזרם הראשי או הזה משי מקורות ויצוין הלוח ומספר המעגל של המקור הזר. השלטים יחוברו למקומם 

  בדבק ובשי יטים.
  שלט זה יש להרכיב כך שיישאר במקומו גם אם יוחלף הציוד או המכסה שעליו. 

  

  חיווט הלוח  08.14.07.08
  כלול במחירי הכבלים והציוד בלוח. חיווט הלוח הצבתו התקתו חיזוקו ופילוסו 

קובץ   -אמפר יבוצע באמצעות מוליכים מבודדים בעלי חתך בהתאם לחוק החשמל  100חיווט לזרמים עד 
  מעלות צלסיוס. 45, ללא הקטת חתך ומחושב לטמפרטורה אופפת של 5482התקות 

  חיבור מוליך לעל כבל יבוצע עם בידוד מסוג שרוול מתכווץ. 
אמפר יבוצע באמצעות פסי צבירה קשיחים ומבודדים ע"י   100הלוחות לזרמים שמעל  החיווט בתוך

  שרוולי בידוד. 
  יתן להשתמש בפסי צבירה גמישים ומבודדים.  פקחאמפר ובאישור מיוחד של המ 200לזרמים עד 

  מוליכי החיבור של המפסק לפסי הצבירה יתאימו לערך הומילי של המפסק ולא לערך ההגה שלו. 

ממ"ר,  - 2.5בחתך לא קטן מ PVCהאבזרים החשמליים יחוברו ע"י מוליכי חושת גמישים מבודדי  כל
אמפר ומיועדים לפיקוד בלבד יתן   6וולט. במעגלים בהם הזרם איו עולה על  1000מתאימים למתח של 

  ממ"ר.  1.5להשתמש במוליכים בעלי חתך של 
  ת יצרן המכשיר ובאמצעות סופיות כבל מתאימות.חיבור מכשירים אלקטרויים יתבצע בהתאם לדרישו

 Plastic)חיווט הציוד המורכב על גבי דלתות לוח יאוגד בצמה ויותקן בתוך סרט פלסטי שועד לכך 
Cable Tie)מוליכים בתוך צמה אחת. 30 -. קבוצת מוליכים המאוגדת יחד לא תכיל יותר מ  

 3/4פלסטיות מחורצות. העמסת כל אחת מהתעלות לא תעלה על חיווט הציוד בלוח יתבצע דרך תעלות 
  מקיבולת התעלה. 

  יש לשים לב לעיבוד קצוות התעלות על מת למוע פגיעה בבידוד המוליכים שיותקו בהם. 
  ממ"ר, בתאי שיישמר אוורור אות למוליכים.  10יתן לבצע חיווט דרך תעלות ע"י מוליכים בחתך של עד 

  או אחרים הושאים אותות בעלי עוצמה מוכה יוחו בתעלות פרדות. מוליכים מסוככים 
  חיווט המעגלים המחוברים לפי המפסק הראשי יבוצע בתוואי פרד עם שילוט אזהרה. 

  
יש להקפיד על כך שהמוליכים שבתוך הלוח ייקבעו בצורה מסודרת ללא צפיפות או הצטלבויות מיותרות 

  חה לגבי תפקידו של כל מוליך. בייהם, על מת לאפשר התמצאות ו
  שא סימן בר קיימא באמצעות שרוולים פלסטיים מודפסים מושחלים עליו. יכל קצה מוליך י

ישא את  ישא את מספר המהדק ואילו מוליך המחובר לבורג של ציוד מסוים יכל מוליך המחובר למהדק י
  סימון הציוד ומספר הבורג אליו הוא מחובר. 

  פרד.כל מוליך יחובר למהדק 
קצוות המוליכים הגמישים יחוברו באמצעות שרוולי לחיצה שיכללו גם שרוולים מבודדים. הסרת הבידוד 

מן המוליך תתבצע ללא פגיעה במוליך ולחיצת השרוול תבוצע באמצעות המכשיר המוכתב ע"י יצרן 
  השרוול לבצוע הפעולה. 
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  מהדקים  08.14.07.09

  .XLPEבעל בידוד  N2XYל  מהדקי כיסת כבל ההזה בכל לוח יתאימו לחיבור כב
  כל המהדקים יהיו מהדקים המפעילים לחץ שטח בלבד. 

המהדקים יתאימו לחתך המוליכים המתחברים אליהם, אבל, בדרגה אחת גבוהה יותר מן הכבל שיחובר,  
  ממ"ר. 4ובמידות מיימליות של 

! מתח במהדקי מהדקי כבל ההזה יכוסו בכיסוי פלסטי שקוף, כבה מאליו, ושלט אזהרה: "זהירות
  הכיסה". 

ממ"ר יותקו מהדקים מדגם המאפשר להחליף כל מהדק בפרד ואשר חיזוק  35לכבלים בחתך של עד 
המוליכים בו עשה ע"י הפעלת לחץ על פי שטח גדול, יחסית, ולא ע"י לחץ קודתי באמצעות בורג. כל 

  המהדקים יצוידו בתוויות סימון פלסטיות  מתאימות. 
בלוח משי זרם, החיווט שלהם יבוצע באמצעות מהדקים מיוחדים המאפשרים את קיצור  אם יש להתקין

  משי הזרם בצורה קלה, בהתאם לצורך. 
  כל המהדקים יסומו בהתאם למספור המופיע בתוכיות.

  כל מהדקי הכיסה ו/או היציאה ירוכזו בחלקו התחתון של הלוח, פרט למקרים שיאושרו ע"י המזמיה. 
המהדקים יותקו באותו צד בו מצאת הגישה ללוח, ויאפשרו התחברות וחה של המוליכים וגישה סרגלי 

  חופשית אליהם אפילו כשהלוח או התא הידון תחת מתח. 
 ידי על ורק אך אלא הכבלים לחיבור מהיר מהדק להתקין יאושר לא"ר ממ 35 מעל של בחתך  לכבלים
  . כבל ועלי לשות

  מהדקים שמורים מכל הסוגים. 30%עבור  DINיש להתקין בכל לוח סרגלים 
  ס"מ.  40הגובה המיימלי ממפלס רצפת הלוח למהדקים הוא 

ס"מ לפחות מתחת לכיסות וליציאות, כשהסרגלים מצאים  15סרגלי המהדקים יותקו במרחק של 
וליציאות, כשהסרגלים מצאים  ס"מ לפחות מעל לכיסות 20בחלקו התחתון של הלוח, או במרחק של 

  בחלקו העליון של הלוח. 
אם יש להתקין יותר משורת מהדקים אחת יש להתקין את שורות המהדקים בצורה מדורגת כדי לאפשר 

  גישה וחה לכל מהדק.
  המהדקים יאפשרו התמצאות מהירה ואחזקה וחה. 

שלא באמצעות מהדקים. לשם  ממ"ר ויותר מותר לחבר ישירות לאבזרים, 35מוליכים בעלי חתך של 
או יותר מוליכים   3מוליכים כאלו יחד לקודת חיבור אחת יש להשתמש בלשות חושת. לחיבור  2חיבור 

לקודת חיבור משותפת יש להכין פסי צבירה אשר יחוברו לאבזר או להתקים סטדרטיים של היצרן 
  שקיבלו את אישור המזמיה. 

שות או פסי הצבירה באמצעות עלי כבל, אומים ואומי הבטחה,  המוליכים יחוברו אל המפסקים, הל
  מותאמים לסוג המוליכים: חושת או אלומייום. 

מהדקים שלפים שיותקו בלוחות יצוידו בכל האבזרים הלווים כגון מעצורים, מגשרים, סופיות, 
  סימויות, שלטים מודפסים וכדומה.

יבוצע באמצעות מהדקים מיוחדים המאפשרים את קיצור זרם, החיווט שלהם -אם יש להתקין בלוח משי
  הזרם בצורה קלה, בהתאם לצורך. -משי

  סידור המהדקים בכל תא יתבצע בצורה פוקציולית, תוך ריכוז האבזרים והציוד של כל פוקציה בפרד. 
 יש להפריד בין מהדקים למתחים שוים וכן בין המהדקים המשמשים לחיבורי ציוד בעל פוקציות 

  מ"א, וכדומה. 20עד  4  -מוגדרות, כגון מהדקי תקשורת, מהדקים למכשירים ל
  צבעי המהדקים יתאימו לפוקציות של הציוד המחובר אליהם: 

  כחול   כיסות דיגיטליות לבקר -

  כתום  יציאות דיגיטליות מבקר -

  אדום  כיסות/יציאות אלוגיות -

-  24 V       ירוק  

- 230 VAC    אפור  
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  בלוחותציוד להתקה   08.14.05
  

  יצרים מאושרים 08.14.07.10
ידי הקבלן יהיה מדגמים אחידים של יצרן. היצרן יספק (באחריות הקבלן)  -ציוד המיתוג אשר יוצע על

תוים קסקדיים בטבלאות לגבי הגה עורפית וסלקטיביות החל ממפסק ראשי ועד המא"ז. תחליף לכך 
  הקסקדיים.תהיה תוכה ממוחשבת המביאה בחשבון את התוים 

את הזכות לבחור את יצרי הציוד   הלעצמ תשומר ההקבלן ישתמש רק בציוד המפורט להלן. המזמי
  מתוך רשימה זו ,ועל הקבלן להביא זאת בחשבון בהצגת מחירי היחידה ב  : 

  
  

 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin  מפסקי אוויר  . 1
  Moulded Case   Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerinמאמ"תים  . 2
  Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin  מא"זים  . 3

  אלו הכוללים דיגלוים בלבד.
  Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin  מפסקים בעומס  . 4
  Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin  מפסקי פיקוד  . 5
  Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin  מגעים  . 6
  , סולקון Schneider, Siemens,ABB,Reliance Electric  מתעים אללקטרויים   . 7
  AEG, Siemens, DUCATI  קבלים   . 8
  Ganz, IME  שאי זרם  . 9

  חולדה, ברק כוח, רוזן מילר   שאי בקרה  . 10
  Telemechanique, Izumi, Moeller  ממסרי בקרה   . 11
  Schneider, Izumi, Moeller, Baco, Telemechanique  לחצים ומפסקים  . 12
  ציוד מדידה   . 13

  מודדים -רב
Saci, Ardo, Ganz 

Satec, Elnet  
  Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin  ממסרי זרם דלף  . 14
  Schneider, Phoenix, Betterman, Kleinhuis,Dehn  הגות למתח יתר  . 15
  Phoenix, Wago, Telemechanique, Wieland  מהדקים  . 16

 LED  schneiderורות סימון   .  17
  

	זרם יפסקמ 08.14.07.11
אמפר יהיו    250עד    100. מאמת"ים של   Moulded Caseאמפר יהיו קבועים מסוג  250מאמת"ים של עד  

  ק"א לפחות.  65יהיה  אמפר ומעלה זרם הקצר    1000, בלוחות ראשיים של  ק"א לפחות  36של    Icsלזרם קצר  

,  ק"א לפחות  50של    Icsולזרם קצר    Plug In, Moulded Caseאמפר יהיו מסוג    630עד    400מאמת"ים של  

  לפחות. אלא אם צויין אחרת בתכית. KA 65אמפר ומעלה זרם הקצר יהיה   1000בלוחות ראשיים של 

ושלפים. מפסקים אלו   (.Air C.B)אמפר ומעלה יהיו מפסקי אוויר    630מאמת"ים ממועים ורגילים  של  

  ק"א לפחות.  65של  Icsיהיו בעלי כושר יתוק זרם קצר 

)  Ics  )Rated service short circuit breaking capacityכאמור זרם הקצר ה"ל הוא זרם קצר שירות  

  .400V ACלמתח ומילי של 

 Icu  )Rated ultimate short circuitמוגדר כאחוז מזרם קצר אולטימטיבי    Icsבמידה שזרם קצר שירות  
breaking capacity  לי שלומי 400) למתחV AC  אז זרם הקצר ,Icu    יהיה לפיIEC 947-2  זאת אומרת ,

  . 20kAומעל  -65kAפחות מ  Icuעבור  0.25ומקדם הספק  65KAמעל  Icuעבור  0.2מקדם הספק 
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קשיחים ובעלי שלושה מצבים. לכל מפסקי האוויר תהיה גבי מגוי שליפה  -מפסקי אוויר שלפים יותקו על
שחרור   הסגירה.  קפיצי  דריכת  לשם  ההפעלה  ידית  של  הפעלה  תידרש  עצמית:  בארגיה  הפעלה  מערכת 

גבי המפסק או ע"י הפעלת סליל  -ארגית הקפיץ לשם סגירת המפסק תתבצע ע"י לחיצה על לחצן הפעלה שעל
  הסגירה ע"י פקודה מרחוק.

וויר יכלול מוה פעולות ומגעי עזר לחיווי של מצבי המפסק כגון מותק, מחובר, תקלה, דרוך, כל מפסק א
  מוכס, בדיקה ושלוף. 

 Icm  (Short circuit makingכל מפסקי האוויר יהיו בעלי מגון סגירה מהיר ויכולת סגירה על זרם קצר  
capacity)  לי של  65של לפחותומי 400ק"א למתחVAC.  
יהיו בעלי יחידות הגה אלקטרויות בהן יתן יהיה לכוון:  הגה בפי עומס יתר, זרם קצר ם  "תי כל המאמ

  .11 -וזמן השהיה להפעלת זרם הקצר. ההגות של מפסקי האוויר ידגמו עד ההרמויה ה 
יל כל מפסק אוויר יצויד (אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד או ב ) במוע לדריכת הקפיץ, סליל פתיחה, סל

  סגירה ומגעי עזר.
כל המפסקים מעל    כל המפסקים יצוידו בידיות הפעלה ללא מצמדים. הידיות יבלטו מחוץ לדלתות הלוחות.

  אמפר יצוידו בסליל יתוק. 50
  כל הפתחים בדלתות, למפסקים ולציוד העזר שלהם, יצוידו במסגרות מקוריות שועדו למטרה זו.

ויכללו דיגלון שיראה עם פתוח    IEC 898פי תקן  -לפחות, על  kA 10ל  כל המ"אזים יהיו בעלי כושר יתוק ש
  או סגור 

הרמה  המפסק ועגלת  לשליפת והכסת  ידית אחת  לפחות  לוח,  לכל  יסופקו,  לכל סוג של מפסק זרם שלף 
  יידת על גבי גלגלים, המיועדת להוצאה והכסת המפסקים השלפים למקומם בלוחות. 

  שיכלול את כיול ההגות ואת עומס המרבי של המפסק. כל מאמ"ת יסומן בשלט 
  אמפר ומעלה יכללו עגלות שליפה ומוע.  1000כל מפסקי האוויר בזרם של  

  .ם כל המפסקים מסוג מאמתים יסופקו עם מחבר המתאים לחיבור כבילת אלומייו
  

  בלוח הגה בפי ברקים ומתחי יתר 08.14.07.12
  ככל האפשר לפסי ההארקה של הלוח. יש להתקין את ההגה מפי מתח יתר קרוב 

החיבור של ההגה מפי מתח יתר יתבצע ע"י מוליך הארקה פרד אשר יותקן במרחק רב ככל האפשר 
  מתעלות החשמל בלוח.  

בהתאם  HRCההגה בפי ברקים ומתחי יתר תהיה על שלושת הפאזות ועל האפס ותכלול תיכים 
  להמלצת היצרן.

יותקו מגי מתח יתר, מגי מתח היתר יותקו עם ורית סימון וכן חיבור אמפר ומעלה  63בכל לוח של  
  עם מגע עזר. –לבקרת מבה 

  

  מכשירי מדידה ובקרה  08.14.07.13

  .IECבהתאם לתקן  5P10כל שאיי הזרם לחיבור ציוד ההגה יהיו  
 . מדי הזרם1.5%מ"מ, בעלי דיוק של  105/105מדי זרם להתקה על גבי דלתות הלוח יהיו במידות 

הראשיים יצוידו במחווי שיא ביקוש. כל מדי הזרם יחוברו דרך שאי זרם גם אם לצורך זה יידרשו שאים 
  אמפר.  5/5של 

 מיליאמפר 30אמפר, לשלוש פזות או פזה אחת יהיו בעלי רגישות של  40ממסרי זרם דלף לזרמים של עד 
  . קילואמפר לפחות  10וזרם קצר מקסימלי של 

יתר יהיו בעלות התרעה קולית ומגע עזר אשר יעביר את התון למערכת הבקרה ההגות בפי מתח 
  המרכזית.

  שאי הבקרה יהיו בעלי ליפופים פרדים ולא ישמיעו רעש בשעת פעולתם.

או שווה ערך   Ganzמצבים, כדוגמת תוצרת  7 -מדי המתח האלוגיים יהיו בעלי בוררי פזות איטגרליים, ל
  .מאושר

  . Multiledמ"מ, מסוג   22היו בקוטר ורות ביקורת י
  , אם לא צוין אחרת במפרט זה.08במפרט  08594פרק - לדרישות וספות, ראה תת

  . MODBUSכל הרבי מודדים יחוברו לבקרת מבה באמצעות 
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, או MODBUS ELENET  של  GRאמפר ומעלה הרבי מודדים יהיו דגם  1000בלוחות ראשיים של 

Satec PM175,  (י ובלתיחיו) ו בכל שדהויתק  

 ,ELENET LTE  Satec PM135אמפר ומעלה יותקו רבי מודדים יהיו ,  40בכל לוחות משה בגודל של 

  TCP\IPו  MODBUSעם תקשורת 
  

  בקרה, הגות ומהדקים מסילות להרכבת ציוד  08.14.07.14

, על מת  לאפשר DINכל מכשירי הפיקוד, ההגות והמהדקים שיותקו בלוח יורכבו על גבי מסילות 
  ירה ווחה של המכשירים שייצאו מכלל פעולה. ההחלפה מ

  

  צביעה בצבע אפוקסי
  הצביעה תבוצע בשיטה אלקטרוסטטית בהתאם לפרוט הבא:

  40מיקרון לאחר הייבוש. שכבה שייה של צבע אפוקסי בעובי  40בעובי של שכבה ראשוה של צבע אפוקסי 
  מיקרון לאחר הייבוש. 

  מיקרון לאחר הייבוש.  40שכבה סופית של צבע אפוקסי בעובי של 
  מיקרון. 100עובי כל שכבות הצבע יחד, לאחר הייבוש, לא יהיה קטן מ 

  
  ידי קלייה בתור.-ייבוש כל שכבת צבע תבוצע על

  . )(אפור RAL7037ידי המזמיה מבין הצבעים הסטדרטיים הבאים: -צבע הגימור ייקבע על
  

  מסמכים להגשה  08.14.07.15
למרות האישור העקרוי היתן, לכאורה, לספקי הציוד לספק את הציוד, על הקבלן להציג לאישור  

ת הציוד המזמיה את הציוד הספציפי שבכוותו לספק, כולל כל התוים הטכיים המאשרים את יכול
  לעמוד בדרישות המיימליות המפורטות במפרט זה.

  העבודה ואת המסמכים הבאים: תכיותיצרן הלוח יגיש לאישור המזמיה, לפי ייצור הלוח, את 
  שרטוטים מפורטים של הלוח (או הלוחות), הכוללים את המידות ופרטי ההרכבה. 

  שרטוט בקו יחיד של הלוח עם ציון התוצרת ודגם הציוד.
י החיבור של יכית חיווט, תכית פיקוד ומהדקים הכוללת את סימון קצוות המוליכים, המהדקים וברגת

   האבזרים וכו'. 
  חתכים אופיייים של מבה הלוח. 

  מראה פי הדלתות.
  מראה פים הלוח הכולל את הציוד המורכב בתוכו.

  רשימת חלקים מכיים וחשמליים, בהתאם למספרם המופיע בשרטוטים.
  לוגים של יצרי הציוד. קט

  רשימת שלטים עם ציון גודל השלט, גודל האותיות, צבע השלט וצבע האותיות.
  פרטי הגה בפי חלודה ותהליכי צביעה. 

  חישוב של כמות החום הוצרת, בוואטים, בעת עבודה מלאה של הלוח.
  מידות פתחי האוורור וספיקת אוויר של המאווררים הציריים. 

המאזן התרמי של הלוח עם ציון הטמפרטורה המקסימלית בתוך הלוח, שצריכה להיות פחות מ חישוב של 
מעלות צלסיוס, בתאים של עבודה מתמשכת ובעומס ומילי של כל הציוד המותקן בלוח בהתחשב  45

  בטמפרטורת הסביבה. 
  חישוב של חתכי כל פסי הצבירה, לפי תקן מוכר.

  פסי הצבירה. חישוב עמידות בזרמי הקצר של כל 
  חישוב עמידות בזרם דימי של המבדדים של פסי הצבירה. 

מסמך מטעם יצרן הציוד או ציגו בארץ המאשר שהקבלן בוה את הלוחות בהתאם להוראות הבייה של  
  יצרן הציוד. 

תכית המבה, חתכים, תכיות בקו יחיד וכדומה יוגשו למזמיה בשלשה עותקים ועל גבי דיסקט, כשהם  

     AutoCad- טים במשורט
  תכיות החד קוויות של כח ופיקוד ישורטטו כך שעל כל דף מופיע הציוד של תא אחד.
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בין  באמצעות קו מקווקו, במידה שעל דף אחד ישורטט ציוד השייך לשי תאים, תהיה הפרדה ברורה,
  הציודים של שי התאים. 

  

  בדיקת הלוח  08.14.07.16
  בדיקת לוח בבית המלאכה

  , גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל שלבי יצורו. למפקח יצרן הלוח יאפשר, 
לפי בדיקת הלוח ע"י המזמיה יגיש הקבלן טופס עם פירוט הבדיקות שבוצעו על ידו. הטופס יכלול בדיקת 

  פיקוד וחיווט הציוד. 
כחות ציג המזמיה. לפי משלוח לוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכיות וחשמליות של הלוח בו

  הבדיקות יכללו:

  בדיקת אופן ואיכות הבצוע.  -

בדיקה האם המבה המכי של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו  עוים לסטדרטים המקובלים  -

  .VDE 0660ובמיוחד לתקן 

  .VDE 0660בצוע בדיקות בהתאם לתקן  -

  .ISO 2808ויזואלית ובהתאם לתקן  -דיקת צביעה  ב -
תר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות ה"ל וציג המזמיה יאשר זאת הלוח יועבר לא

  בחתימתו.
ידי המזמיה איה גורעת ו/או איה מקטיה מאחריותו של יצרן הלוח לגבי תקיותו של -בדיקת הלוח על

  הלוח ותאימותו לדרישות המפקח. 
בדיקה טרמית של כל הלוחות בפרויקט  חדשי עבודה רציפה של הלוחות במתקן, יבצע הקבלן  3לאחר 

  שביצוע כולל הוצאת דו"ח מפורט על הליקויים. 
  במידה והתגלו ליקויים יתקן הקבלן ויצלם שוב עד לקבלת דוח ללא ליקויים. 

  .3צילום טרמי ה"ל כלול במחירי היחידה ויתבצע על ידי בודק סוג 
  

  בדיקת הלוח באתר
  

  לאחר הצבת הלוח באתר, לפי הפעלתו.הקבלן יערוך בדיקה מחודשת 
  הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה, בוכחות ציג המזמיה. 

הקבלן ידאג לכיול כל המפסקים וההגות השוות לפי חיבור המתח ללוח, ויגיש דו"ח בכתב על כל 
  הכיולים שבוצעו 

  
  תיעוד 

  
  יצרן הלוח ימסור למזמיה תיעוד שיכלול:

  כל תוכיות העבודה שהוגשו לאישור. תוכיות לאחר ביצוע של 
  כל החישובים שהוגשו לאישור הלוח. 

  רשימת חלקים מכיים וחשמליים כולל ציון תוצרת, דגם, מק"ט, כתובת וטלפון של היצרן או הספק.
  קטלוגים של יצרי הציוד. 
  הוראות אחזקה והפעלה. 

     AutoCad-ורטטים בהתוכיות ימסרו למזמיה בחמישה עותקים ועל גבי דיסקט, כשהם מש
  

  תוספת בלוחות לאחר ביצוע. 08.14.07.17
במידה ויתבקש הקבלן לבצע תוספות /שיויים בלוחות בשטח יהיה זה במחיר של דקל לעבודות מתמשכות  

  לציוד הלוחות ללא תשלום וסף.

מחיר מבה הלוחות כולל בתוכו בוסף את כלל ההתקות הלוות לטובת בקרת מבה  לרבות התקת   08.14.07.18
  בקרים ודרייברים, התקת דימרים ומערכות לוות. 

  
  

120



  כללי.  -גופי תאורה  08.15
  

  ת א ו ר ה   08.15.01
  

ובהתאם  גבעתייםגופי התאורה העיקריים בפרויקט יהיו בהתאם לדרישות עיריית 
  לרשימת הגופים המאושרים

לכאן גוף שלא גופי תאורת לד יהיו בעלי כל הדרישות ועמידה בכל התקים המצורפים 
  יעמוד בכל הדרישות לא יאושר.

  זה.   מפרטשל  08אספקה והתקת גופי התאורה בהתאם לסעיפים הרלווטיים המופיעים במפרט 
לטובת במרחבים מוגים מחיר הגופים כולל אספקה והתקה בכל מיקום ותקרה כלשהי כולל חיזוקים 

  .דרישות מכון התקים והג"א
ם לרבות כל המצוין במפרט: אספקה, הובלה, שמירה, התקה בכל מקום וגובה מחיר גופי התאורה כוללי
תקרה למקום ההתקה, תלייה, פילוס והחזרת המצב לקדמותו והתאמת מקום    \שיתבקש, התאמת הקיר 

  ההתקה לגוף, פילוס ייצוב ויישור הגוף, כיוון גופי התאורה וביצוע הרצות. 

של חברה מאושרת בכתב ע"י חברת בקרת המבה,  DALIוטוקל כל גופי התאורה יכילו דרייבר בעל פר

  DALIמחיר הדרייבר יכלול את קופסת פיצול כבל ה 
  

  .  ציוד תאורה 08.15.02
  

  ורות (מקורות אור):   .א
  

לפחות בצילות שלא  CRI>80% -מקורות האור יעמדו בדרישות התקן הירוק ויעמדו ב .1

  90%µ<תפחת מ 

  אישור  מקור האור יהיה מסוג לד בעל
פוטוביולוגי ממעבדה אירופאית מאושרת  

כאשר הבדיקה ערכה בשה האחרוה  
  עפ"י הפירוט בהמשך

  

צלזיוס,  50במקומות לא ממוזגים ו/או בתאי חוץ בהם טמפ' הסביבה עלולה לעלות על   .2
  יותאמו אביזרי ההפעלה לטמפ' ה"ל ללא שיויים בתכוותיהם המוגדרות ע"י היצרן.

  . יהגופים יכללו צביעה בגוון אדריכלכל  .3

  ללא תוספת מחיר כלול במחירם.    FINE-LINEכל הגופים יתאימו לתקרה רגילה או תקרת  .4
  

  מורות (גופי תאורה)  .ב
  

  .מוטבע תו תקן ישראלי ויישאכל גופי התאורה שיותרו לשימוש  .1

גופים יותאמו הקטלוגי, הבמקומות בהם דרשים שיויים במקורות האור ביחס למוצר המדף  .2
כך שתיווצר הפוטומטריה  הדרשת. יסופק אישור בכתב של  על ידי רפלקטורים מתאימים 

  השיוי כלול במחיר  והציוד החדשים. גוף לשיוי וכן בדיקה פוטומטרית חדשה  עם ה גוףיצרן ה

לאה ואיו המעביר את גוון האור בצורה מ PMMAגופי התאורה יכללו כיסוי פריזמטי מסוג   .3
  משה גוון לארוך כל תקופת חיי הגוף.

  
  

יהיו גופי תאורה הכוללים דרייברים איטגרליים בעל תו תקן ישראלי מוטבע, – LEDגופי תאורה   .ג
במידה והייתה דרישה לגוף תאורה מוזן מ"מ, יש לספק דרייבר בעל אישור מכון התקים הישראלי.  

 ) 08.16.10בגופי תאורה ( ראה פרוט דרישות בסעיף  LEDלא יתקבלו ורות 
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גופי תאורת לד אשר יסופקו עם דרייבר הכולל פתיל הזה וללא מהדקי חיבור יחוברו למעגל התאורה   .ד

.  NYYדרך בית תקע ותקע, לא יאושר חיבור פתיל לקופסת חיבורים או למהדקים לחיבור לכבל 
  ר גוף התאורה. אספקת והתקת בית התקע והתקע כלולים במחי

  

  יעמדו בכל דרישות אלו. LEDגופי תאורת    .ה
  

  בהתאם לדרישות הספציפיות של הפרויקט 5281חישוב תאורה ועמידה בתקן ירוק 
  

ולבצע חישובי תאורה ולהוכיח רמות צילות  5281על הקבלן להוכיח עמידה בכל דרישות תקן ישראלי 
  ערך מאושר. הארה ופיזור הארה במידה ויחליט לבחור בגוף שווה

  

  מפרט דרישות ועמידה בתקים:  .ו
  

  :LEDבטכולוגיית  דרישות לגוף תאורה

-EN, לפי סיווג של תקן RG-0, Exempt groupגופי תאורה יהיו מסוג , •
62471:Photobiological Safety of Lamps and Luminaires    ורות מקבוצת סיכון)0 

RG0  דרשת תווית אזהרה על   10000, לא מהוות סיכון פוטוביולוגי בחשיפה מעל י' לאש

 IEC 62471 הורה,  יש לצרף אישור בדיקה של מת"י.
יש לספק בדיקה פוטוביולוגית אשר ערכה ע"י מעבדת מכון התקים הישראלי או לחילופין ע"י  •

 KEMAאו בקבוצת החברות   CB SCHEMEמעבדה אירופאית מוכרת החברה בארגון החברות 
   UGR>16גופי התאורה יהיו בעל תקן סוור שלא ייעלה מעל   •
 לומן פר וואט לגוף העיקרי  3300הספק לומן לוואט לא ייפחת מ  •
  וואט 27הספק הגוף העיקרי לא ייעלה מעל  •

   4000K גוון הצבע לא יהיה מעל  •

  \מך הצהרה מפורט של היצרן ע"י מס  שים 5אחריות לגוף תאורה ולמכלולים יהיה לפחות ל  •
  יבואן

  

  :לגופי שווה ערך דרישות לתכון מערכת תאורה  .ז
  

 :DIN SPEC 67600תכון תאורה יבוצע על פי הסטדרטים הבילאומיים* כגון . •
Biologically effective illumination  

 
צמת האור, ואופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות לעו    לכל  הלדים יסופקו תוים פוטומטריים  .ח

תוי בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת ו/או מקובלת  (כדוגמת המצורף). כמו כן, התוים  

המיועדים לחישוב בתוכות חישובי תאורה  LDT    או   IESהפוטומטריים יועברו בפורמט  

 DIALUX/RELUXכגון:
 לכל הלדים יסופקו כל התוים החשמליים, המכיים והתרמיים.  .ט
 ). binningם יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים (התחייבות היצרן ל  כל הלדי  .י
בהתאם לתוי היצרן (כדוגמת   -  שים לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה 5היצרן יספק אחראיות ל   . יא

 . lumen depreciation)טבלת 
בתוך הגוף כמערכת  LED-על הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים, יצרן הלדים, בדיקת אורך חיי ה  .יב

 ,ע"י מעבדה חיצוית. 50%-,זמן ירידת תפוקת אור עד כ 
כל הרכיבים  -או שווה ערך מאושר  CREEאו   PHILIPSתוצרת   LUXEONכל הלדים יהיו מדגם   .יג

 יעו על דרישות על פי המפרטים המצורפים (לדים, גופי תאורה והציוד)
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כל הלדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת ייצור, לא יתקבלו  לדים   .יד
 מיצרים שוים. כ"ל כל ספקי הכוח, בקרים והדרייברים. 

 דרייברים יסופקו החיות התקה ותחזוקה. לכל הלדים, ספקי כוח וה  .טו
 לכל  הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם. כ"ל לכל המערכת בשלמותה.   .טז
לכל ספקי הכוח יכללו התקן )  , בידוד כפול 2ספק כוח יהיה  בעל דרגת הגה בפי הלם חשמלי מסוג   . יז

 , מעגל המוצא יוגן מפי זרם יתר.הגה אקטיבי בפי מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכן
 .   high speed PWMהמתקן שלט ע"י דרייבר העובד בשיטת   . יח
בהתאם לערכים הומיליים אשר יסופקו ע"י יצרן  המותה בגוף הלדים יוזו בזרם מבוקר וקבוע   .יט

 . LED-ללא קיצור אורך החיים של ה הלדים 
ים  או קופסאות התחברות כאשר אורך ישירות לגוף ללא ציוד עזר, ספק 230Vיכולת הספקת מתח   .כ

 החיים איו מושפע כמערכת גופי תאורה וכל זאת בהתאם למסמכי מעבדה מצורפים של היצרן. 
 .  120Lms/Wיכולת צילות הלד ללא קיצור אורך החיים לפחות   .כא
אחוז ויישאו הטבעה על הגוף,  3לרמה מופחתת של  ANTI FLICKERספקי הכוח יהיו בעל מגון   .כב

Flicker Free 
  

	דרישות וספות  – גופי תאורה  08.16
אין לספק גוף תאורה לאתר לטובת התקתו לפי שהוצגו כלל מסמכיו ודוגמא מהגוף והקבלן קיבל אישור 

  בכתב לאספקת הגוף ע"י כל הגורמים הרלווטיים. 
מחירי גופי התאורה מכל סוג שהוא כוללים: צביעה בהתאם למפרט הטכי וגוון לפי בחירתו של האדריכל 

במידה ודרש גוף תאורה המותקן במקום קורוזיבי יש לספק מפרט ספציפי  והיזם בכל צבע שיתבקש. 
  לגוף

  

  התקת גופי תאורה 08.16.01

הדרושים להתקתם המושלמת בכל מצב של גופי התאורה יסופקו כך שיכלול את כל האביזרים   .א
 המוצר כשהם כוללים את כל הציוד הדרוש משק, מצברים או שאי וכו'.

האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקיו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם זק לאלמט גמר כלשהו    .ב
 וללא כל צורך בפירוק אלמטי גמר שוים.

יסופק הציוד הלווה בתיבה פרדת אוריגילית  –יטגראלי לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא א  .ג
או מארז שווה ערך מאושר שיוגש לאישור מוקדם, החיווט המקשר בין הגוף למארז יהיה תקי,  

יסופק ע"י הספק ויאפשר חיבור החוטים באופן הכון בלבד. המוצרים יוגשו לאישור כולל המארז 
 הלווה והחיווט המקשר ביהם. 

 ורה המכילים ציוד חרום:לגופי תא  .ד
הציוד יותקן באופן איטגראלי אך ורק באם קיים מספיק מרווח לגישה לכל האביזרים ואין חשש  

 לעיל.  2.3לגבי ציוד שיסופק במארז פרד ראה ס"ק  להתחממות הגוף מעל טמפ' המומלצת.
 

	גופי תאורה מיובאים  08.16.02
ג"ת יסופקו באריזתם המקורית תוך הקפדה על איכותם. על הגופים לעמוד בתקן ישראלי . כל   .א

 והחיבורים לגוף יהיו עם מהדקים.  P.V.Cהחווטים יהיו עם בידוד 
, הג"ת יצבע בצבע גמר אפוקסי או צבע אפוי  המפקחבתיאום עם  –במידה ויש צורך בשיוי צבע   .ב

  בתור.

  ציוד לווה  08.16.03

 שים.  5ותיתן אחריות  שווה ערך מאושר" או PHILIPSיהיו מסוג " דרייברים כל ה  .א
  וכבל פרד.  דרייברלכל ורה   .ב

 לכל היותר  0.95כופל הספק  הדרייבר יהיה בעל  .ג
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  מערכות בקרה ושליטה ממוחשבת  08.16.04
 יש לתאם ציוד לווה בשימוש במערכות בקרה ממוחשבות:

  ברה המספקת את מערכות הבקרה. ג.ת למתח מוך: יש לתאם סוג של שאי מול הח
וספק מערכות ממוחשבות לבצע יסוי תאורה לבדיקת יישום שאים על גבי הדימרים המוצאים    על הקבלן

  . המפקחולאשר את התוצאה עם 

 
  תאורת חרום  08.17

  

ותכיות  הבטיחותתכיות החיות ועפ"י  2.22חלק  20תקן ישראלי  תאורת החרום תתוכן ותבוצע עפ"י  08.17.01
  . החשמל

  

מבוססי לדים בלבד, עם בדיקה עצמית וסוללות מסוג יקל   תחד תכליתיו ככלל ייעשה שימוש ביח' חרום  08.17.02
  מטל, גופי התאורה יכללו מגון פריקה עצמית של סוללות . גופים יהיו בעלי תו תקן מוטבע בלבד

  
  

, עם מגוי הפעלה זהים  לדים בלבדמבוססי  תכליתיים חדבדלתות היציאה יותקו שלטי יציאה מוארים  08.17.03
  , בעלי תו תקן מוטבע.ליח' חרום שתוארו לעיל ועם ורות "לד

  

  כל יח' החירום הדו תכליתיות יתאימו לורות אותן הן מפעילות לפי הקריטריון הבא:  08.17.04
  

  דקות. 180מיימום   –זמן תאורה   .א

  אחוז.  100בלדים אחוזי תאורה   .ב
  

ויכללו הגות  I.E.C  924, 598-2-22-1990,925ובילאומי , 20ת"י  תו תקן ישראלי ויישאכל היחידות  08.17.05
הגוף יכלול מכלול לבדיקה עצמית ומכלול לפריקה וטעיה  לפריקת יתר, לחוסר ורה ולטעית יתר.

  לשמירה על הסוללות. 
  

  , בקיבול מתאים לזמן ואחוזי התאורה הדרשים. מיטלכל המצברים יהיו "טריים" מסוג יקל  08.17.06
  

  
  איטום למעברי כבילה במרחבים מוגים   08.18

  

 ם מעברי כבלים למקלטים ומרחבים מוגים. יטוא 08.18.01
  

  לבצע ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגים או מקלטים מכל סוג, יכין הקבלן את כל הדרוש על מת    לפי
שלטוו ידי  על  כדרש  למעברים,  מתאים  בפ  תאיטום  הדן  בפרק  בהמשך,  ומתואר  העורף  דת "קו  -יקוד 

למקלטיא כבלים  מעברי  ידי  ם".  יטום  על  האיטום  עבודת  את  הקבלן  ישלים  הכבלים  מעבר  ם  יישולאחר 
כל   כבלים.  אותם  התקת  לאחר  הותרים  החללים  ואיטום  שבפועל  לכבלים  המתאימים    ציוד האטמים 

 בהתאם ל ידי שלטוות פיקוד העורף והעבודה תבוצע  ע  רהאיטום וטכיקות העבודה יהיו מטיפוס המאוש
  ד.  להחיות יצרן וספק הציו

  

08.18.02 ים קודלמקלטים  \ת איטום מעברי כבלים למרחבים מוג  
  

לבצע  מת    ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגים או מקלטים מכל סוג, יכין הקבלן את כל הדרוש על  לפי
שלטוות   ידי  על  כדרש  "מקלט"),  (להלן  המוגן  המרחב  או  למקלט  כבלים  למעברי  העורף.  פיקו איטום  ד 

יד על  תיבחר  האיטום  מהשתיים  י  שיטת  אחת  תהיה  והיא  ההתקה,  לתאי  בהתאם  שהקבלן  של  ילאו  וב 
  השתיים: 
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1 . ורות מעבר אטומים. הגת מעברי כבלים בודדים, באמצעות צי  

2 . ימיים. הגית ואטמים פת מערכת כבלים, באמצעות מסגרת מעבר מלב  
    

, בטרם מועדההתקה של מערכת האיטום תהיה "סמויה", הקבלן יכין את המעבר הדרוש לו מבעוד    שיטת
עדת לקלוט המיוובתוך המעבר יתקין הקבלן את המסגרת  ),  הריציקת הדופן המיועדת למעבר (קיר או תק

  תהיה זו מסגרת עגולה או מסגרת מלבית.  –טום יאת ציוד הא
  

ימים לכבלים  המתאם הקבלן את עבודת האיטום על ידי יישום האטמים  ר ביצוע מעבר הכבלים ישלילאח
הע וטכיקות  האיטום  ציוד  כל  הותרים.  החללים  ואיטום  מטיפוס  דובשבפועל  יהיו  ידי  המאוה  על  שר 

  בהתאם להחיות יצרן וספק הציוד.   עשלטוות פיקוד העורף והעבודה תבוצ
    

  ת האיטום תהיה בעלת אישור של פיקוד העורף לשימוש במרחבים מוגים. מערכ . 3

  .   DIN 4102-ו 476לת יכולת עמידות לאש לשעתיים, לפי תקן בריטי בעכת תהיה המער . 4

  בר.  3.5ום גד חדירת גזים בלחץ של ט אתכת המער . 5

   DIN 53521ימיקלים כמתואר בתקן  ככת תעמוד בפי תקיפת המער . 6

  .  DIN 53508י בליה ממושכת לפי תקן כת תעמוד בפהמער . 7

  וספרות. מאט 6כת תעמוד בפי חלחול מים בלחץ של המער . 8
     

  
  

  דוגמא לביצוע איטום מעבר צרת למרחב מוגן / מקלט
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  בדיקות חשמל וצילומים טרמוגרפיים, מסמכי מתקן וטפסים רלווטיים 08.19
  

  במספר שלבים במהלך ביצוע הפרויקט מאושר   3על הקבלן לבצע בדיקות חשמל ע"י בודק סוג   .א

 לאחר התקת מתקן חשמל זמי .1
 בהוספת ציוד למתקן החשמל הזמי  .2
 בדיקת הארקת יסוד בשיטת השיפוע  .3
 בדיקת הארקת יסוד לכל טבעת בקומות הביין ובגג .4
 בדיקות חשמל לפי סיור מסירה בהתאם למפרט בדיקות מצורף .5
 בדיקות חשמל לפי חיבור המתקן לחברת חשמל .6
המתקן  .7 ולדרישות  למפרט  בהתאם  וכיולים  איטגרציה  ביצוע  מתח  החדרת  לאחר  בדיקות 

 והבטיחות 
  

ה  .ב בדיקותיו על  וערכי  תוצאות  את  להציג  הבודק  על  המפקח,  ע"י  מאושר  להיות  המוסמך  בודק 
  בתחומים הבאים: 

 בדיקת ערך הארקת יסוד כלפי המסה הכללית של האדמה. . 1
 בדיקת מערכת הגה בפי ברקים . 2
ווי קים של ראשיכלל הלוחות, במפסקים ב – ןקת התגדות לולאת הארקה של המיתקבדי . 3

 הכל בהתאם למקרה.  –הזה משיים ובמעגלי החלוקה הסופיים  
 כיול וכווון מפסקים בהתאם לזרמי קצר ולאופן העמסת הקווים . 4
 בדיקות ויזואליות הכוללת התאמת שטחי החתך להגות . 5
 לכלל המפסקים ופסי הצבירה םבדיקות לעמידה בזרמי קצר מקסימליים ומיימליי . 6
 בדיקת מקביליות . 7
  המעגלים הסופיים.  כלהבידוד של לוח חשמל וקת טיב בדי . 8

 ם.  שלה מגטיות-והתרממת חתך כל מוליכי המיתקן להגות התא . 9
  לדרישות התכון  \כיול וכווון כלל מפסקי החשמל בלוחות בהתאם לשטחי החתך  .10

  אלי.  הישרתקן התקן ועומדים בדרישות -וש באביזרי מיתקן החלוקה ומובילים בעלי תושימ .11

 ות של כל המיתקים החייבים הארקה על פי חוק החשמל. קות תקיהאר .12
 בדיקת מתקי החירום ומערכות חסיות האש, בדיקה בעמידה בזרמי קצר בלבד .13
והתקן  החוקור שימוש והפעלה של המיתקן שוא הבדיקה, תוך ציון מפורש כי בוצע על פי איש .14

 הישראלי.  
 בדיקת עמידה בחוזר מכ"ל משרד החיוך  .15
 ת בטיחות, מפוחים וחלוות שחרור עשן בדיקת מערכו .16
על הבודק לבדוק את כלל קווי ההזה של מערכות המיזוג עד ליח' הקצה הן המעבה והן  .17

 המאייד לרבות טיב החיבורים, מקום התקת הפקטים, התאמת הביצוע לפרטים וכו'
  על הבודק לציין בדוח הבדיקה את כלל הממצאים עפ"י הסעיפים המצורפים  .18

  
  בודק המוסמך להציג את תוצאות בדיקותיו וערכיהם בתחומים הבאים:  על ה

 בדיקת ערך הארקת יסוד כלפי המסה הכללית של האדמה. כולל ערך  . 1
ווי קים של ראשיכלל הלוחות, במפסקים ב – ןקת התגדות לולאת הארקה של המיתקבדי . 2

 הכל בהתאם למקרה. כולל ערך  –הזה משיים ובמעגלי החלוקה הסופיים  
 דיקות ויזואליות הכוללת התאמת שטחי החתך להגותב . 3
לכלל המפסקים ופסי הצבירה. כולל   םבדיקות לעמידה בזרמי קצר מקסימליים ומיימליי . 4

 ערכים והתאמה למפסקים.
 08.04בדיקת הרמויות בהתאם לפרק  . 5
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 בדיקת חוטר לצרות תת קרקעיות . 6
 בדיקת מקביליות. . 7
 המעגלים הסופיים. כולל ערך  כלקת טיב הבידוד של לוח חשמל ובדי . 8
רציפות הארקה במתקן ובדיקת פסי ההשוואה, בדיקת חיבור כל השירותים המתכתיים  . 9

 לפסים כולל ציון מפורט לכל שירות. כולל ערך
  בדיקת הארקות למתקי מים קרים ולתקרות אקוסטיות. .10

מוליכים   ם. כולל ציון ערכישלה מגטיות-והתרממת חתך כל מוליכי המיתקן להגות התא .11
  וההגות עליהם.

 אלי.  הישרתקן התקן ועומדים בדרישות -וש באביזרי מיתקן החלוקה ומובילים בעלי תושימ .12
  בדיקת כלל מערכות המיזוג עד ליח' הקצה .13

 קות תקיות של כל המיתקים החייבים הארקה על פי חוק החשמל. האר .14
 מי קצר בלבדבדיקת מתקי החירום ומערכות חסיות האש, בדיקה בעמידה בזר .15
שימוש בכבילת חסית אש קיום ותקיות  –בדיקת מפסקי פטריה ולחצי שבירה חירום  .16

 הפעלה 
 בדיקת איטגרציה הפעלות יתוקים ופעולות מערכות .17
  בדיקת פל כבאים ובדיקת המערכות הקימות בו בהתאם למתקן .18

והתקן  החוקור שימוש והפעלה של המיתקן שוא הבדיקה, תוך ציון מפורש כי בוצע על פי איש .19
 הישראלי.  

 בדיקה בהתאם לתקים הרלווטיים וחוזרי מכ"ל משרד החיוך   .20
 כולל חתימה על התכיות. AS MADEבדיקת והתאמת תכיות למצב קיים  .21
השימוש, תעודות הכיול ותוקפן,   דו"חות הבדיקה יכללו את שמות מכשירי הבדיקה בהם עשה .22

 ערכים אשר התקבלו לכל בדיקה ובדיקה. 
  בדיקת מפסקי חירום ולחצי כיבוי חשמל מחווטים עם כבילה חסית אש בלבד. .23

אישור המיתקן על ידי בודק מוסמך, ובהוראתה של המזמיה, יבצע הקבלן בדיקה  לאחר .24
 50%-לא פחות מ, אך יםהישקן. הבדיקה כוללת הפעלת המיתקן בעומס המרבי למית מית רת

תרמית של כל קודות החיבור. ה"ל יתבצע ע"י בודק סוג ג' בלבד.  קהכן, וסריהמתוומס מהע
 כולל דו"ח בצירוף תמוות ומתן מסקות ופתרוות במידת הצורך. 

לחדר טרפו תיבדק בשיטת  בדיקת התגדות הארקת יסוד כלפי מסה כללית של האדמה  .25
 יש למלא דו"ח חח"י  –השיפוע בהתאם לדרישות חברת חשמל 

  

בדיקה תרמית  תבוצע כחלק מבדיקת החשמל לאחר מתן מתח והפעלת כלל   -
  המתקים כבדיקת סיכום סופית

מעלות   15-200אדום בעל רגישות העה בין טמפ' -קה תבוצע באמצעות מצלמה איפרא הסרי
הבדיקה הראשוה בו ידווח  אחרל  טדות התורפה. יימסר דו"ח מפורומצלמה לצילום קו

  ה.  תורפמצאים או על אישורו כי במיתקן לא תגלו כל קודות מ הבודק על ה
  תצולם ק' החימום בשתי תמוות תמוה רגילה ותמות איפרא הכוללת טמפ' הק'.

  20 -ה גבוהה ביותר מי שהטמפרטורה שלמלכל קודת חיבור במיתקן החש –דת תורפה" "קו
   ות מטמפרטורת הסביבה של שוא הבדיקה.מעל

  
  

    -דת חיבור" "קו

  חות חשמל. והדקי החיבור בלכל  

  הדקי החיבור באביזרים חשמליים ו/או קופסאות חיבורים ו/או פסי צבירה שהזרם כל
 ר או יותר. אמפ 25ם לה ילי ש הומ

  בלוחות החשמל בכל אביזרי החשמל וציוד המיתוג 
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  בדיקת המתקן ע"י הקבלן:    .ג
ודות הדרשות לביצוע קפדי  קהלראות במילוי הסעיפים שבטופס מקדים זה כאילו אלו הן אין 
יפול וסף ושימת לב טקן, אלא כקודות ציון טיפוסיות בבדיקות קבלה הדורשות, בדרך כלל, במית
  דת. מיוח

  יש לאשר אצל המפקח את בודק החשמל. 
  תקן החשמל כל אחד מסעיפי הטבלה הרלבטיים.  מיאשר בחתימת ידו של מהל העבודה ב יש ל

  מהבחתיר אישו  הצהרת הקבלן לפי בדיקות קבלת העבודה
      ן החשמל בדק ואושר ללא הערות על ידי בודק מוסמךמיתק
    המיתקן הוכן ומסר, לרבות תכיות עדכיות "כפי שבוצע" לכל המערכות. ספר 
ופי התאורה פועלים באופן מושלם, ללא רעשים, הבהובים או דומה. גופי כל ג

  שותיו התאורה מאושרים יועץ התאורה מטעם הקבלן והתבצעו עפ"י אפיוו ודרי
  

ישראלי, ולרבות  הופי תאורת חירום פועלים, ומכילים את כל הדרש בתקן כל ג
  ט.  שילו

  

    לי תאורת חירום המותקים בפרד, מותקים בתוך מארזים סגורים. מודו
    ציורות מחוזקים באמצעות אומגות, פסי חיזוק או התקים תקיים אחרים. כל ה
    עלות הכבלים מוארקות, גישורי הארקה בוצעו כדרש. כל ת
    או. וט הארקות ראשיות ומשיות בוצע במלשילו
    ט האביזרים במיתקן החלוקה בוצע במלואו. שילו
    ט לוח חלוקה בוצע בהתאמה לשמות חללי המיתקן. שילו
    חלוקה מכיל תכית ייצור עדכית, בכיס מובה. לוח 
    אבק בישות מערכות וחשמל.   תמשיירי ביה ושאיב ןיקיו בוצע
    מוליכים בלוח חלוקה מסומים כדרש. כל ה
    אביזרים מחוזקים לקופסאות הגב, משוקעים כיאות תחת הטיח ומיושרים.  כל ה
    ה התאמה מלאה בין סימון המעגלים בתוכית, בלוח, והביצוע בפועל.  בדק
רי אש. בממד"ים וחדרי  וו כל האיטומים הדרשים למיעת מעבר אש בין אזבוצע

  בטחון אטומים.
  

    בוצע בהצלחה יסוי איטגרצית מערכות בטיחות 
    בוצע בהצלחה יסוי איטגרצית מערכת חלוות שחרור עשן 

    בדקו כלל מערכות החירום והחסיות אש 
דו"חות הבדיקה יכללו את שמות מכשירי הבדיקה בהם עשה השימוש, תעודות הכיול ותוקפן,  

  ערכים אשר התקבלו לכל בדיקה ובדיקה. 
  

  : _________. סוג: _________. ןהל העבודה בפועל, באתר: __________. מס' רישיושם מ
  
  

כחלק   –טפסים ודרישות רלווטיים שעל הקבלן להגיש כחלק מתיק המתקן ולטובת מסירת המתקן    .ד
מתיק המתקן על הקבלן להגיש מסמכים המעידים על טיב המערכות ועל אופן פעולתם, עפ"י ספח  

בו מופרטים המסמכים על הקבלן להגיש את המסמכים הללו טרם מסירת המתקן וכחלק   2ו ט'  1ט'
 ן.מתיק המתק

  
  מיעת קריה בלתי מיית ללוחות חשמל 08.20

  
  מיליגאוס. 1מוכים מ  י שהייה ממשוכתעפ"י סקר חיזוי קריה שערך ערכי הקריה באזור

  .  ביצוע תאימות מגטית ואיזון פאזותבאחריות הקבלן  להקפיד על 
 . לאחר חשמול המתקן ולפי אכלוסו ת קריהיש לבצע בדיק 

  . לאחר אכלוס בזרם מקסימלי וספת יש לבצע בדיקת קריה
  דו"ח מדידות לאחר חשמול המבה.           
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 בדיקת המתקן   08.22.1
לבד הקבלן  על  המתקן  הפעלת  סוג    קולפי  בודק  ידי  על  המתקן  בדיקה   3את  חח"י,  לדרישות  בהתאם 

לחברת החשמל. רק לאחר מסירתו לחברת החשמל וקבלת את המתקן  ר  וולמסהמוגדרת בדיקת "שיפוע"  
 .  מזמיןאישור בכתב על שהמתקן תקין ויתן לחברו למתח, יתקבל המתקן על ידי ה

 בוו. התיאום עם חברת החשמל יבוצע על ידי הקבלן ועל חש
על הקבלן להכין ולהגיש לאישור חברת חשמל, תכיות עבודה ופרטים טכיים של הציוד שיותקן במסגרת  

 חוזה כ"ל, בהתאם לביצוע בשטח וכן יזמין בדיקת המתקן בחברת החשמל כהוג אצלה.  
ובהתא החשמל  בחברת  ההוג  ובסטדרט  מגולוון  מברזל  יהיו  מוך  מתח  ברשתות  המתכת  אביזרי  ם כל 

 לדרישות בחברת החשמל.  
כל הליקויים אשר   .סיוית לשם בדיקת יעילותוימ" ולהפעילו הפעלה   בגמר העבודה יש לבדוק את מתקן

  יתגלו תוך כדי בדיקה זו יותקו על ידי הקבלן ועל חשבוו לשביעות רצוו הגמורה של המהל.  
  באחריות הקבלן להל את הזמת הבדיקה, להתאמה ולבצעה. 

  
  חיבור חשמל זמי לעבודות   08.21

  

ועבודות הלוואי הדרושות לביצוע הפרויקט יהיו כלולות במחיר הכללי של ההצעה ולא   העבודות הזמיות  08.23.1
 ישולמו בפרד, חיבורים זמיים יהיו כלולים אלא אם הוגדש סע' מיוחד לכך.

  
תלת פאזי, הקבלן יטפל ויישא  אמפר   250על הקבלן לדאוג לחיבור חשמל זמי לטובת עבודות בהספק של  08.23.2

בכל העלויות הכרוכות בכל הדרוש מול חברת חשמל עד לקבלת גודל החיבור המבוקש ומעבר ביקרות  
  חברת חשמל. 

  
הקבלן יספק דו"ח בודק לכל אלמט חשמלי המותקן באופן קבע באתר הבייה והן דו"ח כולל למתקן   08.23.3

  החשמלי באתר הביה. 
  

ן לבצע מערכת הארקות הן ללוחות החשמל והן למתקי החשמל לרבות כחלק מהחיבור הזמי על הקבל 08.23.4
  עגורים ולהפיק דו"ח בודק לכל מתקן ומתקן

  
לארוות ארעיים ויכלול מפסק  61439ארון החשמל לעבודות הזמיות יתבצע בהתאם לתקים לרבות תקן  08.23.5

 ראשי משולב פחת. 
  

  אופי מדידה ותשלום  08.22
  

אם לא צוין אחרת במפורש, מחירי היחידה כוללים את כל החומרים הציוד, העבודות ,אביזרי העזר   .א
ועבודות הלוואי ,הדרושים לשם השלמת העבודות והתאמתן לדרישות החוזה, אף אם לא פורטו באופן 
מפורש במסמכי החוזה, אך דרושים לשם ביצוע העבודה בשלמותה ומסירתה במצב פועל לאחר בקורת  

 כאמור לעיל, לרבות שילוט וסימון. 
 גם כל האמור במפרט המיוחד כ"ל יחשב ככלול במחירי היחידה המוצגים בכתב הכמויות     .ב
  

 אופי המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרישום במפרטים הבאים: 
 מפרט המיוחד (מפרט זה).ה  .א
 (בהוצאתו האחרוה). שבמפרט הכללי למתקי חשמל בהוצאת משרד הביטחון  08פרק   .ב
גופים בכל תקרה, קיר ריצוף וכו'  \מחיר קודות הכוח והתאורה יכללו התקות לכל סוגי האביזרים   .ג

 אביזר  \ובכל גובה דרש, לא תתקבל טעה שמחיר ההתקה איו כלול או כלול במחיר הגוף 
 
ם לעיל, לגבי אופי במידה ותהיה סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור במפרטים המוזכרי  .ד

 המדידה והתשלום, האמור במפרט מיוחד זה יהיה בעדיפות ראשוה. 
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כשהיא גמורה, מושלמת  –כל עבודה תימדד מדידה טו בהתאם למפרט המיוחד (אלא אם צוין אחרת)   . ה
 ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכו'.
י המוזכרים במפרט המיוחד ו/או ספחיו מחירה כולל את ערך כל חומרי העזר והעבודות הלווא

והמשתמעים ממו ובמידה ואותם חומרים ו/או עבודות אים מדדים בסעיפים פרדים בכתב הכמויות 
  שבמפרט זה. 

  

לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שוות, מיסים סוציאליים, שימוש בכלי עבודה,    .ו
ו/או אבטחת העבודה המבוצעת על ידו, עבודה בגובה, בעומק ובכל  הובלתם לאתר, אפסון ושמירת ציוד,

מקום אחר הדרש להתקות ולביצוע העבודה, הוצאותיו הישירות והעקיפות וכל אשר מתחייב מתאי 
 מכרז/חוזה זה. 

  

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל התאומים הדרושים לשם ביצוע    .ז
 העבודה כגון: חברת חשמל, בזק, מקורות, העירייה וכו', גם אם לא הוזכרו במפורש. 

  

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות הדרושות, השימוש   . ח
בדיקת קבלה וכל המוזכר במפרט המיוחד, תיקון כל הליקויים, אם יהיו, בדיקות קבלה  במתקי בדיקה,

 וספות במידה וידרשו וביקורת חברת חשמל.
 

 AS"מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור הכת תיק מתקן תאורה ותכיות   .ט
MADE" מין בגמר עבודתו, וכן את התשלום  לכל המקצועות שבתחום מפרט זה שעל הקבלן לספק למז

 עבור האחריות שעל הקבלן לתת, כמפורט במפרט המיוחד. 
  

מובהר לקבלן שלשם וחיות המזמין מחולק כתב הכמויות לפרקים שוים, ושתכולת העבודה כפי שהיא   .י
באה לידי ביטוי בסעיפים השוים ובפרקים השוים של כתב הכמויות מהווה מכלול שלם המתאר את  

יבי העבודה לשלביה השוים והמזמין רשאי בכל עת ובכל שלב של העבודה להשתמש כמרכיב לביצוע מרכ
 ותשלום לפי איזה סעיף שימצא לכון מתוך כתב הכמויות ללא שיוך לפרק כלשהו. 

מובהר לקבלן שלשם וחיות המזמין חלק מהסעיפים שבכתב הכמויות הם בעלי תוכן זהה מבחית ביצוע 
ים בפרקים שוים אולם המזמין ישלם לקבלן לפי המחיר המוך ביותר של אותם סעיפים  העבודה ומצא

 במידה וייתן הקבלן מחיר שוה לסעיפים זהים כמפורט לעיל. 
  

עבודות ו/או פריטים המצויים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך (מ.א.) ימדדו לאחר השלמת העבודה,    .יא
 האפשרי לדעת המפקח. בקווים ישרים בלבד בתוואי הקצר ביותר

 
כן מחירי היחידה יכללו את מחיר כל החיבורים הדרשים -הכבלים ימדדו לפי אורך הלכה למעשה, כמו  .יב

 . להפעלת התאורה במלואה
  

מוסכם בזה כי הקבלן, קרא והבין את כל האמור לעיל והתחשב בכך במחירי היחידה שהצג בכתב   . יג
 שהיא לביצוע כל העבודה בהתאם לכל האמור במפרט המיוחד  הכמויות וידוע לו שלא תשולם כל תוספת 

 וכל ספחיו, גם אם לא הופיעה לכך דרישה במפורש בסעיפי כתב הכמויות ו/או התוכיות.                        
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  עבודות טיח   09פרק 
  
  

  כללי  09.01
  :הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלןשל המפרט  09כל העבודות כפופות לתאי פרק   

  
  טיח פים רגיל  09.02

טיח פים רגיל יהיה בשלוש  שכבות (הרבצה , שכבה מישרת  , גמר שליכט לבן  , הטיח   
גמור יש להחזיק במצב לח גמר לבד. את הטיח ה -יבוצע לפי סרגל ישר בשי כווים 

  ימים לפחות, מחירי הטיח יכללו עבודות בכמויות קטות בכל מקום. 3במשך 
  

  הכת שטחים   09.03
  בכל המקומות שיידרשו יש להיח על הרצפות יריעות   א.

  פוליאטילן לפי ביצוע עבודות הטיח כהגה הכלולה במחיר  עבודות הטיח.   
  

ים, כגון בטון וביה יש לכסות את מקום הפגישה במקומות כיסוי של שי חומרים שו
ס"מ לפחות,   15מגולוות מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה   XPMברשת 

  מ"מ הכלולים במחיר הטיח.  0.7מ"מ ועובי החוט  12גודל החור יהיה 
  

השטח. במקומות שרוחב  ויכוסו עד לפי  3:1י יסתמו במלט חריצים לצרת כלשה  ב.
ס"מ מעל   10מ"מ יש לכסות את החריץ ברשת לולים, ה"ל ברוחב  50על  החריץ עולה

  רוחב החריץ לכל כוון, סתימת החריצים כלולה במחיר הטיח. 
  
  פיות מתכת לכל גובה הקיר כלולים במחיר עבודות הטיח.   .ג
  

  דוגמאות טיח  9.04
ומן ע"י הקבלן יכין בעוד מועד דוגמאות של כל אחד ממיי הטיח השוים במקום שיס  

המפקח לאישור האדריכל לפי תחילת העבודה. ההוצאות בעד ה"ל יכללו במחיר  
  היחידה ולפיכך לא תשולם כל תוספת בגין הכת הדוגמאות.

  
  פיות וחריצי הפרדה  09.05

  הפיות בין קיר לקיר וכן פיות קיר לתקרה יהיו חדות כל  א.  
  פי סרגל בשי הקטים והגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ל    
  הכווים.     

  
  מ"מ וברוחב  10בין הקירות והתקרות יש לעבד חריץ בעומק   ב.  
  מ"מ לפי קביעת המפקח.  3 - 5    

  
  תיקוים   ג.  
  כל עבודות הטיח הדרשות לתיקוים לעבודות הגמר אחרי     
  בעלי המקצוע השוים (כגון : גרים, מסגרים, מרצפים,     
  ע"י הקבלן במסגרת עבודות חשמלאים שרברבים) יבוצעו     
  הטיח ללא תשלום וסף.     

  
  מחיר הפיות כלול במחירי היחידה של עב' הטיח.   

  
  

  אופי מדידה מיוחדים     09.6
  א. החיתוכים, החריצים וכו' יבוצעו כמסומן בתוכיות   

  ובפרטיהן כלולים במחירי הטיח השוים ולא ימדדו בפרד.   
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  וחיפוי עבודות ריצוף  10פרק 
  
  

  עבודות ריצוף וחיפוי    10.01
  

  כללי  
  

  של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד המפורט  10כל העבודות כפופות לתאי פרק   .א
  להלן.         
השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכווים ב.   
- ית.פרט אם יצוין על שיפועים שיבוצעו בדיוק לפי המסומן בתוכ  
פי השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות קיים מחומרים זרים     

והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח, התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים באותה 
קומה. במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך 

החיתוך במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו (מחיר לבצע חלקים עגולים, יעשה  
  החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודת החיפוי). 

ג. על הקבלן להציג ולאשר את דוגמאות האריחים לפי הבצוע לרבות שם היצרן וספק , מקור  
  הקרמיקה ותעודות מכון תקים לטיב האריחים . 

מ' לאישור המפקח לרבות רובה .   2/2ודל של ד. על הקבלן להכין דוגמאות ריצוף וחיפוי בג
  דוגמאות אלו יסולקו בגמר העבודה וללא תוספת תשלום . 

. עבודות הריצוף והחיפוי כוללים במחירים גם ליטוש במכוה של הריצוף והברקה ("ווקס")  ה
  לפי מסירת הבין. 

  . שקעים ופתחים בתוך ריצוף האריחים יעובדו בדיסק חיתוך  .ו
  עבודה זו לא ייחשב בפרד וייחשב כחלק מעבודת הריצוף. מחיר    

מכל סוג אריח שבו השתמש  1%כמות של למזמין  ז. על הקבלן למסור בגמר העבודה 
וחתומות ומאותה סדרת יצור . עלות תוספת זו לא תשולם בפרד  בקופסאות סגורות 

  ורואים אותה כחלק ממחירי היחידה . 
  

  גריט פורצלן   /  ריצוף במרצפות טרצו  10.02
  

  .תהייה עפ"י  דוגמה מאושרת ע"י האדריכל אריחים   /המרצפות - אריחים א.   
  

  מתחת למרצפות יהיה לפי הגודל בתוכיות, במחיר  -עובי מצע ב.   
  ס"מ. 15הריצוף יכלל עובי המצע עד לעובי כולל של המצע והמרצפות עד   

  
  ל ערב גד רטיבות.ג. בטיט של ריצוף שטחים לא מקורים יש להכי 

  
  שיפולים טרומיים     10.03

  ס"מ, כמצויין בתוכית. 7יהיו מסוג המרצפות , ובגובה של  / האריחים  שיפולי הטרצו      
מ"מ מפי הטיח.   5השיפולים יוחו כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי המרצפות ויבלטו   

  (גרוג") הכלול במחיר היחידה 45 -בפיות יבוצע חיתוך ב 
  

  
    גריט פורצלן /חיפוי קירות בקרמיקה   10.10.04
    
   ט במפרט א. אריחי קרמיקה בגווים שוים ובפזור עפ"י התוכיות  יוחו על הקירות כמפור  

  הכללי. החיפוי יבוצע בקווים עוברים ישרים בשי כיווים.                  
  בזמן החת האריחים יש לדאוג למילוי שכבת המלט לכל שטח המרצפת כך שלא ישאר אף    .ב

  מקום ריק. בגמר העבודה תעשה בדיקה במקומות שימצאו כריקים יפורקו האריחים        
  שבון הקבלן. ויורכבו מחדש על ח       
בשורה האחרוה ובמקצועות יש להשתמש בסרגלי פיה שאושרו ע"י המפקח והכלולים    

  במחיר היחידה. 
יבוצע עפ"י ה"ל  הדבק יהיה  מסוג   או טיח  ג. חיפוי הקירות בהדבקה   ע"ג מחיצות הגבס          

  .מפקח מאושר לשימוש ע"י ה
    בהדבקה כולל טיח בטון  עם ב.ג בוד הכלול במחיר היחידה . ד. חיפוי קירות באריחי קרמיקה           
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  באריחי קרמיקה או גריט פורצלן  או הדבקה ריצוף   10.05
  

  לפי בחירת האדריכל ובאשורו.   -, הסוג והגוון מאושרת  אריחי הקרמיקה יהיו מתוצרת א.  
  

מסום  עם צמט הכל או סו הריצוף בקרמיקה יעשה ע"י חול מיוצב (חול מעורב בצמט  .ב
    עפ"י 

    מ"מ כולל  8), הכלול במחיר    יחידת הריצוף ולרבות בצוע פוגות ברוחב עד החלטת המזמין       
  . אקריליתרובה      

  
         

  משטחי כיורים  10.06
מסוג המאושר ע"י   כמפורט משטחי כיורים יהיו   משיש עפ"י בחירת האדריכל  כולל הקטים 

קים, חורים וכו' וכולל עיבודים לכיורים וברזים. משטחי השיש יהיו מיחידה  האדריכל ללא סד
  ועם חיתוך בכיור .  אחת . לא יתקבלו משטחי  שיש  עם כתמים , סדקים וכ"ו 

  
  

  המחירים  10.07
  

    לפי מסירת הבין.  ראה  -מחיר עבודות הריצוף והחיפוי כולל ליטוש במכוה והברקה   .א
  לעיל .  10.01סעיף       
   ירי עבודות החיפוי כוללים את מילוי התפרים במלט לבן "רובה" והברקה או רובה מח  .ב

  אפוקסית  בגוון עפ"י תוכיות האדריכל לפי מסירת הבין.       
  לאישור האדריכל, לרבות הדבקתן בשטח      -הכת דוגמאות של סוגי הריצוף השוים ג.  
   רישת המפקח.או החתם בשטח וסילוקם עפ"י ד               
באריזות סגורות וחדשות וללא כל    2%ד. מסירת חומרי רזרבה מכל סוג שהוא בכמות של   

  תשלום וסף . 
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  עבודות צבע  11פרק 
  
  

  כללי    11.01
לעבודות צביעה אם לא צויין   11פרק  -כל העבודות תבוצעה לפי מפרט טכי כללי   

עבודות הצביעה תבוצעה אך ורק ע"י בעלי מקצוע  אחרת במפרט ובכתב הכמויות. 
מאומים ומוסים ויש להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומות. צביעת הקירות 

והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורטות בכתב מהמפקח לביצוע צביעה  
ובמקומות שיורה המפקח במפורש. כל עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות היצרן,   -

  באישור האדריכל והמפקח. 
  

  הכת שטחים לצביעה  11.02
עבודות טיח, יש לקות את השטח היטב מגרגירי חול, זבות   - 09בוסף לאמור בפרק   

מלט, כתמים, פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, ולסתום חורים, סדקים ופגמים אחרים 
  הכל מושלם כהכה לקבלת צבע.   -ולקות את השטחים מכל חומר רופף 

  
  צביעת קירות ותקרות מטוייחים  או מחיצות גבס   11.03

  -ייעשה ב צבע סופרקריל בשלוש שכבות טיח או גבס (קירות ותקרות ) צביעת קירות   
הכל בהתאם להוראות היצרן או עד לקבלת כיסוי מלא. הגוון עפ"י החלטת האדריכל 

  לרבות שכבת יסוד וספת עפ"י החיות יצרן הצבע . 
                         

הכל בהתאם  בשלוש שכבות לפחות  - כמפורט בתוכיות עשה ב צבע ת תקרותצביעת                             
עד לקבלת כיסוי מלא. הגוון עפ"י החלטת האדריכל לרבות שכבת ולהוראות היצרן 

  יסוד וספת עפ"י החיות יצרן הצבע . 
עשה עפ"י החיות המפקח ובאישורו . אין להתחיל שכבה וספת עד צביעת השכבות ת                           

  לקבלת אישור מלא לגמר השכבה  התחתוה . 
                         

  הגוון יהיה עפ"י  סופרקריל מיקס בגוון עפ"י האדריכל .                          
  
  

חיר היחידה ולא תשולם בפרד . הגוון וסוג צביעת אלמטי פלדה עץ וכ"ו כלולה במ                  11.04
  הצבע עפ"י אישור האדריכל .  
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  עבודות אלומייום  12פרק 

  

למבי ציבור  עפ"י החיות המפרט הכללי ,עב' האלומייום יבוצעו ע"י מפעל בעל תו תקן  . 1

   ומפרטי האדריכל .   ועפ"י תוכיות האדריכל

 עבודות האלומייום כוללות במחירי היחידה : . 2

 מ"מ. 2מפח מגולוון בעובי אספקה, הרכבה וביטון משקופים עיוורים  2.1

 , יצור , הובלה והתקה בשטח לרבות איטום היחידות .  מדידה 2.2

 המזמין יבצע טסט לבדיקת עמידות  מים של היחידות ע"ח הקבלן .  2.3

 התגמירים.לומייום ורשימת ת אברשימכל היחידות ימדדו ביחידות קומפלט עפ"י תאורן  2.4

 :יםמחירי קבלן האלומייום כולל 2.5

 תכיות הגשה וביצוע.עלות  2.5.1.1
 עלות כל החומרים. 2.5.1.2
  והמבלטים השוים. עלות ייצור כולל כל המכשירים והכלים הדרושים: מסורים 2.5.1.3
 הובלות ושיוע באתר. 2.5.1.4
ההרכבה כוללת את אמצעי העזר לביצוע העבודה כגון: כלים, מעליות ומתקי  2.5.1.5

 הרמה לפי הצורך, כולל אישורים להפעילם.
  

  
המזמין רשאי להגדיל, להקטין, או לבטל, כל פריט ברשימות האלומייום. הדבר לא  . 3

 את מחיר היחידה של הפריט הדון.     ישה 

כל השטחים הרשומים ברשימות האלומייום הם שטחי הפים החשוף של המוצרים,  . 4
ים דרשים בהיקף. מודגש כי הקבלן איו והם אים כוללים את השוליים ו/או כיפופ

 זכאי לכל תמורה בגין שוליים ו/או קיפולים אלה.

פרטי המוצר, פרטי  :כיות ביצוע מפורטות שיכללותעל קבלן האלומייום להגיש  . 5
פרטי איטום, פרטי  ,חתכים אכיים ואופקיים הפריטים,הרכבה, חזיתות, פריסות של 

 וכו'.עוגים, רשימת פרזול 

  

 .האדריכל ו הקבלן לא יתחיל בעבודות הייצור לפי שיקבל אישור מהמפקח . 6

  
קבלן האלומייום יציג תעודות בדיקה המעידות על עמידות המוצרים בדרישות  . 7

 רלווטייםוגורמים  שבוצעו ע"י מעבדה מוסמכתהפרטים התקים הרלווטיים של 
  וספים. כל העלויות של בדיקות אלו הים כלולים במחיר העבודה. 

 לכל מוצר יגיש הקבלן תו תקן. . 8

גם אם  על הקבלן לבדוק שהמוצר שיתומחר ויסופק לא יהיה פחות מהדרש בתקן . 9
 .איו מוזכר במפורש במפרט זה

  חישובים סטטיים: .10
החישובים הסטטיים הקבלן יבדוק שכל המוצרים המסופקים עומדים בדרישות 

ויוכיח שכל האלמטים של חזית המבה כולו עומדים בדרישות הסטטיים של 
בוגע הסטטיים א האחראי הבלעדי להשלמת החישובים המוצרים. הקבלן הו

  למוצרים המותקים.
בהגשת המכרז, הקבלן מאשר שלקחו בחשבון את הצורה ואת גובה הביין, עומסי 

) וכל הכוחות הפועלים על הביין לצורך החישובים שלילייםההרוח (החיוביים ו
  הסטטיים.

דרישות דרש להגיש חישובים סטטיים המאושרים ע"י קוסטרוקטור על פי 
את הלקוח בכתב על חששות קוסטרוקטיביים  ולידעהאדריכל ויועץ האלומייום 

  כגד הביצוע המתוכן בזמן הגשת המכרז.
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   .והאדריכלעל פי דרישת הפיקוח  הקבלן יתקין בשטח פריטים .11
, האדריכל רשאי לשות את גוון פרופילי של המוצרים לדוגמהלאחר ההתקה 

האלומייום והחלוקה המודולארית של הפריטים. על כך לא ידרוש הקבלן תשלום 
  וסף.

  עמידותו בבדיקה תהווה תאי לאישור התקה של שאר הפריטים. 

12. ות והדלתות תתאים לדרישות:הרכבת החלו 
 
 על כל חלקיו  1068חלוות ת"י  12.1
 . 4001ת"י  12.2
 1099זיגוג ת"י  12.3
 .414עומסים ת"י  12.4
 938זכוכית ת"י  12.5
 על חלקיו. 1509תריסים ורפפות לת"י  12.6
 על חלקיו. 4068ההתקה תתאים לדרישות ת"י  12.7
 .1568ביצוע והתקת קירות המסך תתאים לדרישות ת"י  12.8
 .1142מעקה לת"י  12.9

 2חלק  4402פרופילי אלומייום לדרישות ת"י גימור  12.10
 1045-1בידוד טרמי יתאים לדרישות ת"י  12.11
 ציפוי אודייז על אלומייום (אילגון). 325ת"י  12.12

  
 

מיימום. טיפול תרמי  6063סגסוגת  -פרופילי האלומייום בהם ישתמש הקבלן יהיו מ .13
T5.  

) AW5005A, חצי קשיח (ALMg1פחי אלומייום בהם ישתמשו יהיו מסגסוגת 
 יז.באיכות המיועד לגמר אודי

  

  זכוכיות: .14

 2 -ו 1חלק  938הזכוכיות שיסופקו יהיו באיכות בהתאם לדרישות ת"י  14.1

 היה פחות מהדרש בתקן.הזכוכית שתתומחר ותסופק לא ת 14.2

, שיבוצע במפעל 3חלק  938על פי ת"י   Aהזכוכיות המחוסמות יהיו ברמת חיסום  14.3
 אמריקאי מקביל.\תקן ישראלי, או במפעל בעל אישור תקן אירופאי-בעל תו

ועקוש כללי (כפף)   0.2בזכוכיות המחוסמות יותר עקוש מקומי (גליות) מקסימלי של  14.4
  מ"מ. 2מקסימלי של 

  הזכוכיות החשופות יעברו ליטוש יהלום בהיקף הזכוכיות, כולל הברקה. 14.5

בידודית או רבודה על פי המוגדר ברשימת  הזכוכית בחלוות והדלתות תהיה 14.6
 .1068, עפ"י ת"י לפחות Dהעומדת לפי רמה האלומייום 

חלק  938תקן לזכוכיות רבודות ע"פ ת"י  -הזכוכיות הרבודות ייוצרו במפעל בעל תו 14.7
 אמריקאי מקביל.\, או במפעל בעל אישור תקן אירופאי3

בהתאם לרשימות האלומייום ,מפרט אקוסטי ,מפרט טרמי  עובי וסוג הזכוכית 14.8
על חלקיו השוים, בהתייחס  לעומסי הרוח  1099ות"י  1068ויעה לדרישות ת"י  
  ), המחמיר שבייהם.   2008(משת  414המחושבים ע"פ ת"י 

הזכוכיות הבידודיות יודבקו בהדבקה קרה, הכוללת איטום בוטילי פימי וחומר  14.9
  קומפוטי.-הדבקה דו

  שים לזכוכית בידודית. 10-המפעל המדביק יספק אחריות בכתב ל 14.10

חומרי האטימה שיבואו במגע עם הזכוכיות יהיו בעלי תאימות מאושרת למגע עם  14.11
 ועם זכוכית רבודה.זכוכית בידודית 

 המוצר שיתומחר ויסופק לא יהיה פחות מהדרש בתקן.על הקבלן לבדוק ש 14.12
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 :גמר פרופילים .15

, עובי 7700מסדרה  20צביעה בשיטה אלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר סופר דור  15.1
מיקרון, של חברת ירלט או ש"ע. הצבע בעל עמידות חיצוית גבוהה, יעמוד    60-80

.הצביעה באבקה תכלול טיפול מכין כדי למוע  2חלק    4402בדרישות ת"י 
  קורוזיה בפי השטח של הפרופיל.

 
  מ"מ בקירוב.  500-ע על הפרופיל הצבוע, ההחתמה תיעשה אחת לחותמת זיהוי תוטב 15.2

    החותמת תזהה את שם המצבעה וסוג הצבע. אין להסיר את חותמות זיהוי הצבע עד   

  קבלת עבודות האלומייום ע"י המזמין. גוון האלומייום יקבע ע"י האדריכל. למעמד         
  י אילגון במקום צבע האדריכל והיזם שומרים לעצמם לשות גוון, או לבצע ציפו  

 פוליאסטר.         

שעות ועמידות של  2000הקבלן ימציא תעודת בדיקה של עמידות הצבע בתא מלח של  15.3
 .UVשעות  3000

הקבלן יקפיד להגן על הפרופיל מפי תקיפה קורוזיבית באמצעות יריעה ביטומית  15.4
שכל החתכים, הפיויים והחורים יהיו מוגים. בחיבורים בין שי   וכמו כן יקפיד 

לסדקים צרים, בשאר הפיויים סיליקון וזלי, כמו   פרופילים יהיה חומר אטימה 
 .או בהרכבה  כן יש להקפיד לתקן כל פגם בצבע שייוצר ביצור 

 ום.האלומייום יצבע ע"י מצבעה מאושרת ע"י מכון התקים ובאישור יועץ האלומיי 15.5

במידה ויבחר הגימור באילגון: גוון האילגון יבחר ע"י האדריכל. האילגון יקיים את  15.6
גוון האילגון יהיה אחיד. חותמת זיהוי תוטבע על  AA20לסיווג של  325דרישות ת"י 

הפרופיל המאולגן. החותמת תזהה את שם מפעל האילגון ואת סוג האילגון. עובי הציפוי 
 יקרון.מ 15-20יעמוד בשיעור של  

  

  

 ייצור הובלה והרכבה: .16

השיוע וההרכבה יהיו באחריות הקבלן ויבוצעו ו תקן , הייצור יבוצע במפעל בעל ת
יטים על למסירתם המוחלטת לידי קן, על הקבלן לעטוף ולהגן על כל הפרעל פי הת
  המזמין.

  

 :איטום .17

על הקבלן לערוך בדיקה על ידי מכון התקים לכל הפריטים ולהוכיח עמידות בפי 
  חדירת מים ורטיבות.

על הקבלן להציג לאישור המזמין את לומייום היו באחריות הקבלן, פרטי האם איטו
  פרטי האיטום לפי הביצוע.

  כיסת אוויר דרך הפתחים. כולל מיעתיחידות איטום ה

  

 חריות הקבלן:א .18

 שים. 7על הקבלן לתת אחריות לטיב המוצרים ולמיעת כיסת רטיבות לתקופה של 
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  ושחרור עשן אוורור , מיזוג אויר-  15פרק 
  

       VRF מערכת
  
  

  רשימת התקים למכרז/חוזה זה 
  

 כל התקים הישראליים (ת"י) במהדורה העדכית.   .א
 

 תקים זרים.  .ב
  

  האמריקית למהדסי חימום ואוורור. מדריך האגודה  . 1
ASHRAE GUIDE AND DATA BOOK – EQUIPMENT              

           

  SMACNAהוראות  . 2

(SHEET, METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS’)        

  N.F.P.Aהוראות  . 3

(NATIONAL FIRE PROTECTECTECTION ASSCOIATION)   

ASME – BOILER AND  PRESSURE VESSELS CODE.                                         
NFIREDPRESSURE VESSELS, SECTION VIII   

      

4 .  .A.F.I. – DUST SPOT TEST COD 

  

5 .  .A.R.I. 480 – REFRIGERANT COOLED LIQUID COOLERS REMOT 
TYPE  

  

6 .  .A.R.I. 495  - REFRIGERANT LIQUID RECEIVERS  

  

7 .  .ASTM – A53 -  PIPE, STEEL, BLACK AND HOT DIPPEDZINC 
COATED, WELDED AND SEAMLESS 

  

 במקרה של סתירה בין דרישות התקים ו/או המפרטים תקבע הדרישה המחמירה.  .ג
  
 כל המפרטים הכללים הם אלו שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד   .ד

  ביטחון ולצה"ל. הביטחון ומשרד השיכון, או בהוצאת ועדות משותפות למשרד ה
  בין שהם מצורפים ובין שאים מצורפים, בכפיפות למהדורה האחרוה המעודכת. 

  המפרטים הכללים, המצויים לעיל שלא צורפו למכרז ואים ברשותו של הקבלן,  

  יתים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, הקריה ת"א.

  עבודות ביה.  – 04, פרק עבודות חשמל – 08מתקי מיזוג אויר, פרק  – 15פרק 

  אביב ת"א. תקים ישראליים (ת"י) במהדורה העדכית יתים לרכישה במכון התקים ברמת
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  הצהרת הקבלן
  

  הקבלן מצהיר כי ברשותו מצאים המפרטים והתקים ה"ל, קראם והבין את תוכם.

  בכפיפות לדרש בהם. קיבל את כל ההסברים, אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו  בהתאם 

  הצהרה זו מהווה ספח להצעת מחיר / חוזה זה והה חלק בלתי פרד ממו.

  

  

  תשומת לב הקבלן
  

  לא תתקבל כל טעה ביחס להבת הצעת המחיר ומסמכי החוזה עקב אי התאמה

לדרישות המפרטים ה"ל. המפרטים הכלליים המצויים לעיל יתים לרכישה בהוצאה לאור של 
  הקריה, תל אביב. משהב"ט 

  

  

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכים, בין שצורפו ובין שאים מצורפים, לבין האמור  
במפרט המיוחד הזה ולמתואר בתוכיות, על הקבלן לברר לפי תחילת הביצוע ורק לאחר קבלת 

  הסבר או החלטה של היועץ ו/או המפקח ימשיך בביצוע בהתאם לכך.

וימצא ע"י היועץ ו/או המפקח שיש לעשות אחרת, יתקן הקבלן ללא   ביצע הקבלן לפי שברר
  דיחוי את הדרש וללא כל תשלום וסף. 

  

  

-------------------                                               --------------------------  

  ימת הקבלןתאריך                                                             חת
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  כללי    15.1

  בקור באתר 15.1.1

בטרם יגיש הקבלן את הצעתו, עליו לבקר באתר לבדוק את התאים הקיימים ואת הדרישות 
ההצעה לא   אי ביקור באתר לפי הגשת העבודה, הכלולה בהצעת מחיר זו.  המיוחדות לביצוע

      הבה הובעת מאי ביקור באתר. תשמש עילה כל שהיא לתוספת שכר, בגין אי

  

  היקף העבודה  15.1.2

  על הקבלן לספק, לביצוע העבודה בשלמותה, את כל  –א. 

  החומרים, הציוד, האביזרים, מכשירי עבודה, רשיוות, מסי

  הובלה ימית ויבשתית לאתר. מתקי הרמה, פיגומים,מל, 

  וכן: שרטוטי עבודה, בדיקות, הפעלה, ויסותים, שרות 

  ואחריות וכל עבודה אחרת, שתידרש להשלמה של מערכות        

  .קירור ואספקתם, לרבות חיבור למערכת 

  

  ות עבודה תכי 15.1.3

ואין בהכרח מצייות כל פרט ופרט  תכיות להצעת המחיר הן כלליות ודיאגרמטיות –א. 
  ואביזרי הצרת. ומושלמת של מערכות הקירור, מערכות הצרת הדרושים להפעלה תקיה

לאחר שיוודא את המצב הקיים   כיות עבודה מפורטות של העבודה לביצוע, וזאתקבלן יכין ת
  בודה זו. באתר בהקשר לע

ב. לא תיעשה כל עבודה, ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד, שאים מתאימים בדיוק 
כיות ל הקבלן בעבודתו עד אשר יאושרו תלא יח הציוד המאושר.  לתוכיות העבודה ולמפרט ,

  העבודה. 

עותקים ויגישם ) ותוכיות עבודה, בחמישה קטלוגיםג. הקבלן יכין מפרטי ציוד (לרבות תוים 
ע את לבצ המסמכים, יוחזר לקבלן עותק מאושר, על פיו חייב הקבלן לאישור. לאחר אישור

  שיכין הקבלן את השרטוטים הבאים: כיות העבודההעבודה. בכל מקרה תכלולה ת

  ,ים וכו'.  קטלוגים של הציוד, יחידות קירור, מפוחיםמס  

 יות העמדת הציוד, כולל חתכים.תכ  

  רתבחירה וקטלוגים של הציוד. –אביזרי צ  

 רת וחיבורם.תיות מהלכי צכ  

 .רתתליות וחיזוקי צ  

 .רתרת ולאביזרי צפרטי בידוד לצ  

 .לוחות חשמל וחיווט חשמלי כולל הציוד המותקן  

 .מערכת פיקוד ואביזרי פיקוד  

  

 ציוד וחומרים  15.1.4
יהיו מתוצרת מוכרת ובעלת  ן, הציוד והחומרים ושאר האביזרים, שיסופקו על ידי הקבל  .א

  לאתר רק לאחר קבלת אישור מהמפקח בכתב. מויטין, והקבלן יספק את ה"ל

על ידי המתכן, והמהווים חלק  הציוד יתאים בפרטיו לאמור בדפי התיאור הטכי, שמולאו
  מהמפרט המיוחד או התוכיות.

פעמיים או יותר, הן תהייה מאותו סוג ומאותה  ב. בכל מקרה בו יחידות ציוד חוזרות מאותו סוג, 
  אחרת בכתב. התוצרת, וזאת גם בהעדר הוראה
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הפסקות. למפקח תהיה גישה   ג. הציוד יתאים להפעלה בפעולה רצופה בפרקי זמן ארוכים ללא
  .        ומעקב אחר הייצור, בכל עת לציוד בבתי המלאכה לשם בקרה

יותרים. באם ימצאו רעידות ורעשים הגבוהים מהרצוי  ד. הציוד יפעל ללא יצירת רעש ורעידות מ 
  בעיי המפקח, יתקן הקבלן פגמים אלה על חשבוו לשביעות רצוו של המפקח. 

  

  דוגמאות     15.1.5

אביזרים וספים שידרוש המפקח   א. הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, כגון בידוד לצרת, וכן 
 לא ישולם. הדוגמאות המאושרות תשמשה כדגם דוגמאות אלו בטרם יוזמו מספקים, עבור

  לביצוע העבודות.

דומה, מספר פעמים, יתקין הקבלן,  ב. אם מערך הרכבה של פריט ציוד חוזר במבה בצורה זהה או
  לדרישת המפקח, מערך לדוגמא במבה, או מחוצה לו וזאת ללא תוספת מחיר.

  

    דרישות מהקבלן   15.1.6

  חוזה, בתכיות וביתר מסמכי החוזה,   בוסף לדרישות בתאי ה

  דרישות וספות ו/או משלימות:

מתן צו התחלת עבודה את   א. על הקבלן להודיע למפקח בכתב, תוך שי שבועות, מיום
  הפרטים הבאים:

  .הל העבודה האחראי מטעמו על ביצוע העבודותדס/או משם המה  

  .ה למקצועותיהםי המשרשימת קבל  

  יהציוד המוצעים על ידי הקבלן. רשימת יצר  

 .ים לביצוע העבודותלוח זמ  

  ל.על הקבלן לקבל את אישור"המפקח בכתב לפרטים ה  

  

ציוד על סתירות בין תכיות  על הקבלן להודיע למפקח לפי התחלת כל עבודה או הזמת  .ב
קוסטרוקציה וכו', לרבות מידות הפתחים, אפשרויות  מזוג אויר לבין תכיות אדריכלות,

 –למפקח במועד ה"ל  וכד', ולקבל את החיות המפקח בדון. לא הודיע הקבלן  גישה 
הביצוע, לרבות לגבי שיויים שעלולים לבוע בציוד  תחול עליו כל האחריות לגבי כל פרטי

על הקבלן  שרות גישה.באביזרים עקב אי התאמה למבה, למידות הפתחים או לאפ או
לדאוג לביצוע של הפתחים והמעברים הדרושים לגישה ולמעברי צרת, כבלי חשמל  

 והרכבתו. במקרה והפתחים והמעברים מחייבים שיוי בתוכיות והכסת ציוד
 ולקבל הוראותיו.  האדריכלות או קוסטרוקציה,  על הקבלן להודיע למפקח בכתב

  
והדרישות הטכיות הדרשות  התאמת כל העבודות הקבלן אחראי לתאום ופיקוח על   .ג

 אויר. לביצוע תקין של מתקי מיזוג
  

  AS BUILTשבוצע בפועל  בגמר העבודה,  על הקבלן למסור סט תוכיות מעודכות כפי  .ד
מחשב מותאם לתוכת השרטוט המקובלת במרכז   CDגבי -וכן סט תיעוד כ"ל על

 המחשוב  
  
  

  הגה על הציוד, גישה ויקוי השטח 15.1.7

  א. הגה על הציוד 

הקבלן יגן על ציוד מתקן מ.א. ממועד התקתו ועד  ידי הקבלן ללא תוספת תשלום. -יתוקן על
מפי טיח, אבק ו/או כל   ביריעות פוליאתילן עבות כהגה כיסוי מלאלמסירתו למזמין, לרבות 

כל זק, שיגרם לציוד במהלך העבודה עד   ותאי המקום. לכלוך אחר כתוצאה מעבודות הבייה
  לקבלה הסופית, 
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  ב. העברת חומרים וציוד 

הציוד למקומו. במידה ותאי המקום  הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם עליו להעביר אתעל 
מכשירי הרמה כלשהם, הדרושים  ידרשו זאת, הציוד יובא מפורק ויורכב לאחר הכסתו למקומו.

הציוד יועבר   ידי הקבלן ובאחריותו, ללא כל תוספת מחיר.-יובאו על לשם העברת הציוד למקומו,
  המפקח.   ידי -חר בדיקתו ואישורו עללמקום רק לא

  

  ג. הגה מפי קורוזיה 

במפרט הכללי, הקבלן יספק ציוד לאתר כשהוא מוגן מפי  15076מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
"טמבור"  כלל ההגה תהיה על ידי צביעה באפוקסי לפי המלצות חברת חלודה וקורוזיה. בדרך

המיוחד ו/או בכתב   יוחדות הן תתוארה במפרטלציוד מיוחד שידרשו הגות מ ואישור המפקח.
  . כל הברגים, האומים והדסקיות יהיו מגולווים –בהדגשה  הכמויות.

  

  ד. גישה ושיוע ציוד 

וחה לאחזקה, טיפול בציוד והוצאתו   מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי הקבלן יבטיח גישה
  תיקון או החלפה.  בעתיד ממקומו לצורך

  

  , ציוד ועבודהה. טיב חומרים 

ללו במתקן  האביזרים והציוד שיכ  מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי ובחוזה, החומרים . 1
  חדשים ומטיב מעולה.  מיזוג האוויר יהיו

ידי המתכן, והמהווים -הציוד יתאים בפרטיו לאמור בדפי התיאור הטכי, שמולאו על . 2
  התוכיות. חלק מהמפרט המיוחד או

מהדס מיזוג אויר של  העבודה במבה תבוצע בוכחות מהל העבודה ובפיקוח של  . 3
  הקבלן. 

חלק או חומר אחר במתקן,  למפקח הזכות להורות לקבלן לפרק ציוד או אביזר או כל  . 4
  ולהחליפו באחר. שאיו מתאים לדרישות החוזה

  

  . סילוק שיירים ולכלוך ו

ממקום העבודה, תוך מהלך עבודתו,  הקבלן יהיה אחראי לסילוק שיירים, לכלוך ופל  . 1
  ציוד של אחרים.  ם ולמיעת הפרעות למעבר אשים אוליקוי המקו בכל עת וידאג

  הקבלן ישאיר את המקום קי לחלוטין עם סיום עבודתו, לשביעות רצוו של המפקח.  . 2
אשים אחרים על חשבון הקבלן, אם לא ימלא המזמין יהיה רשאי לקחת לצורכי יקיון   . 3

  סביר עד תוך עבודתו באתר.                      אחר חובתו זו תוך זמן

                                                                                              

  ן המתק מסירת עבודה, הדרכה, תוכיות ביצוע ותיק  15.1.8

סיום העבודה, על הקבלן להריץ את המערכות השוות לתקופה של חדש ימים,  עם  . 1
תקיה של   ובתקופה זו יבצע הקבלן את כל התיקוים, וויסותים הדרושים לפעולה

יורה וידריך הקבלן את אשי מחלקת  המערכות המותקות. לפי מסירת המתקן
 עיים בעות הפעלתתקופת ההדרכה תארך שבו המזמין בהפעלת המתקן.  האחזקה של

  המערכת.
  

ממהל מחלקת האחזקה, לאחר שכל  תקופת ההדרכה תסתיים עם קבלת אישור בכתב . 2
המערכת המותקת.  ההסברים יתו, וכי הירים להם כל פרטי האחזקה וההפעלה של

ההדרכה  ה כי המערכות פועלות בהתאם לדרש וכי ית לאחר שהקבלן יודיע בכתב,
 ת, תחל קבלת המתקן.הדרשת של כל המערכו
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לאישור עותק אחד של תיק המתקן. עם  בדיקות הקבלה, על הקבלן להמציא לפי התחלת . 3
עותקים מאושרים של  5הקבלן  בדיקות הקבלה ולאחר אישור תוכן התיק ימסור התחלת

  תיק המתקן.

                       

  על תיק המתקן לכלול         

  ציון מספר הפריט.רשימת הציוד המותקן עם  

  ועים, מדחסים, מפוחים, יחידות קירור, לוחות חשמלקטלוגים של הציוד: מ  

 .וכל ציוד אחר שסופק למתקן  

 .יים ועקומות פעולה של הציודמפרטים טכ  

 .דו"ח הפעלה וטבלאות ויסות  

  סבים, גלגלייצורכי אחזקה ותחלופה, כרצועות, מרשימת כל פריטי הציוד ל  

 ע כולל מידותהים שלהם. יהם ומספרים קטלוגי  

 יות עבודה כפי שבוצעו בשטחתכ AS BUILT  .  

 .הוראות הפעלה מפורטות  

  .תיהוראות אחזקה וטיפול שוטף, יומיומי, שבועי, חודשי וש  

 .פלט ע"י מפוחי המעבהספיקות האוויר ה  

  יסה וביציאה.  האווירטמפרטורתבכ  

 .כמויות זרימת אויר  

  יסות ויציאות לציוד. לחצי עבודהבכ  

 .יקה של כל מדחסלחצי עיבוי וי  

 ותי הגועים (יש לסמן אל אמפרמטרים זרמי עבודה) כיוויהן.  זרמי עבודה של המלמי  

  .ה הדרכהית אישור מחלקת האחזקה של המזמין המאשר כי  

  .אישור חברת החשמל לקבלת מערכת החשמל  
  

  סימוים ותוכיות  15.1.9

ס"מ עשויים פלסטיק שחור עם חרוט   5מזערי של  יספק ויתקין הקבלן דסקיות זיהוי בקוטר בגג
ובקרה. מספרי הזיהוי יתאימו   חוזר ולכל אביזר פקוד-ממוספרות של שסתום, מסן, אל לבן

תכית הצרת . לתוכיות צרת גז קירור, אשר יסופקו בתוך מסגרת עץ עם כיסוי זכוכית וייתלו
גבי הצרת יזמן הקבלן את -על המופיעים בתוכיות הצרת והפיקוד האביזריםתראה את כל  

  ייעוד הצרת בכתב ברור עם שבלוה, ועם חצים את כווי הזרימה. 

  

  וויסות והפעלה 15.1.10

את כל הוויסותים הדרשים, ולהפעיל   בודה ולפי מסירתה על הקבלן לבצעעם סיום הע  .א
  בשרטוטים ובמפרט.את כל המערכות בהתאם לדרש 

הוויסותים. כל הפעולות יירשמו   הקבלן יספק את כל המכשירים הדרושים לביצוע  .ב
  הבדיקות שבוצעו עם דו"חות ותוצאות הוויסותים. ותימסר למפקח רשימת

  ו/או כפי שדרש בחוזה המצורף.  המפקח רשאי לדרוש מספר בדיקות לפי עוות השה  .ג
יסות כל ובהכרח מלוא הדרש לו להלן איהרשימת הבדיקות והוויסותים הרשומים    .ד

  את כל הבדיקות והוויסותים שיש לבצע.  המערכות ואיה מציית
מושלם ובכפיפות להוראות המתכן  הקבלן ישלים בוסף את ביצוע כל הדרש באופן    . ה

  והמפקח. 
 למערכת האויר ייבדקו וירשמו:  .ו

  

  .הרת לאחר ההתקמספר שטיפות הצ  

  רת.בדיקות הלחץותקופת שמירת הלחץ בצ  

  .עיםתפקוד שסתומים ממו  

 .יסת אוירטמפרטורת כ  
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 .טמפרטורת יציאת אויר  

  .מפל לחץ  
  

 למפוחי האוויר ייבדקו וירשמו:   .ז

 .ספיקת מפוחים  

  .וע של המפוחצריכת זרם המ  

  .ועכיוון יתרת הזרם של המ    
  
  

 שירות ואחריות 15.1.11
  

   :שתהיה לא פחות מ האחריות,עם קבלה סופית של המתקן, תחל תקופת   .א
  סופית.  מיום קבלה  שלוש שים 

  
בעת בגילוי תקלה במתקן. הקבלן מתחייב לעות לקריאת שירות מיידית ושלא תעלה על    .ב

 מרגע קבלת הקריאה.  שעות 12
 

במקרה של קלקול, פגם ו/או פעולה בלתי תקיה של המתקן כולו או חלק ממו, רשאי   .ג
  תקופת האחריות על כל המתקן או על חלק ממו.  המפקח להאריך את

 
וציוד, העשויים להיות דרושים  הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו חלקי חילוף, חומרים  .ד

 תקלות אפשריות.  מפעם לפעם לתיקון
  

ויספק ויתקין חלק  וד שתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדקהקבלן יחליף כל חלק של הצי  . ה
זמית בחלקי ציוד  ים שיטלים לתיקון, יוחלפוחדש ותקין במקומן. חלקי ציוד פגומ
  במשך תקופת התיקון. אחרים, שיאפשרו הפעלת המתקן

באשר לאופן הפעלתו ואחזקתו  הקבלן ידריך במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן  .ו
ויהל לגביהן  ע הקבלן את עבודות  השירות הבאותבמשך תקופת הבדק יבצ התקיה

 ידו לצורך זה, וישמר אצל מפעיל המתקן: -רישום בספר מתקן  שיוהל על
  

 ;ן השמן לאחר חודש ההפעלה  הראשוןיקוי מסהחלפה ו  

 ;(דרשבמידה ו) סיכה, בדיקה ומילוי שמן למדחסים  

 ;(דרשבמידה ו) ,בדיקה ומילוי קרר במערכות הקררים  

 .בדיקה ומתיחה של חגורות, לרבות החלפה של חגורות פגומות  

 אטמים, הברגים, האומים וכו':בדיקה וחיזוק של כל ה  

 ;יקוי של לוחות החשמל ואביזרי הפיקודבדיקה ו  

 ;יקוי סוללות, קירור, חימום ומעבים  

 ;ועים והמסביםבדיקה, גרוז ושימון של כל המ    

  

  במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן בוסף, את כל עבודות השירות  .ז

  הדרשות לפי הוראות היצרים, לפי סוגי הציוד.    

  

הקבלן יערוך, במשך תקופת הבדק, בקרות תקופתיות קבועות לבדיקות המתקן ופעולתו   . ח
מאשר שש לשה. במסגרת הבקרות האלו יבצע  התקיה. מספר הבקרות לא יהיה קטן

  ולהפך. והעברה עותית של המתקן מפעולת קיץ לפעולת חורף   הקבלן הפעלה 

  

רשאי המפקח להורות על  לא יבוא הקבלן לבצע תיקוים או טיפולים כמפורט לעיל,  .ט
באמצעות עובדים או קבלים אחרים ולחייב את  רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות

 ההוצאות.   הקבלן בכל
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  מפרט טכי מיוחד במיזוג אויר 
  תיאור כללי 1.1

תוספת אגף ואולם ספורט ב, אוורור שירותים מתייחס להתקת מערכת מיזוג אוירמפרט זה 
  בגבעתיים.  "ברר"ס ה"בבי

  VRF Heat Pump בשיטת  יחידות מיזוג אויר  עפ"י תכית מיזוג אויר יותקו בכיתותכמו כן, 
   . "היטאצ'י" או "טושיבה"או "דייקין" או "פוגיטסו" או  חברת "מיצובישי"של 

סל"ד משתה אליו  י בעל יםעם מדחס) VRFקטות (מיי בוי ייחידות ע המערכת מבוססת על
הקבלן המבצע חייב להיות בעל יסיון  מוכח בהתקת מערכות   –קשורות  מס' יחידות פימיות 

  .ובדרישות יועץ אקוסטיקה! על הציוד הבחר לעמוד בדרישות ביה ירוקה  מעין אלו.
  תאי לקבלת העבודה היה צירוף רשימת עבודות בשיטה זו שביצע וכן רשימת ממליצים . 

  מוצרים מושלמים של יצרן המערכות. –כל הציוד יהיה מאותו מפעל 
  . ! מ"צ 23לתאי פים  המערכות יהיו בשיטת משאבת חום

  ולא ע"י מוטות הברגה ! התקת יחידות המיזוג תהייה ע"י מערכת מתועשת 
  כל סעיפי היחידות כוללות הספקה והתקה מושלמת כולל כל רכיבי ואביזרי הצרת.

  מערכת המיזוג תהייה מורכבת ממספר מעגלים שיחולקו עפ"י פירוט תכית המיזוג של היועץ! 
ים תכון סופי הכולל תכית וסכמות של מערך צרת הגז והתקשורת בין יחידות העיבוי למאייד

    יהיה ע"י היצרן ובאחריות הקבלן להעביר ליועץ המיזוג את תכיות זו לאישור!
   !מעלות פרהייט 2מפל טמפרטורה של צרת הגז לא יהיה מעל 

מעלות צלזיוס במשך שעתיים,   250 -במסגרת העבודה יספק הקבלן מפוחים עמידים לכמו כן, 
  ואיסטלציה חשמלית עמידת אש ותקית., לוחות חשמל (עפ"י דרישה) כולל משתיקים

  
ללוחות קומתיים ומשם ימשיך קבלן מיזוג האויר את כל העבודה עד   יותקו - חשמלקווי הזת 

  סופה.  
  

הערה חשובה ביותר: במחיר העבודה כלול הגשת תכיות למכון תקים להוצאת אישור לעבודה  
וכאמור   י לקבלת העבודה ע"י היזםי הכרחהוצאת אישור זה היו תא 1001לפי תקן ישראלי 

  כולל תשלום האגרה למכון התקים!   מחיר העבודה כולל הוצאת אישור זה
  

  תוים לתכון  1.2

  קיץ:

  (לא מבוקר).    55 - +/ 5%לחות יחסית  C° 1.5  /+- 23פים: 

  . 65%לחות יחסית   C° 32חוץ יום:     

  

) בפעולה בתפוקה מלאה  c.o.pליחידת החוץ היעילות התרמודימית ( :יעילות תרמודימית  1.3
  תהיה גבוהה מהערכים הבאים :

תפוקת יחידת  מס'
 העיבוי [ט"ק]

C.O.P  דרטיםאים סטימאלי בקירור בתמי  

 ) 35/24חוץ  - 27/19(פים  

  3.772  6עד  4מ   0

 3.714  13עד  6מ  1

 3.6 22עד  14מ  2

 3.35 26עד  23מ  3

 3.6 32עד  27מ  4

 3.25 36עד  33מ  5

 3.2 40עד  37מ  6
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  :  רמות רעש ליחידה חיצוית 

רמת הרעש של היחידה החיצוית לא תעלה על הרשום בטבלה בהתייחס למדידה שבשטח פתוח  
  מטר מהיחידה בכל אחד מצדי היחידה.  1במרחק 

תפוקת  
יחידה  

חיצוית  
]TR[ 

רמת רעש  
מקסימאלית  
בעומס מלא 

]dB(A)[  

תפוקת יחידה חיצוית  
]TR[ 

רמת רעש  
מקסימאלית  
בעומס מלא 

]dB(A)[  

4.4 53 14.2-19.6  62  

6.4 56 20.8-22.8  63  

8 58 24-25.6  64  

9.5 59 27.3-35.3  65  

11.4-12.8  61  37-39.8  66  

  

מערכת הפיקוד של יחידת העיבוי תכלול מצב עבודה לילה שתבטיח הורדת רמת הרעש של  
מבה  dB(A) 8היחידה החיצוית אל מתחת לערכים המפורטים בטבלה הר"מ בשיעור של 

מטר  165מעגל הגז יאפשר אורך צרת בין יחידה חיצוית לפימית המרוחקת ביותר של 
מקוריים של   Tשמן. פיצולים במעגל הגז יהיו פיצולי   מ' ללא מלכודות 50והפרשי גובה של 

  כמו כן יסופקו קופסאות ברזים מקוריות של היצרן .  מחושתהיצרן  

 מפרט הגה ליחידת עיבוי  

  עובי ציפוי   סוג ההגה   חומר  הפריט  מס'

  מיימלי 

  בצד

  חיצוי 

  ציפוי  עובי

  מיימלי 

  בצד

  פימי 

  U 70  U 70  ציפוי שרף פוליאסטר   מגולוון סגסוגת פח   פלטה תחתוה  1

  U 85  U 75  ציפוי שרף פוליאסטר   סגסוגת פח מגולוון   פלים  2

שרף פוליפרופילן עמיד בתאי    פלסטיק   גריל מפוח  3
  חוץ

    

  שרף פוליפרופילן עמיד   חוטי פלדה  רשת הגה מחליף חום  4

  בתאי חוץ 

U 300  U300  

      שרף סטרין אקריל טרילי   בתאי חוץ פלסטיק עמיד   מפוח יחידת עיבוי   5

ציפוי אבץ+אפוקסי שחור    סגסוגת פלדה  תושבת מוע מפוח  6
  בתור 

U 30    

צרת חושת + צלעות    סוללת מחליף חום  7
  אלומייום 

שרף צלולוזה+יוריתאן+שרף 
  אמיואלקלי

U 6    

    U 10  ציפוי פולוריתאן  מעגלים מודפסים  כרטיסים אלקטרוים   8

ציפוי אבץ יקל+שכבה    פלדת ברגים  ברגים  9
  כרומתית 

    

      ללא   סגסוגת פלדה מגולוות   קופסת לוח חשמל  10
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  מפוחי פליטות אויר 
  

  משרדי סעיףמערכות האוורור ומפוחי פליטת אויר יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכללי הבי
1502    .  

  ור בלבד. צביעת היחידה תהיה באמצעות אבקת אפוקסי אפויבת  
  גוון הצבע קרם לבן או לפי חיות המפקח.       

   מפוחי היחידה יהיו תוצרתCBI   דגםVKA מטיפוס "אירופוייל" בגדלים ובספיקות  
  כמצוין בתוכיות ובטבלאות הציוד.        
  מטיפוס כדורי מחושבים לעבודה שקטה ציר המפוח יהיה מפלדת אלחלד. המיסבים       
  .NTNאו   SKFש"ע ללא צורך בשימון. המיסבים תוצרת   100,000       

  וע יהיה מדגם אטום לחלוטין55המ IP .דרש, כמפורט בטבלאות הציודובהספק ה  
  תוצרת המוע "ברוק קרומפטון", או "סימס" או "אסיאה" או "אושפיז". מותאם        
  ם לתדירות ולמתח החשמל בארץ. מותא       

  וס עםע (פולי) יהיה דגם קוברגי עיגון ושגם כדוגמאת תוצרת חב' 3גלגל הה  
  רצועות טרפזיות לפחות.  2גי" כל מוע יחובר אל גלגל המפוח עם - "גי'       

 ות לתזוזה לשם מתיחת מית וע המפוח תהיה על בסיס המותקן על מסילותתיחת מ  
  ללא סטיה מקו האיפוס.  הרצועות       

 ה היחידה עלועים והמפוחים יוצבו בתוך מבגבי בסיסים קפיציים מבודדים -המ  
  אקוסטית באמצעות בולמי רעידות כדרש.       
  במפרט הכללי הבימשרדי. 150732ובסעיף  150253וכמפורט בסעיף        

  דרשים, על הקבלן כל סוגי המפוחים יתאימו לספיקות האויר וללחציהעבודה ה  
  להגיש לאישור מוקדם את דגם המפוח בליווי חישובי עומד הלחץ בהתאם לעקומת         
  הפעולה של המפוח וציוד דרגת הרעש בקודת העבודה.        

  תק ביטחון בתוך קופסת פקט אטום למים בדרגת אטימות55מחיר המפוח יכלול מ  IP .  
  החשמל והארקה לרבות חיבור המוע ואל קודת ההזה החשמליתוכן חיווט כל קווי        

  ומערכת הפיקוד.         

   ועורות פעולה ותקלה לכל מהפעלת המפוחים תהיה מלוח הפעלה מרחוק לרבות מ  
  כחלק ממחיר לוח ההפעלה.         

  :יםהמפוחים יהיו מוצר מוגמר של אחד מהיצר  
  " CBIמפעל "מטלפרס" תוצרת היצרן " -
  פעל "שבח מפוחים" מ -
  מפעל  "לוישטיין מפוחים"  -
  "SODECA"  או תוצרת "WOODSאו תוצרת "               
  . הכל בכפוף למפורט בטבלאות הציוד הספציפיות לפרוייקט               

 ה בחלון או מטה מטיפוס להתקטה" אומפוחי פליטה ותוצרת   טיפוס קיר יהיו תוצרת "וו
  ".LTIתוצרת ""ורוטצי" או  

  
  מערכות פיזור אוויר 

  

 ים לפי   פרויקטביים עמידים לאש עם אישור מכון התקורות שרשוריים תקו צייותק
פימי או חיצוי (עפ"י  מ"מ עם בידוד תרמואקוסטי  0.9ותעלות מפח מגולבן בעובי  תכית

  ! החיית ביה ירוקה ומהלת הפרויקט)
  

  וסףמשרדי בכל תעלות אספקת והחזרת   15.05לאמור בסעיף בשל המפרט הכללי הבי
, לרבות סרגלי מחברי קטעי תעלות,  ימרחו כל התפריםהאוויר, ללא יוצא מן הכלל,  

טימה יציאות לעפים (שטורצים) והתחברויות לציוד, עם מרג סיליקון פלסטי לבן, לא
עלות האספקה, ההחזרה והייקה של ה"ל יעשה בכל ת מוחלטת של כל תעלות האוויר.
  פליטת אויר יבוצע איטום מיוחד עם חומר אפוקסי. המערכות  ובמיוחד בתעלות

  

 ה כמפורט  תעלות מפח פלדה מגולווןיות ותותקה בחתך ובמידה כמצוין בתוכתבוצע
 במפרט הכללי.  150511בסעיף 

  

 פוף מלא של הפח לאחומר הפח המגולוון יהיה מאיכות הטובה ביותר, כאשר בעת כי  
  ייסדק הגילבוון. 
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 ת התעלות באופן כללי, יעשו לפי המלצות איגוד  כל אביזרי תעלות האווירוהתק
"SMACNA .יתארה"ב ובהתאם למדריך היוצא על ידיהם במהדורתו העדכ "  

 

  י "מפלג" לוויסות כמות האווירף תעלה עם יותר משיותקן בכל מקום של הסתעפות ע
מחיר "המפלג" כלול מפזרי אוויר. זאת מבלי לגרוע בכל האמור במפרטים ובהוראות. 

  במחיר התעלה. 
  

  יקת מפזרי אויריהם, מפזרי תקרה, מפזרי קיר שתי וערב, תריסי יותריסי אוויר למי
ם מאולגן צבוע בצבע קלוי בתור בגוון אויר, תריסים גד גשם וכדומה, יהיו מאלומייו

במפרט הכללי   150541לפי הוראות האדריכל והמפקח. התקת המפזרים לפי פירוט סעיף 
במידות ובגדלים המסומים בתוכיות. המפזרים יהיו תוצרת חברת "מטלפרס" או 

 או "מטלפרס".   TROX, או תוצרת "ACPתוצרת חב' "אביזרי מיזוג אוייר, 
    עם הציורות השרשוריים. (ושטוצרים) המתאמיםם כולל גם את מחיר המפזרי 

  

 יעשה באופן אטום לחלוטין עם  חיבור בין תעלות ליחידות טיפול באוויר, או למפוחים
אוגים ואטם יאופרן ביהם, לרבות חיבור ע"י ברגים ואיטום מושלם גד דליפות אויר 

ייקה מהאיזורים המסוכים.  בתפר החיבור, במיוחד ובהדגשה בחיבור אל יחידות 
גמישים מחומר "שמשוית" בלבד, עמיד לחלוטין בתאי חוץ לאורך זמן, יותקו אך ורק  

בתוך מבה יחידות הטיפול באוויר למיעת העברת רעידות, ההתקה כמפורט בסעיף 
במפרט הכללי. בכל מקום בו מותקן גמיש יש להתקין, בוסף, חוט הארקת  150546

  י צידי הגמיש, ובכל מקרה ישמר רצף הארקה של התעלות בכל הביין.חשמל בין ש
  

 קטע החיבור בין התעלה לבין מפזר האוויר יבוצע באופן אטום לחלוטין   חיבור שטוצרים
לדליפות אוויר, לרבות חיבור ע"י ברגים ואיטום הן מצד החיבור לתעלה והן מצד החיבור 

ר בתקרה או בקיר, לפי החיות האדריכל. למפזר תוך התאמה מוחלטת של מיקום המפז
על הקבלן להקפיד במיוחד על איטום  בחיבור אל תריסי ייקה מהאיזורים המסוכים

לרבות עטיפת בד ארג ומריחת חומר איטום. לא יתקבלו איטומים עם סרט אלומייום 
 דביק היתן לקריעה. 

  

 קטע חיבור תעלת שרשורי עם בידוד בין תעלה ראשית לבין קופסת  תעלות אויר גמישות
פיזור אוויר, יבוצע רק באישור המתכן, ובהוראה מיוחדת בכתב של המפקח. מקרה כזה 

מעבר קוית מתעלת האוויר עם קלפה ויסות לכמויות אויר וידית עילה תותקן יציאת 
שה והחיבור יהיה בעזרת סרט ל"ל, פתח היציאה יהיה פעם וחצי מקוטר התעלה הגמי

 חיזוק מפח עם קידוחי ברגים ואיטום מושלם כמפורט. 
  לא יאושר ציור שרשורי החודר דרך קיר ! 

  

 כל תעלות פליטת אוויר ובמיוחד תעלות מהאיזור איטום מיוחד לתעלות פליטה 
  המסוכן יקבלו טיפול איטום מיוחד ע"י הלבשת בד ארג על כל קטע של חיבור או תפר

  10-בתעלה ומכל צידי התעלה, כאשר בד הארג יחפוף על קטע תעלה ישר לא פחות מ
  ס"מ מכל צד של קו החיבור, על בד הארג ימרח דבר אפוקסי, שרף המורכב מערבוב

  כימי של חומר פעיל "א" עם חומר פעיל "ב" לקבלת שכבה אחידה של הדבקה. 
  

 יתן להדבקה על מתכת פח הדבקהל   אפוקסי יהיה מסוג ה"מגולוון. ביצוע האטימה ה
באופן פרטי ע"י המפקח וכן תערך בדיקת אטימות בלחץ אוויר להשגת על לחץ של   ייבדק

  שעות, אשר תקבל את אישור המתכן.  24מ"מ למשך  4
  

 מתאמים  כולל את כל אביזרי העזר, תמיכות, חיזוקים תליות, מחיר מ"ר תעלות אוויר
עזר, איטום גד דליפות אוויר כמפורט, חיבור הארקות, הכל קוסטרוקציות (ושטוצרים), 

  מושלם כלול במחיר מ"ר תעלה.  באופן
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  בידוד תעלות 
  

 ימי לתעלות יהיה   בידוד טרמיי   פהל הפרויקט)(או חיצויה ירוקה ומתוצרת   עפ"י החלטת ב
רוכים בלבד . הבידוד יהיה עם סיבי זכוכית א1001מפעל מארה"ב ויעמוד בדרישות תקן ת"י 

ק"ג/מ"ר כאשר החומר  32ובצפיפות של  1"-מחומר שאיו משיר סיבים בעובי של לא פחות מ
  של המפרט הכללי.  150611מודבק ע"ג התעלה, כולל בפיות. כמפורט וכמצוין בסעיף 

  
  

 ותהתעלה או היחידה בדבק בלתי דליק כדוגמת תוצרת  הבידוד יודבק לדפDURO  

 DYNE  ים וטבעות תוצרתויחוזק עם פיDURO DYNE   דגםDYNASTICK  במרחקים שלא 
  ס"מ וכן כיפופי פח בפיות, לרבות בחיבורי השטוצרים.  30יעלו על 

  

 דרש לפי המלצות איגוד לא תתקבל תעלהעם בידוד החשוף בקצוות ללא חיזוק כ  
"SMACNA .הית האחרוארה"ב ובהתאם למדריך היוצא על ידיהם במהדורה העדכ "  
  

 הן הטרמי והן האקוסטי יהיה ממפעל " תוצרת הבידוד ,CORNING-OWENS או ממפעל "
"KNAUF" או ממפעל "CERTAINTEED COR.U.S.A.  
  

  חשמללוחות  
   

  לוח חשמל כללי: . 1
  

לתקות  בושא לוחות חשמל. הלוחות יהיו בהתאם 1419 -ו  108הלוחות יותקו בהתאם לת"י 
חברת החשמל. התאים  משרד הביטחון אגף החשמל. הלוחות יתאימו לדרישות המיוחדות של 

  חברת החשמל במחוז.  למוי חברת החשמל (במידה ויהיו), יתאימו לדרישות
  הלוחות ייבו מפח כפוף וצבוע. הדלתות יהיו עם צירים כבדים ומעולים. כל 

של עבודות הרכבת   על היצרן יהיה לקבל אישור על כל תוכית העבודה שלו לפי ביצוע כל שלב
  הלוחות. 

  

פרט לאותם  מחזורים בשיה 50וולט,  380פאזית -כל הציוד יהיה מתאים לחיבור לרשת תלת . 2
  פורש אחרת.המקרים בהם יצוין במ

  

  על המבצע לקבל מאת המתכן אישור לסוג הציוד, אך אין זה פותר אותו מן  
  האחריות לטיבו ואין הוא יכול להעביר אחריות זו למישהו אחר.  . 3

  היצרן ייתן אחריות של שתיים לפחות עבור הלוחות וכל הציוד המורכב בהם.
  ורו ולשביעות רצוו כל עבודות ואביזרי הלוח יהיו ברמה מקצועית גבוהה, באיש

  כוחו.-של המתכן ושל המזמין או בא . 4
  

  לוח.   המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף או להפחית בכמויות ובחלקים השוים על . 5
  

 . על היצרן לדאוג לכך שבידו תימצא תכית חשמלית של ההוצאה  . 6
    

תהיה ברורה בין סוגי  העבודה.תהיה הפרדה האחרוה, עקב שיויים העלולים לחול תוך ביצוע  . 7
אל הלוח  ההזה השוים באותו לוח, הן על פי חזית ההפעלה, והן בין האביזרים בפים הלוח.

הגמור תצורפה תוכיות חשמל מעודכות של הלוח, הכוללות את כל האביזרים, הסכמות  
אביזר בלוח. הסימים התוכיות יהיו זהים   והסימים, וכמו כן תוכיות על מקומו הפיזי של כל

שלא יהיה ספק בזהותו של האביזר. העתק אחד של התוכית  לסימים ולשלטים על הלוח, כך
הלוחות יסופקו בצורה מושלמת מוכים  ללוח והעתק שי יסופק למשרד. יוכס בתיק צמוד
הלוחות מפח צבוע. הפח יהיה   הסימים ומורכבים בשלמות. ם, וכוללים את כללפעולה ובדוקי

בעובי מספיק ו/או יותקו חיזוקים על מת שיהווה יחידה אחת קשיחה ולא יוצרו שקיעות 
  וכפופים עקב לחצים ומכות.
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  מפי חדירת אבק דרך  כל חלקי הלוח יורכבו בייהם בצורה שתימע חדירת אבק וכמו כן מוגים . 8
הצביעה תהיה בשיטה   יתים לפרוק. דלתות סגורות, כסויים קבועים וכסויים קבועים וכסויים

שתבטיח הגה על הפח בפי קורוזיה ויציבות הצבע לאורך שים. הצבע הסופי יהווה משטח קשה 
 שיעמוד בפי שמים, מלחים ו/או חומרים מעכלים אחרים, וכמו כן, מפי שריטות מקריות.

  
  

הוראה אחרת של האדריכל,  ע יהיה חלק בצורה שתמע היווצרות אבק, אם לא תבוא גמר הצב . 9
שלוט וסימון פימי וחיצוי ברור ומובן לכל האביזרים הדקים  יהיה הגוון הסופי אפור בהיר.

גם את מספר האביזר לפי התכית וגם את שמו או תפקידו בעברית פשוטה וכמו כן שלוט  שיכלול
 פסיקי הזרם השוים. ברור לכל המצבים למ

  

הארוות יכללו מקום רזרבי בהתאם  השלטים יהיו מחוזקים בצורה מכית חזקה (לא דבק בלבד). .10
 החיווט הדרוש בהתאם לתכיות המצורפות ולהוראות המתכן. להוראות. הלוחות יכללו את כל

  
הארקות. יש לשמור על   חלקי המתכת והארקות הקווים היוצאים והכסים יחוברו לפס  כל .11

  רציפות הארקות בין חלקי הלוח. 
 

 פס צבירה לאפס יהיה בכל התאים.  .12
  

 
בחיזוקים מבודדים בהתאם   פסי צבירה יורכבו בצורה שתבטיח אוורור מתאים לקירורם, יחוזקו .13

  המכסימליים (זרמי קצר) המסוגלים להתפתח בייהם. לזרמיםלחוזק המכי של הפס ובהתאם 
והתפקיד כיסה או יציאה.   קבוצות בהתאם לסוגי ההזה השויםמהדקי החבורים יחולקו ל

למבה הלוח. כל המהדקים יהיו מטיפוס פסי הדקים  מקום ההדקים למעלה ו/או למטה בהתאם
ומהדק   חיצה המתקרב ע"י סבוב הבורגהמחוזקים ללוח בצורה יציבה. המגע יהיה עם משטח ל 

 את החוט. המהדקים יסומו בצורה ברורה ויציבה שלא תוסתר ע"י חוטי הכיסה או היציאה. 
 

ס"מ מן ההדקים כך שלא  25פסי האפס והארקות לחבורי היציאות יהיו במרחק מכסימלי של  .14
בורג מיוחד עם סימון  הכבל בלוח. לכל קו יהיה ס"מ בין החיבורים של אותו 25 –יהיה מרחק מ 

ס"מ    40 –ס"מ ולא יותר מ  6 –האפסים.ליד הדקי החבורים לא פחות מ  ברור בפס הארקה ובפס
 יותקן סידור הכבלים והחוטים.

  
כל מת שיהיו מיימום  כל החיווט לחבורים ירוכזו בתעלות פלסטיות שיעברו בלוח שתי וערב, .15

 חוטים חופשיים. 
            

 חוטים הקשורות בתוך הלוח.  אין לעשות חבילות .16
  

תכים  6-או יידת תהיה ל  תיכי ע.. יאפשרו סגירת בית התיך גם ללא תיך, ידית שליפה קבוע .17
  לכל היותר. 

 כל המועים יצוידו בהבטחה על ידי מתעים חצי אוטומטיים.  .18
  

 .באותו אזור כ"ס ומעלה יקבל מתע הדרגתי לפי דרישת חברת החשמל 3-כל מוע מ .19
 
  

 החיות כלליות ללוח החשמל: .20
  

 הלוח יהיה אטום לגשם, ויכלול בין השאר:
  

 .מפסיק פקוד ראשי  

 .ורות סימון לפאזות  

   פילת מתח ועליית מתח (כגון גד ההגNVR  .(של עוז און  

  ."גד "בריחת פאזה ההג  

  .וולטמטר ראשי  

 .ורות סימון פעולה ותקלה לכל יחידה או מכשיר  
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  אוטומטיים לכל היחידות. מפסיקים חצי  

  .עע ומתהשהיות זמן בין כל מת 
  

 הפסקת חשמל.  הפעלת המערכת מחדש בבת אחת לאחר-סדור המבטיח אי  

  .ל"רטור במידת הצורך בתאום כיים לגחבור חיו  

  0.94 –קבלים לשיפור כפל ההספק ל . 
 

שתי דרגות,   כ"כ יכלול הלוח בקרי טמפרטורה אלקטרויים לקירור וחמום ותרמוסטטי קירור
 "סטפה".  וחמום לפי הדרגות המפורטות. הבקר דוגמת "לדיס אד גיר" או 

  
  כל ציוד החשמל תוצרת "קלוקר מילר" או מרלן ג'ראר. .21

  
  

 רעש ורעידות 
  

 מיעת רעש ורעידות יזדהו עם המפרט הכללי הבי150722שרדי שבהוצאת משהב"ט סעיף מ    

  מתלים קפיציים יהיו דוגמת תוצרתMOUNTING VIBRATION   ,  דגםRSH או תוצרת .
"MASON." 

 : ו לפי הכללים הבאיםהמעבים יותק  

   

  אופרן מחורץ בקשיחות שלות על בולמי זעזועים מ50המעבים יוצבו בארבעת הפי  Duro  ,
  ס"מ . 3X3ובמידות של 

  

 " 1יחידות טיפול אוויר של אולם הספורט יוצבו על בולמי זעזועים בעלי שקיעה סטטית של .  

  
  בסיסים

  

 ו על גבי בסיסים מוגבהים. הקבלן יספק ויתקין את הבסיסים כוללהיחידות לטיפול  באוויר יותק 
  מסגרות, חומרי בידוד וכל הדרש כולל תיאום עם אחרים אשר יתקיו את בסיסי הבטון.

 היחידות.  חיר הבסיסים כלול במחיר מ  
  
  

  צביעה 
  

   כל חלקי המתכת במערכת יצבעו בצורה מאושרת בהתאם לסעיף "צביעה" "שילוט
כל הצרת המבודדת (לפי התקת הבידוד)  של המפרט הכללי הבמשרדי. 15075וזיהוי"  

שהי לפי  לא תצבע שכבת צבע כל  והצרת הבלתי מבודדת תצבע בהתאם למפורט כ"ל.
  לחלוטין.  ששכבת הצבע הקודמת יבשה

  

  י הצביעה. המפקחוקו באופן יסודי כמוגדר במפרט לפכל משטחי המתכת הברזלים י
יורה על צביעה חוזרת עם יקוי יסודי במקרה והצביעה עשתה ללא היקוי המפורט, 

  במיוחד במקומות הריתוכים.
  
  

  שילוט וזיהוי 
  

  . 15078וט וזיהוי בהתאם למפרט הכללי הבימשרדי סעיף כל המערכת תצויד במערכת שיל
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  כללי –כתב הכמויות  
  

  מחירי היחידה הקובים ע"י הקבלן יכללו:
  

מילוי כל התאים הכללים והמיוחדים המוזכרים במפרט זה וכן התאים שמוזכרים במפרט  . 1
  לן. הבייה הכללי שיש בהם השפעה על ביצוע עבודות מיזוג האוויר לרבות רווח קב

  כל האביזרים הדרושים להפעלת הציוד כיחידה מושלמת ופועלת.  . 2
העמסה, הובלה, פריקה, הרמה וסבלות וכן אחסה של ציוד, חומרים, כלי עבודה וכלי עזר הן  . 3

  במקום העבודה והן מחוץ למקום העבודה ו/או בדרך אל מקום העבודה וממו.
לשכור ו/או להתקין לצורך מילוי עבודתו.  דמי שימוש במכשירי עזר מכל הסוגים שהקבלן צריך  . 4

לרבות מתקי הרמה, פיגומים בכל גובה שהוא, תמיכות, קוסטרוקציות ומתקי עזר מכל סוג  
  שהוא. 

תמיכות, חיזוקים, תליות, קוסטרוקציות עזר, תעלות כיסוי מכל סוג שהוא וכל הדרש להתקת  . 5
  צרת, כל ה"ל כלול במחיר מ"א הצרת. 

עבודה צדדיות, שהקבלן צריך לבצע ע"י קבלי משה ו/או אחרים וכן עבור חיבורים הוצאות  . 6
  זמיים של מים וחשמל, תיקון פגמים וכו'.

הוצאות הכרוכות בהספקת תוכיות עבודה, תוכיות יצור, מערכי הפעלה, תוכיות חשמל ופיקוד   . 7
תוכות מחשב כפי שבוצע  . לרבות תיעוד ע"ג AS MADEוכל ההוצאות הכרוכות בהכת תוכיות 

  בפועל. 
יסותים וכיולים של כל סוגי המערכות. לרבות בדיקה ואישור ע"י  ורישום תוצאות בדיקות, ו . 8

  חברת החשמל או בודק מוסמך מטעם חב' חשמל וכן עלות בדיקות, כיוון, ויסות וכו'.
דים, ביטוח כל המסים, מחירי רשיוות למייהם, ביטוחים מכל סוג הדרש לרבות ביטוח לעוב . 9

הציוד והחומרים, ביטוח צד ג', ביטוח אחריות מקצועית וכל הוצאה לוות אחרת לביטחוות, 
  ערבויות וכו'. 

  אחריות לטיב העבודות וביצוע שירות ואחזקה כמפורט במפרט. .10
  

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום וסף כלשהו על הסכום הקוב בהצעה, לאחר הגשת הצעתו, בגלל 
  כלשהו הזכר במפרט.אי הבת תאי 

  
המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא מכלל העבודה חלקים המסוימים של המתקן או  

 מערכותיו, לפי ראות עייו, זאת ללא כל תביעה מצד הקבלן.
  

  
  רשימת קיצורים ברשימת הכמויות 

  

  יחידה -יח'  

  מערכת מושלמת על כל רכיביה  -מע'  

  מטר רבוע  -מ"ר   

  מטר אורך  -מ"א   

  קומפלט לעבודה מושלמת. -קומפ'  

  
  

  ספח ד' –אופי המדידה והתשלום 
  

אופי המדידה של מתקי מיזוג האוויר יהיו בהתאם למפרט כללי הבימשרדי סעיף  . 1
  ובכפיפות לתאי החוזה.  1500.00

ע"י הקבלן יכללו במחיר הצעת הקבלן, כולל  AS MADEהכת תכיות התאמה  . 2
  הספקת דיסקט תוכיות ממוחשב. 

מועים מכל סוג שהוא לרבות מועים חשמליים, מועי דמפרים לסוגיהם, מועי   . 3
  מדחסים ומועי מזגים ויטאות כלולים במחיר הציוד אותו הם מפעילים. 

ציוד החשמל, חיבור  חיווט חשמלי כולל תעלות, מוליכים, אביזרי עזר, חיבורים ל . 4
למועים, חיבור לציוד פיקוד ובקרה וחיבור ללוחות החשמל מכל סוג שהוא, כלול  

  במחיר איסטלציה חשמלית.
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החיווט חשמלי כולל הספקה והתקה של מפסקי ביטחון לכל סוגי ציוד, בכפיפות   . 5
  לדרש בחוק החשמל, לרבות חיבורי הארקה, כלול במחיר איסטלציה חשמלית. 

קפיציים, תמיכות וחיזוקים מכל סוג שהוא ובכל המקומות הדרשים  מתלים . 6
  בהתאם למפורט ובהתאם לדרישות המפקח, יהיו כלולים ממחיר מ"א הצרת.

התקת פיגומים בכל גובה שהוא, תמיכות וחיזוקים זמיים לצורך ביצוע עבודות  . 7
  הצרת, כלול במחיר הצרת. 

, לרבות הספקה והתקת סיפון יקוז, כלול  חיבור לקודת יקוז שהוכו ע"י אחרים . 8
  במחיר התקת הציוד. 

  ביצוע בדיקות לחץ וביצוע וואקום בצרות גז קירור, כלול במחיר התקת הצרת.  . 9
הפעלה הרצה כיול וויסות ציוד מכל סוג שהוא כלול כחלק ממחיר הציוד, פרט אם  .10

  צוין אחרת. 
11. תיים ראשוה ו/או לשה ראשוות לפי המפורט בסעיף, כולל את שירות ואחריות לש

  כל עבודות השירות ללא תוספת מחיר.
  
  

  צרת גז  
כמכלול צרת הגז תהיה עבור גז ירוק וכוללת במחירה את כל ספחי החיבור והאביזרים ותימדד 

  הצרת תתוכן על ידי ספק הציוד ותוגש לאישור המתכן.  קומפלט.

  

     יחידות פימיות 

מעברים  את כל עבודות היצור, ההתקה, הובלה והצבה קידוחים והכת מחירי היחידות יכללו
איטום, חיבור עם גמיש  לצרת וחשמל, מתלים וחיזוקים, קוסולות וחומרי עזר, בולמי רעידות, 

חיבור לצרת חיבור מתק ביטחון,   לתעלות אויר חיבור סיפון יקוז וחיבור אל קודת היקוז,
ופן  ל וויסות ומסירת העבודות הכל באוחשמל, כי  חיווט חשמלי מושלם, הארקות, וביקורת חב'

  מושלם. 
  

  מערכת בקרה  
  

  מקורית של היצרן!  אלקטרוית D.I.Pמערכת הבקרה תהיה מטיפוס 
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 מעליות -  17פרק 

 תאים כלליים . 1

   .הקדמה  1.1    

  .   M.R.L עם בקרת תדר  מעלית חשמלית אספקה והתקתמפרט היה להמסגרת 

ת הפרטים ת את הציוד העיקרי וההכרחי אך אין מכסות אם כלליות ומתארוהעבודות כפי שהם מפורטות הי

  .ההרכבה והתאום שיהיו באחריות הספקבעבודות הדרשים בתכון המפורט 

  

לוח הזמים משתה והיו על פי   בהתאם למפרט והתכיות.פי ו עלבמבה תותקה תותקן/המעליות המעלית/

  התקדמות הביה בכל בין. 

  

דגמים של  אפשרויות העיצוב של התאים, פרטי הטבלות הלחצים,  מספראו האדריכל מזמין ו/ג בפי ההספק יצי

משקופים דלתות וכו'  בהתאם לקטלוג היצרן והמזמין יהיה רשאי להזמין עיצובים שוים לקבוצות מעליות או 

  העיצוב הסטדרטיות שבקטלוג היצרן.  למעליות בודדות בהתאם  לאפשרויות

  

כך שיש לדאוג שמשך זמן העבודה באתר  ,פעיל המשמש תלמידים מורים הורים וצוות ית ספרבב ךתיער הההתק

יש לדאוג כי בכל שלב של העבודה יקטו כל אמצעי הבטיחות וההגה על  המשתמשים  כ"כ ימיימאל יהיה 

אתר את  יוםיקה כל  מאופי העבודה יתכן מצב בו ילוכלך אתר העבודה. הספק .במדרגות ובכיסותבמסדרוות 

כדי שמירה על כללי   תוךההתקה, יבצע את עבודתו בשקט על מת לא להפריע לפעולה הסדירה של המבה  

  הבטיחות. 

  

בכל מקרה שקיים רישום של מעלית או פריט או חלק או מכלול בלשון יחיד, הרישום מתייחס לכל המעליות בכול 

  ך ביצוע עבודה מושלמת ע"י הספק.כפי שיידרש לצור פרויקט, לכל פריטים ולכל החלקים ומכלולים

  

  . הגדרות  .21

  מו יחתום הספק את ההסכם.או גוף ע  יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ      -המזמין    

  יהושוע שושי אדריכלים       –האדריכל 

  קודקוד הדסה ויהול בע"מ –יהול ופיקוח  

  שוא מפרט זה .ת ואת המעליתקיה מוספקת מחברת המעליות ה       -הספק      

  הדסת מעליות.  כי.       -היועץ      

  כל המערכות שעל הספק לספק ולהרכיב לפי מפרט זה.       -המתקים 

  

  לתקים שוים. התאמות  .31

   ך , על כל חלקיו  במידה ואין התייחסות בתקן ישראלי לסעיף מסוים יש להסתמ2481תקן ישראלי למעלית    

 . EN 81 על תקן אירופאי

  מעליתרעש מ  1004.3 ישראלי  תקן . 

   יה ירוקהרגטי   דירוג  –על המעליות לעמוד בדרישות באA   אוB 

 שים עם מוגבלות2 טיפוס( – 70חלק    2481) תקן ישראלי (תקן עבור א( 

  3.1חלק  1918תקן ישראלי (גישות תקן) 
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 .יהון הבחוק תכ    

 ושא חשמחוק החשמל , כל עבודות ביותר של חוק החשמל. ת הספק בל יתאימו למהדורה המעודכ  

  ים לפי הוראותות ממשלתיות , הספק ידאג לביצוע כל המתקות ביותר.  כל  מפקחתקעבודה ראשי המעודכ

  המתקים יעמדו בדרישות פקודות "בטיחות בעבודה" ו"תקות תכון בייה" . 

  ות רשויות מוסמכות , על הספק לות של הרשויות המוסמכות כגון חב' חשמל,  עמוד בדרישות או תקתק

 מכבי אש וכדומה.

  ה ביןגדי ותאורת פיר יסופקו  מעליתדרישות התקן כגון: רשתות הפרדה ו/או כיסויי הג ו/או בין תא ומשקל

  ויותקו ע"י הספק ועל חשבוו גם אם לא צוין במפרט. 

 ובאיכות שר יסופקו ע"י הספק יהיו חדשים ציוד והמכלולים אדרישות המפרט,  כל העבודה, החומרים, ה

 ויתאימו לתקים לפי סעיף זה. גבוהה 

  ירה בין המפרט לדרישות הרשויות. עדיפה דרישת הרשויות. תבמקרה של ס             

  

  למפרט המעלית ולתכיות . התאמה .41 

חייב לקבל את אישור שיוי  כלחוזה.  באתר יהיו בהתאמה מלאה לתכיות, המפרט ולספק שיבצע ה העבודות כל

 סטייהוקיימת אפשרות של  בלבדשמקבל הספק הין כלליות לאיפורמציה  התכיותהיועץ בכתב.  המזמין ו

ולבסס את הצעתו בהתאם. הספק להוציא מידות מעודכות מאתר הבייה כפי שהן במציאות  הספק עלבמידות.  

  . הקייםיבדוק ויתאים בין התכיות לבין המצב 

וכן ביצוע העבודה  לצורךהצעה ו  הגשתלצורך  הדרושים  לו כל התוים ידועיםר כי ביקר באתר והספק מאש

  ת.וומושלמ פועלות מעליתעד קבלת  שידרשולל את כל העבודות והמחיר כ

חיר ן האספקה, מזמ ,מחיריםרשום: הכמויות יש ל בכתב  לציין תוצרת וארץ המוצא של הציוד שיסופק. ספקעל ה

  ת האחריות ולאחריה. תקופהשלמת ל  רותלדמי הש

  

  ואישורים .  תכיות  .51 

  תכיות עבודה מפורטות גיש לאישורי, הספק מתאריך הזמת העבודה   שבועיים תוך

  , תכיות אלה תכלולה: )PDF(לחילופין בקובץ  עותקים  3ב 

  והפיר.  כלליות של המעליתעבודות מוקדמות ותכית 

  ת חלקים ותכיות חשמל. רשימ כוללורטות תכיות מפ

  השוים. האביזריםציון ספקי 

  (הכולל הערות או אישור) לאחר בדיקת התכיות יוחזר עותק אחד לספק

  , פעם וספת. )PDF(לחילופין בקובץ עותקים מתוקים  3במידה וידרשו תיקוים בתכיות יגיש הספק 

  האדריכל והיועץ את:היזם, ק לאישור מתאריך אישור התוכיות  יגיש הספ תוך חודש

  

 דרשות לבחירת עיצוב התאיות והדוגמאות הלחילופין בקובץ   התכ)PDF(, 

 .ים וכדדרשות לבחירת  משקופים, גוויות והדוגמאות ההתכ 

 יות פרטי תאתכ. 

  יות פרטיים.  תטבלאותכהלחצ 

  ,ליזציהית סיגתכ 

  .ותות החשמל עבור המכוית הזתכ 
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  , ץהיוע והמזמין ציגי ל אישור לקב חייבות יותהתכ כל

  ישמשו  לביצוע.  המאושרותהתכיות  

  . אישור התכיות  לפי , או פעולות אחרות,עבודותהספק לא יבצע כל 

  הרכבתם.  לפי  היועץאו ו/המזמין ציגי לקבל אישור בכתב מאת  חייביםהחלקים אשר  כל

  תקים. עו 3 -והיועץ ב כל התכיות תשלחה לאישור ציגי המזמין

  אין לבצע כל עבודה ו/או להזמין חלקים לפי קבלת תכיות מאושרות 

  את תכיותיו על תכיות המכרז ולא יכיס שיויים ללא אישור היועץ בכתב. יבסס הספק

  וסף על התכיות המפורטות יגיש הספק את החומר הבא: 

  תוים טכיים, שם יצרן וארץ יצור. 

  AS  MADE  תכיות הרכבה

  AS  MADE ת פקוד ותרשים מתקן החשמל  תכיו

  AS  MADEתכיות חיווט חשמל  

  רשימת שמות החלקים כפי שמופיעים בתכיות. 

  .םקטלוגיהרשימת חלקי חילוף כולל מספרם 

  הוראות אחזקה מפורטות. 

  הוראות שימוש במעלית. 

  ת לשימוש. ליבעת מסירת המעלבדיקת היועץ  PDFאו בקובץ  עותקים  2 -ב רהחומר ה"ל יימס

  

  מהלך עבודה .  ח" דו  .61

יהל יומן ובו תירשמה כל העבודות   הספק ימציא למזמין מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישה.  ספק ה

  . לה"  ביומןהמזמין רשאי בכל עת לעיין  כשביצע. ב"

  

  האתר  הכרת  .71

הסתמך על תכיות הביין בלבד,  א לם למציאות ולבמקום, בהתא הדרושות, לבדוק את כל המידות ספקה על

  ידית.והמזמין מ יש ליידע את היועץ סטיותובאם קיימות 

  והכסת הציוד לפיר.  אופן ההרמההאחסון, הגישה ,  דרכיללמוד את האתר ,  ספקה עלכמו כן 

ייה ,  צורך בהריסות ובויהיה  1.5תכיות בזמן הדרש לפי סעיף למבה הפיר בגין אי הגשת ידרשו שיויים  באם

  . , בתאום מלא עם המזמיןחשבווועל  ספקה יזו ע" עבודה תבוצע

  

  מחסן   .81

לביצוע העבודה. המחסן ימצא בקרבת   ספקעבור חומרים , ציוד ומכשירים הדרושים ל מחסןמזמין יסדיר ה

    ספק.העבודה של ה מקום

  

  . ילוטש  .91

 אזהרה,המכוות והוראות  לאזור פתחב ת,בכיסו לית,המע בתא הדרושיםלהתקין את כל השלטים  ספקה על

   וחילוץ בהתאם לתקן. לשימוש
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 צביעה   .101

יקוי כימי או יקוי חול ויצבעו בצבע יסוד וסופי  בשתי שכבות לפחות. בהתאם לגוון  יעברוכל חלקי מתכת 

  שיבחר ע"י המזמין.

  

   ומריםהעבודה, ביצוע וח  טיב  .111

חוקים ותקים הקיימים והמקובלים. כל   גבוהה ובהתאם לכללים, ברמהייב לבצע את העבודה מתח ספקה

מומחה ותוך שימוש  של עובדים מאומים ומוסים בעבודות מסוג זה , בהשגחתו המתמדת י"עהעבודות תבוצעה  

  היהומרים כל הח אחסתר.  המשובח ביות מהמיןיהיו  החומריםהיועץ.  המזמין ו יע" שאושרובחומרים 

  .ספקבאחריות ה

אין למסור עבודה כלשהי לקבלן משה, אלא באישור מוקדם ובכתב ע"י המזמין ו/או היועץ. המזמין ו/או היועץ  

  רשאי לפסול קבלן משה באם לדעתו הוא איו מבצע כראוי את העבודה. 

שתימסר למהל העבודה  אהעבודה. כל הור,האחראי על ה  ספקמטעם ה עבודהההרכבה יהיה במקום מהל  בזמן

  .ספקהתחייב את 

המזמין ו/או של מהל העבודה או כל עובד של הספק שלדעת  הרחקתויהיה רשאי לדרוש את  היועץהמזמין ו/או 

המזמין  את העבודה ברמה מקצועית או שהתהגותו איה כשרה בעיי  לפועלהיועץ היו בלתי מוכשר להוציא 

  היועץ. ו/או 

למועסקים על ידי הספק ישולמו על ידו ושום דבר  םהסוציאליי התשלומיםעבודה וכל  התשלומים של שכר כל

כל  כגדיחסי עובד ומעביד בין המזמין למבצע או לעובד מעובדיו. הספק יבטח את עובדיו  יוצרבהסכם זה איו 

  הסיכוים. 

בהתאם להוראות חוקי הזהירות ולהוג מהכלל לדאוג להוראות וכללי   יוצאמתחייב בכל מקרה וללא  ספקה

  הבטיחות בעבודה.  פקודתהמדיה ובכללם 

  חדשים ומטיב משובח.  כשהם והמכשירים הדרושים לעבודה המתקים ,החומריםאת לספק  ספקה על

  

  שוים  זקים  .121

 שגרםזק  יע"  עובדיו או ילמתקים ולבי האדם, על ידו או ע"  למכוות,  ,ןילביאחראי לכל זק שיגרם  ספקה

שרין והן  י על ידו ואו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או לקויה , הן במ שסופקוכתוצאה מפגם בחומרים 

  בשלמותם. ליהיה חייב לפצות על הזקים ה"  ספקהבעקיפין.  

  זמין והיועץ. בתקרות ללא אישור מוקדם מ בקורות, בעמודים או במבה, חציבותלבצע עבודות או פעולות  אין

המהווים כיסוי מלא לזקים שיגרמו לבי אדם ,לחומרים, למתקים  מתאימיםא ביטוחים חייב להוצי ספקה

. כמו כן עליו  עבודתו' בתחום דכלשהן כלל רעידת אדמה, שיטפון, אש, קצר או זרם חשמלי וכ  מסיבותולמכשירים 

  ן.מימהפוליסות למזלהמציא עותק  ספקלגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו. על ה ביטוחיםלהוציא 

  עד למסירת המעלית למזמין.  המעליתאחראי על כל חלקי ציוד  ספקה

  

   ביצוע עבודות וספות .131

יקבע המחיר בהתאם   להיקף העבודה   אם ידרוש המזמין לבצע עבודות וספות שאין כלולות בכתב הכמויות,

  ולמחירים המקובלים . 

  חלקן  במחיר המופיע בכתב הכמויות.ת המפורטות, או כמו כן המזמין ראשי להזמין את כל העבודו
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  המתקן מסירת .141

 ו את הבדיקות ה בסיוםדרשותהרכבת המעלית, יזמין הספק על חשבו  

הליקוי ולמלא  ת. אם בבדיקה כלשהי תגלה ליקוי, פגם יהיה על הספק לתקן אהבדיקותעל  יםאישור וימסור

  . את הדרישה על חשבוו 

  ות:הבדיקות הדרש

  מל.חברת החש  א.

  מחלקת בקרת איכות של הספק.  .ב

  . מכון התקים .ג

  מכון מורשה לפיקוד שבת.( במידה והותקן פיקוד שבת) ד.

  

 עותקים למזמין.  -3 ביצוע הבדיקה, ימסור הספק את המסמכים הבאים ב לאחר  

  גון:ואישורים וספים כפי שיידרשו כ תסקיר בדיקת מכון התקים , אישור חברת חשמל   .א

  .ות, יועץ אקוסטיקה וכד'מורשה גיש

תכיות חשמל, תכיות פיקוד מפורטות,  של המעלית, הרכבהתכיות  יםהכלל" AS MADE" תכיות  .ב

  , רשימת חלקי חילוף. הוראות אחזקה

ציג המזמין. שיבדקו התאמת המתקן  ותיערך מסירת המעלית בהשתתפות היועץ  אישור מכון התקים  לאחר

הספק יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים לביצוע , ואיכות ההתקה למפרט הטכי 

  יבצעם הספק מידית. יתגלו אי התאמות, או ליקויים במידה ו הבדיקות.

  ערך מסירה סופית של המתקן.ילאחר ביצועם ת

  

    הדרכה  .151

  לכודים חילוץ בן את משתמשי המעלית בשימוש כו ספקהמסירת המתקן ידריך  במסגרת

  ראשוה.  מהמעלית ובמתן עזרה

  המעלית לשימוש.  רתימס,  מכון התקיםולאחר ביצוע בדיקת  ההדרכהבתום 

  

  זמן הספקה  .161

  . שיסוכם בין המזמין לספקיהיה לפי לו"ז  מעליתזמן הספקה והפעלת ל

  לפי תאריך הגמר חודשים 6יימסר לספק   בתאי שהפיר למעלית

  .לפי תאריך הגמר יםחודש  2ת המעלית וחשמל להפעל 

  

   ושרות אחריות  .171

ההוצאות  בכלאחראי למתקן על כל חלקיו כל תקופת עבודתו עד למסירה הסופית של המתקן, ויישא  יהיהספק ה

על יהיה אחראי לכל זק שייגרם  ספקההכספיות בשל זק ,קלקול , אבדה או גיבה שייעשו בתקופה זו. כמו כן 

  כל עבודה אחרת העשית בשטח.ידי עובדיו ל

העבודה שבוצעה   טיבלכל החלקים, החומרים, המתקים המכשירים והאביזרים על ו אחראי למעלית הספק

תהיה מתאריך קבלתה הסופית ע"י היועץ או ציגו  להאחריות ה"מין תקופת תחילת   .חודשים 24 תקופה שלל

  . חודשים מתאריך קבלת המעלית) לא יאוחר משלושה( לת השימוש הסדיר במעליתיתחאו 

חודשים ראשי המזמין להזמין שירות שימור תמורת מחצית מדמי השירות  3במקרה של אי שימוש במעלית מעל 

בצע מיד ועל חשבוו, עם קריאה ראשוה של י הספק הרגילים , ותקופת האחריות תחל מתאריך השימוש המלא.
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 זמןהמזמין וב היועץ אותקופת האחריות בהתאם לדרישות וכד' במשך  תאמוההתהמזמין את כל התיקוים 

מקוריים, על מת לעמוד   חילוףחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי  ספק יום קבלת הקריאה. הובביותר  הקצר

  בתאי אחריות אלה לפי החוק.

את   ל" הבדיקה ה אותוצלת לבצע בהתאם חייבוהספק  בדק,בצע בדיקת י המזמין לרשאתקופת האחריות  בתום

  . שהתגלוהחלקים הליקויים והפגומים  והחלפתהתיקוים, השיויים 

 12  תחול אחריות וספת של שהוחלפו ועבור החלקים  י המזמין לערוך בדיקה וספתרשאביצוע התיקוים  לאחר

  התיקון המושלם.  ביצועממועד  חודשים

  הספק יהל רישום קריאות ממוחשב לתקלות במשרדו. 

 בתקופת סעיף זה. יעפ" מאחריותוהמזמין אים משחררים את הספק   יקבלת המעלית ע" התכיות או שוריא

השימוש  מתחילת החלחייב הספק לספק את שירות המעלית השוטף. בוסף הספק יספק שירות  לה"  האחריות

  האחריות . תקופתבמתקן ועד לתחילת 

ביצע את עבודתו בהתאם  ספקשה העובדה ם בכתב הכמויות.מחיר שירות איו כלול במחיר המעלית אולם ירש

התקיה של המתקים. הספק בלבד אחראי   פעולתןלמפרט ולתכיות , איה מורידה ממו את האחריות עבור 

מסוגל לגלותן. אישור היועץ על בחירת הציוד   מקצועי ידע בעל הספקשתכיות בעבור כל תקלה הובעת משגיאות 

יותו, במידה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, או בטיב העבודה רשאי מאחר ספקהרר את איו משח ספקשל ה

  לתקן או להחליף את ציוד הפגום.  ספקהאחריות לדרוש מה בתקופתהיועץ 

 ספקעל חוזה שירות עם ה המזמיןהיועץ שהמעלית עברה את ביקורתו, יחתום  י"עהשלמה"  תעודת" מתן לאחר

  חוזה השירות יהיה במחיר שהופיע בכתב הכמויות. .  לצרכותה ועצהמ יבוסח כפי שאושר ע"

  כלולים במחיר ההצעה. תקופת האחריות (שתיים) דמי השירות עבור 

כגון: חומרים, חיבור חייגן, התחברות דרך איטרט  יכסו את כל העלויות השוותדמי השירות בכתב הכמויות 

  וכד'.

  

     תאור טכי.2

  מקוצר   תאור טכי 2.1

  ללא חדר מכוה   -    M.R.Lשמלית מעלית ח
 סוג המתקן 

1  
  כמות מעליות 

 עומס ק"ג  630וסעים  8

 מהירות VVVFמ/ש עם בקר תדר   1

  מכוה   ) gearlessמכוה ללא גיר (

  איזון  ע"י משקל גדי 50%

 מערכת חילוץ   חילוץ אוטומטי בהפסקת חשמל + חילוץ ידי 

  מס' התעות    120

 דיוק עצירה  מ"מ  5 -+

 גובה הרמה   מ' בערך  11.5

  מס' תחות 4

 מיקום המכוה  בתוך הפיר בחלקו העליון 

 מידות פים הפיר  בהתאם לתכית המצורפת 
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 מידות פים התא בהתאם לתכית המצורפת 

  דלתות פיר  על פי טבלת הדלתות

  רוחב וגובה דלתות  על פי טבלת הדלתות

 ד מעליתפיקוסוג  על פי טבלת הפיקודים 

 חשמל  הרץ  50וולט     400

  
  
  המתקן המכי  .22

  3חלק   1004השתקת רעש המעליות הדרשת על פי ת"י  .122.

  יש לעמוד בדרישות יועץ האקוסטיקה   -  לתשומת לב

  . gearless(ללא חדר מכוה) עם מועי    M.R.Lא. המעליות שיותקו בפרויקט זה הין מסוג 

ו על ועים י ב. הממערך בולמים, המסופק ע"י היצרן.ותק  

  . db(a)55-65ג. הרעש המרבי אשר יופק על ידי מגוי המעלית בתוך הפיר לא יעלה על 

  או ש"ע.   masonשל חברת   wic. לוח הפיקוד ייתמך ע"י בולמי זעזועים מסוג ד

  .  צדו הפימי של דלת לוח הפיקוד יצופה בשרף מיוחד למיעת רעש. ה

  מ' מהלוח.  1.00במרחק  db(a)45אשר יופק מפעולת הרכיבים בלוח הפיקוד לא יעלה על . הרעש המרבי ו

  . דלתות הפיר יצופו בצדם הפימי בחומר לבידוד רעש או דופן כפולה.ז

  יחידת ההעה   .222.

פיר ת בתוך ומותקV.V.V.F  –תדר  מכוה עם מוע הרמה  "גירלס"  ומבוקרת היע ע"י בקרללת והיחידה כ

  –(עם מאוורר חיצוי מיוחד  מסוג זה, מעליתהיחידה בכללותה מיוחדת ל   M.R.L  –ית (ללא חדר מכוה) המעל

  ומהווה יחידה אחת של אותו היצרן.  לפי הצורך)

ומותאם  מעליתהמוע מיוחד ל . 10%±היחידה יכלה לעמוד בשיויי עומס מלא, ללא שיוי מהירות בגבולות של 

י המקוצר הספציפי  הפעלות בשעהה המתאים למספר לתדר משתסיעה,על פי המצוין מפרט הטכמהלך ה .  

המוע מצויד במסים חשמליים   .התאוצה וההאטה מבוקרים עם התעות רכות. העצירה הסופית חשמלית

,   רראטווכן לפעולה ללא הפרעות בעת הפעלת דיזל ג ןלמיעת הפרעות מרעשים חשמליים ואלקטרוים של הביי

  יתר מוע יוגן גד עומס יתר והתחממותהוכן 

  לפי הדרישות והתקים. להכו

כל יחידת ההעה   .  המסבים הים עם שימון אוטומטי.40למוע גלגל העה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי 

  תורכב על גבי כריות גומי, שיסופקו על ידי הספק.

על פעולת   .תקלה או קלקולבמקרה של   חילוץלתחה הקרובה ל סידור להסעת המעלית  ביד עדללת והיחידה כ

  החילוץ הידי להיות קלה, פשוטה, מהירה ובטוחה. 

המעצור יופעל ע"י בלם אלקטרו מגטי המפעיל רפידות חיכוך על תוף  המוע יוגן גד עומס יתר והתחממות יתר. 

  עבודה בטיחותית ושקטה. טי. הבלם יבטיח . בזמן יתוק החשמל עוצר הבלם באופן אוטוממעליתהבלם מיוחד ל

  את הטבלאות של היצרן לבחירת המכוה. יש לצרף להצעה 

בעת הפסקת חשמל, יבוצע חילוץ אוטומטי  באמצעות לחצן מואר בתא (ללא לחיצה מתמדת) שיביא את התא 

  טי.. מערכת החילוץ תופעל ע"י מצבר עם מטען אוטומויפתח את הדלתות אוטומטית לתחה הקרובה

  ע את כל הדרש למיעת רעידות ורעש ממכות ההרמה. על הספק לבצ 
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  ומשקל הגדי  מובילי התא 2.2.3

  . מעליתמושחז ומלוטש או במתיחה קרה, מיוחד ל – T -המובילים מפרופיל 

  את המובילים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.

  

  משקל הגדי ועלי ההובלה 2.2.4

כושר ההרמה ויהיה מלוחות פלדה המותקים בתוך מסגרת פלדה  מ 50% -המעלית במשקל הגדי יאזן את 

  מתאימה. המשל הגדי כלו יסופק ויותקן ע"י הספק. 

  התא והמשקל הגדי מובלים ע"י עלי החלקה מיוחדים עם חיכוך מוך או ע"י עלי גלגלים מתאימים.

  

  כבלי הרמה .522.

  י היצרן המעלית ומסופקים על ידו . בהתאם לתו  12כבלים עם מקדם ביטחון פי  3מיימום 

  הכבלים יצוידו במתקן מתיחה ובמגעי רפיון כבל. 

   
  

  גלגלי ההטיה   2.2.6
  בגלגלי ההטיה והתליה יותקו מסבים בעלי שימון עצמי ללא צורך בטיפול. 

  
  
  תא המעלית והדלתות  .32

התליה ע"י כריות התא מב  ודל התא.המתאימה לעומס ולג  התא יבה בתוך מסגרת מקורות פלדה   ודד ממסגרת 

חומר   או  זעזועים.  בידודגומי  העברת  למיעת  התא    אחר   עלי  התא,  וגג  המסגרת  לעל  התקן מעליתמיוחדים   ,

אשים לפחות עם מעקה   2, מגון השקילה ועקומה עה. גג התא יתאים לשיאת  ביטחון, מוע להפעלת הדלתות

  צדדים.  3-ב

התחתון   פתחבחלק  רוחב  הלכל  מי  פחות  יהיה   לא  גובהו  אשר  סיר  יותקן  שיפועמ"מ      750  -תא   ובחלק   עם 

  . התא בשלמותו יהיה מוארק  התחתון.

  התא יהיה מצויד במתקן שקילה אלקטרוי לעומס מלא ויתר. 

  על הספק לבצע איזון סטטי של תא המעלית ולבצע את כל הדרש למיעת רעידות ורעש בתא. 

  מפורטת עם כל הפרטים לאישורו של האדריכלודה יש תכית עב על הספק להג

  

  קירות התא  ) א

  .  בירוסטה דקורטיבית או מוברשת  מ"מ  ויצופו 2.0בעובי  הקירות יבו מפח 

  אדריכל. או חומר ש"ע לפי בחירת ואישור ה

 החלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל ירוסטה גד פגיעות. 

   מלוטשת או דקורטיבית.  מירוסטה ומשקוף הכיסה לתא יבהחזית ו

  באחד מקירות התא תותקן מראה מעל מעקה האחיזה וברוחב הקיר. 

  מתחת למראה יותקן מעקה אחיזה מירוסטה מלבי  או עגול לפי בחירת האדריכל, 

  ציוד מיובא קומפלט מיצרן חו"ל, על הספק להעביר לאדריכל ולמזמין  ה

  ב התא לבחירתו.של היצרן לעיצו גמים הסטדרטייםמגוון הדאת 

  .PREMIUMאו     MEDIUMלחילופין על פי דרישות המפרט או החלופות שיבחרו, יועברו דגמי  
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  רצפת התאב)  

מצופה באריחי שיש או גרית או חומר שווה ערך שיסופקו ויותקו   עשויה מפח  הרצפה על מסבך קוסטרוקטיבי

  ג היצרן. הספק מתוך קטלוע"י 

  

אריחי שיש ע"י המזמין והספק יספק את ריצפת התא מומכת   יותקו רישת המזמיןחלופה ל"ל ועל פי דב

 לקליטת אריחי השיש בהתאם לעובי הדרש וכן ייקח  בחשבון את משקל השיש. 

  

  תקרת התא)  ג

  לבחירת האדריכל. צבוע בצבע לבן עם מגש ירוסטה מומך בהתאם לקטלוג היצרן ותקרת התא עשויה מפח  

תאורת  אותה,האדריכל) בעוצמה (לפי בחירת . LEDאו  L.Pספוטים של  -רה אוטומטית בתוך התקרה תאו

מפוחים  2בתקרת התא יותקו  חירום עם מצבר ומטען שמאירה את לוח הלחצים והכיסה בצורה ברורה.

  . שקט מדגם שיאושר ע"י היועץ - " לפחות6או מאוורר   לאוורור התא באמצעות ציורות מיוחדים שקטים

המאוורר ויתר החלקים בתקרה יוסתרו ע"י מגש ירוסטה מחורר בהתאם לקטלוג היצרן ולפי בחירת התאורה, 

  מ' לפחות.  .032גובה התא טו האדריכל  

  המזמין והאדריכל בכתב.כל עיצוב התא והחומרים והגווים טעוים אישור 

  התקן לעמידה בפי שריפה.  דרישותכל חומרי העיצוב של התא יעמדו ב

 

  התא  ותמגון פתיחה ודלת)   ה

  . מיוחדמוע על פי טבלת הדלתות הדרשת עם   תואוטומטי תותדלב  יצוידהתא 

  .  2481יתאימו לקים  תאדלתות ה

גלגלי פלסטיק או מתכת ממוסבים. החלק התחתון של כל כף   כל כף מוסעת על גבי מסילות מעובדות בעזרת

מחומר בעל שחיקה מוכה ולא  מובילים. המובילים 2 -צויד לפחות ב מיוחדת ומ ירוסטהע בתוך מסילת מוס

  מושפע מרטיבות.

 פיבמשקו קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות לשיכוך הסגירה.  בהיתקלה בהתגדות. הדלת צריכה להיפתח חזרה 

ל קודה בכ חדש של הדלת כאשר הקרן חתכתאיפרה אדום הגורם לפתיחה מ - סרגלי טור תאים ויותק ותהדלת

  . מתחתית הדלת ולכל גובה הפתח

  לאחר הגעת המעלית לקומה תתפתחה הדלתות אוטומטית. בזמן הפסקת חשמל

  יוחד.מיתן לפתוח את הדלת ידית מהתא, ללא מאמץ  -קלקול המגון  במצב של

  .תמכיעילה  תעל דלת התא ב -במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר 

 

  פיר  דלתות  )ו

  על פי טבלת הדלתות הדרשת: 

  . פח פלדה עם ציפוי ירוסטה דקורטיבית יבו מהדלתות 

  ה על ידי גלגלים עם מסבי(דלתות אוטומטיות) הדלתותכדורים על גבי מסילה   םעם חיזוקים מתאימים. הן תוסע

  . ספקחובר לביין על ידי הוישען על גבי פרופיל שיסופק וי םמאלומייו סף הדלתות יהיה  מלוטשת מעוגת לפיר. 

  צדם הפימי של הדלתות יצופה בשרף מיוחד למיעת רעש בעת הסיעה. 

מכי, -במעול אלקטרו תצוידמגון הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מעול דלת הפיר ולפתיחתה. כל דלת 

יתת לפתיחת חרום ידית דלת  כל י דומה לסגירה עצמית. במשקולת או אמצע תצוידכפי שיתואר להלן. כל כף 

עילת כפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור    על ידי ידית מיוחדת.  הדלתות תסופקה לביין מוגות גד פגיעה .

  . על כל חלקיו 2481בת.י. 
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לת כפי הדלתות  הספק יספק את כל הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות. עי

  . על כל חלקיו 2481ור בת.י. תבוצע בהתאם לאמ

  
 משקופי הכיסה  )ז

  על פי טבלת המשקופים הדרשת:

 .מלבי או סמוי מפח ירוסטהדלת יורכב משקוף הסביב  לדלתות אוטומטיות 

 .צורת המשקוף מלבי  או סמוי

ירוסטה או ין יהמשקופים יסופקו לבצורת המשקוף     . מזמיןלפי בחירת הגמר ע יסוד צבועים בצבמצופים ב

  בכתב. מזמיןוגווי הצבע טעוים אישור ה

  
  סוגי ירוסטה) ח

  בגוון טבעי.בכל מקום בו זכר ירוסטה דקורטיבית הכווה לירוסטה עם טקסטורה 

  מ"מ.  0.8מ"מ מצופה בירוסטה  1.5פח פלדה  – דלתות

  מ"מ. 02.פח ירוסטה מלא בעובי  – משקופים

  מ"מ.  0.8מ"מ מצופה בירוסטה  2.0בי  פח פלדה בעו –קירות תא 

  
  

  ופיר דלתות תא
  דלתות תא - 1.ט
  

  דגם
  
  

  תיאור 

דגם   גובה   רוחב

 סטדרטי

MEDIUM

DUTY  

HEAVY 

 DUTY  

 ירוסטה 

 מוברש 

  ירוסטה 

דקורטיבית 

צבע 

 גמר

 הערות 

 2טלסקופי 

  כפיים 

900 2100           

 3 טלסקופי

  כפיים 

                  

                    פייםכ 2מרכזי 

                    כפיים 4מרכזי 
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  פירהדלתות  - 2.ט
  
  

  דגם
  
  

  תיאור 

דגם   גובה  רוחב

 סטדרטי

MEDIUM

DUTY  

HEAVY 

 DUTY  

 ירוסטה 

 מוברש 

  ירוסטה 

דקורטיבית 

צבע 

 גמר

 הערות 

דלתות קומה  

  טיפוסית 

900 2100           

                  2100  900  דלתות כיסה 

משקופים קומות  

  חיה/מחסים

                   

קומה  משקופים 

  טיפוסית 

                   

  

  
  מערכת הפיקוד  .42

  לוח הפיקוד)  א

  או בתוך משקוף או בסמוך למשקוף בקומה עליוה. לוח הפיקוד בוי בתוך ארון פלדה 

 הממסריםו הריאליים וח. כל אוורור והמאפשר גישה וחה לכל חלקי הל  אפשרותדלתות על צירים עם  הלוח עם 

. יותקן ממסר פחת גד התחשמלות על קו תאורה ומאוורר בתא. כל חלקי V125עד ים על זרם ישר במתח פועל 

 מדולריותלוח הפיקוד יהיו מהאביזרים החדשים והמשוכללים ביותר, אותם מספק יצרן הלוח. כל המערכות יהיו 

והחלפה בקלות. לכל   ליפהפסים יהיו סטדרטיים היתים לש ע"ג לוחות מודפסים מקוריים.  המעגלים המוד

  כרטיס יהיה מחבר שוה . 

פעולת מערכת  הפיקוד תעשה בעזרת  מיקרופרוססור  המעבד את כל האיפורמציה של קריאות ומצב המעלית  

  וכן פיקוד לעומס מלא ויתר. בהתאם לתכית הפיקוד

במעלית כגון עומס יתר, המצביעים על כל תקלה שכיחה   םייויזואל םאידיקאטורילוח הפיקוד יכלול בתוכו 

'. לוח הפיקוד יכלול גם את האיפורמציה על מיקום המעלית. (מראה קומות). כל חיווט דדלתות, תקלה במוע וכ

  הלוח יעשה בתעלות מיוחדות.

ממושכת ומאומצת.  הטרספורמטורים בלוח יהיו מוגים, בעלי כווון בצד הראשוי והמשי ובויים לעבודה 

סר ובפיר. הלוח כלל כל ההגות גד עומס יתר, היפוך או ח םאידיקאטורילקטרוי המופעל ע"י בלוח סלקטור א

  . הפאז

  כל סימון בלוח יהיה זהה לזה שבתכיות הפיקוד. תכיות הלוח והפיקוד תמצאה בחדר המכוות. 

  . 0.92ת מקדם כופל ההספק מעל הספק יתקין מערכת קבלים מתאימה שתשפר אבמידה ויידרש 

  ,  לתקשורת חיצוית, סידור להפעלת חירום , מגע יבש לחווי תקלותיותקן וח בל

  לחבור למערכת גילוי עשן ואש.

  המגעים הראשיים יורכבו ע"ג גומיות להקטת הרעש. 

  הפימי של הדלתות הלוח יצופה בשרף מיוחד למיעת רעש. צדם
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  יעת רעש מלוח הפיקוד. על הספק לבצע את כל הדרש למ

  

  סטלציה חשמלית איב)  

  הספק יבצע את כל החווט החשמלי שלאחר המפסקים הראשיים. כל האיסטלציה תעשה בתוך תעלות פח

  בהתאם לחוק החשמל.  . C.V.P   בתעלותבציורות ו/או  מגולווות ו/או

ים בתוך צסטלציה יהכל הסתעפות תעשה עם קופסת הסתעפות וכל החוטים יהיו מוגיה רת. כל החיווט של האי

  מסומן בהתאם לתכית שתוגש בסיום העבודה. 

  

  הכבל הכפיףג)  

מיוחד למעליות. הכבל יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא ולאמצע הפיר.   -כבל חשמל מוגן בעל גמישות גבוהה 

  בשעת תילוי לא יועבר העומס לחוטי החשמל.

  .למצלמהו כבלים מיוחדים לתקשורת  הכבל יכלול 

  חוטים בכל כבל. 3 -אך לא פחות מ -לפי המפרט  טים מעל הדרש חו 10%לפחות יכלול  וכן

  

  פיקוד יכלולה)  ד

 פיקוד כבאים לפי התקןיסה לביסה ע"י לחצן "אש" שיותקן בכין.י. (כולל מגע יבש להורדת המעלית לקומת הכ  

  יתבצג מראה  ון לפיקוד עומס מלא ויתר  ישולבעם תצוגת עומס מלא ויתר. הסימ מערכת שקילה אלקטרו

מהעומס המותר המעלית לא לעה לקריאות חוץ ובעומס יתר המעלית תחה עם   80%הקומות (בעומס מלא 

 דלתות פתוחות ויופעל זמזם וורה המציין את מצב העומס יתר.

 רטורטור לפעולה.  רפיקוד גיסת הגחרום יופעל במקרה של הפסקת חשמל וכ 

  עקב הפסקת החשמל ויאפשר סיעה לתחה ראשית. ד יפעיל את המעלית לאחר שעצרה הפיקו

  ע"י המזמין המעלית אחד או יותר תמשיך לפעול ולשרת כרגיל. ש במידה ויידר

 סיעת המעלית מקומה לקומה. מדידת הזמן ה מתחילת סגירת   על הספק למלא ברשימת הציוד את זמןהי

 מרוחב הדלתות בקומה הבאה. 70% דלתות בקומה טיפוסית עד פתיחת

  זמן הסיעה יובטח בכל עומס.

  

  לזיהוי חדירת מים לפיר המעלית מערכת  ) ה

  כאשר המערכת מזהה חדירת מים לפיר המעלית, תדאג לעצור את פעולת המעלית , 

  תשה את כוון הסיעה לכוון תחה בטוחה (רצוי עליוה)  והדלתות  תפתחה. 

  להפעיל את המעלית אלה רק ע"י   ם דלתות פתוחות, לא תהיה אפשרותלאחר עצירה בתחה בטוחה ע

  טכאי מעליות.

  

  מקודד ומתג מפתח לגישור המקודד בכל תחה להזמת המעלית למורשים בלבד.   )ו
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  פיקוד בתחות   )ז

  ות הלחצים  אטבל

  

  תיאור 
  
  

  פיקוד 

קומה  

  ראשית 

  מתחת קומות 

  לכיסה ראשית

קומה  

  ת טיפוסי

קומה  

  עליוה 

  הערות 

י עם רישום  אויברסאל

  קריאה

         

מקודד לקריאת המעלית 

  בכל תחה 

             

            מאסף מעלה/מטה

               מראה קומות

               חיצי כיוון 

               גוג

            פיקוד אלוקה 

            פיקוד שבת

             פיקוד כבאים 

            פיקוד גרטור

               מתג מפתח ביטול מעלית 

            ד משותףפיקו
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  בתא  פיקוד   ) ח

  תיאור              
                       

  
  פיקוד            

טבלה 

  ראשית 

טבלה 

  משית 

  הערות 

        לחצן מואר 

         מספור בולט

         כתב ברייל

         לחצן/מתג מאוורר

         מראה קומות

         חיצי כיוון 

         הודעה קולית 

  יים לשימושים עתיד       מתג מפתח 

        פיקוד שבת

         פיקוד כבאים 

        פיקוד אלוקה 

         לחצן סגור דלת

         לחצן פתח דלת

         מתג מפתח פתח דלת

         לחצן אזעקה 

        איטרקום

         עומס מלא ויתר

  

  תיאור כללי תומעליפיקוד ה.    ז

  דרשתהפיקוד בהתאם לטבלת הפיקודים ה 

  ורה בלחצן עם רישום קריאה, בעת קריאה תדהפיקודלק ה  

         ורה תהבהב.ובזמןסיעת המעלית ה  

  ות הפיקודים. אהכל על פי טבל        

  ים בתאללוכלכל גובה התא  הלוח לחצ :  

 ות הפיקודים. אהכל על פי טבל       

  ים יותקןעל דלת התאאו משולב בטבלת הלחצ:  

   ס"מ).  5.0דיגיטלי (גודל אות וחיצי כיוון מראה קומות 

 ראה הקומות.ת עומס מלא ויתר תשולב בתצוגת מתצוג 
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  דרישות  גישות  . ח

  3.1חלק  1918ותקן ישראלי  70חלק  2481עמידה בדרישות תקן ישראלי . 

 .גישות עמידה בדרישות יועץ 

 גישה מטיפוס 2 המעלית 

  3.1חלק  1918מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י . 

 עוצרת בה.  שהמעלית דלת בכל קומה ה מישושי לצד כל אחת משתי מזוזות מספר הקומה יצוין על גבי שלט 

   4חלק  1918יל שהתקיימו הוראות ת"י משמעותו הכתב ברי םתירש או עליו ליד כל לחצן . 

  ומה ימוין על גבי שלט מישושי לצד                        . מספר הק3.1חלק  1918מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י

 כל אחת משתי מזוזות הדלת בכל קומה שהמעלית עוצרת בה.

 .גישותחיות יועץ המיקום מראה ומאחז יד בתא על פי ה 

  תגים ומערכת הכרזה קולית התקגישות.גובמידה ויידרש ע"י יועץ ה 

  פרי הקומות.ו רק לגבי גובה המחוון וגובה מססעיף אותות בתא יחול 70חלק  2481הוראות ת"י 

  י פיקוד בת"יה בהתקי הפיקוד בתא המעלית יחולו הוראות הטבלה הדבסעיפים   70חלק  2481בלחצ

 הדים ב:      

 א.  זיהוי החלק הפעיל של הלחצים. 

  זיהוי פל הלוח.   .ב

 . ןלחצים בקומת היציאה מהביי  .ג

 מיקום הסמל.   .ד

 סמל.  . ה

 גובה התבליט.   .ו

 בין חלקים פעילים של לחצים. מרחק   .ז

  

  ירוסטהכל המכסים יהיו יום אותמלוטש מאלומי  .  

 יסות יהיו מדגם מיקרוי תא וכטי- כל לחצדלי -מהלך מטיפוס או 

  מתוצרת מאושרת.          

   .יתן לקריאה ולמישוש ,ים יהיה בולט וברורסימון הקומות על הלחצ  

  יםבכתב.   אדריכלטעון אישור הכל עיצוב האביזרים, המכסים והגוו  

 ים יוחלף במפתחות ללא תוספת במחיר.  אם יבחר המזמין חלק מהלחצ 

  

  מתקי הביטחון  6.2

  וסת מהירות א)  

מעל המהירות הרגילה בהתאם  15%ב של התא עולה  מתקן התפיסה במקרה שמהירות ויפעיל את  בפיריותקן 

  .בדיקה תוך כדי פעולתו. הווסת יתן ל2481ת.י  למהירות המעלית והתקן

  יתק את הפיקוד בעת הפעלת הווסת. מאולץ אשר  יחה של  הוסת מצויד במפסקמתקן המת
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  התקן הביטחוןב)  

 עלתה מעל המותר לפי האמור בתקן התפיסה פועל במקרה שמהירותיותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן 

  . המתקן ה"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד. 2481ת.י 

  הירות המעלית והתקן.הדרגתי בהתאם למ ן התפיסה מדגם מתק

  

  גובל סופי )  ג

  בתחה העליוה או התחתוה.  יםעצר  םאיאו משקל הגדי  התאכאשר  מופעל 

  .יםתקי מאולצים זרם  ימפסיקהזרם ייפסק על ידי 

  

  מערכת אזעקה)   ד

  זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללהבמעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן מיוחד. 

כמו כן לחצן ההזעקה יפעיל מערכת חיוג אוטומטי   .2481מיוחדת בעלת טעיה אוטומטית, כאמור בתקן ת. י. 

  עבור ה"ל. יספק קו טלפון  המזמין  .מעליתלמוקד השרות של חברת ה

  

  מערכת חילוץ אוטומטיתה)  

  בעת הפסקת חשמל.  בלוח הפיקוד תותקן מערכת חילוץ אוטומטית שתפעל

  ע אוטומטית עד לתחה הקרובה והדלתות תפתחה. תא המעלית יו

  ומטען מתאים. המערכת תפעל ע"י מצברים יקל קדמיום יבשים

  גם במצב של תקלה.  מעליתע"י טכאי המערכת יתת גם להפעלה ידית באמצעות לחצים  

  

  פיקוד אחזקה)  ו

. בוסף ובלוח פיקוד  בבור הפיר, המעליתסות יותקו על גג התא של ומהכימפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא 

ל לחצן “עצור”, לחצן "משותף", לחצן “מעלה”, לחצן  כללכך יותקן על גג התא פיקוד אחזקה לאשי שירות ה

  “מטה” ותאורה. הסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה מתמדת ובו זמית על שי לחצים בהתאמה.

  מ’.  1.8 ק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפירהסיעה מעלה תופס

  מ/ש.  0.6מהירות הסיעה בשרות לא תעלה על 

  . 2481בפיר יותקו גופי תאורה עם הדלקת מחלף בהתאם לדרישות התקן ת.י 

  ם הפגושות על פי התקן. דג  .יסודות פלדה יותקו על גביות פגושה  – הפגושות ז)
  
  מעולי דלתות הפיר ) ח              

רה מוקדמת בויים קוסטרוקציה המבטיחה בטחון מקסימאלי. הלשוות  מעולים האלקטרומכיים בעלי עציה

מפלדה. המגעים מוגים היטב כגד לכלוך ואבק. רק דלת שמאחוריה חוה התא יתת לפתיחה. המעולים 

  תח מיוחד. ל ידי מפ מופעלים על ידי מוע דלת התא עם עקומה עה. כל דלת יתת לפתיחה  בשעת חרום ע

  

  וחשמל  עבודות ביה .3

  מזמין ה  באחריות   ת פירבי עבודותכללי ל  תיאור 13.

  בהתאם לתוכיות הספק והקוסטרוקטורהפיר יבה בשלמותו ע"י המזמין 

                                                                                                                    ויכלול את כל הדרש כגון: 

  .פתחי אוורור והוצאת עשן לפיר 

  .שיא ותמיכה פתחים בראש הפיר עבור קורות 
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  .ווי תליה בתקרת הפיר 

 .ית פגושות בבורב 

  .יה וגמר סביב המשקופיםעבודות ב 

  .סימון גובה הריצוף 

  .הת פיגום בפיר לצרכי עבודות ההתקהתק 

  ןות שאייה ועזר שוחלות על הספקעבודות ב 

 סולם בבור יסופק ויותקן ע"י הספק 

  

 עבודות חשמל  3.2

  ששיידראספקת חשמל בהספק. 

 ת תאורת פיר בהתאם לתקןספקע"י ה התק. 

 ת תאורי המזמיןע"  ותאורת חרום בכל מבואה ליד דלת המעלית ההתק. 

  ת תאורה ותאורת חרוםה.  לוקס  200מה סמוך ללוח הפיקוד בעוצ התקה עליובתח 

  יות הספק כולל מפסק חשמל  קוהבהתאם לתוכה העליוהמזמיןע"י   מלוח ציבור עד לארון הפיקוד בתח.  

 .מוליך לארקה בבור המעלית 

 .ת קו טלפון עבור החייגן האוטומטיהתק 

 .י להפעלת כלים חשמליים של הספקאספקת חשמל זמ 

  

וולט ממוה החשמל עד   230וקו חד פאזי    הרץ וכן הארקה אפס  50וולט,    400יספק קו חשמל תלת פאזי  המזמין  

הפיקוד ל הספק    ארון  יספק  כן  המעלית.  עבור  והמאור  הכח  המתאימים   אתעבור  אוטומטיים  החצי  המפסקים 

 "ללאספקות ה .  

ה"  כל המפסיקים  שאחרי  והמכשירים  ע"ל החיבורים  הם  גם  יבוצעו  ולהמעליתספק    י,  לתקן  בהתאם  דרישות . 

  חברת החשמל.

  ממ"ר . 10ן הארקה תקית לפיר המעלית, מוליך בחתך של המזמין יתקי

כלשהי   המזמין בקודה  הספק  עבודת  לצרכי  פאזי  חד  חשמל  זרם                        . באתר  יספק 

  הספק ובאחריותו.  יההתחברות למקור זרם זה ע"

  

  . שהספק יגיש  רשימת תכיות.4

  

  אריךמת  עדכון   תכית שם ה  פרמס  תכית

      המעלית פירביה ל  תכית  

    מעלית תכית כללית ל

    תכית כללית  –חזית 

    תכית ביה  –חזית 

    כללי חתך דרך גובה 
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    ביה חתך דרך גובה פיר 

    תכיות חשמל 

    תכיות טבלות לחצים וסיגלים 

  
 
  פרוט תוצרת המתקן   .5

  

מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרים השוים. הצעה שתוגש  הספק

  לגבי התוצרת לפי תחילת העבודה.  היועץלקבל את אישור  הספקתיפסל. על  –ללא פירוט ודיוק 

  

 סעיף  סוג החלק  ספק וארץ ייצור

 מכוה ומוע הרמה     

  דלתות חוץ ותאמפעילי     

  ת חוץ ותאדלתו    

 לוח פיקוד     

 VVVF   - סת מהירותמוו    

   ווסת מהירות    

 התקן תפיסה     

 פגושות    

    .פסים לתא ומ 

  טור תאים פוטו אלקטרי    

 תא    

  וחיצי כיוון   מראה קומות    

 לחצים     

  בתא  מפוחי אוורור    

 אידוקטורים     

 רויאלקט  מגון שקילה    

 זמן סיעה   

 

  

  

                                                                                                      __________________________  

  (ספק המעלית)  הספקחתימת                                                                                                           
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   כתב כמויות .6

  

  העבודה, ל הדרוש לביצוע  כ"ח ויכללו את בשהמחירים להלן יהיו 

  המסים למעט מע"מ. לל כל ות והמפרט כוהתכיע"פ 

  

  

                                                                                __________________________  

  ) יותחתימת הספק (ספק המעל                                                                                                            

  סה"כ   מחיר יח'    כמות   ת א ו ר   סעיף

  

1  

  לאספקה והתקת  מעליתמחיר 

  מ/ש  1 תחות 4וסעים  8 

ה תחתח בכל ומתג מפ דכולל התקת מקוד

  , שים בלבדלקריאת המעלית למור

  (שתיים)  האחריות תקופת לשירות כולל דמי 

  הטכי  רטפכל על פי התכיות ומה

  קומפלט

  ת מעלי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

    ,האחריותאחר דמי שירות ל

  (שירות רגיל) ולאחריה ה השלישית השמ

  1מעלית  -(צמוד למדד המחירים לצרכן)  

  קומפלט

12  

  חודשים 

    

3  

(שירות ות האחריתקופת לאחר  דמי שירות

  מקיף)

  1מעלית  -(צמוד למדד המחירים לצרכן)  

  

  קומפלט

12  

  חודשים 
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  מסגרות חרש   - 19פרק 

  
19.01  יים מחייבים רשימת מסמכים טכ  

  
  . 19פרק  -הכללי   העבודה תבוצע בהתאם למפרט  19.01.1

  
בוסף לתקים המפורטים במפרט הכללי, התקים הוספים המחייבים במסגרת    19.01.2

  מכרז זה: 
  לקביעת הפלדות.  ISO-630-1980התקן הבילאומי   . 1
  הברגים. תע יקבל 1-1878/150-898 ימוא התקן הביל  . 2
  לקביעת האומים.  2-1980/150-898ומי א ן הבילקהת  . 3
  לושא גלוון פלדות. ISOהתקן הבילאומי   . 4

  
  ) ע"י הקבלן DWG  WORKSHOPהכת תוכיות עבודה מפורטת (.  19.02

  
על הקבלן לבדוק תחילה את כל המידות בתכיות ולהתאימן למציאות, ורק    19.02.1

  לאחר אימות כל המידות ובאישור המפקח, יוכל להתחיל בביצוע העבודה. 
  

במפרט   19003) בהתאם לסעיף DRAWINGS SHOPהקבלן יכין תכיות עבודה (   19.02.2
  הכללי. 

  
  כללו גם:בוסף לאמור במפרט הכללי תוכיות הייצור י  19.02.3

  . 1:20תכית ייצור אלמטים ראשיים ומשיים בק"מ   ) 1
  .1:5פרטי חיבור ל"ל בק"מ   ) 2
  .1:5פרטי חיבור הקוסטרוקציה למבה בק"מ   ) 3
  פרטי ייצור, הובלה והרכבה.   ) 4
  . 1:100או  1:50תכיות הרכבה בק"מ   ) 5

  
  לחיפוי הגג הכוללות:תכיות בית מלאכה בוסף לתוכיות ה"ל, יספק הקבלן   19.02.4

  . 1:50תכית הרכבה בק"מ   ) 1
  . 1:50חתכים לרוחב ולאורך בק"מ   ) 2
  . 1:20תכית יצור אלמטים ראשיים ומשיים בק"מ   ) 3
  .1:5פרטי חיבור ל"ל בק"מ   ) 4
  .1:5פרטי חיבור הקוסטרוקציה למבה בק"מ   ) 5
  מפרט ייצור, הובלה והרכבה.   ) 6
חישובים סטטיים מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הזמים   ) 7

  הובעים מההרכבה.
 

  1225ת"י  -התכון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקים הרלווטיים   19.02.5
  לעומסים וכו'.  412למבי פלדה, ת"י 

לקבלן, אולם גם  רועל כך יימסרכיבים מסוימים יתוכו ע"י המתכן הראשי   
  לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל תכיות הייצור, ההרכבה ופרטי החיבור כדרש.

  
לפי שהושלמו תכיות ועבודות הסיכוך והחיפוי לא יוחל בביצוע הקוסטרוקציה   19.02.6

יותר לקבלן שימוש בביצוע, רק בתוכיות עבודה  אושרו ע"י המהדס.והעבודה 
  שהוכו על ידו ויאושרו על ידי המהדס כדרש לעיל. 

  
הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרטיביים, במידה וימצא זאת לכון בעת    19.02.7

באם יתן להשתמש  -המהדס יהיה הקובע היחיד   הכת תוכיותיו המפורטות.
  בפרטים אלטרטיביים אלו ובאם לאו.

  
והקבלן לא יהיה זכאי  י היחידה ה אלו, כלולות במחירעלות הכת תוכיות עבוד  19.02.8

  לתשלום וסף בפרד בגין זאת.
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  לילכ - ה יצור והרכבי  19.03
  

קבלן ועל חשבוו אשר יוודא את  הד מטעם דבצע בלווי מותל מהלך העבודה יכ  19.03.1
  המיקום המצוין ואת אכיות ההרכבה. 

  
והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות  םרגיברתך, ההל הפלדות, חומרי כ  19.03.2

  ילאומית.בת וכר, מתימוגות במערכת תקיה מקועהמ תדרוומס קספ
של ספק הפלדה ישלח הקבלן את ר וצהמורת יקב תובלת תעודיד עם קמ  

  .סדההתעודות לביקורת המ
  

ות,  והתעודות הדרשהמסמכים , עהמיד לת כא ןיספק הקבל םריחומ ייתי קפל  19.03.3
ור המהל  שאי תל אבולק, דה והעזרים אמורים להיקותלפהבדבר המקור ממו 

  לכך. 
  

טים שפורקו מאלר חיבון, גואביזרים כ בבית המלאכה ורק וכוי מטים לאהל כ  19.03.4
מסגרים  ןבלק הקיעסי רתן באהו הכאל מהלצורכי הובלה ייעשו באתר. הן בבית 

  סוקם.יי עמבעלי תעודות מתאימות לתחו םייועמקצ יםתכור
  ג הקבלן תעודות אלו במידה ויידרש.ידרישות המפקח, יצל  

  
 יםיכהליב, עפ"י תוה בתהליכי ביקורת טולתקבלן  הל מהלך עבודתו של כ  19.03.5

וע  ציב ך להמבע"י המהדס, תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח  רוושיאש
  דה. ובעה

  
במפעל המייצר ע"י המזמין, המהדס ביקורים ו עבציתים טמאלמהלך ייצור הב  19.03.6

  והמפקח. 
רת ו צ  קו מקורות הפלדה, תהליכי ביקורת הטיב שלה,דביקורים אלו ייבב  

  ל במפעל, בקרת טיב המפעל, אחסה ארגון להובלה וכיו"ב. ופיהט
,  וטיים ל"לולרם היכמסמה לכקראת ביקורים אלו את לעל הקבלן להכין   

וחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את  כו לבאי אלאפשר למזמין 
  קורותיו.מה וד הפל צוריכל המידע וההסברים בקשר לי

  
 תולט י החפ"ע ן או יוחלףקול דעת המפקח יתוקישי י, לפוקלל אלמט כ  19.03.7

  בלעדית. ה
  

וצר, קרי מה לטיבע וגב מפקחה י"ע ריבתית יתעורר חשש סומידה ובבדיקה חזב  19.03.8
הוצאה הדרשת לבדיקה  בכל וכד' ישא הקבלן וף האלמט, גיםברג, וךיתר

  על קולית וכד'. תיקודב -י רה, קתמעמיקה של התופעה שתגל 
  

ם ע"י משרד העבודה ולקוט לי בטיחות הדרשיד לפי כל כלוקבלן מתחייב לעבה  19.03.9
 יעבודתו, וכמה תוצאשי כילשצד  וא  וידבועבכל האמצעים הדרשים להגן על 

  רד.פ בלא ישולם עליהם דה ולים במחירי היחיה"ל מוכן ו הבטח ימצעא
ולמות סת, שתו, ררזעבלן על חשבוו פיגומי קן הייתק, צורכי בטיחות עבודתול  

  חרים. א אום ובדיבע ה מיעת פגיעוכל הדרש ל
  

  יפרט טכמ  19.04
  

ג "ם עיתוכיו בברגים בלבד. לא יותרו ריהיבין האלמטים  הל החיבורים במבכ  19.04.1
  .סדד המבה אלא באישור המהלש

  
ן צשור, מבער חממן: גליוטיה, וגכ ים תוא םיעצ באמ היתוך הפלדה תיעשח  19.04.2

יהיו ישרים חלקים וקיים בלא תוך או מבער פלסמה. משטחי החי ןאצטיל
  . םשה לפגמים ולקויים כ

רגים המיועדים להתחבר בב םירד מחביל חמצן אצטילן סור לחתוך במבערא  
  .זקחוירי עתם דרוכי

  
ם חורי בילהרח רו סא ןכופלדה במבער חמצן אצטילן בסור לבצע חורים א  19.04.3

  י זה. עמצבא
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  כריכות של בורג.  3ות חלפ יחוץ לאום החיצואיר משלהש יהברגים  כלב  19.04.4
  

  אחת מהשיטות הבאות:בריתוכים יבוצעו ה  19.04.5
  מצופה.  הד ולקטרבא תריתוך יד בקש  . 1
  שת בתיל מילוי ואבקת מגן. קריתוך אוטומטי ב  . 2
  .אל שת בתיל מילוי ממוקריתוך אוטומטי ב  . 3
  גז.במוגת  תלמחצה בקשומטי טאו וך אוטומטי אורית  . 4
  ם דקים. י ריתוך בלהבה לפח  . 5

  
מתאימות אשר יובאו  תאזופוך תו בדם יהיו אחידים ויעוב יל ריתוכי האלמטכ  19.04.6

    קבלן.יות בית מלאכה של הכתביטוי ב יליד
  

 יבוע אללא את מלוא הפח של החריץ עד לפי האלמט ל מומר הרתך צריך לח  19.04.7
  ות.יאו קבובות, מוגסר, ח

  
  -חת לר כאשר הטמפרטורה מתתאבוהן  הכאך הן בבית המלוא יתבצע שום ריתל  19.04.8

  לא ירתכו על מתכת חשופה לגשם ורוח.  ןלסיוס, וכות צמעל -5
  ריתוכה.   ילחמם לפ שי  ממ" 20 לעמ  היבלדה שעופ  

  
הפלדה מס'  ג וס לגבי םיובאו לאתר כאשר הם מסומיל אלמטי הפלדה כ  19.04.9

היציקה של יצרן הפרופילים, כפי שיתאים לתעודות בדיקת היציקות ומס'  
  . הבכרה יהאלמט לצורכ

  
  יצור הרכיבים בסביבה טולת קורוזיה:   19.05

  
תאי בסיסי ליצור רכיבי הפלדה היא ההחיה לבצע את הריתוכים בבית מלאכה   19.05.1

על גבי פרופילים קיים מקורוזיה גסה, על כן הקבלן יעבוד על גבי פרופילים  
  .  על כן הקבלן יעבוד בפרופילים חדשים בלבדקיים מקורוזיה גסה, 

  
יהיה על   דקה ועדיה פטיה במידה והחלודה על הפרופילים תהיה מעבר לרמת   19.05.2

לפי התקן השוודי, לפי   2.5הקבלן לקות את הפרופיל ביקוי אברזיבי לרמת 
  עיבוד הפרופיל, גם כשבהמשך ה"ל יגולוון. 

  
  גלוון   19.06

  
כל קוסטרוקציות הפלדה יהיו מגולווים. הגלוון יבוצע בטבילה באבץ חם   19.06.1

  במפרט הכללי.  1904בהתאם לסעיף 
  

  תיקוי גלוון   19.06.2
   ISO 1461תיקוי גלוון מותרים רק לפי המפורט בתקן   א.
תיקוים יעשו לאחר יקוי הפגם למתכת לבה וצביעה בצבע עשיר אבץ   ב.

מיקרומטר   80אבץ בשכבה יבשה. עובי השכבה יהיה   80המכיל % 
  לפחות. 

  
  ברגים אומים ודסקיות  19.06.3

ברגים, אומים ודסקיות לקוסטרוקציה מגולוות יהיו מגולווים באבץ   א.
  .  ISO 1046חם לפי תקן 

  ברגים ואומים יסופקו כאשר האומים מורכבים על הברגים.   ב.
מופית תשומת לב הקבלן לזמן אספקה הארוך של ברגים מגולווים    ג.

  בחם.  
יפוי אבץ ברגים, אומים ודסקיות לקוסטרוקציה צבועה יהיו בצ  ד.

  מיקרומטר. 12אלקטרוליטי בעובי 
  

  בדיקות   19.06.4
  ביקורת איכות ובדיקות יעשו, ככל האפשר, במפעל המצפה.   א.
  הבדיקות תעשיה בהתאם לתקים המתאימים.  ב.
המפעל המצפה יקיים מערכת בקרת איכות עם תעוד בהתאם לדרישות   ג.

9000 ISO.  
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  שיוע    19.06.5

הובלה, פריקה ואחסה של הפריטים הצבועים באופן  הקבלן ידאג להעמסה,  
  שימע פגיעה בגלוון. 

  
   אחריות  19.06.6

הקבלן יהיה אחראי על כל עבודות הציפוי, ההובלה והאחסון של קבלי המשה,    
  כולל תיקוים.

  לא תתקבלה טעות של פגיעה על ידי גורמים אחרים.   
  

  בטיחות ובטיחות אש  719.0
  

הקבלן לקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרשים על פי כל דין ובאמצעים וספים על   19.07.1
למיעת זקי גוף, פש ורכוש הן לגבי המבה והן לגבי מבים  -בזמן עבודתו 

  סמוכים ותכולתם. 
  הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל זק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו.  

  
 ההכרחיות במבה, שאושר ע"י המפקח לבצען באתר, יקטובעבודות הריתוך   19.07.2

  האמצעים הבאים:  לפחות
  עבודות ריתוך ייעשו לאחר אישור המפקח במקום.  . 1
אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגו היטב למיעת זק וסכת    . 2

  התלקחות. 
מים  זרוקאדם שיעמוד עם מטף כיבוי ו ,על חשבוו  , הקבלן יעמיד  . 3

  (צופה אש)  לברז פעיל וישגיח על הרתך, הריתוך והסביבה. מחובר
עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות   . 4

גצים, פולת חמה, התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכת  
  התלקחות כלשהי. 

  
 בשטח המבה -חל איסור על שימוש בלהבה לחימום, לחיתוך או לריתוך   19.07.3

  וסביבתו.
  

  צביעת הפלדה  819.0
  

  פרופילי פלדה הגלויים לעין, אשר לא יקבלו הגה גד אש, יצבעו.   19.08.1
של   11054וסעיף  1905הצביעה במערכת מיוחדת תבוצע לפי הוראות סעיף   

  המפרט הכללי. הצביעה ע"פ פרטי ומפרטי היצרן, על כל שכבותיו. 
  

ה יבוצעו במסגריה, לפי הבאת המערכת לאתר.  מודגש בזאת שכל עבודות הצביע  19.08.2
  באתר יבוצעו תיקוי צבע בלבד. 

על הקבלן להגן על הקוסטרוקציה ע"מ שלא יפגע הצבע במהלך ההתקה   
  והעבודות באתר.

  
  תיקוים בצבע   3819.0.

יש לבדוק היטב, לאחר ההובלה, את כל פי השטח הצבוע ולאתר ולקבוע את   
ת מקומות הפגיעה יש לקות מיד בעזרת מברשת ברזל א מקומות הפגיעה בצבע.

חשמלית מסתובבת, או באופן מכי אחר, עד קבלת משטח מתכתי מבריק, אחיד 
  וקי. רק אז, יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל. 

  קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח.   
  הקוסטרוקציה למקומה.כל תיקוי הצבע יעשו על הקרקע, לפי הרמת   
  אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוי פגמים שוצרו בעת ההרמה.  

  
  גגות סיכוך   19.09

   
  ת:הכולל דקות 120-אש לב העמיד הגג מערכת ב יעשהגגות סיכוך ה  19.10.1

  
  .   RAL9002 בגוון MK140/500/1A קסטות פח מחוררות .1
2  ." בעובי  זכוכית  צמר  מזרוי  ע"י  אקוסטיות  תקרות  של    4בידוד   ק"ג/מ"ק   24במשקל 

  . ר(פלא"ב) לרבות סיבמין שחו עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות גד אש
  . יד מיםלוח גבס ירוק עמ .3
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לוחות  .4 כל   COVERIBמערכת  לרבות  האדריכל  פי  על  בגוון  גגות  לקירוי  שכבתי  רב 
  . אמצעי החיבור וכו מדידה קומפלט על פי היטל אופקי

האדריכל  פרטי  פי  על  הכל הכל  וכו,  מזחלות  איטום,  תליה,  קוס  פלשוגים,  לרבות  ות, 
  הפחים יהיו מגולווים וצבועים בתור בגווים לבחירת האדריכל.  לט. פקומ

  
ויבדוק את קוסטרוקצית  המערכתהקבלן יבצע מדידות במקום לצורך הזמת    19.10.2

  .לרבות מישוריות אלכסוים וכו'הפלדה ויוודא שהיא מוכה לכיסוי 
  

  3 -, אין להעמיס יותר מבהיבוצע בזהירות כדי למוע פגיעה  תהמערכ שיוע   19.10.3
  . אחת מעל לשיהחבילות 

ע"י מוף תעשה ע"י רצועות בד ולא מתכת כדי למוע פגיעה   האלמטיםפריקת   
  פאלים. ב

  . מטיםהאל, אין לגרור את פחיבוצע אכית למיעת כפיפת ה םהאלמטישיוע   
  . כולו ולא רק בפח הכיסוי פחאחיזה ביש להקפיד על   

  
יש להסיר את יילון ההגה מחלקו התחתון הצמוד למרישים לפי התקת   19.10.4

  .המערכת
  

  .בתאי מזג אוויר חריגים את המערכתאין להרכיב   19.10.5
  

בקצוות  .ע"י פאלסטיק בוטיל אפור לאורך החפיות  השכבותאיטום בין   19.10.6
  . י גלים מסוג "פלציב"רם יש להתקין סוגהגלויי

  
חיבורי  . מצופים באבץ + דיסקיות איטום יאופרן 1/4ברגי החיבור יהיו בקוטר "  19.10.7

וכן בראש  פאליםהברגים יהיו סתרים הברגים יותקו בלשויות החיבור בין ה
  .ס"מ  20הקיר מתחת לפלשוג העליון יבוצע חיבור לפטות כל 

ל שבבי המתכת למיעת היווצרות חלודה, להסיר את יילון  יש לקות את כ  
  .ההגה ולקות את הגג, במידה ויש סריטות בצבע יש לתקן מיד

  
ולקות את כל שטח הגג ובמידת   מהמערכתבגמר ההרכבה יש להסיר את היילון   19.10.8

  . הצורך לבצע תיקוי צבע
  

 האלמטיםפרטי איטום וחיבור של  הקבלן יכין תוכיות הרכבה מפורטות לרבות 19.10.9
והפלשוגים השוים, התוכיות יאושרו ע"י האדריכל והמהדס לפי התחלת 

  . העבודות
  

וחומרי איטום אשר  , ברגים, פלשוגיםהמערכתהקבלן יספק דוגמאות של  19.10.10
  . יאושרו ע"י האדריכל והמהדס לפי התחלת העבודות

  
  .  תהייה לפי החיות היצרן/ספק הוהרכבת רכתבמעהטיפול  19.10.11

  
  מזחלה  19.11

המחיר כולל יצירת   .מ"מ, מגולוון וצבוע בתור 2מזחלה אופקית תבוצע מפח בעובי   
כיוויים למרזבי מי גשם וחיבורם ע"י הלחמה מלאה בין לוחות פח ובין -שיפועים דו

המזחלה למרזב, חיזוקים כדרש, עיבד פתחים, התחברות לציורות מי גשם אכיים, 
  . ברדסים וקולטי עלים מפח מגולוון

  .תריע על בעיה ) שפך למקום שי FLOW OVERהקבלן יתכן ויבצע ציורות גלישה (  
על הקבלן להגיש דוגמאות של אלמטים אלה לאישור המהדס/המפקח לפי התחלת   

  . הביצוע 
  

  אופי המדידה והתשלום  19.12
  בוסף לאמור במפרט הכללי:

  
  קוסטרוקצית פלדה   19.12.1

, בהתאם למשקל התיאורטי של (טון) קוסטרוקצית הפלדה תמדד טו  א.
התכיות וטבלאות מוסמכות, בהכללת   ט'/ מ"ק) לפי  7.85הפלדה (

משקל העוגים, הברגים, הפחים, אך ללא חישוב הריתוך, אלקטרודות 
  הריתוך, הפסדי הריתוך, פחת וכו'.
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הפרופילים והציורות יימדדו לאורך ציר הפרופיל והציורות. המחיר   ב.
יכלול, בין השאר, גם את כל החומרים והמלאכות הדרושים להכת  

ישובים, תכיות ייצור, ייצור, בדיקות, הובלה, אחסה, יקוב תכיות, ח
דלתות, צירים ווים, למעולים, ביצוע חורים   חורים, ברגים, עוגים,

פיגומים, תמיכות, אמצעי הרמה, יקוי  מלביים בפחי קשר העמודים,
הרכבת  , 50- גראוט בטון ב בבטון,מפלדה הפלדה, עיגון האלמטים 

האמר לעיל ובמפרט הכללי וכו', לקבלת וכל  הקוסטרוקציה
  .קוסטרוקציה מושלמת ומורכבת במקום

  כל הדרש לצורך בטיחות אש ע"פ דרישות המפעל כלול במחיר היחידה.   ג.
, לא ימדדו ולא ישולמו בפרד לפרופילים בלבד מודגש בזאת שהמדידה   

רי פחי חיבור, פלטקות, ברגים מכל הסוגים וכדומה, עלותם כלולה במחי
  הפלדה. 

  
  סיכוך  19.12.2

שטח     לפי  טו  ימדדו  סיכוך  אופקיהעבודות  מדידת  יטל  וללא  חפיות  ללא   ,
  פלשוגים, קופיגים וכדומה. 

  של המפרט הכללי, מחיר היחידה יכלול גם: 1900.00בוסף למפורט בסעיף 
  , פלאשוגים , חיבורים וכו. תכון וביצוע קוסטרוקציות עזר  א.
הדבקות    ב. כיפופים,  האיטומים,  מעוצבת כל  חיפוי  מערכת  לקבלת  וכד' 

  ואטומה מאושרת ע"י המפקח.
  מ"ר לפחות.  20הכת דוגמאות בשטח של   ג.

    
  מחיר הכת תוכיות ביצוע כמפורט לעיל, כלול במחירי היחידה ולא ימדד בפרד.  19.12.3

  
  מחיר המזחלה כולל חיבור לצמ"גים.   19.12.4

  
  חירי היחידה ולא ימדד בפרד.כל האמור במפרט בתוכיות כלול במ  19.12.5
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   עבודות מתועשות במבנה- 22 פרק 
  
  

  קטיביותר תקרות אקוסטיות ודקו-אלמנטים מתועשים   22.01
  

  כללי .           א
  

  המפרט בא להנחות לגבי טיב ורמת החומרים והעבודה שעל הקבלן .  1              
  ת בכל מקרה  כוללת עבודת הקבלן את ייצור ואספק.                   לבצע במקום

  , כולל כל החומרים,                   התקרות במקום והרכבתן במקום באופן מושלם
  י"והעבודות הדרושים להשלמתן וקבלת העבודה הסופית ע,                   האביזרים

  .                  האדריכל והמפקח מצד המזמין
  

  צעו ויימדדו בהתאם כל עבודות התקנות התקרות האקוסטיות יבו.  2             
   של המפרט הכללי אלא אם צויין 2204פרק -תת, 22                 לכתוב בפרק 

  .                 אחרת במפרט זה או בכתב הכמויות
  

   לדרגת 755. י.כל אביזרי התקרות הדקורטיביות יעמדו בדרישות ת.  3             
  . 4                 דליקות  

  
  עם גמר העבודה יש לנקות את התקרות מכל שאריות לכלוך ואבק או.  4             

  .    אלמנטים פגומים יוחלפו,                  כתמים
  

  מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את כל .  5             
  :לרבות                 החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של התקרות 

  
  כולל כל החיזוקים, מערכת תליות וקונסטרוקציה לתקרות.                   א

  .                     הדרושים 
   תקרות או    פח  / מינרליות תקרות מסוג .                  ב

  .הכל לפי המפרט להלן,                       גבס
   ואומגה מאלומיניום לאורך L ,Z -ר והשענה זויתני ופרופילי גמ.                   ג

  .'גופי התאורה וכד, הפתחים,                     הקירות 
  פתחי , חיתוך והתאמה של התקרות סביב פתחי תעלות התאורה.                   ד

  תעלות , גלאי עשן, רמקולים, גופי תאורה בודדים,                      אוורור 
  .'א   וכד"           ומרכזי מ           

  .כולל לוברים, תעלות תאורה שקועות בתקרות.                  ה
  .'פיגומים וכד, מכונות, מכשירים, שימוש בכלי עבודה.                  ו
  כולל, הובלות כל החומרים והעבודות הגמורות אל מקום ההרכבה.                  ז

  .עמדה ופריקה כולל הובלת עובדים אל מקום ההרכבה וממנו                    ה
  במהלך העבודה ובסיומה יפנה הקבלן את כל הפסולת מעבודתו.                  ח

  .י החוק"                    למקום המורשה לכך עפ
  כוללים  המחירים כל דבר אשר אף אם אינו נזכר באפן מפורש ,                כמוכן

  .או התכניות אך דרוש לביצוע מעולה של העבודה/          בתאור  הטכני ו      
  

  על המבצע להקפיד לא לפגוע בשעת ההרכבה בפריטים שונים או.  6            
  באם ייגרמו עקב עבודתו נזקים , י אחרים"                בעבודות  שכבר בוצעו ע

  .או יחול עליו התשלום בגין התיקון               יהיה עליו לתקנם על חשבונו 
  

  הקבלן רשאי להציע לאדריכל שינויים באופן ביצוע התקרות זאת .  7            
  :                בתנאים הבאים

  .הפיזור/ התעלה/ שלא ייפגע המראה של התקרה.                  א
  .יכלי האדר"השינוי המוצע יאושר מראש ובכתב ע.                  ב
  .שלא ייגרם עיכוב בלוח הזמנים לביצוע העבודה.                   ג
   יאושרו מראש- במידה וישנו -שההפחתה או התוספת הכספית .                  ד

  .י האדריכל והמזמין"                     ובכתב ע
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  , י מחלידים תבנה מפרופילים וזויתנים בלת- קונסטרוקציה ותליות.  8            
  י הקבלן ויקבלו את "פרטי קונסטרוקציה יוצעו ע,                  מותאמים לתקרה

  אין באישור המפקח כדי לפטור.                  אישור המפקח לפני התחלת העבודה
   .                 את הקבלן מאחריות לטיב הקונסטרוקציה ויציבותה

  
  .ל את אישור הקונסטרוקטור לפרטי תליות התקרה                  על הקבלן לקב

  .י מהנדס מטעמו של הקבלן "                 פרטי התליות תהיינה חתומות ע
  

  הצינורות והתעלות וכל,                  פרטי הקונסטרוקציה יותאמו למעבר הכבלים
  .                 יתר המערכות העוברות  בחלל התקרה

  
   גמר   .  9            

  הזויתנים ופרופילי הגמר והסינורים יהיה צבע שרוף ,                  גמר התקרות 
  המבצע יכין דוגמאות צבועות . בגוונים לפי בחירה האדריכל,                  בתנור

  ,Lזויתני .                  בגוונים המבוקשים לאישור האדריכל לפני צביעת כל החומר
                 Z ,אלא  אם צויין אחרת,  אומגה ייצבעו בגוון התקרה באותו אזור-ו.  

  
  הרכבה .  10         

                הרכבת התקרות תיעשה בצורה מדויקת ומפולסת  במכשיר לייזר 
  .              בכל הכיוונים

  ייעשה               ההרכבה תיעשה בכיוונים נמשכים וחיבור לאורך בין הפסים 
  . י תותב"              בצורה נסתרת ע

  
  בפינות . יורכבו בקווים נמשכים בכל הכיוונים ויפולסו בפלס, Z-ו, L              זויתני 

  .  מעלות45             יהיה החיבור בחיתוך 
  

  .              הניטים יצבעו בגוון התקרות בהתאמה
  

  .ההתאמות החיתוכים הנחוצים              העבודה כוללת את כל 
  

    שילוב מערכות.  11        
  ,               בתוך חלל בתקרות ובתקרות עצמן בין המפלסים השונים משתלבות

  , יחידות מיזוג אויר, תעלות ומרכזי מיזוג אורי: כגון,               מערכות שונות
  .מערכות גילוי אש ועשן וכריזה, ת              צנרות  למערכות חשמל ותקשור

  ללא תוספת מחיר את ,  עבודת המבצע של התקרות האקוסטיות כוללת              
                כל ההתאמות והחיתוכים הנחוצים ועיבוד הפתחים עבור מפזרי מיזוג 

   עליו לתאם את. 'גופי תאורה שקועים וכד, גלאי עשן , רמקולים,               אויר
  .               עבודתו עם מבצעים    אחרים מבלי שיהיה זכאי לתוספת מחיר עבור כך

  
   מידות  .  12       

    .לפני תחילת העבודה             על קבלן התקרות לבדוק את כל המידות בשטח 
   במקרה של אי התאמה גדולה או ספקות יש .המבצע אחראי למידות             
  .או לאדריכל לשם קבלת הנחיות להמשך ביצוע/  לפנות למפקח ו           

  
    קטעי דוגמא  22.03

  לאישור המפקח והאדריכל קטעי דוגמא,          הקבלן יכין לפני תחילת העבודה 
  .ר" מ2כל דוגמא תהיה בשטח של .          מכל  סוג של תקרה כמפורט לעיל

  
  

      תכולת המחירים  22.04
  . ר נטו   ובניכוי  חורים פתחים וגופי תאורה "ות תמדדנה במעבודות התקר

  .א  "עבודות סינרים  ותעלות תאורה ימדדו  במ
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  כלוסאות קדוחים ויצוקים באתר   - 23רק פ
  
  כללי   .123
  

ל  23.1.01 בהתאם  יבוצעו  הביסוס  עבודות  הקוסטרוקציה  כל  מתכן  החיות 
הדרוש ע"י יועץ  . כל במפרט הכללי   23ובהתאם לפרק  יועץ הקרקעולהחיות 

  כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.הכללי   האמור במפרטהקרקע וכל 
  

ת  על הקבלן להעסיק, על חשבוו, מודד מוסמך. המודד יסמן את הכלוסאו  23.1.02
את   וויבטיח  כדרש.מיקומם  הקידוחים  לעבודות    אכיות  מתווה  הקמת 

  ביסוס כלולה במחירי היחידה והיא הכרחית.
  

23.1.03  ) עדות  תכית  עבודתו  סיום  עם  להגיש  הקבלן  לפי AS MADEעל  מעודכת   (
הביסוס. עבודות  של  דיסקט    הביצוע  ע"ג  תעודכן  העדות  ימסר  ותתוכית 

ע"י מודד מוסמך. הגשת התכית היא תאי לקבלת  . התוכית תבוצעמזמיןל
העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תכית זו והיא לא תוכל לשמש כבסיס  
לתביעות כספיות של הקבלן על שיויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח 

  בעת הביצוע. 
  
  אחריות כוללת של הקבלן   .41.023

התכיות   לפי  הכלוסאות  את  יבצע  המתוארת    הקבלן  הביצוע  שיטת  ולפי 
הקרקע. אם לדעת הקבלן המידע שבהם איו והתאם להחיות יועץ    במפרט

הגשת  לצורך  לו  הדרושות  וספות  בדיקות  חשבוו,  על  לבצע,  עליו  מספק, 
  ההצעה וביצוע העבודה. 

בקידוח    היווצרות מפולות  הכלוסאות ולאי  האחריות לשלמות  בכל מקרה, 
ל אם  בלבד.  עליו  שלימות חלה  לאבטחת  וספים  באמצעים  לקוט  יש  דעתו 

  הכלוסאות, הוא יעשה זאת על חשבוו. 
למצב    23.1.05 בהתאם  הקידוחים  מיקום  את  בהצעתו  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

  הקיים בשטח ואת הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח ידי.
  

  אופי מדידה מיוחדים   .223
  ירי היחידה כוללים גם: בוסף לאמור במפרט הכללי מח  

ואיו   . 1 היחידה  במחיר  כלול  מתאים  פטיש  בעזרת  הכלוסאות  ראשי  סיתות 
הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון קי ובריא, לא מפורר, ללא כל   מדד בפרד.

  שאריות לכלוך, בטוייט, קרקע וכו'.
  .)AS MADEתכית עדות (לרבות הכת מדידות ושירותים של מודד מוסמך   . 2
  כל הבדיקות (סויות, אולטראסויות) כמפורט לרבות ציורות הבדיקה.   . 3
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  גילוי וכיבוי אש-  34פרק 
  

  .ULמערכת גילוי אש משולבת עם מערכת כריזה בתקן  34.01
  אחריות ותחזוקה אחד מתוך המכרז העירוי?   תאי סף 34.01.01

  
או התקה על הקבלן להעביר את הספחים המצורפים חתומים \לפי אפיון ציוד אקטיבי ולפי אספקה ו

  בכדי שהמערכת תאושר ע"י המזמין.
למערכת המאופיית לרבות על כל אביזריה,  11חלק  1220העבודה תבוצע ע"י מבצע בעל תקן ישראלי 

התקן יהיה בתוקף בעת אישור הקבלן ולאורך כל זמן עבודת הקבלן וזמן האחריות. הקבלן יוכיח יסיון 
מ"ר   5,000של לפחות , ובשטח מבי חיוך   10של המבצע להתקת מערכות מ"מ המאופייות בפרק זה ל 

מתקים בהם הותקו מערכות משולבות, רכזות ברשת וטלפון   5עיקרי לפחות, בעל יסיון של לפחות 
     ובעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות בר תוקף. 2(החת קווי תקשורת) סוג  240כבאים ובעל סיווג  

  בתוקף. 11חלק   1220בשטח יהיה בכל עת מהל עבודה מטעם הקבלן המחזיק בתקן ישראלי 
מבצע המ"מ חייב להיות בעל צוות אורגי של החברה (רשומים בחברה), צוות זה הוא הצוות אשר יעבוד 

  בשטח. 
  יש להגיש מסמכים רלווטיים של המבצע על מת לקבל אישור בכתב של המפקח המאשר את המבצע. 

ס התחייבות פתיחת יש לאשר את הציוד ואת הקבלן טרם תחילת העבודה, על הקבלן לחתום על טופ
  2מערכת ומסירת סיסמאות הפעלה וסיסמאות מאסטר למערכת שתותקן עפ"י טופס ט'

  ביצוע המלאכה 34.01.02

מערכות המ"מ לרבות: גילוי אש, רכזות אש, מערכות כריזה, תאורה, תאורת חירום, מערכת צלצולים,   .א
 530ג' ולדרישות מכ"ר    חלק  1220מערכות בזק, טלפויה ותקשורת מחשבים. יהיו בהתאם לתקן ישראלי  

לדרישות   בהתאם  משולבות  כריזה  מערכות  ספח   ULולתקן    NFPAלרבות  הבטיחות,  ולדרישות 
 הבטיחות, דרישות כבאות ובהתאם למכ"ר כבאות ארצי.

ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים, לחוקים כלליים אחרים של המקצוע    .ב
על    גבעתייםמל (חוק החשמל תשי"ד), לדרישות המקובלות של עיריית  וכן בהתאם לתקות למתקי חש

כל מחלקותיה, רשות הכבאות בהתאם לדרישות המעודכות ביותר, מכון התקים הישראלי, חברת בזק,  
אלו  אי  להציע  הקבלן  ברצון  אם  רצוו,  ולשביעות  המפקח  ולהוראות  סלולריות  חברות  הטל"כ,  חברת 

המתקים, יהא עליו להמציא את הערותיו למפקח ולקבל את אישורו מראש  תיקוים הקשורים בתכון  
  ובכתב לפי הוצאתה לפועל של המערכת. ביצוע העבודה ייעשה ברמה מקצועית מעולה.  

הקבלן יפרק, יתקין, יחליף על חשבוו הוא כל אביזר או חלק אחר במערכת שלדעת המפקח איו מתאים   .ג
  יכסה שום חלק של המלאכה לפי שבדקה ע"י המפקח.לדרישות ה"ל. הקבלן לא 

במקרה של אי התאמה בין תיאור המלאכה או בין תכיות הביין והריהוט לבין תכיות המערכות   .ד
  ה"ל, על הקבלן להעיר על כך את תשומת ליבו של המפקח לפי ביצוע של כל מלאכה או חלק ממה. 

  המפקח והקבלן מתחייב להוג בהתאם לתיקוים. הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי 
  ביקורות.  34.01.03

  על הקבלן להעביר ביקורת מכון התקים כולל איטגרציית מכון התקים לכלל המערכות לאחר סיומן.
  הוראות תחזוקה ומתן הדרכה.  34.01.04

  ראה פרק "תיק מתקן"
  מרכיבי המערכת.  34.01.05

ר מפורט למפקח על אופן תכות המערכת תהיה מערכת פתוחה לחלוטין ותסופק לאחר התקתה עם הסב
  המערכת ואופן הפעלתה, המערכת תסופק עם דיסק התוכה לאחר אפיון כלל הרכיבים והגדרתם.

 

לרבות כבילה אדמה חסית אש  1220ק' גילוי אש תכלול התקת צרת חסית אש בהתאם לתקן   .א
), מחיר הקודה כולל בתוכו  גידי יגיע לכל ק'  4ממ"ר ( כבל  0.8גידים מסוככים בקוטר  4בעלת 

התקת צרת הגילוי בצורה עצמאית ללא התחברות לתעלות רשת או למערכות אחרות אלא מותקת 
 על גבי קוסטרוקציה או תקרות קוסטרוקטיביות או לחילופין טמוות בבטון.

בלבד.   Class Aובחיווט  11ו  10סעיף  3חלק  1220חיווט מעגל גילוי האש יהיה בחיווט בהתאם לת"י   .ב
יום ממועד התחלת  30במידה ויש בעיה להתקין בשיטה זו עקב חוסר במעברים יש להציף זאת בתוך 

  העבודה 
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 ם גבוה ודרישה מחיר הק' יכלול את כל החיבורים והחיוטים לאביזרי קצה לכל סוג אביזר בכל מקו  .ג
מחיר הגלאי ואביזרי המערכת יכללו בתוכם את כל הציוד הדרש להתקה מושלמת לרבות כרטיסי   .ד

 הרחבה כרטיסים אלוגיים לחיבור המערכות והאביזרים
המערכת על כל חלקיה ומרכיביה המוצעת על ידי הקבלן תהיה אחידה ושל  יצרן אחד ותעמוד בתקן   .ה

. פתוחה  או שווה ערך מאושר טלפיירכדוגמת  NFPA-ו UL ,FMיים ותקים  בילאומ 1220ישראל 

 בלבד.  CLASS Aלחלוטין למשתמש ללא קודי גישה. המערכת תחווט בשיטה של 
מערכת שיתת לפתיחה ע"י קוד מאסטר אשר יסופק למפקח,  –מערכת פתוחה לחלוטין הכווה   .ו

מען דבעי, ספק מערכת המאפשר הוצאת   מערכת שמכלולה והציוד הלווה שלה יתים לקייה ע"י כל
דרשת הוכחה לכך, לספק  –לכל קבלן המבקש בכך והן לתחזוקן המתקן הספציפי  11חלק  1220תקן 

, קבלן יספק את קוד גישה מאסטר והן את תכון 11חלק  1220קבלים בעלי תקן   15יש לפחות 

אושר ובעל המערכת ללא צורך בקוד . מערכת היתת לתכות ע"י כל קבלן מUSB \המערכת על דיסק 
 הפעלה. 

 לחלקיו השוים.   1220עבודות ההתקה והחיווט יבוצעו עפ"י הסטדרטיים המופיעים בתקן ישראלי    .ז
 בתוקף בהתאם למערכת שאופייה.  11חלק  1220על הקבלן להיות בעל תו תקן   .ח
ה ומתן שרות לציוד המוצע  הקבלן ימציא למזמיה אישור מיצרן הציוד כי הוא מורשה על ידו להתק  .ט

ידו -על ידו. ובגמר ההתקה הקבלן יגיש אישור חתום ע"י הספק ו/או היצרן שההתקה בדקה על
 ומצאה תקיה, וכמובן אישור מכון התקים הישראלי. 

 התקים הקובעים לצורך מפרט זה:   .י
  על כל חלקיו:  1220תקן ישראלי        1-ה'

  עשן. גלאי  -מע' גילוי עשן  1חלק  :
  יחידות בקרה. -מע' גילוי עשן  2חלק  :
  הוראות התקה ודרישות כלליות. -מע' גילוי עשן  3חלק  :
  התקי הפעלה ידיים.  -מע' גילוי עשן  6חלק  :
  תחזוקה 11חלק :

  תקים בילאומיים:  2-ה'

  FM- ו UL -)  תקן אמריקאי  -ז'

   ULC-וC.S.A -תקן קדי   2-2) -ז'

והזיווד שלו יהיה    WATER PROOFיהיה מסוג OUT DOOR) התקה בחוץ (כל הציוד המיועד ל  . יא

 .IP-65אטום לרטיבות, מים אבק וחול, בדרגת 
מערכת גילוי עשן בכל אזורי המתקן מתבססת על גילוי מוקדם של עשן לסוגיו השוים בהתאם לפיזור   .יב

חיוג למויים בחרים עם  הגלאים. בעת גילוי עשן המערכת דרשת להתריע באופן אודיו ויזואלי, ו
 הודעה קולית. כמו כן משמשת המערכת כרכזת התראות למערכת  המתיזים.

מבה המערכת וצורת התקתה יבטיחו שהגילוי יעשה מיד עם תחילת האש ו/או העשן מבלי לגרום   .יג
 לאזעקות שווא ולפי שהשריפה תגיע לממדים החורגים מתחום הבטיחות. 

הקבלן יהיה בשפה עברית לפי הדרש על פי התקן ולפי המופיע במפרט  תיעוד למערכות שיותקו ע"י  .יד
 זה. 

 הסעיפים הבאים מתארים את הדרישות הטכיות ממרכיבי המערכת.   .טו
המפרטים הטכיים כוללים רשימת דרישות המהוות מבחית המזמיה דרישות מיימום בהם הציוד   .טז

 ביצוע ההתקה. הדרש חייב לעמוד, הן מבחית פוקציות והן מבחית רמת
 מפרט טכי זה  מבוסס על ציוד מוכר וקיים בארץ ובעולם.  . יז
כמות הרכיבים השוים ומיקומם בתוכיות היו המלצה בלבד. על הקבלן להכין תכיות וציוד ע"פ    . יח

התקן לאישור המפקח. רק לאחר אישור המפקח לתוכיות יהי על הקבלן לבצע את המתקן ע"פ  
 התוכיות שאושרו. 

הקבלן יעביר ביקורת מכון התקים כולל תשלום עבור הביקורת. בדיקה תקיה משמעותה בדיקה   .יט
 ללא הערות מטעם הבודק. 
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לפי דרישות רשויות הכיבוי ובהתאם למכ"ר     UL-FMהמערכת תהיה משולבת עם הכריזה לפי תקן   .כ
 וכל מכ"ר מחייב וסף  550

. ULמערכת הכריזה בביין תהיה מערכת המשולבת במערכת גילוי אש העומדת בתקן ובדרישות   .כא
המערכת תתממשק באופן מלא למע' השמע של הביין ולמערכת הצילצולים של בית הספר. 

הרמקולים יהיה ברמה ובאיכות להשמעת מוזיקה. על הקבלן להתאים את המע' בהתאם לדרש 
 גרלית במע' גילוי האש בלבדהמערכת תהיה איט במפרט.

  הוצאת תוים  \לטובת תכות מערכת והכסת  USBרכזת גילוי האש תכיל חיבור   .כב
  
  

 הוראות התקה ודרישות כלליות למערכות גילוי עשן   34.01.06

  3חלק   1220התקת הציוד הדרש תבוצע בכפוף לדרש בתקן ישראל    .א
א כוה והפרעות  אלקטרומגטיות  הציוד יוגן ממתחי יתר, מתחי מעבר, חיבורים בקוטביות ל  .ב

  כמפורט להלן:  

  הגה מחיבור בקוטביות הפוכה תעשה באמצעים אלקטרויים.   -

 וולט לא יגרום כל זק לציוד. 35מתח ישר עד   -
 מילישיות.  50למשך    75Vהציוד יעמוד במתחי מעבר של   -
  הציוד יוגן בפי הפרעות אלקטרומגטיות של כל ציוד אחר המותקן בקרבתו.  -

 התקת הציוד תבוצע באופן שיבטיח גישה וחה לתחזוקה במידת הצורך.   .ג
בכל מערכת שתותקן דרש הקבלן לציין על גבי שילוט עשוי "סדוויץ'' חרוט את הפרטים  הבאים ועל    .ד

 פי דרישות המזמיה: 
 וכתובתו. שם מתקין המערכת  -
 שם ותן השרות וכתובתו.  -
על כל תיבות החיבורים או בקרבתן יש לשלט בסדוויץ'' חרוט "מערכת גילוי אש , או  בוסח אחר  -

 ע"פ דרישת המזמיה. 
 כל ושא השילוט כלול במחיר הפריטים השוים ולא ישולם עליהם בפרד.  -

, וע"פ דרישת המזמיה כלול במחירי  5.4סעיף 1220/3תיעוד למערכת יימסר לפי הדרש בתקן    .ה
 ותבוצע הדרכה עבור המזמיה.  –הפריטים ולא ישולם עליהם בפרד 

ס"מ ומעלה תותקן  60בכל מקום בו יש תקרה תותבת מומכת מתקרה קוסטרוקטיבית במרחק של   .ו
 ווריות סימון מתחת לתקרה תותבת.מערכת גילוי אש כפולה 

ומעלה יותקן גלאי ייעודי  CFM 1990אוורור בעל ספיקת אויר של  \בכל מקום בו יותקן ציוד מיזוג   .ז
 בתעלות המיזוג.

ממ"ר לפחות כאשר  המעטה   0.8גידים בעל מעטה כפול בחתך של    4ההתקה תבוצע בכבל דרופ   .ח

  20°C-עד   158°Cועמיד בטמפרטורות +PVC החיצוי עשוי 
 שמור.  %50מספר המוליכים בהתאם לדרש, ובתוספת   .ט
עבודת ההתקה תכלול סידור הכבלים, קשירה לצמות של מספר כבלים, חיזוקים  לתעלות וסגירת   .י

התעלות עם המכסים שלהם (כל מכסה יחוזק באזיקון לתעלה למיעת  פילה אך עם אפשרות 
 פתיחה).  

  מ'.      2צרת יהיו בצבע אדום וישולט לכל אורכו כל  מעטה הבידוד של הכבל ו/או ה  . יא
  הכבלים ו/או המוליכים ישולטו גם בקופסאות המעבר + ברכזות ובגלאים וכו'.

 מחיר השילוט כלול במחיר הכבל ולא ישולם עבורו בפרד. 
האלמטים חיבורי חשמל ליחידת הבקרה וכו' יבוצעו בהתאם לקבוע בחוק החשמל ויבוצעו בתוך    .יב

והלוחות. המחברים יהיו מסוג מהדקים ועפ"י הדרש בתקן. חיבורי חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל  
 רישיון בתוקף בלבד

 הכבלים ו/או המוליכים של המערכת ה"ל לא יותקו בתעלה ו/או בצרת השייכת  למערכת אחרת.   .יג
ו, ואו בתעלות  כדרש וע"פ  בכל תוואי שהוא כל הכבלים והמוליכים יהיו בתוך צרת כבה מאלי  .יד
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 הוראת המזמיה. 
מטר . אין אישור לחזק את הצרת  1 -הצרת שתותקן תחוזק ותשולט לכל אורכה במרחק של כ  .טו

 או המ"מ\לתעלות החשמל ו
מ"מ, כל סבוב ו/או   25 -מ"מ ו 20צרת החשמל תהיה מסוג מרירון או מריכף כבה מאליו בקטרים של   .טז

תות ו/או קופסאות הסתעפות מתאימות. החיווט אל מרכיבי המערכת יהיה  הסתעפות יעשו על ידי קש

התקת החיווט והצרת תכלול   AWG  CLASS A   18מסוג כבל שזור מסוכך ומפותל בחתך של  
מעברים, תמיכות וחיבורים מכל הסוגים הדרשים. הקבלן יהיה אחראי לכל החיווט של המערכת 

ר ידרשו להיעשות במהלך ההתקה. כל החיבורים בגלאים, ויאטום את כל הפתחים והמעברים אש
בלחצים, בצופרים ובלוח הבקרה יעשו בעזרת עלי כבל תקיים. לא יהיו חיבורים בקופסאות המעבר 

אלא במרכיבי המערכת בלבד. בכל מקרה של התקת צרת חיצוית יותקו קופסאות מעבר מוגות 

 .WEATERPROOFמים מסוג 
  ת החדרים לפי דרישת התקן, מספור זה כלול במחירי היחידה. הקבלן ימספר א  . יז

  
  תאי סף לקבלן משה למערכות גילוי וכיבוי אש משולבת כריזת חרום וטלפון כבאים.  34.01.07

שים לפחות בתכון, התקה ושירות של מערכות  5החברה המבצעת תהיה בעלת ידע ויסיון של   .א
בתוקף למערכת המאופיית בפרויקט זה,  11חלק    1220אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש ובעלת תו תקן 

  פרויקטים בשה האחרוה.  5חברה בעלת יסיון להתקת רכזות ברשת לפחות ב 

או שווה ערך מאושר ובאישור מכון התקים  UL, בתקן טלפיירכל הציוד המוצע יהיה מחברת   .ב
  הישראלי וזאת על מת למוע אי התאמה טכית או בעיות באספקת ציוד וחלפים. 

המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתראה במקרה של אש או עשן. המערכת תתוכן, תותקן, תיבדק   .ג

  . NFPA 72  A, B, C, D, E, F -ותחוזק בהתאם ל

  על החברה המספקת את הציוד ומתקיה אותו, להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד.  .ד

  המערכת תהיה בעלת מויטין בילאומי בשטח גילוי אש/ועשן.   .ה

  על ארבעת חלקיו.  1220ומכון התקים הישראלי, תקן  ULי המערכת יישאו אישור רכיב  .ו
הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוי והן כל המרכיבים האחרים, יהיו 

  תואמים לתקים ה"ל ומופיעים בפרסומים האחרוים של מכוי תקיה אלו. 

 . 9001לחברה המבצעת תהיה הסמכה לתקן ת"י   .ז
  

  שרות:  34.01.08

 שעות להיעות קריאה מידית. 24החברה תהיה בעלת מוקד שרות מאויש   .א
השים   5טכאי שרות במהלך  5החברת תציג אישור מרואה חשבון שהחברה מעסיקה לפחות   .ב

 האחרוות, באופן רצוף בתחום גילוי אש. 
 בתוקף. 11חלק  1220החברה תהיה בעלת אסמכתא לתו תקן אחזקה על פי התקן   .ג
החברת תציג אישור רו"ח/עו"ד שטכאי החברה מוסמכים לבצע שרות ואחזקה למערכות המוצעות    .ד

 ומיומים לפחות עם שתיים יסיון. 
 החברה תהל מערך גיבוי טכי לתמיכה טכית בכל הושאים הדרשים.   .ה

 
  ציגות היבואן: 34.01.09

מוסמכת להפיץ הציוד  אישור יצרן ציוד מערכת הגילוי אש והכיבוי בגז כי היו חברת מורשת ו  .א
 להתקין הציוד ולתחזק הציוד.

אישור היצרן כי החברה משתתפת בכל ההשתלמויות לעדכון לגבי הציוד עם מהטכולוגיה החדישה,   .ב
 הציג יציג אישור לתאריך השתלמות עדכית.
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  התקים:  34.01.10

 בתוקף וחתום על ידי המכון 1220החברה בעלת ת"י   .א
ובפרט בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות התקה שרות  ISO 9001החברה בעלת תו תקן,   .ב

  ואחזקה. 

 ומכון התקים הישראלי.  ULהציוד המוצע יישא תקן   .ג
  
  התקות ושרות:  34.01.11

 גלאים ומעלה.  1300פרוייקטים בהיקף של לפחות   4שים האחרוות  4 –החברה התקיה ב   .א
  

 מכמות המיכלים המוצעים.  50%בבעלות החברה תחת מילוי לגז ומחזיקה מלאי של   .ב
  

 החברה היה חברה מורשת לבצע תכון והרצה למערכות כיבוי בגז.  .ג
  

ומכון התקים הישראלי למילוי הגז המוצע   ULחברה מהלת ובבעלותה תחת מילוי בגז מאושרת   .ד
 כולל מילוי חוזר למיכלים שפרקו. 

  

 . FM-200להציג אישורים על המקור ממו היא קוה את גז הכיבוי  על החברה  .ה
  

  הקבלן יספק את קודי המערכת ביחד עם תיק המתקן.  .ו
  

  מסמכים ישימים
  

  על החברה המספקת את הציוד ומתקיה אותו, לצרף:
  

 מפרט טכי של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, יסוי ואחזקה.   .א
  

 ומכון התקים הישראלי.  ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עוה לדרישות   .ב
  

  המערכת מיועדת לכיסוי מלא של המתקן ע"פ דרישות הבטיחות והתקן.  .ג
  בלבד, על הקבלן לבצע תכון מפורט של המערכת ולהגיש למפקח  כלליהתוכיות כוללות תכון 

תקן ישראלי התקפים והמעודכים לזמן ביצוע  תוכיות מלאות של כל המתקן ע"פ דרישות בטיחות ו
העבודה ,על הקבלן לבצע ולהעביר ביקורת מכון התקים כולל תשלום עבורה למערכת הגילוי אש, 

 הכריזה ואיטגרציה בין המערכות. 
  
  תיאור המערכת 34.01.12

  

  כללי  .א

) אלוגית ותכלול מערכת כריזת חרום ADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממועת (
  טלפון כבאים משולבת כחלק איטגראלי של לוח הבקרה. ו

לא תתקבל כל מערכת אחרת שאיה מערכת אלוגית הכוללת מערכת כריזת חרום  וטלפון כבאים 

BUILT-IN .טגראלי של לוח הבקרהכחלק אי  
כל סוגי הגלאים (יויזציה, אופטיים, חום), יהיו מסוג אלוגי, עם תושבת אחידה שתאפשר התקת כל 

  סוג גלאי שהוא באותה התושבת. 
  על החברה המספקת את הציוד ומתקיה אותו, לצרף:
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  מפרט טכי של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, יסוי ואחזקה. 

  ומכון התקים הישראלי.  ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עוה לדרישות   
  המערכת תהיה בכיסוי מלא ע"פ דרישות הבטיחות והתקן.

  

  או שווה ערך מאושר.  טלפיירכדוגמת -לוח פיקוד ובקרה  אלוגי לגילוי אש  .ב
 לוח הפיקוד יותקן בפל כבאים ובחדר מערכות ראשי.

  

  או שווה ערך מאושר טלפיירתהיה מתוצרת חברת  מרכזית גילוי האש המוצעת   .ג

  . ULמרכזית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקים הישראלי וכן  בעלת תו תקן 
  2000  -יחידת הבקרה תהיה מבוססת על עקרון המודולאריות ובכך יהיה יתן להרחיב את המערכת עד ל 

עד   64) יחוברו  LOPחוגי בקרה, כאשר בכל חוג (  10יח' קצה ממועות (גלאים, לחצים וכו'). ותכלול עד  
אביזרי כתובת (גלאים, לחצים, צופרים וכדומה).  החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך    500

בלבד. בוסף, יתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש, אזורי גילוי קולקטיביים, כאשר החיווט לכל 
  כים. אזור יבוצע בעזרת שי מולי

לוח הבקרה יכלול מערכת כריזת חרום משולבת עם מערך גילוי האש. מערכת כריזת החרום תכלול    .ד
יחידת זיכרון ובקרה, אשר בה יאוחסו מספר הודעות מוקלטות והתראות קוליות. במקרה של התראת  

אש, המערכת תאפשר שליפת ההודעה המתאימה מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או 
  זורים הרלווטיים. הא

כמו כן, תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידי ומיקרופון מקומי, אשר יאפשרו להעביר התראות והודעות 
  אל כל אחד מהאזורים או לכל האזורים בו זמית, בצורה ידית וסלקטיבית.

 המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הדרש, בהספק המתאים לכמות הרמקולים המפורטת ה  ורזרבה
לפחות. חישוב ההספק הדרש יועבר לאישורו של המפקח לפי תחילת הביצוע. בהתאם   50%של 

  למפרט כריזה בהמשך

  וגוג שיופעל עם הפעלת המיקרופון המקומי. TONE-GENERATORכמו כן, תכלול המערכת 

כיחידה איטגראלית, לשידור הודעות חרום  -המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום   .ה
והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים והפרוזדורים. המערכת תאפשר העברת הודעות סלקטיביות 

לכל אחד האזורים בפרד או לכל האזורים  וכל השטחים הציבוריים יחד. בחירת אזורי הכריזה  
תתבצע מהרכזת המקומית או מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה או בדלפק 

  ת תיהיה משולבת בוסף עם מערכות כריזת מוזיקה ומוזיקת רקעהמודיעין. המערכ
  

  מערכת דו סיטרית :  \טלפון כבאים    .ו
  עמדות מכשירי טלפון כבאים ומקרופי החרום יותקו במארז יעודי ומשותף להלן "עמדות כבאים". 

  יעשה שימוש בשי סוגי עמדות טלפון כבאים עמדה ראשית ועמדה משית. 
  יותקו במארז יעודי על הכולל צג לזיהוי השלוחה הקוראת טלפון כבאים ומיקרופון .עמדה ראשית 

  עמדה ראשית תותקן בפאל הכבאים בכיסה למבה בקומת הקרקע
  עמדות כבאים מישיות יותקו בממדים הקומתיים בהתאם למסומן בתכית.

     NFPA 72המערכת שתוצע תותאם במלואה לדרישות 
  לשמש את כוחות הכיבוי והצלה לתקשורת בין העמדות בזמן חרום.המערכת מיועדת 

  העמדות יכללו מערכת חיווי מיקום שלוחת הטלפון הקוראת.
  בשלוחות יותקו במארז ייעודי על במפתח מסטר ומשולבת עם יח' מיקרופון החרום. 

ההפעלה  .ידהמערכת דו סיטרית תתאים להפעלה ללא הרמת אפרקסת, כולל כתב ברייל חרוט על היח
תהיה באמצעות לחיץ או רגש קירבה, המערכת תאפשר דיבור ושמיעה במקביל כדוגמת מערכות  

  או שווה ערך מאושר     HYBREXהטלפויה, כדוגמת מערכת  
  

לוח הבקרה יאפשר חיבור של גלאי גז  עצמאיים ללא כל צורך ברכזת גילוי גז ויכלול את האפשרות   .ז

  } MA 4-20מילי אמפר  { 20עד  4ם קריאה של  לקבל קריאה מגלאי גז המספקי
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לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או אלומיום ויתן להתקה על הקיר בהתאם למיקום שיקבע   .ח
 ע"י  המפקח. 

  

יחידות הבקרה יהיו מודולאריות, בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה המורכבים על כרטיסים   .ט
  בהתאם לדרישות המפקח. שלפים המאפשרים הרחבת המערכת 

  

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של "בקרה עצמית"   .י
  מתמדת למקרה של תק, קצר או תקלה אחרת.

חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית
  ה וכו'.השוים: גלאים, קוים, טעי

חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית
  השוים:  

  מערכת בפעולה . •

  השתקת צופרים.  •

  RESETהפסקת פעולת צצים לאחר  •

  תקלה במערכת הכריזה . •

  תקלת מגבר, בקרת קו רמקולים.  •

  תקלת טלפון כבאים. •

  תקלה באביזר גילוי אש . •

ידי מי שלא הוסמך לכך, את הפסקת פעולתו של -הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על  . יא
  הלוח כולו או אזורים בו, וכן מטען, צופר וכו'.

  

רמות גישה עם קוד כיסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך יתוקו או טרול  4למערכת יהיו    .יב
וסמך בעזרת קוד כיסה מתאים, וגם אז, היתוק יצביע חלקים ממו, יוכל להתבצע רק ע"י טכאי מ

  בהתראה קולית על היתוק הקיים. 
  

  מבה לוח הבקרה  .יג

תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי  80 -שורות ו 2אלפא ומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת 
סטאטוס  המערכת השוים. השורה העליוה תציין את המיקום המדויק והשורה התחתוה תציין 

  ואירועים ממרכיבי המערכת השוים. 
  

שבעזרתם יתן יהיה להגדיר   BUILT-INמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכה   .יד
בשטח או לבצע שיויים בעת הצורך, של האזורים ופוקציות ההפעלה השוות הדרשות מהמערכת, 

  ללא צורך בביצוע שיויי חומרה או תוכה כלשהם. 

  .OUTPUTאו  INPUTכתובות כולל:  2000המרכזייה תאפשר שליטה של 

  למיעת התראות שווא.  VERIFICATION ALARMמרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכה   .טו
  

  מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת תקיותה של המערכת ומרכיביה השוים.  .טז
  

לי שהדבר יפריע לקליטת אזעקות מאזורים אחרים. ב TESTיתן יהיה להעביר כל אזור בפרד למצב   . יז
לוחות התראה משיים בעזרת קו תקשורת של שי מוליכים בלבד אשר  2יתן יהיה לחבר למרכזיה 

יספק את כל האידיקציות הדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח משה 

  תווים. 80 -שורות ו 2אלפא ומרית בעברית בלבד של  LCDיכלול תצוגת 
  

מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פוקציות שוות כמו: הפעלת מערכות כיבוי, הפעלת חייגן   . יח
  אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, הפעלת מגטים לסגירת דלתות וכו'.
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  בעברית, תכלול המרכזייה: LCDבוסף לתצוגת   .יט
כן, כולל הלוח מפסקים -רה של שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמוורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במק

  וכו RESETלהדממת צופר, למצב בדיקה, 

  יחידת ספק הכח  .כ
הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר יאפשר המשך פעילותה של 

  ובוי על עקרון הבא:שעות. ספק הכח יהיה חלק איטגראלי של יח' הבקרה,  72המערכת למשך 

המסוגלת לספק זרמים דרשים בהתאם לתוצרת  VDC 24-) לVAC230 (15% -יחידת המרה
  המערכת, יחידת טעיה למצברים, מצברי ג'ל אטומים.

  

מרכזית הגילוי תכלול ספק כח ומטען טרזיסטורי מיוצב, עם אפשרות לטעית זליגה בהספק הדרש   .כא
עית המצברים תהיה רצופה, אוטומטית ועוקבת אחר מצב  לאספקת כל הדרוש לכל המערכת. ט

הטעיה של המצברים בכל עת. כדי להתריע על מצב חירום, כשהמערכת פועלת על המצברים, תופיע  
קולית. יחידת ספק הכח תכיל הגה מפי מתחי יתר למוע תפקוד לקוי או -בלוח התצוגה אזהרה אור

דת הבקרה תצויד במצבר ובמטען להפעלת המערכת במקרה זק שעלול להיגרם דרך כיסת המתח. יחי
שעות מרגע התקלה. בתום זמן זה, על המערכת להפעיל אזעקה לפחות  72של הפסקה ברשת החשמל,  

דקות וספות. כאשר תהיה הפסקה באספקת החשמל, יחידת ספק הכח תחבר את המצברים,  30
דת הבקרה תמשיך לפעול כרגיל. אפיוי והמערכת תפעל כרגיל. כשאספקת זרם החשמל תתחדש, יחי

הטעת המצברים יתוכתו בהתאם לתוי יצרן המצברים. יתן יהיה לקבוע את סוג הסוללות (ג'ל, 
  עופרת ,יקל קדמיום). זמן 

  

הטעיה תבוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת הסביבה של המצברים, לאחר פריקה מלאה של   .כב
שעות. מערכת הטעיה תברר   24מקיבול המצברים תוך  80%להטעין  מצברים תהיה למערכת היכולת 

  את מצב טעית המצברים. 
  

המערכת תתריע על   MA400שע' זרם הטעיה עדיין מעל  96לווידוי קיבולת טעיה תקין (אם במשך   .כג
  תקלת קיבולת מצברים). 

  

 מושחלת  בלבד,  NHXH FE180E90כבילת המערכת לכל אורכה תהיה מכבילה חסית אש מסוג   . כד
 בציור חסין אש

  

  לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:    .כה
  

  הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה.   . כו
  

אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה. במקרה זה, תידלק ורית אזהרה לאות שמערכת הצפירה   .כז
  מותקת.

שלא בעת אזעקה, הרי במידה ותיכס אזעקה בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או 
  וספת, תחזור האזעקה הקולית ותפעל באופן אוטומטי.

, תחזור כל המערכת לקדמותה, כולל כוות RESETוסף על כך, עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על 
  לפעולה של מערכת הגילוי וההתראה הקולית חזותית. 

  

  . RESET -זעקה אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר א  .כח
  

  אפשרות להתממשקות במערכת חרום:  .כט
יתאפשר חיבור שי גלאים מאזורים פרדים בהצלבה, כך שהגלאי הראשון שיפעל, יפעיל את מערכת  

האזעקה, אך הפיקוד להפעלת מערכת החירום לא יפעל אלא רק לאחר שיפעל גלאי וסף בכל אחד 
  משי האזורים.
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ולת מערכת החירום בפועל. את ההשהיה יתן יהיה לכוון לכל ערך תיתן השהיה בין האזעקה לבין פע
  זמן רצוי. 

  

בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת, תיקוי רגישות של כל גלאי וגלאי בהתאם לתאים   .ל
 המשתים, קבלת איפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי והצגתה על פי מדפסת.

  

במשטרי עבודה שוים כמו יום/לילה או לפי משטר שעות, חגים  אפשרות תכות המערכת לעבודה   . לא
  וכדומה. 

  

  אפשרות תכות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שוות בהתאם למשטרי עבודה משתים.   .לב
  

  "בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח הבקרה בצורה קולית/חזותית.  .לג
  

אוטומטי   RESETצופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי, אולם יעשה הפעלה לצורך יסוי. במצב זה יפעל   .לד
תוך מספר שיות לאחר הפעלת הגלאי. הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח למצב פעולה  

  רגיל.
  

יתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים. הפסקה  כזו תתריע על הפסקת האזור   . לה
  בלוח הפיקוד והבקרה. 

  

  צופר אזעקה    .לו
צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפי שריפה. במקביל יופעלו צופרים אחרים במבה. 

יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה  של ביטול פעולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה 
  של ביטול פעולת הצופר תידלק ורית סימון ויופעל זמזם תקלה. 

  זעקההפעלת חרום בעת א  . לז
לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר ביטול כל אחת מפעולות החירום. ביטול 

כזה ידליק ורית משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה. חלק מההפעלות יישארו עד לחיסול התקרית 
  וחלקן יפסק כעבור מספר שיות ויחזור שוב בהגיע אזעקה וספת.

והבקרה יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות המפקח. חייגן זה יחייג אל לוח הפיקוד   . לח
בשיטה אוטומטית למיויים אשר יקבעו, וימסור הודעה מוקלטת של שריפה בבין הדון. ההודעה 

 2תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מעה טלפוי. החייגן יתוכת, כך שיחייג ביום רק לאחר התראת 
  אחר שעות היום, בשבתות וחגים, יחייג לאחר התראת גלאי אחד ויותר.גלאים ויותר. ול

  

האירועים האחרוים אשר יתן יהיה לקבל הדפסה של   600המערכת תאגור בזיכרון פימי את   .לט
האירועים השוים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן, אירועים שטופלו בציון מועד וזמן, 

  מועד זמן, תקלות במערכת ואירועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן.מערכות חרום שהופעלו בציון 
  

 סדר הפעולות במערכת יקבע על פי החיות  הבטיחות.   .מ
  

  לוח וריות עזר במערכת:   .מא
  

  במערכת ימוקם פאל וריות איטגראלי המספק אידיקציה על המצבים הבאים:

  כאשר כיבוי אחד בגז פועל.  -ורית כללית  -

  כיבויים בגז פועלים. 2כאשר  -ורית כללית  -

  כיבויים בגז פועלים. 3כאשר  -ורית כללית  -

  או לחליפין ורית כללית מהבהבת לאט מסמת כיבוי אחד  הופעל  -

  מהבהבת מהר מסמת  שי כיבויים הופעלו  -
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  דולקת באופן קבוע מסמת שהופעלו שלוש כיבויים ומעלה.    -

  כאשר צופרים מוטרלים.  -ורית כללית  -

  כאשר כיבויים מוטרלים.  -כללית  ורית -

  כאשר יחידות הפעלת  מזו"א/מגטים וכו' מוטרלים. -ורית כללית  -

  ורית תקלה איה משמשת כתחליף לוריות ה"ל.  -
  

  רמות גישה למערכת:   .מב
  רמות גישה שוות, לפי קודים שוים.  4למערכת ייתו 

אפיוים. כך שאיש אחזקה, מהל אחזקה, הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשות 
  טכאי שרות או כל משתמש אחר, יוכלו לשות אפיוים ע"י קוד משלהם. 

  

  למערכת תהיה אפשרות להעביר תוים למסך מחשב לפי מפות גראפיות.  .מג
  

כתובות, ללא כל שיוי במערכת  50,000ישה אפשרות להפוך את המערכת לחלק ממערכת כוללת עד   .מד
ה אפשרות לשלב מערכת כריזת חרום, כך שהרמקולים המחוברים יפעלו אוטומטית בזמן  הקיימת. יש

 אש וישמיעו הודעות מוקלטות לאזורים השוים. 
  

  אחוז רזרבה. 30המערכת תכלול כמות הכתובות הדרשות לכל השטחים הציבוריים כולל   .מה
  אחוז רזרבה. 30וכן בכל עיבה יהיה 

  

 גלאים  .מו
  

 או שווה ערך מאושר  טלפיירמתוצרת –גלאי אופטי אלוגי  )1
 הגלאי יהיה בעל אישור מכון התקים הישראלי.  UL-268הגלאי יהיה גלאי אלוגי ושא תקן 

הגלאי  יאפשר למערכת ביצוע בדיקת רגישות, תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתאי 
 ו: יום/לילה וכדומה. הסביבה המשתים ועבודה במשטרי עבודה מתוכתים כמ

 הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי, עם מקור קבוע של אלומת אור המופק מפוטו דיודה. 
 הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור. הגלאי מצויד במגון עצמי המוע אזעקות סרק. 

חות או המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך, על מת למוע הפרעות חשמליות כאשר מותקן בלו
 בקרבת מוליכים חשמליים. 

 העשויים להיגרם ממשדרים אשר עשויים להימצא במקום. RFIהגלאי מוגן מפי הפרעות 
מעלות צלזיוס ללא כל קשר   57הגלאי מצויד ביחידה תרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה של 

 לעשן. 
עם  ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היויזציה או החום ויהיה מסוג 

  מגון לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח. 
  הגלאים יותקו בכיסוי מלא גם בחדרי חברת חשמל. 

  

  או שווה ערך מאושר טלפיירתוצרת  –גלאי חום וקצב עלית טמפ' אלוגי  )2
מעלות צלזיוס. בוסף לכך, יגיב הגלאי לעלית טמפרטורה  57הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של 

  מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאיו עולה על דקה אחת. 6.7של 

  .ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יויזציה ויהיה מסוג 

  U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה ושא תו תקן 
  וכן  אישור מכון התקים הישראלי {מת"י}

  

  מאושר  או שווה ערך  טלפיירגלאי משולב אופטי/חום תוצרת  )3
  כתובות ברכזת. 2אלמטים בלתי תלויים ויהווה  2גלאי יכיל 

  ). UL(חלון  FT/3.7%עד  FT/0.2%רגישויות לעשן בגלאי אופטי יועו בין   •
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קבוע, בוסף לכך ייתן התראה  C0 58רגישות גלאי חום יגיב לטמפ' סבירה של   •

ו עולה על דקה  מעל הטמפ' הסביבתית במשך זמן שאיC 0 10 לעליית טמפ' של 
  אחת.

  ללא בסיס. IP 65דרגת הגה   •

  U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  ושא תו תקן 
  וכן  אישור מכון התקים הישראלי {מת"י}

  

או שווה ערך מאושר הגלאי יהיה גלאי אלוגי ושא   טלפיירגלאי עשן יויזציה אלוגי תוצרת  )4

.וכן אישור מת"י הגלאי יאפשר למערכת לבצע רגישות רציפה, ביצוע תיקון UL-268תקן 
אוטומטי של הרגישות בהתאם לתאי הסביבה המשתים ועבודה במשטרי עבודה מתוכתים 

  מראש כמו: יום/לילה וכדומה. 
וע חדירה של חרקים או חלקיקי אבן גדולים אשר גורמים מת למ-הגלאי מוגן ברשת מסביב על

 לאזעקות סרק.
משדות  הובעים  ורעשים  לחות  טמפרטורה,  של  משתים  בתאים  יציב  באופן  יעבוד  הגלאי 

  אלקטרוסטאטיים המצאים בקרבתו.

 RESET ALARMאשר תדלוק בזמן הפעלת הגלאי, עד שיבוצע    LEDהגלאי מצויד בורית קבועה  
 לוי האש.מלוח גי

 מיקרו אמפר ומילי.  56הגלאי צורך בזמן רגיעה זרם שאיו עולה על 
ראש הגלאי מובטח בעילה מיוחדת לבסיס על מת לא לאפשר לאשים שלא הוסמכו, לפרק את 

 הראש מהבסיס.
מסוג   בסיס  יהיה  גלאי  כל  של  הבסיס  הגלאי.  תקיות  לציון  ויזואלי  במגון  מצויד  הגלאי 

ADDRESSABLE   ורית גלאי  מכל  להתקין  אפשרות  קיימת  הזיהוי.  כתובת  לקביעת  מגון  עם 
 אזעקה מרחוק. יתן לחבר ורית אזעקה משותפת לקבוצת גלאים, באמצעות שי מוליכים. 

  כדרש.  U.L. 268הגלאי והבסיס, כל אחד בפרד, ושא תקן 

  . 41פרק  U.L. 268טמפרטורת העיבוד והלחות שבהם עומד הגלאי, הים ע"פ דרישת התקן 

VERIABLE AMBIENT TEMPRATURE TESTS)(   
התראה  תהיה  כאשר  תתריע  הצפצפה  צפצפה.  עם  בסיס  להתקין  יהיה  יתן  וידרש,  במידה 

ה מכותבת, אך  מהגלאים בחדרים הסמוכים, משי צידי החדר. הצפצפה תופעל ע"פ דרישה ותהי 
  הכתובות. כלומר, כתובת הגלאי כוללת את כתובת הצפצפה.  1,000 -היא לא תיכלל ב 

  

 או שווה ערך מאושר  טלפיירגלאי להבה תוצרת  )5
וכן  אישור מכון התקים הישראלי {מת"י} הגלאי  U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  ושא תו תקן 

הבה באותם המקומות אשר בהם אפשרית ומיועד לאתר ל  UV\IRיהיה גלאי משולב מסוג  
  שריפה ללא יצירת עשן אלא להבה. בטכולוגיה של איפרא אדום.

  
  וולט ז"י.  20-30מתח עבודה 

  UV/O. 185 to 0/245 micronsטווח 

1850 to 2450 angstroms 
IR/4/2 TO 4.7 microns 

Gasoline Fire @ 50 FT. '1 X '1     רגישות  

Fire @ 100 FT. JPA '2 X '2       
Fire @ 150 FT. JPA '10 X '10 

Or 3.0 seconds, selectable 0.5  זמן תגובה  

)to 750C-400) F 0 167 to F 0 -40     'טווח טמפ  

RH 95% to 0            טווח לחות  
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 גלאי חום לתאי סביבה קשים.  )6
"י} גלאי וכן  אישור מכון התקים הישראלי {מת U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  ושא תו תקן 

  עם טמפרטורה קבועה של   65IPחום להתקה חיצוית עם דרגת הגה 

F1900  כולל יחידת כתובת כדוגמת תוצרתThermotech  194דגם  – AW – 302   או שווה ערך
  מאושר מאושר ע"י המזמיה. ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת.

  

 רך מאושר.או שווה ע GOLDEX LD52RT V0\V1גלאי עשן מדגם אלומה תוצרת  )7
וכן  אישור מכון התקים הישראלי {מת"י} הגלאי  U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  ושא תו תקן 

מורכב ממשדר ומקלט, עובד עם קרן איפרא אדום שמדדת ע"י המקלט הקובע את עוצמת 
  האפלה הגרמת ע"י חלקיקי עשן.  

כאשר עוצמת הקרן במקלט יורד מתחת לערך מסוים מתקבלת התראה בלוח הבקרה. ליד כל  
  גלאי תותקן יח' כתובת.

  .DCוולט  18 - 36דה מתח עבו  •
  מ' 120מ' עד  9.1טווח עבודה   •
  מ' 18.3רוחב כיסוי קרן עד   •

  

 או שווה ערך מאושר טלפיירגלאי עשן  פוטו להתקה בתעלות מיזוג אויר תוצרת  )8
  וכן  אישור מכון התקים הישראלי {מת"י} U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  ושא תו תקן 

היחידה מקבלת דוגמא של אוויר מן התעלה, מעבירה אותה לתוך תא שבו ממוקם הגלאי, 
במידה והאוויר מכיל ריכוז גבוה של עשן הגלאי יופעל ויראה התראה חזותית בעזרת ורת  

וכן התראה ללוח  אידיקציה שתחובר במקביל אליו ותותקן בצורה חיצוית וראית לעין, 
  הבקרה. גלאים אלו יכילו אמצעי לכיוון רגישות. ליד  כל גלאי תותקן יח' כתובת.

  
  וולט ז"י.  18עד  36מתח עבודה   •

  m/min 1220עד   122טווח מהירות אוויר   •
  50   0עד  0 0טווח טמפ' עבודה   •

  

  ר:או שווה ערך מאוש PHSC-190EPCדגם  PROTECTOWIREגלאי כבל תוצרת חברת  )9
גלאי כבל מיועד להתקה  באזורים כגון תעלות כבלים המצאות במהרות כבלים תת קרקעיות  

  ,מקומות פתוחים ,כבלי חשמל במחסים, מערכות תעופה ,מחסי דלק,לוחות חשמל וכד'

, או שווה ערך מאושר כולל כל אביזרי PHSC-190EPC דגם  PROTECTOWIREתוצרת 
הכבל. עקרון הפעולה יוגדר לפי אזורים. מחיר הכבל יכלול את הגילוי הדרושים להתקת גלאי 

האביזרים להתקתו. קופסאות החיבורים יצוידו ביחידות כתובת מתאימות ויהיו עם דרגת  

  לכל איזור תחובר יח' כתובת. IP65הגה 
  

 בסיסי הגלאים:  .מז
שי. הבסיס יהיה מתאים הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג 

 ANALOG ADDRESSABLE TRUE ALARMלגלאים אלוגיים ממועים עם התראת אמת (
DETECTORS.כל גלאי יהיה עם כתובת .(  

הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה. הגלאי יכלול ורית אידיקציה 
  אידיקציה מקבילה.  מהבהבת בזמן פעולת הגלאי. תהיה אפשרות חיבור ורית

  

  פל חיווי ובקרה:  .מח
הקבלן יספק פלי חיווי ובקרה משיים אחד בפל הכבאים והשי בחדר מתח מוך או בחדר אב בית. כל 

תווים לציון ההתראות  40 -שורות ו 2אלפא ומרית בעברית בלבד של  LCDיחידה תכלול תצוגת 
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תציין את המיקום המדויק והשורה התחתוה והאזעקות ממרכיבי המערכת השוים. השורה העליוה 

בעברית, תכלול כל יחידה  LCDתציין סטאטוס ואירועים ממרכיבי המערכת השוים. בוסף לתצוגת 
כן, כולל הלוח מפסקים -ורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמו

  וכו'. RESETלהדממת צופר, למצב בדיקה, 
תפעל  במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר יאפשר המשך פעילותה היחידה 

  שעות. 72של המערכת למשך 
כאופציה יתאפשר שילוב מודולי חיווי קוליים ביחידה, לשימוש כיחידת בקרת כריזה בטיחותית. 

עגל הגת מערכת  המערכת תאפשר חיבור מספר יחידות חיווי ע"ג הרשת  וע"פ דרישה או, לשם יצירת מ
  וסף, מכשל חיווי. 

  לוח סיופטי   .מט

ויישאו תו   1220מהדורה אחרוה ותקן ישראלי ת"י  ANSI/UL  864הלוח הסיופטי יעה לדרישות תקן 
  תקן בהתאם. הלוח יותקן (ימוגן) בתוך קופסת פח מתאימה, בעלת דלת עם חלון שקוף ומעול בחזית.

  הלוח יהיה מסוג דיגיטאלי. בכל מקרה של גלאי מזעיק יציג הלוח את כתובת הגלאי.
  על הפעלת המערכת.במקרה של הפעלת מערכת כיבוי תוצג גם הודעה בעברית 

 לחצי אזעקה וכיבוי   .נ
, הלחצים יהיו בעלי יחידת 6חלק  1220מהדורה אחרוה ות"י  ANSI/UL 38הלחצים יהיו מאושרים 

  כתובת.

במקומות בהם מותקת מערכת כיבוי בגז, יותקו לחצים מכותבים להפעלה ידית של מערכת  •
  הכיבוי.  

  ס"מ. 160התוכיות בגובה של הלחצים יותקו במקומות כמפורט על גבי  •

הלחצים יהיו מדגם משיכה, מוגים למיעת הפעלתם בשוגג, ויותקו עם שילוט מתאים (בעברית)  •
  להפעלת הלחצן. 

  

 וריות סימון  .נא
בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור, ארון, לוח חשמל, בחלל תקרה תלויה, בחלל רצפה צפה וכו' 

חיצוית מבסיס הגלאי. הורית תפעל במקביל לורית הסימון בבסיס הגלאי.תותקן ורית סימון 
הורית תהבהב/תדלוק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל. הורית תהיה מופעלת בזרם מוך ללא   

כל ורית   מקור מתח חיצוי ותכלול עדשה מגדילה שתאפשר לחזות בדליקתה בזווית רחבה וממרחק.
  וט מתאים המתאר את מקום הגלאי.סימון תותקן עם שיל

 
  צופרים   .נב

. הצופרים יתאימו לעבודה 1חלק   1220מהדורה אחרוה ות"י  ANSI/UL 464הצופרים יהיו מאושרים 
במערכת מכותבת (עם יחידת כתובת) ויהיו צופרים אלקטרויים. הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול, 

מטרים  3דציבלים לפחות במרחק של  90פרים תהיה שופר וכן אוסצילטור פרד לכל צופר. עוצמת הצו
מהצופר. הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה ל"השתקת צופרים". מתח 

  הפעלת הצופרים יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל צריכת זרם מוכה. 
ויפעל במקביל להפעלת  שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק איטגראלי לצופר צץכל הצופרים יותקו עם 

מטרים לפחות. גם  30פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור ממרחק   60הצופר. קצב ההבהוב 

  למערכת.  RESETלאחר שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הצץ להבהב ולא יפסיק עש שיעשה 
בטון שוה)  בחדרים בהם מותקת מערכת כיבוי בגז יותקן, בוסף לצופר האזעקה, גם צופר פיוי  (

ומתחתיו שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר פיוי, מערכת כיבוי אש הופעלה, יש לפות את החדר 
  מידית", במקביל יהבהב שלט מחוץ לחדר: "בחדר הופעלה מערכת כיבוי בגז".

ליד ארוות חשמל בהם מותקת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר שחרור הגז. תחת הצופר  
  מערכת כיבוי אש הופעלה בארון חשמל".  –קן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור גז יות

  

 חייגן טלפון אוטומטי  .נג
מויי טלפון וסידור מתאים למסירת הודעה   4 -יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ל

  לדרישת המזמיה.מוקלטת כולל שמירת קו. מספרי הטלפון בחייגן יהיו תוים לשיוי בהתאם 
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חייגן הטלפון יחובר בכיסת קווי הדואר באופן שלא יהיה תלוי בפעולת מרכזית הטלפון או  
  מהמכשירים עצמם. 

  חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:

  קו מבצעי.  –שרות מכבי האש  

 .שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום  
  העבודה של המערכת המפורטת לעיל. פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר 

החייגן יפסיק את פעולתו   החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק".
מויים קבועים מראש. אורך ההודעה   6 -סיבובים, בכל סיבוב הוא יחייג ל 5האוטומטית לאחר 

  שיות לפחות.  30היוצאת למויים יהיה 
זרם ההפעלה של החייגן יהיה זהה לזרם החרום של יח' החרום בלוח הפיקוד ובעל צריכת זרם מוכה       

VDC 24.  

 
 לחיבור גלאי הגז אל רכזת גילוי האש  20mA-4יח' כתובת אאלוגית   .נד

יותקו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש כגון: גלאי גז בוטן, פרומן,  4-20mAיח' כתובת אלוגית 

  .COמן, מי
רמות , (גבוה , ביוי , מוך) ובכל רמה אחד מארבעת המצבים   3 -יח' הכתובת יכולה לקבל התראות ב

  אש, בטיחות, בקרה, תקלה. 
כל התוים שמרים ביח' הזיכרון של המערכת כך שאפשר להעביר את התוים בצורה גראפית 

איטגראלי של גלאים  לגילוי גז דרך יח' בתקשורת למערכות אחרות . מערכת גילוי האש תאפשר חיבור 

  לחיבור גלאי גז.     ULאלוגיות   מכותבות המערכת תהיה מאושרת  

 
 RS-232ממשק תקשורת   .נה

דו כיווי להתחברות מערכות בקרת מבה ביפרים   RS-232פורטים ממשק  5יתן יהיה לשלב עד 
  מדפסות.

ת כל מערכות גילוי אש ועשן  לצורך העברת . יתן יהיה לרשת א  RS-485רישות מערכות גילוי אש 
איפורמציה  ברשת תקשורת אל מרכז שליטה ובקרה יתן יהיה להוסיף ולהרחיב  את המערכת בכל 

מערכות ברשת תקשורת  396שלב ולשלבה ברשת התקשורת הקיימת. הרשת תאפשר שילוב של עד 

  . TOKEN RINGבארכיטקטורת 

  , כבילה אופטית, כבל טלפון. RS-485תבצע בכבילות שוות כגון: תווך התקשורת בין הרכזות יכול לה
  

 שפופרת טלפון כבאים ייד  .נו
שפופרת טל"כ ידית תותאם למערכת טלפון החירום. הכסה של תקע שפופרת ידית לג'ק ישלח אות 

לרכזת האש שבאופן קולי וחזותי תציג מצב אוליין, וישמע אות צלצול בשפופרת הידית. טלפון  
) שפופרות  יד פעילות אוליין   7רום הדו כיווי של מערכת החירום יתמוך במיימום של שבעה ( החי

  ללא ירידה בעוצמת האות.
  

  טלפון חירום קבוע  .נז
קופסת הטלפון תהיה צבועה אדום ובפרוש תכוה טלפון חירום. עריסת שפופרת הטלפון תהיה בעלת 

ע בפל ישלח אות ללוח הפיקוד שבאופן קולי וחזותי מתג כזה כך שאין צורך בשפופרת התקרבות או מג
)   7יציג מצב אוליין של אותה קודה. מערכת טלפון החירום הדו כיווית תתמוך בלפחות שבעה ( 

  שפופרות קבועות פעילות אוליין ללא ירידה בעוצמת האות.
  

  ) T.S.Wמרכז שליטה ובקרה ממוחשב ( 34.01.13

אשר יאפשרו לחבר את המערכת אל  מרכז  שליטה  ובקרה  RS-232יציאות   2מרכזית גילוי האש תכלול 
  ממוחשב אשר יאפשר הצגה גראפית של כל ההתרחשויות בזמן אמת ע"ג צג גרפי {מויטור}  

  ) T.S.Wמערך גילוי אש משולב ברשת תקשורת עם מרכז שליטה ותצוגה גראפית (
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לשילוב מבוקר בזמן אמת, של מערך רכזות גילוי אש מסוגים שוים ברחבי  המערכת הדרשת, מיועדת
קמפוס. המערכת תאפשר קישוריות בין רכזות גילוי האש באמצעות ציוד תקשורת ועל גבי תווך כגון סיב 
אופטי ו/או כבל שזור ומסוכך. המערכת תאפשר שליטה ובקרה מרכזית באמצעות יחידת תצוגה גראפית 

) על כל מרכיבי המערכת כולל כריזת החרום. יתן יהיה לשלב מגוון רכזות רחב כגון T.S.Wממוחשבת  (
  רכזות קובציואליות, רכזות ממועות ורכזות ממועות אלוגיות.

כיחידה איטגראלית, לשידור הודעות חרום  -המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום 
והפרוזדורים. המערכת תאפשר העברת הודעות סלקטיביות לכל והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים 

אחד מהאזורים בפרד או לכל האזורים  וכל השטחים הציבוריים יחד. בחירת אזורי הכריזה תתבצע  
  מהרכזת המקומית או מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה או בדלפק המודיעין. 

ובלתי פרד ממה. על החברה המספקת את ציוד  המערכת תכלול טלפון כבאים כחלק איטגראלי
  ומתקיה אותו, להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד. 

הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוי והן כל המרכיבים האחרים, ישאו 
  לפחות שיים מהתקים הבילאומיים הבאים:

 . UL  .א
 .FM  .ב
 .ULC  .ג

ידי מכון התקים הישראלי. הספק מתחייב שכל חלקי -אושר עלבוסף לאישורים ה"ל, הציוד יהיה מ
המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוי והן כל המרכיבים האחרים מופיעים בפרסומים האחרוים של 

  מכוי תקיה אלו. 

  NFPA. -ועל פי דרישותה 3חלק  1220פי התקן הישראלי -התקת המערכת תבוצע על
  

  מסמכים ישימים
  ת את הציוד ומתקיה אותו, לצרף:על החברה המספק

  מפרט טכי של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים.  .א

  ספר הוראות הפעלה, בדיקה, יסוי ואחזקה.  .ב

  והתקן הישראלי. UL  -תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עוה לדרישות ה  .ג
  

  FM‐200מערכת כיבוי אש  34.01.14

  כללי
מערכת הכיבוי היה חלק איטגראלי ממערכת גילוי האש והעשן. המערכת תתוכן, תותקן, תיבדק 

. מפרט טכי זה, משלים את המפרט הטכי למערכת גילוי וכיבוי אש, NFPA-2001 -ותתוחזק בהתאם ל
  ומהווה חלק בלתי פרד ממו.

  ודרישות כבאות:  1220עפ"י תקן ישראלי 

  ה תותקן מערכת גילוי אש אמפר ומעל  63בכל לוח מ 
   ה 63בכל לוח מעליתוק מקור הזאמפר תותקן מערכת גילוי אש הכוללת הצלבה ו 
  ה וכיבוי בגז  100בכל לוח מיתוק מקור הזאמפר תותקן מערכת גילוי אש הכוללת הצלבה ו

  אוטומטית 

  בפח הדרש ע"פ התקן. FM-200מערכת כיבוי בגז 
  

  הפעלת המערכת
  תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות: הפעלת המערכת 

  י גלאים דרך לוח הפיקוד.  -  אוטומטיתבאמצעות ש  

 יתבאמצעות לחצן חשמלי.  -    יד 
 יתית.  -    ידבאמצעות פעולה מכא  
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המערכת תתוכן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל, תוכל להמשיך לפעול. בלוח הבקרה  
  צמית, לתקלה והפעלה. בקרה ע -תהייה אידיקציה לתקיות המערכת 

  

  גז הכיבוי 

. חובה להציג אישור  FM-200  –כדוגמת גז  NFPA-2001, מאושר CLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג 

  .  FM-200למקור ממו קה גז הכיבוי 
  

  הצרת 

בהתאם להרצת המחשב אשר תאושר ע"י המפקח. הצרת   SCHDULE 40הצרת תהיה מפלדה מגולוות 
וחירי הפיזור, יחושבו ויותאמו  לתקן הרלווטי באמצעות מחשב. עיגון הצרת לתקרות  ולקירות, יתוכן 

ויבוצע תוך התחשבות בעומסים הסטטיים והדיאמיים שיופעלו בקודות העיגון, בעת הפעלת המערכת. 

, או S.Bאו  ULיסוד ובצבע עליון אדום. מיכלי הכיבוי יהיו מאושרים  הצרת המגולוות תיצבע בצבע 

ULC.  
  

  הרכב המערכת
  המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן: 

  מיכל/מיכלי גזFM-200 .דרשתבכמות ה  

  .מערכת הפעלה חשמלית  

  .שסתום לפריקה מהירה  

  .רת הכיבויור יציאה גמיש בין המיכל לצצי  

  .חובק לעיגון המיכל  

  יות ובריכוז של  10חירי  פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה עללכיבוי והצפת חלל    8.6%ש
  החדר או לוחות החשמל. 

  .מד לחץ  

  .חושת, מחושבת ומותאמת לכיבוי חלל החדר או לוחות החשמל רת פלדה אוצ  

 מערכת כיבוי אוטומטית באבקה  

  ו ע"פ תקןו ויבמכלי האבקה יתוכNFPA 17A   ויהיו מאושריםUL,FM   

  46המיכל יהיה בקיבולת של עדlb   מ"ר.  12ויכיל אבקה כימית יבשה המיועדת לכיבוי של עד  

  רת ומתזים מאושריםהמיכל יתחבר באמצעות צUL  .לחלל המוגן  

  מות על כבל התח מראש המיכל לחלל המוגן.הפעלת המיכל תתבצע באמצעות יח' תרמיות המותק  

  .המיכל יצויד במתג זרימה המתריע למערכת ג"א בזמן הפעלתו 
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  ובקרה   תקשורתמאוד,  מתח מוך  -  35פרק 
  כריזה   35.01

  האמריקאי. ULמערכת הכריזה תהיה משולבת עם מערכת גילוי האש עפ"י תקן 
  אחוז.  30הגברה ברזרווה של תותקן מערכת כריזה משולבת עם מערכת גילוי האש, הכוללת 

  11חלק ג' ובפרט לגבי שיטת ההתקה המצוית בסע'  1220מערכת הכריזה תתבצע בהתאם לתקן  

 ללוח הבקרה העיקרי. דרישות מיימום למערכת כריזה :  -slaveמערכת הכריזה תעבוד עצמאית או כ
  .1500VRMSואט, מגבר אודיו  1500הספק   .א

  בלבד.   Class Aובחיווט  11ו  10סעיף  3חלק  1220חיווט מעגל רמקול יהיה בחיווט בהתאם לת"י   .ב

  שיות להודעה.  90רכיב זיכרון הודעות דיגיטאלי איטגראלי עם יכולת של עד   .ג

  רכיב הזיכרון להודעות יהיה יתן לתכות ללא שימוש של ציוד וסף.   .ד

  גוג להתראה (מובה). מערכת ההודעות האוטומטיות תכלול צליל   .ה
מערכת הכריזה תכיל וריות מצב למתח, תקלת מערכת, תקלת הודעה אוטומטית, ואזעקה. מערכת 

  הכריזה תהיה מבוקרת באופן מלא כולל קווי רמקולים ושר מערכות השמע. 

  11חלק ג' סע'   1220ק' רמקולים וציוד כריזה יותקו בהתאם לתקן ישראלי   .ו
עלה לבין יחידות הבקרה, לרבות קו הטלפון לחייגן האוטומטי, יותקו חיבורים בין התקי ההפ

במובילים או בכבלים, בהתאם לדרש בחוק החשמל הישראלי, מעודכן ליום ההתקה (תוך שמירה על  
מרחקי בטיחות בין כל הרכיבים, לרבות בין מוליכים של מערכת הגילוי לבין חלקים חשופים הושאים 

ובילים תיעשה כדרש בחוק החשמל בפרק "תקות בדבר התקות מובילים",  מתח גבוה). התקת המ
  לרבות שיויים או תוספות להן וכל תקה שתבוא במקומן.

  . 728המובילים יתאימו לדרש בתקן הישראלי ת"י 
מ'. אין להשתמש  0.60-המרחק בין שי תפסים המחזיקים את המובל או את הכבל לא יהיה גדול מ

  תכת לחיבור מובילים לתקרה. בבורג וחוט מ 
הפתילים, הכבלים והמוליכים המשמשים להתקת המערכת יתאימו להחיות יצרן הציוד, וכמו כן 

  . 1155על חלקיו ות"י   473לסעיפים הרלווטיים בתקים הישראליים ת"י 
  .3חלק  1220כבלים להתקה ללא מובילים יתאימו לדרישות שבספח א בתקן ישראלי 

  ממ"ר לפחות.  0.75ים במוליכים מבודדים, שטח החתך של כל מוליך יהיה כאשר משתמש
 0.5גידים ויותר, שטח החתך של כל מוליך בגיד בתוך הכבל יהיה  2כאשר משתמשים בכבלים הכוללים 

ממ"ר לפחות. כאשר משתמשים בתעלות יהיה מעטה הבידוד על הכבלים בצבע אדום לכל אורכו. 
  היו בצבע אדום ולשימוש במרחקים קצרים. מובילים כפיפים וגמישים י

דקות לפחות, לפי התקן  120כבלי החיבור בין הרכזת למערכות פיוי עשן יהיו עמידים באש במשך  

  או לתקן שקיל לו.   DIN 4102 part 12הגרמי 
בהתקה חיצוית, המרחק שבין כל חלק ממערכת הכריזהלקווים עיליים מבודדים יהיה לפחות כקוב 

  :  להלן

  מ' מקווי טלפון עיליים; 0.60  .א

  וולט, אם ההתקה היא חיצוית;  1,000-מ' מקו חשמל עילי שמתחו איו גבוה מ 0.60  .ב

  וולט.  1,000 -מ' מקו חשמל עילי שמתחו גבוה מ 2  .ג
  אם יש הצטלבות עם קו חשמל גלוי, יש להאריק את המערכות. 

  יהיה מוגן מפי השפעת ברקים ומתחי יתר. קווי החיבור יהיו קצרים ככל האפשר. התיול מחוץ לביין
אין להתקין קווי חיבור בין התקי ההפעלה של יחידות בקרה (גלאים, לחצים ידיים, צופרים וכדומה) 

במובל אחד עם מוליכים שאים שייכים למערכת. למרות זאת מותר להשתמש בתעלות עם מחיצות 
פרדת. סלסלות כבלים (תעלות רשת) לא ישמשו  רציפות כאשר כבלי מערכת גילוי האש יהיו במחיצה

  כמובילים לכבלי גילוי אש. 
אופן ההתקה יבטיח שמירה על טיב הבידוד לאורך ימים. ההתקה תמע חדירת מים לתוך המובילים.  

  תיול המערכת בין יחידות הבקרה לבין רכיבי המערכת יהיה רצוף.  
בתיבות סעף קומתיות מותרים חיבורים מוגים מכאית וחשמלית, כגון ע"י הלחמה ושרוול מתכווץ או 

. כדי למוע העברה הפרעות מרשת החשמל, רצוי לא להתקין את קווי  מהדק מתוברג עם לשוית
  ס"מ לפחות.  2החיבור במקביל לקווי זית החשמל; מכל מקום, ישמר בייהם מרווח של 
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  בקרת קווים 
כל קווי הרמקולים ושפופרת טלפון החירום יתריעו על קצר ומעגל פתוח במערכת הכריזה וגילוי האש 

  וחזותי (וריות). באופן קולי 

  ULמגברי שמע בתקן 
וולטים ר.מ.ס. ) להפעלת מעגלי הרמקולים. מספר מגברי אודיו  25מגברי האודיו יספקו כוח אודיו ( @

יתים להתקה במארז מערכת גילוי האש, או כמערכת כריזה עיקרית, או, כגיבוי שמוחלף באופן  
  אוטומטי.

  ויספק את השליטות והמחווים הבאים: מגבר האודיו יכלול ספק כוח איטגראלי,

 Normal Audio Level LED  

 Incorrect Audio Level LED 
 Brownout LED 
 Battery Trouble LED 
 Amplifier Trouble LED 
 Audio Amplifier Gain Adjust 

כיוון של רמת השמע במגבר לא ידרוש כל כלים מיוחדים או ציוד מיוחד. המגבר יהיה בעל בקרה על  

יסות כים וכיסות ומוצאים מובBackup  כשל באחד המגברים יגרום  –(גיבוי). במקרה של כמה מגברים
  לעקיפה אוטומטית למגבר הפעיל הבא בתור.

  

  מערכת הודעות אוטומטיות 
  

כל אזור או אביזר כתובתי יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת הודעה אוטומטית מוקלטת  
ה. הפעלה של כל אזעקה תגרום להודעה מוקלטת מראש להישמע באמצעות מראש לכל הרמקולים במב

) פעמים. המערכת תכלול מיקרופון מובה לכריזה יזומה. המערכת  4הרמקולים. ההודעה תחזור ארבעה ( 
  תאפשר יכולת כריזה משפופרות טלפון החירום. 

  מערכת הכריזה תכיל את השליטות והמחווים הבאים :

 All Call LED  

 On-Line LED 
 All Call Switch 
 Local Speaker Volume Control 
 Local (Test) Speaker 

  
שליטת מעגלי הרמקולים תאפשר הפעלה או הפסקה של כל מעגל רמקול   -מחווים   \מתגי רמקול 

  במערכת.
  

  מחווים  \טלפון חירום דו כיווי מתגים 
   

  טלפון החירום יכלול: 

  ותקלה לכל "שלוחת" טלפון חירום. סימן חזותי של פעילות 
 .שליטת מעגלי הטלפון תאפשר הפעלה או הפסקה של כל טלפון חירום במערכת  
  

 רמקולים : 
   כל הרמקולים יהיו לפי תקןUL וולט  25 -יופעלו בRMS 2.0ל 0.5 -או עם תחום בחירת הספק מ   

  ואטים.

  אלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיהומי 84עוצמת שמעdb  מטר. 3במרחק  

  ימום של400תגובת תדר תהיה מי Hz - 4000 Hz  .  
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  רשת 

אזעקות ותקלות ממערכות ברשת   Modbusאו  Arcnetהפרוטוקול בין רשת לוחות בקרה יהיה מבוסס 

. אזעקות, תקלות ואותות בקרה מכל הקודות האלוגיות NCAיוצגו בלפחות לוח בקרה מרכזי כדוגמת 
  יוצפו על גבי הרשת. 

  הזת מתחים לצופרים ואביזרי מוצא יוזו מרכזת גילוי האש אליה הם מחוברים. 
י בפעולת המערכת, או, איבוד יכולת לדווח על  תקלות הארקה או קווים פתוחים במערכת, לא יגרום ליקו

  אזעקה. 
  

  אופן פעולת המערכות ברשת
  במצב של דיווח על אזעקת אש מאחת הרכזות ברשת, יופעלו הפוקציות הבאות מיידית:

 .זמזם מקומי  יופעל ברכזת ובלוח הבקרה המרכזי ברשת  

 ל המידע על האזעקה, כולל סוג ברכזת האש ובמקביל, בלוח הבקרה הראשי ברשת, יוצג בתצוגה את כ
  האביזר המזעיק ותיאור המקום שלו בעברית.

  ס המידע להיסטוריית אירועים עדיתן  1000בלוח הבקרה הראשי ברשת יוכאירועי אזעקה, כך ש
  יהיה להוציא בצורת הדפסה או קובץ עפ"י חתך סוג אירוע וזמן. 

 תן האפשרות לבצע הפעלות בין הרכזות ברשת, כך שאיסה יפעיל אביזר מוצא ברכזת אחרת.תיביזר כ  
  

  תקשורת רשת 

 Peer to( רשת מקומית ), רכזות שיחוברו מקודה לקודה ( LANארכיטקטורת הרשת תבוסס על רשת 
Peer.(  

. הרשת תהיה בעלת יכולת גילוי "פילות". בוסף, לא תהיה רכזת Modbusאו   Arcnetהפרוטוקול יבוסס 
מרכזי, לוח תצוגה או יסוד מרכזי אחר ( חוליה חלשה ) ברשת שעלול לגרום לכשל  מרכזית מאסטר, מחשב 

בתקשורת ברשת. כישלון של כל רכזת ברשת לא יגרום לכישלון או ירידה בדרגת תקשורת של כל רכזת  

(קילו בייט   312KBS  -ברשת אחרת או יתוק הרשת הרכזות יתקשרו ברשת במהירות של לא פחות מ
 לשייה). 

  

  אמצעי תקשורת ברשת  
כללי : הרשת תהיה מסוגלת לתקשר באמצעות חווט חושת או סיב אופטי. הרשת גם תתמוך בשימוש של 

תכלול אמצעי המפריד את הרכזות במקרה הלא סביר של  WIREשיהם חוט וסיב באותו רשת. רשת חווט 
הרשת תמשיך בפעילות   אובדן אספקת מתח לרכזת ברשת ע"י מעקף הרכזת הלא פעילה, כך שתקשורת

  ורמאלית.

 

  מגבר רשת : 
מטר. כאופציה, מגבר יהיה יתן  1000 -מגבר רשת יהיה בעל יכולת הגדלת מרחק של הכבל (מוצלב) ב

ואופטי יחדיו. מערכות בעלות  WIREיתן יהיה להשתמש במגבר   DB 8להגדיל את מרחק הכבל האופטי ב
  ם לא תחליפים מתאימים. הגבלות מרחק, וללא אמצעי להגברת אותות ה

  מאפייי סיב אופטי לרשת:

 Size =50 micrometers / 125 micrometers  

 Type=Multimode, Dual fiber, Plenum rated 
 Distance=maximum 4.2 dB total attenuation between 
 network nodes 
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 Connector type=ST 
  

  עמדת כריזה חרום
  ן לחצן צד להפעלה כללית בתוך תיבת עולה מוגת אטי ודל. עמדת כריזת החרום כוללת מיקרופו

  העמדה תותקן בכל קומה, ובפל הכבאים ודלפק בכיסה
  כבלים וחווט: 

  כבל רמקולים 
 מ"מ לפחות לכל אזור.         0.8כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי חושת אלקטרוליטית בקוטר של 

    כבל מיקרופון  

). בידוד המוליכים  CAT 7כל אחד(   22AWGגיד בחתך של  8כבל מיקרופון יהיה מורכב  מכבל 
וליכים, ומעטה הגה חיצוי  פי.וי.סי. בצבעים שוים, סכוך אפיפה, (רשת) מחוטי חושת סביב המ

  מפי.וי.סי. אפור המתאים  להתקות חיצויות ופימיות. 
  כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים, לא יורשה חיבור חוט ללא שרוול חיבור מתאים.

קצותיו במספרים  ברי קיימא   2 -כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב
  ים, המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכיות הקבלן. המושחלים על המוליכ

  
  מערכת אוטומטית לחלוות שחרור עשן  35.02

 ENמערכת חלוות לשחרור עשן אוטומטית תעמוד בכל דרישות התקים הישראלים ובוסף בתקן אירופאי  
התאמה  , המערכת תתממשק באופן מלא למערכת גילוי האש ולכריזה המשולבת ללא אמצעי חיבור או 12101

  מיוחדים. 
תשתית ההזה כולל קופסאות חיבורים מהדקים וכו' יהיה עמידים בפי אש בהתאם לרמת ההגה של הכבל  

אחוז ממוצא המערכת ועד למוע החלון, באחריות הקבלן לוודא  1המספק את החשמל. מפל המתח לא יעלה על 
גדולים   30%יו ברמת מעמסה של את מפל המתח ולאשר את שטחי החתך מול המפקח, מועי החלוות יה

  ממשקל החלון, כיוון הפתיחה, תצורה וכמות הפתיחה בהתאם לדרישות הבטיחות ולתכון האדריכלי.  
רכזת החלוות תעמוד בכל התקים הרלווטיים כולל תקים אירופאים ותכלול כמות כיסות מועים בהתאם 

  .20%לכמות החלוות במחוברים אליה עם מקום שמור ל 
  מזרם הצריכה של המועים המתוכים  30%זרם היציאות לכל סף ברכזת יהיה גדול ב 

לחצי הפעלת כבאים יהיו מאושרים ע"י יצרן הרכזת ויותקו בכל מקום שסומן בתכית. המערכת תשמש 
  להפעלת חלק מהחלוות לאוורור יום יומי ע"י לחצי הפעלה ממספר מקומות בביין.

  ם למערכת השחרור ובעלי כל התקים הרלווטיים.מועים יהיו מותאמי
  באחריות הקבלן להציג תכון מלא של המערכת לפי אספקתה .

  
  תקשורת מחשבים ותקשורת אחודה   35.03

ובהתאם למפרט  גבעתייםכל עבודות התקשורת יבוצעו ע"י מבצע מאושר על ידי מחלקת המחשוב של עיריית 
  העירייה. 

 מפרט תשתיות תקשורת פאסיבית -תשתיות תקשורת  35.03.1
  תכולת השירותים:

  בדקה ואושרה  לעבודה בקצבים שלחושת ש פריסת תשתית תקשורת פסיבית באמצעות כבילת

Cat7A - 1200MHZ  ,STP ומחברי קצה בתקן ,Cat6A כל הציוד תקשורת שיותקן יהיה מתוצרת .

לאופטיקה) , פדוויט לחושת ואופטיקה ופייברט (סדרת סטאר) לאופטיקה או  EDGEקוריג (סדרת 
 שר שוו"ע מאו

 וספות, כגון:  4תכיל   עמדה עבודה טיפוסית ק' רשת,  במקביל תיפרס גם תשתית עבור מערכות

 , ומולטימדיה.  WIFIמערכת ביטחון, 
 בתוך חדר השרתים ומחוצה לו יבוצעו קישורים באמצעות סיבים אופטייםMM  OM3   בתצורת

MPOחיות המזמין, לכל מסד בחדר השרתים. . הפריסה תבוצע בהתאם לה 
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  סיבים  12בין ריכוזי התקשורת לחדר שרתים ייפרס סיב אופטיM.M. OM3  בתצורתPre-
Terminated  עם מחבריMPO .  

  חושת יתן להציע תשתיות  .חושת שיותקן יהיה מתוצרת אותו יצרןכל ציוד האופטיקה וה
 מתוצרת יצרן אחד ותשתיות אופטיות מתוצרת יצרן אחר. 

 
  כלליות:  תקים והגדרות  35.03.2

  ות המופעלות   - 1121כל הציוד שיותקן יהיה תואם לדרישות התקן הישראלי "תקן ישראלימכו
בחשמל לשימוש משרדי: "דרישות בטיחות" ויעמוד בכל התקים הרלווטיים בתחום המחשוב  

והתקשורת אשר יש להם גיעה לאפיון זה ולשימושים המיועדים בשילוב האפליקציות ומערכות 
 השוות גם אם לא פורטו באופן ספציפי באפיון. ההפעלה

  בדקו ושאושרו במעבדות בדיקהו יהיו אך ורק כאלה שפריטי הציוד המוצעים ואלה שיותק
  מוסמכות ובהתאם לתקים ולדרישות המפורטים.  במעבדה חיצוית בלתי תלויה ולא של היצרן 

  ות גבוהה ומבוקרת תחת מערך  כל הציוד המוצע יהיה כזה המיוצר ומזווד בייצור סידרתיבאמי
  אבטחת איכות תקית. 

  כללים בפרוט שהוצע על ידו ואשר אושר םהקבלן לא יהא רשאי להתקין ציוד ו/או חומרים שאי
לשימוש ע"י ציג המזמין. במידה שהקבלן יבקש שיוי בהגדרות ציוד ו/או חומרים עליו להביא זאת 

כתב ומראש, לפי ביצוע ההתקה. יובהר כי המזמין היו לידיעת המזמין בכתב, ולקבל הסכמתו ב
הסמכות היחידה לאישור חריגות כ"ל. המזמין רשאי  שלא לאשר כל התקה שאיה במסגרת, ו/או 

  שלא הוגדרה מראש ו/או שלא קיבלה אישור בכתב כאמור. 

 ים שפו אך ורק מוצרים העומדים בדרישות המערכת ויאפשרו פעולה לפי התקורטו לעיל  יותק
 ולהלן.  

  

  תקים ישימים: 35.03.3

 :ים הבאיםן ותבוצע בהתאם לתקמערכת הכבילה הפסיבית תתוכ 
  

מספר 
  תקן/תקה 

  תיאור 

ISO/IEC 
11801  

 )D CLASSכבילה גרית בחצר מזמין (

EIA/TIA 
568A 

  ) CAT 5כבלים, מחברים, שקעים ולוחות יתוב ( 

EIA/TIA 
568-B.2  

  )CAT 5Eכבלים, מחברים, שקעים ולוחות יתוב ( 

EIA/TIA 
TSB-36 

  )STP  )CAT 5מפרטים וספים לכבילת 

EIA/TIA 
568-B.2-1   

  ) CAT 6כבלים, מחברים, שקעים ולוחות יתוב ( 

EIA/TIA 
568-B.2-10 

  ) CAT 6Aכבלים, מחברים, שקעים ולוחות יתוב ( 

EIA/TIA 
568-B.3 

 Laser optimized OM3)סיבים אופטיים ( 
multimode cable 
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מספר 
  תקן/תקה 

  תיאור 

 10GBASE-S, 100BASE-S, 1000BASE-S 
10GBASE-L, 10GBASE-E, 1000BASE-L, 

1G … 16G Serial Fibre Channel, 
InfiniBand 4X-SDR, 4X-DDR and 4X-

QDR, 
EIA/TIA 

604-5 
(FOCIS 5) 

  תאימות מחברים אופטיים 

IEC 61754-
7  

 MPO/MTPמחברים אופטיים : משפחת 

IEEE 
10GBASE-

SR 

10 Gigabit on multimode fibers (short 
range) 

EIA/TIA 
TSB-40 

  מפרטים וספים לכבילה 

EIA/TIA 569  .מובילי כבלים וחלוקת אזורים באתר  

EIA/TIA 606   .הלתי של תשתית לרשת כבילהיהול מסימון ול  

EIA/TIA 607   חשמליות וחיבורי סכוך.הארקות  

EN-50173 ריותדרישות ביצוע מסכמות כבילה ג  

EIA/TIA 942 תשתיות ל-Data centers 
  1907ת"י 

חלקים  

1,2,3,5 

מערכת כבילה כללית  -רשתות בזק בחצרי מזמין 
  לבייים מסחריים. 

חלק  1907ת"י 

4 
דרישות הארקת הבזק   -רשתות בזק בחצרי מזמין 

התקשורת) וההתחברות להארקה (הארקת 
  בבייים מסחריים 

  1981 –תקות החשמל (הארקות יסוד) תשמ"א  81019תקה 

  

 
הרשת האקטיבית תתוכן ותבוצע בהתאם לכל תקי תקשורת התוים הרלווטיים בפרט ובייחוד לעמידה  

 בתקים הבאים:
 

מספר 
 תקן/תקה 

  תיאור 

IEEE 802.3   טבזוגות שזוריםרשת איטר  

IEEE 802.3I  ט בזוגות שזוריםממשק איטר(10BaseT) 
IEEE 802.3u  ט בזוגות שזוריםרשת איטר(100BaseTX)  

IEEE 802.3z  ט בזוגות שזוריםרשת איטר(1000BaseTX)  

IEEE 802.3 
ae  

   (10GbaseTX)רשת איטרט בזוגות שזורים 
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מספר 
 תקן/תקה 

  תיאור 

IEEE 
10GBASE-SR 

10 Gigabit on multimode fibers (short 
range) 

 IEEE P802.3bs 400 Gb/s Ethernet Task Force 
  ים, גם אםתוי תקשורת הלמען הסר ספק, תשתית הכבילה שתיפרס על ידי הקבלן תתמוך בכל תק

 לא צוין התקן במפורש. 
  ים בקצבים עד  -קצב העברהתו ית ביותר להעברתית העדכולוגיה המובהמערכת תבוצע בטכ

10Gb חושת ו100 -לGb  - 40Gb . לאופטיקה  

 חושת תהיה מסוככת על בסיס כבלי מערכת כבילת הCAT7A )00(MHz12  ומחבריCAT6A. 
 הכבילה והציוד יתמכו ב- U-PUE .יש להציג אישורי מעבדה בלתי תלויה . 
 לקצה" בדרישות -כל מרכיבי הקצה של רשת הכבילה יעמדו "מקצהCAT6A  של תקןB.2-10-

EIA/TIA-568  ים בקצב עדתו 500(העברתMhz600 -, אישור יצרן לMhz דרש אישור ). כמו כן

 .CAT6Aרכיב לכל פריט מוצע לעמידה בדרישות 
  יותקן ציוד מתוצרת אותו יצרן ברמת ה - Chanel  והכולל אישור מעבדה לעמידה בדרישות תקן

CAT6A  לכל ,Chanel  ולכל רכיב ב- Chanel  .המוצע 
  ית להקבלן יבצע הדגמה טכ- Chanel   ,ה המוצעים על ידו (כבליםהכוללת את כל מרכיבי ההתק

פלים, מגשרים ומחברים) כולל אישורי בדיקה מעבדה מוסמכת, בילאומית בלתי תלויה וכן יבצע 

 ההדגמה לפי קבלת אישור  ההתקה לציוד.  Chanelבדיקות בוכחות ציג המזמין על 
  ים התשתית הפיזית תת -תמיכה בציוד תקשורת אקטיביי העומד בתקמוך בכל ציוד אקטיבי תיק

 שפורטו לעיל. 
  

 אישורי ציוד:  35.03.4
 יום ממועד קבלת צו התחלת העבודה, יגיש הקבלן למפקח דוגמאות של כל רכיבי הציוד לאישור.  30בתוך 

 לאחר קבלת אישור, יזמין הקבלן את כל הציוד שאושר להתקה. 
דיקות ממעבדת המפעל למפקח, הקבלן לא יעשה עבור כל תוף כבילה המובא אל האתר תוצג תעודת ב

  שימוש בכבלים ללא קבלת אישור מקדים מהמזמין, במסגרת הגשת אישורי הציוד. 
כל רכיב שמגיע לשטח ההתקה ילווה בתעודת בדיקה מתאימה של היצרן, עפ"י הדרישות המפורטות  

 במפרט הטכי.
 

 הגדרת רכיבי התשתית:  35.03.5
 תשתית חושת 35.03.5.1

  כבל תקשורתCAT7A STP  בדק לעבודה בקצבים של1200שMHZ  

   חושת, יבוצעו באמצעות כבל בתקן ,יםתו תשתיות כבילת תקשורתCat7A,8W 
STP   תבעלי תכוHFFR  .מתוצרת חברות ידועות 

  לפחות.  50%סיכוך הכבל 
  החיווט יבוצע עפ"י תקןEIA/TIA/568 . 
 רת שו על ידי הקבלן. כל הכבלים ייפרסו בתוך תעלות וציותק 
  ,י צדדי הכבל, יסמן הקבלן את הכבל בשרוולים מתכווציםת המחברים בשי התקלפ

 או לחילופין, יסומן הכבל במדבקה מתלפפת לאחר ההתקה.
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  מסוכך   RJ-45שקע קצה  35.03.5.2

  שקע הקצה יהיה מסוגRJ-45  בדק ואושר במעבדה מוסמכת לעמידה מסוכך, אשר

 . Cat 6A -בדרישות 
  דרש להציג אישור מעבדה בלתי תלויה לעמידה של שקע הקצה (קיסטון) ל– U-PUE. 
  וי על בסיס מעגל מודפס המכיל שקע בודד או זוג שקעיאביזר הקצה יהיה בRJ-45 

  –וגמת א.ד.א מסוככים המותקים באביזר משולב לחשמל ותקשורת (כד

 ). CIMAפלסט/
  :ה בסביבות הבאותהשקע יותאם להתק  

  ממ’.  55קופסא  -

  .-Gewissאמבטיה מותאמת ל -

  . -Bticinoאמבטיה מותאמת ל -

 אמבטיה מותאמת לסימה או א.ד.ע. פלסט. -
 התקה על גבי הטיח.  -

 
  מסוכך  RJ-45לוח יתוב   35.03.5.3

  8מיועד לכבלW  לאומית, מוסמכת ובלתי תלויהבדק ואושר במעבדה בימסוכך ש

 לאביזרים.  Cat 6A -לעמידה בדרישות 
  .פרד וחיבור הארקה כללייכלול הארקות לכל שקע ב  

  .יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים מצידו האחורי  

 " ה במסד19יתאים להתק.  

  מחברי  24 -יכיל מקום לRJ-45  מגעים, לפחות, כ"א בשורה אחת. 8בעלי  

 .פרדיחובר להארקת הארון/המסד, כל לוח יחובר ב  

  .דרש בכתב הכמויותי וליהיה תואם למפרט הטכ 
  .ים המאושריםיעשה שימוש בציוד מאיכות גבוהה המיוצר על ידי אחד מהיצר 

  
  כבלי יתוב (מגשרים) 35.03.5.4

  יתוב מיועד לחיבור בין שקע קצה כבלRJ-45 ת עבודה. מסוכך לבין תח  

  8הכבל יהיה בעלW .מסוכך וגמיש  

  יהכבל יעמוד בתקCat 6A, TIA\EIA 568A ,TSB 36 בכל קצה יותקן תקע .RJ-
  . CAT6Aמסוכך, מאושר  45

  .הכבלים יהיו כבלים יצוקים המיוצרים במפעל היצרן 
 י. הקבלן יוודא עם המזמין ויקבל החיה בכתב  על כל תקע  יותקן כיסוי גומי צבעו

  לגבי צבע כיסוי הגומי.

  .יתן למשכם בקלות מקצה המחבר יש להקפיד לעשות שימוש בכיסויים שלא  

  .כל מגשר יסומן בשתי קצותיו במדבקה הכוללת מס' סידורי רץ בשרוול מתכווץ בחום  

  .ים ויסופקו ע"י הקבלן עפ"י דרישות המפקחהכבלים יהיו באורכים שו 
 כל אורך, ישולמו רק בכפוף לדוח "פלוק"  אורכי הכבלים והכמויות מ"FLUKE"  

  שיתבצע בוכחות מהל הפרויקט, חתום ע"י המכשור הרלווטי. 
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 .ים עפ"י דרישות המזמיןהמגשרים יסופקו בצבעים שו 
  .כל מגשר ילווה בתעודת בדיקה מטעם היצרן 
  מלאה יסופקו אך ורק מגשרים מתוצרת יצרן מערכות הכבילה שאושר ובתאימות

 ליצרן הצ'ל. 
 

 תשתית אופטית  35.03.5.5
  הסיב אופטי לקישור בין ריכוזים/מסדים במב– INDOOR :  

 + הסיב יהיה מסוגOM3 50  מיקרון המותאם לפריסת IN DOOR הכבל יכלול .

 בקצותיו.  MPOמחברי  
  ט או שוו"עדוויט, פייברג , פיהכבל המוצע על כל מרכיביו, יהיה מתוצרת קור

 מאושר.
  הכבל יסופק לשטח בתצורה שלPre Terminated   ו על הכבלהמחברים יותק ,

 במפעל.  
  המחברים בקצוות הכבל יהיו מחבריMPO . 
   יחות ורית וללאיתן לקיפול בכל קוטר ללא שבירה של הצי הכבל יהיה כבל גמיש

 דרישה מדטורית. –בכיפוף
 .אין לעשות שימוש בכבלי ריבון 
 יו פולט גזים ועשן חומרי העיטוף החיצוים על גבי הכבל, יהיו מסוג מעכב בעירה ושאי

 רעילים בבעירה ומוגן מכרסמים. 
  הכבלים יעמדו בכוחות מתיחה, מעיכה, כיפוף וכיפוף חוזר, וטמפרטורת עבודה

  .EIA/RS455בהתאם לתקן 

  .י שילוט הכבלתועל גבי הכבל יהיה שילוט "זהירות כבל אופטי" זהה ל  

  קו בקטעים רצופים ללא כל חיבור בתוואי שבין הקצוות המוגדרים הכבלים יסופ
 כשהכבל מסומן בשילוט אזהרה וקצותיו מסומים בסימון כמוגדר בסעיף המתאים.

  הסיבים יהיו מסוגMM- bend insensitive    ימלי בכיפוףיחות מימותאמים ל ,
 ברדיוס מזערי. 

  " על גבי הכבל יוטבע סימוןFiber Optic Cable   ,שם היצרן, סימון אורך בכל מטר "
 סוג הכבל, מספר הסיבים וסוג הסיבים.

  הכבלים יסופקו בקטעים רצופים ללא כל חיבור בתוואי שבין הקצוות המוגדרים
 כשהכבל מסומן בשילוט אזהרה וקצותיו מסומים בסימון כמוגדר בסעיף המתאים.

 
 מילואות (לוחות יתוב) אופטיות   35.03.5.6

   לים לקליטת המחבריםת קסטות פהמילואה האופטית תהיה מותאמת להתק
 אופטיים. 

 יחות הקסטות במילואות לא יעלה על  0.35db קטוריש להציג אישור מעבדה  -לקו
 בילאומית, בלתי תלויה ומוסמכת לעמידה בדרישה זו. 

  המילואות האופטיות יהיו תוצרת חברתPANDUIT   ג סדרתיקור ,EDGE טפייבר ,
 סדרת סטאר או שוו"ע מאושר.

 .ת מספר  מגירות לקסטותהמילואה תאפשר התק 
  ים לעיגון הכבלים לגוף המילואה וכן לאחסוןחלקה האחורי של המילואה יכלול התק

עודפי הסיבים האופטיים, באורך של לפחות מטר אחד לכל סיב. בחלקה הקדמי של 

 Cableהמילואה יהיה מגש עבור עודפי אורך המגשרים וכן יכיל התקן 
Management יעת  בצידי המילואה. חלקה הקדמי של המגירה יהיהבעל כיסוי למ

 מגע אקראי במגשרים.
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  טגרלי מהרכיב ומהצעתי העיגון לכבלים האופטיים בתוך המילואה יהיו חלק איהתק
  הקבלן. 

  יתן למחיקה במספרים עוקבים ורית הסיב בצד המילואה תסומן בהדפס בלתי1צי-
ף "סימון משמאל לימין. בוסף לכך יסומן לוח היתוב כולו עפ"י המפורט בסעי 12/24

 ושילוט". 
  ו מתאמים כמספר הסיבים המחוברים אליו, כחלקבחזית המילואה האופטית יותק

  מהמילואה. 

 שלפת יתרון.  -אפשרות לשילוט ומיפוי של המילואה באמצעות מפה 
  אל המתאמים יחוברו המחברים האופטיים שבקצות הסיבים האופטיים עפ"י סדר

 קבוע של צבעים בכל האתר.
 ואה האופטית יהיו פתחים ייעודיים לטובת העברת מגשרים אופטיים  בצידי המיל

 בצורה מסודרת.
  .ה על הכבלים שבתוכההמילואה תכלול מכסה עילי להג 
  .ל עיוור או מגירת עודפי סיבים עפ"י הצורךלמילואה יסופק פ 
  המילואות האופטיות יהיו תואמות לסוג הכבילה המוצע ויכללו  את כל אביזרי העיגון

   LCמתאמים אופטיים  12/24תיאום הדרשים, המילואות יכללו קסטות עם וה
 דופלקס.  

 
  מגשרים אופטיים   35.03.5.7

  ים להפרדה בתצורתית י כבלים אופטייםמגשר אופטי יהיה מורכב מזוג מי

ZIPCORD  י זוגות מחבריםי קצותיהם ש(או לחליפין כבל במעטה אחד) כשבש
 כוות המפורטות במסמך זה.  אופטיים כפולים ע"פ הדרישה בעלי ת

  יעשה שימוש במחברים אופטיים מסוגLC Duplex Mini  .מתחלפים בלבד 
 פתיל הגישור יהיה פתיל גמיש- Bend insensitive פיתול וקיפול המגשר לא יגרום ,

המותאמים ליחות מיימאלי   הזהים לסיבי הכבלים  ליחות. המגשר יכיל סיבים
  ש להציג אישורי מעבדה לעמידה בדרישה זו. בכיפוף  ברדיוס מזערי. י

  מ' או כמתואם עם המזמין בעת  2,4,8פתיל גישור אופטי יסופק עם כבל באורך
 בכל צד).   2מחברים סיב אופטיים ( 4ההקבלה  וכן  

 
  -המגשר יהיה

 .יתוב עבור ביצוע גישורים על לוח  

  .לעבור ביצוע חיבור בין ציוד קצה לפ 
  וחה ללא מתיחות ומאמצים של הכבל או  באורך המתאים לביצוע הגישור בצורה

 המחברים, ע"פ תאי השטח בעת ההתקה.
 ימלית בדרשים מתשתית הסיבים לעבודה מי10 -יותאם לביצועים הGb  ויתמוך

 .40-100GB -ביישומים של  
  דקסהמגשר יהיה מסומן ע"י מספור רץ בין כל המגשרים הזוגיים ותוספת איA/B 

  לכל גיד בזוג.  סימון המגשרים בצבעים שוים יהיה עפ"י דרישות המזמין.

   ,ות ממוחשבת, שבוצעה במפעל היצרןכל מגשר יסופק עם תדפיס בדיקת תקי
 יקה. הכוללת: ביצועים, אורך ויחות, מועד בדיקה ושם עורך הבד
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 בדיקות מערכות פאסיביות תקשורת מחשבים:   35.03.6
 בדיקות לכבלים אופטיים: 35.03.6.1

  בדיקות יבוצעו על ידי הקבלן, באמצעותPower Meter   :בהתאם לתקן  

 TIA 568-C.3 (defined in FOTP -171 Method D1 (multimode) or 
 D3 (single-mode)) ISO/IEC 11801 (test according to IEC 61280-4-1 

Annex A) 
 קבלן שיעדיף לבצע בדיקות בשימוש ב-  OTDR  יבצע זאת בהתאם לתקןIEC61280-

הבדיקה  תעשה  משי הכיווים והתוצאה תהיה ממוצע הבדיקות. יתקבלו  4-1
 מטר. 100בדיקות לאורכים שמעל 

 
  בדיקות :  35.03.6.2

  ביצועTechnical Demonstration ל-Channel   לים, מגשריםעל גבי סוגי כבלים, פ
 ומחברים עם הציוד בדיקה במעבדה, לפי התקה. 

  וי מסירתם לבדיקות כל פריטי המערכת, אשר יסופקו ויותקעל ידי הקבלן, יעמדו לפ
 קבלה מסודרות.

 .ית בדיקות קבלה שתועבר לאישור מוקדם של המזמיןהקבלן יציג תכ 
  .וכחות המפקחבדיקות הקבלה יבוצעו על ידי הקבלן ב 
   בדיקות הקבלה יכללו את מרכיבי העבודה והציוד שסופקו לרבות כבילה, ציוד

 וכדו'. תקשורת אקטיבי, מערכת שו"ב 
  כל ליקוי שיתגלה בבדיקות הקבלה, ירשם בדו"ח מסכם, שיופק על ידי המפקח בתום

 הבדיקות.
  .ו את כל הליקויים הרשומים בדו"ח המסכםהקבלן יתקן על חשבו 
  ו, עם תוםותה לשביעות רצוהמזמין יאשר את קבלת העבודה, לאחר שיוודא את תקי

 י, כדרש בפרק התיעוד.הבדיקה החוזרת, ולאחר מסירת התיעוד הסופ
 

  בדיקות הקבלה יכללו לפחות:  35.03.6.3

  .הבדיקת התאמה של הציוד שהותקן והכמות למפרט ולהזמ 
  ה מסודרת וישרה בכל המערכות. שלמותבדיקות חזותיות של עיגון ברגים והתק

 המערכות והרכיבים שסופקו.
  .ולוגיות ועמידה במפרטיםבדיקות טכ 
  אליות בציוד שהותקן.בדיקות תפקוד להבטחתקציומימוש כל האופציות הפו 
 .סימון + שילוט כל הציוד עפ"י דרישות המפרט 
 .צורת חיבור מסודרת של צמות ומגשרים 
   פרד, מקצהות כל קטע כבל בה והחיבורים, יבדוק המתקין את תכובגמר ההתק

ויתעד את  Permanent Link -ל CAT-6Aלקצה, יוודא עמידה מלאה בדרישות 
 ממצאי הבדיקה לכל קטע כבל. 

  הקו יתבצעו באמצעות מכשיר כדוגמת  -מדידות ביצועיFluke Networks DTX-
1800  Cable Analyze .לכל קטע 

  ל אופטי שיותקן, הבדיקה תתבצע עד לציוד בארון השרתים. לא'יחות לכל צ בדיקות

 Db 2.06 -יאושר צ'ל בו היחות יהיה גבוה מ
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 בדיקה של כל קודה    35.03.6.4
יש לבחון ולאמת את ההתקה והתפקוד של כל קודות כיסות ויציאות (הן המורכבות 

יון בדיקת פריטים לכל ההתקים עם  בשטח  והן שמצאות בלוחות החשמל). יש למלא גיל
  תאריך ואישור של מהל הפרויקט מטעם הקבלן להגשה למהל.  

 
 בדיקת בקרים ועמדות עבודה.   35.03.6.5

תבוצע בדיקת שדה של כל הבקרים וציוד קצה קדמי )מחשבים, מדפסות, מודמים, וכד'( 
ים לכל התקן כדי לוודא פעולה תקיה של החומרה והתוכה. יש להכין גיליון בדיקת פריט

  ותיאור של הבדיקות הקשורות אליו ולהגיש את הגיליון למהל  עם השלמת הפרויקט. 

 
 בדיקות קבלה של המערכת   35.03.6.6

 אימות כל יישומי התוכה והשוואה בהפעלת הפעולות הבאות:     .א
   בקרת תאורה 
    בקרת מעגליים חשמליים  

   בקרת רבי מודדים  

  סטלציהבקרה על מערכות אי 
   בקרה על כל המערכות שיחוברו בתקשורת אל מרכז הבקרה  

 
יש לבדוק כל התראה במערכת ולאמת שהמערכת מפיקה את הודעת התראה   .ב

המתאימה ,שהודעה מופיעה בכל היעדים שקבעו (תחות עבודה או מדפסות), ושכל 
ן הפעלת פלים גרפיים, פעולה אחרת הקשורה להתראה מתרחשת כפי שהוגדר (כגו
  יצירת דוחות, וכד') הגשת גיליון תוצאות הבדיקה למזמין. 

 
בדיקה תפעולית של כל התצוגות הגרפיות הפרטיות ודיווח שהפריט קיים, שהמראה   .ג

והתוכן כוים, וכי כל תכוה מיוחדת פועלת כמתוכן. הגשת גיליון תוצאות הבדיקה 
  למזמין. 

 
משק צד שלישי שכלול כחלק מערכת בקרת המבה. ודא כי בדיקה תפעולית של כל מ  .ד

כל הקודות דגמות כראוי ששאלו, שקבעה תצורת ההתראות, ושכל הדוחות  
וגרפיקה הקשורים אליהן הושלמו. אם כרוכה בממשק העברת קובץ באמצעות 

Ethernet יש לבדוק כל לוגיקה שמבקרת את העברת הקובץ, ולוודא את תוכן המידע ,
 בר.  המוע

 
  סימון המערכת 35.03.6.7

  .ים על ידוהקבלן יבצע סימון ושילוט של כל הפריטים המותק 
  חיות תקןהשילוט יעשה על פי הTIA/EIA 606 ANSI. 
  ים. השילוט יבוצע באמצעותים יהיו בלתי מחיקים. אין לבצע שילוט בדגלוכל הסימו

 החברה.חריטה בפס בקליט, השילוט יהיה בצבעים שיתואמו עם ציג 
  השילוט של כל פריט יבוצע במיקום אשר יאפשר את קריאתו ללא צורך בהזזת הפריט

  או פריטים סמוכים. 

  .וכל הרכיבים שבפרויקט ללא יוצא מהכלל יסומ 
  י תחילתית סימון שתוגש לאישור המפקח, לפסימון הרכיבים יבוצע בהתאם לתכ

 הביצוע. 
   גדי שלות.השילוט יאפשר לזהות את הצד ההכבילה בארו 
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   ,שילוט שורת מסדים יהיה באמצעות שלט בקליט, עליו ירשם מה סימון השורה

ס"מ לפחות, צבע השילוט עפ"י החלטת  5X20"; גודל השלט יהיה  BAלדוגמא : "שורה 
 המפקח.  

  שילוט מסדים: כל מסד, לרבות כל תא במסדים מחולקים, ישולט באמצעות שלט

"; גודל BC1רון, לדוגמא:  "ארון תקשורת תוים" או " בקליט, עליו ירשם סימון הא

 ס"מ לפחות. צבע השילוט עפ"י החלטת ההמפקח.   5X3השלט יהיה 
   י הקצוות ע"י מדבקה עטופהה בתשתית האופקית יסומן בשפרש במבכל כבל ה

 בשרוול בידוד מתכווץ.
  

 המערכת תכלול סימוים של:
  חושת כלמטר.    4צמות כבלי ה 
 חושת. לוחות יתוב לכבליה 
  .יתוב יתוב ללוחות כבלי 
 .מסדי התקשורת 
 . סיבים אופטיים 
  .לים אופטייםפא  

  .שקעי קצה  

 ות שרתים מחולקים על כל דלתבחזית ובגב המסד. -מסדי שרתים וארו  

    חושת 8כבליW.  

   8מגשריW .  
  

הגדרות סופיות של שיטת הסימון תקבע על פי החיית המפקח, זאת לאחר שהובאו 
  לאישורו דוגמא מכל שיטת סימון. 

  תיעוד   35.03.6.8

  .יםהקבלן יגיש למפקח תיעוד מלא, המתאר את כל העבודה שביצע, ואת פרטיה השו

, שיתארו בפרוט את פריסת התשתיות הפסיביות, AS MADEהתיעוד יכלול תכיות 
וכל החומר הדרש לצרכי תפעול ותחזוקה, למען הסר ספק לא תשולם כל תוספת בגין 

 ."As-Madeביצוע תיק "
  תיקAs-Made  יות, התרשימים, הסברים בכתב והפרטים  יכלול אתכל התוכ

תפעוליים והטכיים המעודכים כפי שיידרשו ע"י המפקח. התיק יתבסס על התכוים 
 המפורטים כפי שהוכו ע"י הקבלן לפי תחילת העבודה ואושרו ע"י המפקח. 

  .י מועד בדיקות הקבלה בעותק אחד, לצורך אישורטיוטת התיעוד תוגש למפקח לפ 
 י וסעיפי תיק התיק התיעוד יתבסס על תכ-SOW. 
   ת לוודא את התאמתווסף, ייבדק התיעוד גם בעת ביצוע בדיקות הקבלה, על מב

 לעבודה שבוצעה בפועל. 
 ייר וכולל תקליטור  3-תיק התיעוד יוגש בעותקים מודפס בCD  .של התיעוד 
  התיעוד ייערך בטבלאותExcel. 
 :כל תיק תיעוד יכיל 

 ון:בעמוד הראש -
 .שם האתר  

  .המספר ההזמ  

 .תאריך תחילת / סיום אחריות  

  .שם הקבלן  

 .איש קשר באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד  
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 .גרסת תיעוד  

 .שי קשרים וארשימת טלפו  

 תיאור כללי, תרשים מלבים ותרשים חד קווי של מערכות התקשורת שהוקמו. -
כולל ריכוזי התקשורת, תיאור כללי של הרשת הארגוית הכללית של המזמין  -

 באמצעות מרשם מלבים, המפרט את מרכיביה העיקריים. 
תרשימי חיווט מערכות התקשורת השוות משקע הקצה דרך לוחות יתוב עד  -

, אסיכרוי וכו'). תרשימים אלה ETHERNETהציוד האקטיבי עבור כל מערכת (
  ת.יכללו מספרי פיים במחברים, צבעי סיבים אופטיים וגידי מתכ

 יה ומטרתה.  -תיאור כללי של המערכתיש לתאר במלל, את המערכת שהוקמה, מאפיי
פירוט  -כולל אך לא רק את: סוג/י הרשת/ות, מספר קודות הקצה, תשתית הכבילה 

  סוגי הכבלים, קישוריות החוצה ופירוט החיבורים לציוד הקצה. 

 .ה ושיטת הסימון במערכתתיאור מב 
  ם בין המסדים (מספר הכבלים האופטיים, כמות הסיבים סוג וכמות כבלים המקשרי

 בכל כבל, מספר הכבלים המתכתיים).
 

 התיעוד יכלול: 35.03.6.9
   :טבלה הכוללת  

 'מיקום קצה א  

 'מיקום קצה ב  

  קודת קצה סימון  

 Link Attenuation  

 .קודת קצה אורך כבל לכל 
  ות.שרטוטי התעלות, תוואי התעלות וחתכי גובה המתארים את התעלותהמותק 
 .ם ועבור כל שקע את הכיתוב בשלט הסימון ע"ג השקעמיקום שקעים וסימו  

  שרטוטיAs Made.  

  שרטוטים ב– Visio  אוAUTOCAD   .'ות הציוד כולל מידות, תכולה וכדשל ארו  

  ,ים מקוריים של היצרן לכל אחד מרכיבי המערכת: כבלים, מחברים, מגשריםתו דפי
  '.מסדים, ציוד בדיקה וכד

   ילוו (חושת ואופטי) תוצאות בדיקות הביצועים ואורכי כבלים של מערכת הכבילה

ויצורפו לעותק   Certificate Channelבאמצעות שרטוטים סכמתיים במתכות של 
 אחד של תיק התיעוד.  

 תיעוד כיול ה - OTDR  

  .ה בפועלכתב כמויות מעודכן לפי ההתק 
 י ומיקום כל ציוד  באתר.טבלת הציוד מקוטלגת בצירוף מספר סידור  

   .ספרי הפעלה ואחזקה בעברית לציוד 
 .עבור כל הציוד שמסופק (ית מקורית של היצרןספרות טכ) ה ותחזוקההוראות התק 
   התיעוד יימסר עד לשבועיים לאחר סיום הביצוע בשטח, התשלום האחרון יתבצע

 לאחר קבלת התיעוד ותוצאות הבדיקות התקיות.
 הגיש על גבי את השרטוטים יש לCAD AUTO   ות או בפורמטבגרסאות שרטוט אחרו

ידוע אחר שיובא לאישור המפקח מראש התכיות והשרטוטים יוגשו הן בהדפסה והן 
 צרובים ע"ג דיסק. 

 
  כריכת תיעוד  35.03.6.10

 .הכריכה תהיה בקלסר קשיח  
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  ,על הקלסר בחלקו העליון יש להדפיס את שם הפרויקט 
  המבצעת,    בחלקו האמצעי: שם הגוף המזמין, בחלקו התחתון: שם החברה  

  .התאריך תום ביצוע הפרויקט ומס' ההזמ  

  4גודל דפים בתיק התיעוד יהיהA . 
  יכל חריגה מההגדרות התיעוד המפורטות לעיל תובא לאישור המפקח לאישור לפ

 עוד.מסירת התי
 

 תיעוד    35.03.6.11
 תיעוד התוכה במצבה העדכי יכלול את הדברים הבאים:  

 רשימות עם תיאור קודות  .1
 רשימת יישומים  .2
 יישומים עם הערות.  .3
 תדפיסים של כל הדוחות.   .4
 רשימת התראות.  .5
 תדפיסים של כל הגרפיקה   .6
  הטמעה ואתחול של המערכת .7

 
  אחריות 35.03.7

  ה.העבודה,   -אחריות על ביצוע התשתיותים מסיום ההתקתוגדר לשלוש ש 
  חושת  –האחריות על  תשתיות הכבילהשבחדר השרתים ובקומות,  -כבילת האופטיקה וכבילת ה

שה לפחות. לאחר סיום ההתקות יבצע הקבלן תהליך אישרור   25 -תהיה  על פי אחריות היצרן, ל
י התחייבות של היצרן/ים  / מול היצרים הרלווטיים, ובסוף התהליך ימסור הקבלן למזמין כתב

  שה.  25 -ה"ל, לטובתה של המזמין, אשר יהיה/יהיו בתוקף ל
  

  מסדים 35.03.8

  דרטי קטלוגי של היצרן אוהמסד שיסופק למזמין ויותקן על ידי הקבלן יהיה מוצר מדף סט
 לחילופין מותאם על פי החיית ובקשת המזמין.  

  :ים מאושרים עבור חדר השרתיםיצרAPC  ,ריטל ,CPI דוויט ובלבד שיוצע סיסטם שלם של כלפ ,
מערכות חדר המחשב לרבות תעלות וסולמות, סגירות שדירה וכיוצ"ב לבייה והקמה מושלמת של 

 חדר המחשב. 
  ימי,  19ברוחב " -מימדיםי , בגובה  75-80פ48ס"מ חיצוU-47U  ס"מ לפי   120ובעומק של

 דרישות המזמין, כתב הכמויות והתוכיות. 
  המסד  יעמוד בתקןEIA 310D " דרטי שלומיקומי חורים. יש לסמן בצורה מודפסת  19לחיבור סט

 .  Uפסי החיבור סימוים לכל  4על גבי 
 .וסף ת שרתי פיצה/בלייד וציוד תקשורתהמסד ישמש כמסד להתק  

  גד חלודה של המסד יעבור טיפול תן אחריות יצרןגד חלודה בכל חלקיו. על כל חלקי המתכת תי5  
 שים לפחות. יש לצרף אישור יצרן. 

   ק"ג לפחות.  יש להציג אישור בכתב של היצרן לעמידה בעומס.  1250המסד יאפשר עומס סטטי של

  .  Life Timeדרשת אחריות 

  ותות  -דפית הות תהילפירוק והרכבה מהירים ללא חיבורי ברגים. פח עם חיזוקים. הדפ 
 מ"מ. 1.5 -המסד יהיה עשוי מפרופילי ברזל מרותכים עובי הפרופילים לא יפחת מ  

 " ו  19פסיבחלקו הקדמי ו  "19פסי  2מתאימים לקליטת אומי כלוב לחורים מרובעים. בארון יותק-  
כיוון פסי  ת עומק, יש לאפשרזוגות פסים להתאמ 3האחורי. בחלל הארון יותקו  פסים בחלקו 2
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לעומק הרצוי, בהתאם לציוד המותקן בארון. מבה הפסים יהיה כזה, שיאפשר העברת כבלים  "19
 ס"מ בכל צד.  -3יהיה קטן מ  בים לבין דופן הצד, והמרווח לא

 .(מסטר) ות יסופקו עם מפתח ראשי אחדכל הדלתות בארו 
  ף הארון ויאפשרו פתיחה מלאה של הדלת, כדי לא צירי הדלתות לא יבלטו לצדדים מגו -דלתות

ללא הפרעה. כיוון פתיחת  19ארוות או יותר, ויאפשרו התקת ציוד " 2להפריע בעת הצמדת 
הדלתות יהיה יתן לקביעה בעת ההתקה באתר: לצד ימין או לצד שמאל, בהתאם לצורך. בכל דלת 

ת מרותכים/תפוסים לשלדה של הארון למוע  צירים לפחות בצד הדלת, על הצירים להיו  2יקובעו ב  
 איבוד החלקים בעת החלפת/סידור דלת.

  יםפתיחת הדלת תתבצע באמצעות ידית אחת, למזמין תהיה אופציה להתקין ידיות מסוגים שו
כולל ידיות שלטות ע"י מערכות בקרה ושליטה לפתיחה מרחוק, או לפתיחה מקרוב באמצעות 

טי וכד'.  מודגש כי רכיב זה יהיה יתן לתוספת בכל שלב ולכל מסד קודן, קורא כרטיסים חכם מג
 אופציה.   – מוצע. יש להציג את הפתרוות המוצעים על ידי היצרן. 

 למסדי תקשורת ולמסדי שרתים  -לפחות 80%פח מכופף ומחורר בחירור של  –דלת חזית מעוגלת 
  פית ועם חיזוק מרכזי לכל גובה.  תהיה עשויה פח מכופף, דו  –לפחות 70%דלת אחורית מחוררתכ  

 על בוגד לצירים.  2 -כל דלת תעילה לפחות לאורך הצד המ קודות  

  ,'פח וכד ים דוגמת התראה על פתיחת דלתות, טמפרטורה, לחותת חיישהמסד יאפשר התק
איטגראלי מזיווד החיישים ומערכות הבקרה יהיו מתוצרת יצרן המסדים או אחר ויסופקו כחלק 

 הארון המוצע. 
  י, בצבעצבע  הארון יהיה צבוע בשתי שכבות, צבע יסוד ושכבת צבע חיצוRAL 9011  .שחור 
   י איכות הסביבה מערכת הגמורים תכלול ציפוי דוגמת פוספטיזציה אותהליך הגימור יעמוד בתק

 מיקרון עם אישור יצרן.  80 -ציפוי או קרמי + צבע יסוד + צבע עליון עובי השכבות יהיה כ
  יסה לכבליםימום של  -פתחי כי פתחים בגג הארון ובתחתית הארון במידות מיס"מ  10*22ש

מוגים ע"י גומיית מגן בצדי הארון במרכז הרוחב. פתח בגג הארון בחלקו האחורי המרכזי במידות 
יהיו סגורים, הפתחים   ס"מ. הארון יסופק כאשר כל פתחי הכבלים בגג ובתחתית 20*10מיימום של 

 יהיו יתים  לפירוק לפי הצורך. בפתחים שיפתחו יותקו פסי שערות. 
  ות לכיוון ע"י אומי מתיחה. 4הארון יותקן על   -כן ייצוביתרגליות ה 
 'יתן יהיה להתקין שתי יחי במסדיםPDU    0בתצורה שלU )Zero U בכל אחד מצידי המסד (

  ל צד ללא הפרעה לציוד המחשוב שיותקן במסד. בחלקו האחורי, עד שי פסים בכ

   ,יםים דוגמת מובילי כבלים, תעלות, פסי שקעים, חיישים שושילדת המסד תאפשר לחבר התק

, ההכות בשלדה יהיה בתצורת חורים עגולים ו/או מרובעים ו/ U 0 -ואמצעי עזר וספים להתקה ב
קבועים בייהם,  חורים אלה יאפשרו קיבוע או מלביים או כל תצורה סטדרטית אחרת, במרחקים 

באמצעות ברגים, אום צף או כל אמצעים אחרים עפ"י החיות היצרן. לא יתקבלו אילתורים שוים 
 לקיבוע ציוד. 

  ות.  –תעלות/סולם להעברת כבלי גישור בין מסדיםיסופק  ויותקן ע"י הקבלן בגג הארו
אשר יקבע מול המזמין. אספקה והתקה תעלת תעלות/סולם יהיו מתוצרת יצרן המסדים בגובה 

ס"מ עם פתחים תואמים בגג הארון או פתחים התואמים בדופן  30/60פח/מחורצת מגולוות 
התעלה לפתחי הארון, כולל ביצוע ההתקה, סיומת לסגירת דופן הארון הקיצוי, התעלה תותקן בגג  

 הארון ותסופק בגמר ובצבע זהה לארון. 
  יתוב ה -לוחות עיוורים לוחות העיוורים ישמשו לסגירת כל המרווחים בין פריטי ציוד ולוחות

במסדי השרתים והתקשורת. הלוחות יהיו עשויים פלסטיק. התקת הלוחות העיוורים למסד תבוצע  

 .   3Uאו  1U ,2Uבאמצעות לחיצה ויהיו יתים לפירוק מהיר. הלוחות העיוורים יהיו בגובה של 
 ה אחיד עמיד ברעידות. כמו כן באחריות הקבלן המסדים בשורה יחוברויהם ליצירת מבלספק  ב

רכיב חיבור מתכתי לקישור בין השורות, בוי כחלק בלתי פרד ממערך ההצבה של המסדים 
 ומותאם למרווחים בין שורות המסדים.

 כיים לתליה על ה0 -זוגות מוליכי כבילה אU   ה משתילכל אורך ארון רבע, שליש ושלם להתק

 מיימום.   U 4הצדדים עם טבעות מתכת להכסת כבילה בצפיפות 
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  הארקה   35.03.8.1

   חיותחיבורי הארקה של המסדים והציוד יבוצעו על ידי הקבלן, בהתאם לה
 המפורטות להלן והתקן הישראלי הרלווטי.

 י 1173פי ת"י -להציוד בכל מסד, המסד וכל המסדים כמערכת, יוארקו עה מפלהג ,
 פגיעות ברקים ולמיעת השראת מתחים אלקטרומגטית. 

  מ"מ  10כבלים בקוטר עד  8כל מסד יכלול פס הארקה עם אביזרים מתאימים לחיבור
 כ"א. 

 .ה לדרישות שלעיל ולהלןהקבלן יתקין מערכת הארקה במסדים, שתע 
 פרד, לפס ההארקות שיס 16ופק ע"י הקבלן. חתך הכבל לכל מסד יותקן כבל הארקה  

ממ"ר, בידוד צהוב/ירוק. כל כבל יחובר לבורג פרד באמצעות על כבל בורג ודיסקית 
 קפיצית. 

 קודת הארקה מרכזית מרותכת למסגרת הבסיס עם תבריג   בבסיס הארון תהיהNC-
 בעל ראש פטרייה, כן יסופק פס הארקה סטדרטי שיותקן בכל מסד.   NC-10ובורג  10

  ה עץ הארקות (כל פריטהקבלן יתקין את כל מכלול הארקה של האביזרים במסד במב
יחובר בפרד לפס הארקה במסד דלתות, פסי תליה, שלדה וכו').באחריות הקבלן 

לוודא כי מכלול הארקה יותקן כל שלא יפגע בהכסת הציוד לארון וכן בגובה הציוד 
 שיתן להכיס.

 PDU  Metered- ת חשמל לש32רתים  להזA  , יחידות לכל מסד, כולל  2תלת פאזי

, APCלפחות בכל יחידה, תוצרת  C19שקעי   4-ו C13שקעי   18מערך יהול מלא. 

RARITAN ,סרבר טק ,EATON  .או שוו"ע מאושר 
  

  ציוד, חומרה וביצוע עבודה  35.03.9
  

 חיווט, צרת וכבלים  35.03.9.1
     ו לשם כך ע"י הקבלן. הקבלן יהיה אחראיורות שיוככל החוטים יעברו אך ורק בצי

 לכל הזקים שעלולים להיגרם לביין באם לא ימלא אחר סעיף זה.  
  וע השראה. כל זוגהחוטים יהיו בזוגות בודדים, כל זוג שזור סביב עצמו, בכדי למ

 בצבע אחר, בכדי לשמור על רציפות החיבורים. 
 ן יקפיד על שמירת הקוטביות של הציוד בעת החיבורים.  הקבל 
   .ות אותם הם משרתיםכל החוטים והכבלים יהיו מותאמים למערכות השו 

 
 חוטים וכבלים  35.03.9.2

 Multicore Overall Foil-Shielded Cable הכבלים יהיו מטיפוס כבל טלדור 
4x6005 .כבל מסוכך, 

על הקבלן להקפיד בזמן השימוש בכבל שהצבע של החוט בכבל והכבל עצמו ישמש תמיד  
 לאותה מטרה, בכל רחבי הביין.  

הכבלים והחוטים בכל רחבי הביין יסודרו אך ורק בציורות הקיימים לשם כך, אלא אם כן  
 תבוא הוראה אחרת.  

 30ה של לפחות % בזמן השחלת הכבלים והחוטים יוודא הקבלן תמיד השארת רזרב
 50%מחלקים בתוך ארגזי החלוקה יהיו סרטי המחלקים מטיפוס קרוה, כולל רזרבה 

 לפחות.  
בתוך כל ארגז חלוקה תוכס תכית החיבורים של אותם המחלקים בלבד, עם סימון כל 

חוט וחוט, לפי צבעו. עם גמר העבודה יקבל המהל חוברת מקובצת של כל התכיות 
 והחיבורים. 

  קצוות החוטים יהיו מאוכים אל סרטי המחלקים.   כל
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  טרית לממ"מיםי מערכת דו ס  35.04
  

  Handfreeאיטרקום המיועדת להתקה בחדרי מחסה. בכל חדר מחסה תותקן יחידת איטרקום  מערכת 35.04.1
כיווי -מ'. כוללת לחצן קריאה גדול לחירום כולל זיהוי בכתב ברייל. המערכת תאפשר דיבור דו1.20בגובה 

Duplex    ית או תלויהיין תותקן עמדה מרכזית דיגיטלית שולחללא צורך בלחיצה על כפתור דיבור. בב

אשר יאפשר לראות  Displayהכוללת שפופרת דיבור. העמדה תותקן בסמוך לפל כבאים ותהיה בעלת צג 
מהיכן התקבלה הקריאה, במידה והתבצעו מספר קריאות, יתן יהיה לזהות בעמדה את כל הקריאות 

. חיווט המערכת יתבצע  SimpleBusולחזור אליהן לפי הסדר בו בוצעו .מערכת האיטרקום עובדת בשיטת 

המיובאת ומשווקת   Comelitרת ). המערכת תהייה תוצ2x0.8) NHXH E180גידים בלבד חסיי אש  2 -ב 
  ע"י חב' אגבר אלקטרויקה או שווה ערך מאושר.

  
מערכת תקשורת דו כיווית כדוגמת מערכת של חברת אגבר אלקטרויקה בע"מ, מערכת לאזורי מחסה  35.04.2

  שעות  12מותאם לכים כולל שילוט בהתאם לדרישות התקן. המחיר כולל גיבוי מצברים ל 

 צג כוללת,  דיבור שפופרת כוללת הכבאים מפל וכחלק בסמוך תלויה או חיתשול  דיגיטלית ראשית עמדה
Display בשיטת עובדת המערכת. כח ספק  כולל. הקריאה עמדת לזיהוי SimpleBus  .1998 דגםA  תוצרת 
Comelit יקה אגבר' חב י"ע ומשווקת המיובאתאלקטרו .  

  
, בעלת לחיץ קריאה חירום אחד   VIP /  SimpleBusלמערכת  Stainless Steel , Handfreeשלוחת דיבור   35.04.3

תוצרת  3460EAלחיווי. כולל קופסת השקעה. דגם   Ledגדול, כולל זיהוי בכתב ברייל, כולל ורית 
Comelit  .יקההמיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרו  

  
המיובאת    Comelitשעות, מתחבר לעמדת שומר תוצרת  12+ יחידת גיבוי עד  1395ספק כח ראשי  דגם  35.04.4

  ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרויקה.
  

  אספקה ותחזוקה  – מערכות ליהול ופיוי עשן  35.05
  

  כללי
  \חלוות מערכת אוטומטית לשחרור עשן מיועדת לאפשר יציאת עשן ממבה בזמן שריפה ע"י פתיחת 

  פתחים אשר סגורים במצבם הרגיל. 
 רכיבי המערכת .1

   ות מכל סוגועים המותאמים לכל סוג הפתח אותו הם אמורים לפתוח חלוועי פתיחה: ממ
שהוא, חלון כיפה בתקרה, חלון קיפ עם צירים למעלה או למטה, חלון הזזה, חלון ערבי עם 

 צירים בצדדים.

  ) יזון ממתח יחידת פיקוד ובקרה: לוח הפיקוד ( 24לחצן חירוםV   ,ות העשןמרכזת חלו
מספק שליטה מלאה כולל פתיחה שגרתית של החלוות, הפעלתם בחירום ודווח מלא על מצב  

 לוחות לרכזת. 10 –תותקן בכיסה הראשית לביין עם אפשרות לפיצול לוחות עד  –המערכת 

  י אש בעלי עמידותועים יהיו חסיה מהרכזת למדקות.  90מעלות ל  180כבלי הז 
 

 אופן פעולות המערכת  .2
פתיחת החלוות מתבצעת ע"י מועים חשמליים המחוברים לכף ומשקוף החלון ופתחת לאורך כל 
מהלך הפתיחה והסגירה של החלון. בזמן שהמערכת איה מופעלת יהיו החלוות במצב כפי שיוגדר 

  ע"י המשתמש.
  מהאפשרויות הבאות: המערכת תופעל בכל אחת 

  אות חשמלי המתקבל מלוח הבקרה של מערכת גילוי האש הקשורים ליחידת הפיקוד והבקרה
 של מערכת שחרור עשן. 

 המגע יבש ממערכת גילוי העשן הכללית במב 

 יתלחצן הפעלה יד 

  ת מערכת מתזיםים בהם מותקות תופעל מלוח בקרה של מערכת   –במבמערכת לפתיחת חלו
 הגילוי 
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  המועים ומגוי הפתיחה באזור גילוי העשן פתחים בו זמית כל
 

 תיאור הציוד  .3
 יחידת פיקוד ובקרה  .3.1

יחידת הפיקוד ובקרה אחת מסוגלת לפקח על מספר אזורי גילוי בלתי מוגבל ( מספר   .3.1.1
 אזורים יוגדר בהתאם לצורך ותכון )

כל יחידת הפיקוד והבקרה כוללת מצברים לגיבוי בעת הפסקת חשמל המאפשרים פעולה   .3.1.2
 שעות ופתיחה וסגירה של כל המועים המחוברים ללוח הבקרה.  72למשך 

בדיקה רצופה של תקיות החיווט, המצברים ובמקרה של תקלה תתקבל המערכת תקיים  .3.1.3
התראה קולית וחזותית. יתן לבטל את ההתראה הקולית ע"י מפסק. אולם ההתראה 
 החזותית תישאר עד לתיקון התקלה. ההתרעות עליהן תתריע המערכת יהיו כדלקמן:

  יתוק מערכת החשמל הודעת תקלה במקרה של 

 יתוק מצבריםהודעת תקלה במקרה ש ל 

  ועיםתק או קצר בקווי החשמל למ הודעת תקלה במקרה של 

  תק בקווים למפסיקי החירום הודעת תקלה במקרה של 

  תק בין לוח הבקרה של מערכת גילוי האש לבין לוח הבקרה הודעת תקלה במקרה של
 של מערכת פיוי העשן 

  או שווה ערך.  TELL 9.84\3  ,DIN 18232הרכזת תאושר עפ"י תקן 
  לוח הבקרה יותאם למספר המועים אשר הלוח אמור להפעיל 

  
  

 מוע לשחרור עשן  .4
 תוים טכיים .4.1

  :24מתח עבודהV בזרם ישר 

  יוטון ועד  200 –משיכה: מ  \כוח דחיפה600  יוטון 

 מ"מ כאשר אורך מהלך הפתיחה יאפשר שטח  1500מ"מ ועד  120 -אורך מהלך הפתיחה: מ
 מעבר אויר כגודל שטח החלון. 

 ועים ולא יאפשרו מעבר אויר וות סגורים ואטומים ע"י מאו מים.\במצב "סגור" יהיו החלו 
 המוע יאושר עפ"י התקים: .4.2

  תקןDIN 18232   דקות 90מעלות צלזיוס למשך  300לעמידות בטמפרטורה של 

  תקןDIN 18232  עומס מרבי  פעולות סגירה ופתיחה תחת 10,000 -לעמידות ב 

 לחצן הפעלה בחירום למערכת שחרור עשן 
  הלחצן יכלול את הפריטים הבאים:

  פיצה שביר כיסוי זכוכית 

 אפשרות פתיחת הלחצן במפתח 

  ורית מצב מערכת–  תקין 

  ורית מצב מערכת– תקלה 

  ורית מצב מערכת– מופעלת 

  טרול הזמזם זמזם התראה למצב תקלה כולל אפשרות 

  ית -הפעלות בחירוםלחצןות ידפתיחת החלו 

  ותלחצן סגירת החלו 

  גידים 12כבל תקשורת ופיקוד חסין אש בעל 
 דגמי לוחות הבקרה:  .4.3

  ועים  5לוח בקרה להפעלת עדמ 

  ועים  10לוח בקרה להפעלת עדמ  

  ועים  20לוח בקרה להפעלת עדמ  
 לוח פיקוד להפעלה ידית יכלול:  .4.3.1

  ורית חיווי 
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  לחצן סגירה 

  פתיחה וזמזם התרעה 
 אופציות וספות במערכת:  .4.4

  ות או הכיפות לצורכי אוורור או לפי שעות פתיחה וסגירהאפשרות פתיחה וסגירה של החלו
 של האתר

  ,אי מזג אויר: רוח, גשםות או הכיפות לפי תאפשרות סגירה אוטומטית של החלו
 טמפרטורה מחוץ לביין ( עדיפות פתיחה יתת למצב חירום )

 שילוט וסימון  .4.5
 שילוט לוח הבקרה  .4.5.1

   דויית' חרוט אתדרש הקבלן לציין על גבי שילוט עשוי ס בכל מערכת שתותקן
 הפרטים הבאים ועל פי דרישת המתכן: 

 ראות היטב, השילוט יהיה מלא וברורתן באותיות דפוס קריאות והשילוט יי 

 יתלשון השילוט תתאים למסומן בתכ 

  וסח ותוכן השילוטןיוגש לאישור המתכ 

  י כבלים ומוליכים בקצותיהם בשילוט בר קיימאסימו 

  יתןים כך ששילוט חיבורים בלוח הבקרה: כל המהדקים בלוח הבקרה יהיו מסומ
 יהיה לזהות בצורה ברורה את כל המוליכים המתחברים אליהם 

  שם מתקין המערכת כתובתו ומספר טלפון 

 ותן השירות כתובתו ומס' טלפון שם  

  
  מסמכים וטפסים להגשה על ידי הקבלן עבור מתקן חשמל 35.06

 3מתקן ע"י בודק סוג אישור  .1
 תכיות עדות .2
 רשימת ציוד מותקן כולל מפרטים  .3
 שים  5פירוט גופי תאורה כולל מסמך יצרן לאחריות  .4
 תכית לוחות חשמל עדות  .5
 סכמה ורטיקלית עדות כולל שטחי חתך .6
 סכמה הארקות עדות .7
 תכית פיתוח עדות .8
 קווי בזק ומספרי טלפון וייעודם .9

 בדיקת איטגרציה לפי מסמך פרד כולל חלוות שחרור עשן הפסקות חשמל וכיבוי בגז .10
מסמך התחייבות על אופי התקת האביזרים וחיזוקם בהתאם לתקן ישראלי לרבות גופי תאורה, תעלות  .11

  ואביזרי חשמל. 
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  2'ט ספח

  י"ע שיואשר מ"מ קבלן לכל" מערכת תחזוקת" –  11 חלק 1220 תקן  להוצאת מערכת ספק  \ יצרן התחייבות מסמך
  גבעתיים עיריית 

  
  

  : לכבוד
  גבעתיים עיריית
  בטיחות מחלקת
  ואספקה הצטיידות מחלקת
  זליכה אמיר מר ואספקה להצטיידות המחלקה מהל לידי

  
 מ"מ  לקבלן חילוף וחלקי  ציוד  ומכירת 11 חלק 1220 תחזוקה תקן להוצאת מערכת יצרן \ ספק התחייבות: הדון 

  ועשן  אש  וכיבוי גילוי למערכת גבעתיים עיריית   י "ע שיאושר
  _____________________________  מערכות יצרי \ יבואי: _____________   חברת או

  1220 י "ת אש וכיבוי גילוי מערכות  תחזוקת תקן לקבלת  עד העירייה מטעם שיאושר קבלן כל וללוות להדריך מתחייבים
  . כלשהי הגבלה ללא מטעמה מי  או לעירייה למערכת חילוף וחלקי  ציוד ולמכור, 11 חלק
 צורך  ויהיה במידה"   מאסטר"  הטכאי קוד את מטעמה מי או גבעתיים לעיריית תון רגע בכל שספק מאשרים או
  .בכך
  תו לקבלת עד המערכת ספק \ יצרן אצל הדרכה  לעבור אישורה י"עפ  העירייה מטעם לקבלים לאפשר מתחייבים  או

  . הישראלי  התקים ממכון לתחזוקה התקן
  התקת טרם ויאושר שיסופק  קבוע מחירון  י "עפ והחלפים המערכות מחירי על לשמור מתחייבת החברה, בוסף

  . המערכת
  

  והתוכות בהתאם למפרט הטכי של המזמין. בוסף או מתחייבים לספק את כלל המסמכים, הסברים, סיסמאות הפעלה 
  
  
  
  
  
  
  

 _____________                 ______________________              _________________  
 תאריך                                   חותמת+  חתימה                            מ.ע /פ.ח+   החברה שם
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  ליצרן המערכת סיסמאות כלל ומסירת  מערכת לפתיחת התחייבות ספח

  : לכבוד
  גבעתיים עיריית
  "יעד"  כלכלית  חברה

  ואספקה הצטיידות למחלקת
  זליכה אמרי מר ואספקה להצטיידות המחלקה מהל לידי

  ועשן  אש וכיבוי  גילוי, כריזה למערכות טכאי קוד איפוס  אישור: הדון 
  : _____________ חברת או

  :____________ בפרויקט אש וכיבוי גילוי, כריזה, מ"המ מערכות את בצעו

 ועשן אש גילוי למערכת מפתח  קובץ כולל הטכאי קוד את לאפס מ"בע וגז  אש גלאי טלפייר  לחברת מאשרים או
___________________________   במתקן ידו  על שהותקה
  :______________________________________ בכתובת

  : ________________ רכזת דגם
  : ____________טכאי קוד
  :____________________ האש גילוי מערכת של  סריאלי' מס
  ____________________  ראשי כרטיס סריאלי' מס

  כים והתוכות בהתאם למפרט הטכי של המזמין. בוסף או מתחייבים לספק את כלל המסמ

 _________  ______________________                 _________________  
  תאריך  חתימה מורשי וחותמת חתימה.מ.ע /פ.ח+  המתקין שם
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  עבודות פיתוח – 40פרק 

  

  
  תאור העבודה  00.01

  מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח ושיפוץ מיבה קיים. 

  
  היקף המפרט 00.02

לתכיות, ואין הכרח שכל עבודה המתוארת בתכיות תמצא את ביטויה   השלמההמפרט מהווה 

  הוסף במפרט.

  
  אחריות למבים קיימים 00.03

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבים קיימים, ויתקן על חשבוו כל זק העלול להיגרם להם כתוצאה 

ת על אופן מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראו

  הטיפול בו. 

לפי ביצוע חפירה בין בידיים ובין בכלי מכי, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל ולוודא כי 

  אין כבלים או ציורות בתוואי החפירה בהתאם לפירוט הבא: 

  
  כבלי טלפון או תקשורת אחרת.  .א

  כבלי חשמל.   .ב

  ציורות מים וביוב.  .ג

  קווי דלק.  .ד

  ציורות אוויר דחוס.  . ה

  ציור ו/או כבלים. כל   .ו
  

כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לזק שיגרם תוך כדי עבודתו לאותם  מצהיר בזההקבלן 

  לשביעות רצוו של המפקח.  חשבוומבים ומתקים הקיימים באתר ומתחייב לתקם על 

  
 דמי בדיקות דגימות –טיב החומרים והמלאכה   00.04

  
) של תאי החוזה לביצוע מבה ע"י  6( 40הקבלן בהתאם לסעיף דמי בדיקת דגימות החלים על   .א

  מערך העבודות שתתבצעה לפי סעיפי חוזה זה.  (1%קבע בשיעור של 3210הקבלן (מדף 

  
  ההוצאות המפורטות להלן לא תיחשבה במסגרת דמי הבדיקות ה"ל.   .ב

 
  האספקה. דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות  ) 1

  דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו (וחות העבודה, חסכון וכו'). ) 2

  דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימות לדרישות החוזה.  ) 3

הוצאות לוואי שוות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא, לרבות ההוצאות המפורטות   ) 4

  ). 5( 40בסעיף 

 
  לעיל תחולה על הקבלן בכל מקרה.  4-1ההוצאות הזכרות בסעיפים 

  )". 5) יש לראות כמבוטלות המילים "לפי סעיף קטן (6( 40בסעיף   .ג
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המזמין שומר לעצמו הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, להזמין את ביצוען מבלי    .ד

שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה כדרש בסעיפי  

  החוזה. 

 
הקבלן מביע בזה את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות ולחייב    . ה

  תמורתם את חשבון הקבלן. 

 
  ) 3210לחוזה (מדף  –טיב החמרים והמלאכה  –  2) 40תוספת (  00.05

תקן או סימן השגחה, חובה -א. הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים והמוצרים של המפעלים בעלי תו

תקן או סימן -ה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו אים בעלי תוזו לא חל

  השגחה. 

  
ב. בכל מקרה חייב חומר או מוצר להיות חדשים ומשובחים ולעמוד בדרישות המפרט,  באם אלה 

  תקן או סימן ההשגחה המתאים.  -באות מדרישות תו

  

  הכרת האתר וסביבתו 00.06

באתר העבודה, בדק באופן יסודי את צורתו את סוג הקרקע, הגישות   הקבלן מצהיר בזה כי ביקר

לאתר שטחי עבודה והחסה, מקום קווי מים, חשמל טלפון וכו'. לא תתקבל כל תביעה אשר מקורה 

  באי הכרת תאי עבודה, האתר וכו'.
  

  האתר בגמר העבודה  00.07

לחלוטין. פסולת בין  בגמר העבודה על הקבלן להשאיר את מקום העבודה וסביבתו מסודר וקי 

ועודפי חפירות יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבוו למקום שפך מותר, לפי הוראות המפקח ו/או הרשות 

  המקומית. על הקבלן לתקן על חשבוו כל פגיעה בשטחי גיון ולהחזיר המצב לקדמותו.

  

  תאום עם גורמים אחרים 00.8

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה עם כל גורם אחר הפועל בשטח בו 

  .ללא כל תמורה וספתזמית, וזאת על פי הוראות המפקח. 
  

  קבלי משה  00.9

קבלי משה או ספקים (לעבודות פיתוח, גיון והשקיה, חשמל, יקוז,טיח וכו') שיועסקו ע"י הקבלן 

ים לעבודה שמסרה להם לביצוע. כל קבלי המשה חייבים לקבל את יהיו בעלי יסיון ומתאימ

אישורו המוקדם של המפקח והרשות, בידו לסרב להעסקת קבלן משה כלשהו מבלי לתת ימוק 

רובו של המפקח לאשר קבלן משה לא יגרע מאחריות הקבלן ומהתחייבויותיו במסגרת ירובו. סילס

ם באחריות הקבלן הראשי מכרז/חוזה זה. הקשר והתאום בין קבלם לבין המפקח היה וביי המש

  החתום על מכרז/חוזה זה. 
  

  גמר ביצוע 00.10

בתום הביצוע תבוקר העבודה ע"י המפקח והיזם ואחרי אישורה, קבלתה וביצוע כל ההסתייגויות, 

  תיחשב העבודה כגמורה.
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  חשמל ומים  00.11

לביצוע העבודות ולהתחברויות השוות. כן  הקבלן חייב לדאוג על חשבוו לאספקת חשמל ומים 

מתחייב הקבלן כי כל המתקים הזמיים ייעשו בצורה אותה לפי תקות הרשויות המוסמכות 

  ובהתחשב באמצעי הבטיחות המוגדרים בתקות אלו.

  
  הגה בפי גשמים  .1200

ות רצוו, בכל  הקבלן יקוט על חשבוו, במהלך העבודה על כל שלביה לפי דרישת המפקח ולשביע   

האמצעים הדרושים להגת העבודה מפי גשמים וידאג ליקוז תמידי של כל השטחים המתקזים 

  אל שטח העבודה וממו.

  
  לוח זמים  00.13

  הקבלן יגיש עם מסירת מכרז זה לוח זמים לביצוע העבודה. 

  הכל בהתאם לשלבי העבודה שיקבע המזמין.

  
  עובי השכבות  00.14

הקוב בתכיות, במפרט ובכל מסמך אחר של החוזה הוא לאחר כבישה ו/או עובי השכבות למייהן 

  הידוק אלא אם צוין אחרת בסעיף המתאים.

  
  

  אישור דוגמאות  00.15

כל הדוגמאות שעל הקבלן להכין לאישור מוקדם יבוצעו תוך חודש מיום קבלת צו תחילת העבודה. 

מאות אשר לא הוגשו בזמן, יחול על כל עיכוב בביצוע הפרויקט שיחול כתוצאה מעיכוב באישור דוג

  הקבלן. 
  

  בדיקה והתאמה של תכיות  .1600

על הקבלן לבדוק את כל התכיות, וכל איפורמציה אחרת שיקבל  –עם קבלת צו התחלת העבודה   

בכתב ובע"פ לצורך הביצוע, ולוודא התאמה מלאה לביצוע בשטח. כל ההערות לגבי חוסר בתכיות, 

ידווחו לפיקוח ולאדריכל תוך שבועיים מתחילת ביצוע   –לגבי התאמות לשטח בפרטים, במידות וכן 

  העבודה. 

לא יתקבלו כל טעות מצד הקבלן לגבי עיכוב בביצוע הובע מהסיבות שזכרו  –לאחר מועד זה 

  לעיל. 
  

  אמצעי זהירות 00.17

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למיעת תאוות 

  עבודה לרבות תאוות הקשורות בעבודות חפירה, החה, הובלת חומרים וכו'.

הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחות רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה 

  ות וההוראות של משרד העבודה בעיים אלו.ויקפיד על קיום כל התק

הקבלן יתאים מעקות, גדרות זמיות, אורות ושלטי אזהרה, כדרש כדי להזהיר את הציבור  

מתאוות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערימות עפר או חומרים ומכשולים אחרים 

  באתר.

לא את כל הבורות והחפירות, ליישר את מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למ

הערימות והעפר, ולסלק את כל המיכשולים ששארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.    הקבלן יהיה  

האחראי היחידי לכל זק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה, עקב אי קיטת אמצעי זהירות כדרש 

, לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופיה אליו
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לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו ושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את 

הסכומים ה"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שי הצדדים או 

  בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. 

כל תביעה לפיצויים עקב תאות עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים  

לאובייקט כלשהו שפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה 

  והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין ושא זה.
    

  חציית ופגיעה במתקים 00.18

לברר בשטח, במחלקת הדסה של העיריה, במח' המים, לפי התחלת העבודות יהיה על הקבלן 

ברשויות המוסמכות, או במוסדות הוגעים בדבר את מקומם של קווי ציורות, שוחות מגופים, 

ביבים קיימים, כבלי חשמל וטלפון, תעלות ובורות ספיגה, גדרות וכל מתקן תת קרקעי ועל קרקע  

מצא בתחום עבודותיו, עבודה בסמוך למתק002ים כאלה או חצייתם תבצע כמפורט בסעיף אחר ה  

  במפרט הכללי. 

על הקבלן יהיה לתאם עם הרשויות המוסמכות ולקבל את אישור המפקח על דרכי העברת מתקים 

אלו במידה והם מפריעים לעבודתו, תוך כדי שמירה על פעולתם הרצופה ו/או התקת חלופות  

  ודתו. זמיות לקווים חוצים במידה והם מפריעים לעב 

  
  תחולת תאי המוקדמות  00.19

  במפרט הכללי (מוקדמות) ללא יוצא מן הכלל.  00על מכרז זה חלים התאים הכלולים בפרק 
  

  שמירה על תקיות החיים באתר העבודה   00.20

  תשומת לב הקבלן מופית לכך כי אתר העבודה מצוי בתחום חצר בית ספר.

, להבטיח על חשבוו, דרכי גישה על הקבלן לקחת זאת בחשבון ובתאום עם המפקח ובהסכמתו

  ופעילות רצופה של כל שרותי התשתית הקיימים: מים, ביוב, חשמל, טלפון כולל הגה על מעברים.
  

  שלבי עבודה וביצוע   .2100

המזמין יקבע על פי שיקולו הבלעדי והבלתי יתן לערעור את שלבי העבודה וזמן ביצוע העבודה.    

  תוספת שהיא עקב הוראות המזמין המתייחסות ל"ל.מבלי שהקבלן יוכל לדרוש כל 

  על הקבלן לקוט בכל אמצעי הבטיחות האמורים לעיל בכל שלב של העבודה. 

על הקבלן לגדר את אזור העבודה בגדר בטיחותית כך שלא תהיה כל גישות לאתר העבודה לכל  

  ום עם המפקח.באי המוסד (תלמידים, מורים וכו') הגדר תהיה לפי החיות המזמין ובתיא
  

  . תחזוקה עם סיום העבודה   00.22

  הקבלן יתחזק את שטח האתר בהתאם לקביעתו של המזמין.

תקופת הבדק והתיקוים לעבודות הביה ועבודות אחרות תהיה שה אחת מהמסירה הסופית או 

  לפי קביעתו של המזמין. 

מה, יתוקן או יוחלף כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות בתוך תקופת הבדק הקובה לעבודה המתאי

  ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה על כך מהמזמין ולשביעות רצוו המלאה של המזמין.

  

  בולים וביול   00.23

חובת הטבעת בולים על גבי ההסכם או על גבי איזשהו מסמך בכל מספר עותקים שיידרש על ידי  

  חלה על הקבלן, הוצאות מס בולים לחוזה זה חלות על הקבלן. –המהל 
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  כללי 

סעיפי העבודה "מוקדמות שפורטו במסמכי החוזה השוים, אולם לא צויו באופן מיוחד ברשימת הכמויות, 

כללים בסעיפי העבודה השוים ולא ישולם עבורם לקבלן כל תשלום וסף כגון: הכות לעבודה, דוגמאות  

לחומרי בין, שמירה, הגה   חומרים ועבודה, העסקת מהל עבודה, התוויה, ההלת רשימות ופקסים, מחסן

על העבודות מפי זקים, הגה על רכוש השייך לרשות המקומית, שמירה על היקיון, יקוי, גידור, תאורה 

יקוי  –סידור גישה למקום העבודה ותיקון כל זק הגרם עקב כך, חיתוך ציורות במקומות הדרושים 

  המגרש לאחר גמר העבודה וכו'.

  .צע ללא כל תשלום וסף כל הזכר לעיל יבו

  
  עבודות הכה , פירוק ועפר לעבודות פיתוח    
  

, במפרט הכללי  40המפרט הטכי המיוחד להלן מבוסס על המפרט הכללי לפיתוח האתר פרק  -כללי 
לעבודות בין. המפרט הזה איו מצורף לתיק מכרז ועל הקבלן לרכשו בהוצאה לאור של משרד הבטחון, 

 מספור הסעיפים מתייחס למספור שבכתב הכמויות (ראה פרוט שם). הקריה ת"א. 
  

  . עבודות הכה ופירוק   40.01

  כללי   .א

תת פרק זה מתייחס לעבודות הכה ופרוק שוים, הריסה, יקוי וסילוק, בהתאם ובאופן המתואר 
בתת פרק זה, ולפי החיות המפקח באתר אשר יש לראותן כמחייבות. כל עבודות ההכה והפרוק 

  ע"י הקבלן לפי תחילת עבודות פיתוח כלשהן.  יבוצעו
פסולת ו/או כל חומר אחר אשר אין בו צורך לשימוש חוזר, על הקבלן לסלק מחוץ לגבולות האתר 

שרד לאיכות הסביבה והרשויות המוסמכות, כולל תשלום אגרות. תשלום  לאתר פסולת מאושר ע"י המ
  בגין השלכת פסולת לאתר הפסולת חלה על הקבלן. 

הקבלן לקחת בחשבון שפרוקים ו/או הריסות שאים מצויים בכתב הכמויות, ובכל אופן יש   על
  להרוס כדרש בתכית, עליו לבצע ללא כל תמורה וספת.

הפרוקים וההריסות יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות הכה ופרוק, ו/או במסגרת עבודות וסעיפים 
  אלו ככללים בסעיפים אחרים. אחרים. על הקבלן לראות את עלות הסעיפים ה

חומרים הראויים לשימוש חוזר יועברו ע"י הקבלן למחסי המזמין ללא תמורה וספת או יסולקו 
  מהאתר, לפי החלטת המפקח. 

 חישוף השטח   .ב
  עבודות חישוף השטח תבוצעה בשטחי חפירה והמילוי כאחד.
הקבלן במסגרת סעיף זה בכלים מכיים חישוף השטח מכל עשביה וצמחיה מכל סוג שהוא יבוצע ע"י 

  מהטיפוס המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתאי המקום, ו/או בעבודת ידיים.
עומק החישוף יקבע ע"י המפקח להבטחת חישוף אות והשארת קרקע קיה מכל עשביה ופסולת  

  לאחר סיום החישוף. 
ופרוקים בהתאם לתכית בגבולות העבודה כולל עבודות הריסה  הסרת הצמחייה ויקוי האתר  .ג

והוראות המפקח באתר, לרבות סילוק פסולת, אשפה, חומרי בין ישים וחדשים, חגורות בטון, 
ריצופים לא ראויים לשימוש, משטחי בטון ואספלט גלויים ובלתי גלויים ובכל עובי שהוא, קווי צרת 

יים, גדרות ושערים, בייה  לא פעילים, קירות להריסה כולל היסוד, אבי שפה וגן, אלמטים טרומ
 ארעית וכן כל אלמט בלתי ראה בשטח המפריע לעבודה המתוכת. 

בוסף למצוין בסעיף זה ייעשה הריסוס גם במקומות של שטחים סלולים או מרוצפים לפי  : ריסוס  .ד
 –ליטר ל   3הוראות מיוחדת מאת המפקח באתר. חומר לריסוס יהיה מסוג "ראוד אפ" בכמות של 

ליטר מים. על הקבלן לקחת בחשבון שימוש בחומר ריסוס אחר במקרים מסוימים וזאת לפי  100
  החיות האדריכל והמפקח באתר.

מפסולת בטון ויוכו  מרצפות גן ואבי שפה מכל סוג שהוא יפורקו, יוקו: פרוק ריצופים אבי שפה/גן  . ה
או יפוו מהאתר לאתר  לשימוש חוזר או יועברו למחסי המזמין בהתאם להחיות המפקח באתר

. המחיר כולל כל האמור לעיל ובוסף העמסה וסילוק הפסולת אל מחוץ לאתר למקום פסולת מורשה 
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ה ויישור  מורשה ע"י הרשות המקומית כולל תשלומים עבור העמסה, הובלה, כיסה לאתר שפיכ
 ערמות הפסולת לאחר הפריקה ע"י מכשיר מכי.

לגילוי צרת תת קרקעית לבדיקת עומקה במקום אחד או במספר מקומות, לפי  חפירת תעלות גישוש  .ו
החפירה תבוצע בעבודת ידיים בלבד ביצב לקווים התת קרקעיים עד לגילוי הצרת החלטת המפקח. 

 " ועומקן עד לגילוי הצרת כאמור.ס 50הדוה. רוחב התעלות יהיה מכסימום 
  

  והידוק  עבודות חפירה ומילוי   40.02

  ללי כ  .א

. העבודה תבוצע בכלים מכיים מטיפוס מאושר 40פרק  –הכל כמתואר במפרט הכללי לפתוח האתר  . 1
ע"י המפקח ובעבודת ידיים ללא כל הגבלה ובמיוחד לאורך קירות של מבים קיימים וזאת ללא 

  תשלום וסף עבור עבודות ידיים. 

 ועשביה צמחיה מכל השטח חישוףו והכה פרוק עבודות גמר לאחר יבוצעו ומילוי חפירה עפר, עבודות . 2
  הקיימת.

 לא ועבורם רגילה  כחפירה יחשבו ,הקרקע בתוך שיתגלו אחרים אלמטים או הבטוים ,הפסולת . 3
  .תוספת כל תשולם

לפי ביצוע חפירות יבדוק הקבלן אצל הרשויות המוסמכות, ויקבל אישורים בכתב, שלאורך תוואי  . 4
  וכד'. החפירה, לכל אורכה, רוחבה ועומקה אין עוברים קווי צרת, חשמל, תקשורת

והיה וביצע הקבלן חפירה ללא קבלת האישורים החוצים, או חרג מגבולות החפירה המאושרת, ופגע  . 5
דית תיקון הזק שגרם, על חשבוו בלבד, ויחזיר המצב ייבצע מי –בקווי צרת, חשמל, תקשורת וכד' 

  .לקדמותו

  כדרש.פירות פתוחות יגודרו ויסומו ע"י סרטים זוהרים ושלטי אזהרה ח . 6

  כיסוי החפירה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח כי בדק את העבודות ואישרה.  . 7

הקבלן יכסה את החפירה ויחזיר המצב לקדמותו.  צרת המים ושרוולי החשמל יוחו על מצע חול קי  . 8
  חות.לפ  מ"ס 20מ לפחות. כיסוי יבוצע רק לאחר כיסוי ראשוי של חול קי בעובי של "ס 20בעובי של 

  
  מילוי   .ב

חומר המילוי יקבל את אישור המפקח לפי פיזורו במקום.  מקורות למילוי מובא יאושרו תחילה ע"י   . 1
 המפקח. 

מילוי מחומר מקומי:  יהיה קי מחרסית המצאת בשטח מעודפי עפר, החומר יהיה קי מכל פסולת  . 2
 אורגית או כל פסולת אחרת.

 אופטימלית וברטיבות הידוק לאחר שכבה כל מ"ס 20 של  ובעובי אופקיות בשכבות יפוזר המילוי . 3
 ,יושרה שקודמתה לאחר אלא תפוזר לא תורית שכבה .מודיפייד לפי 96% של צפיפות דרגת לקבלת
  .ובדקה הודקה

באזורי ריצוף מתוכים במקום שבילים או מדרכות קיימות יש לבצע פרוק השכבה העליוה, להשלים   . 4
 ממצעים קיימים, לפלס ולהדק מחדש מצעים קיימים. הכל לפי החיות המפקח באתר.או לגרוע 

  
  הידוק מבוקר  .ג

" מתחת א.א.ש.הו. "מודיפייד   96%הידוק:  דרגת הצפיפות בשכבות המהודקות לא תהיה פחות אשר  . 1
לכל המבים לרבות אבי שפה, מדרגות, מסלעות, משטחי מדרך ומסעה, לא כולל קירות אשר דרגת  

" במידה וסעיף הידוק בשכבות לא מופיע  א.א.ש.הו. "מודיפייד   98%הצפיפות בשכבות מתחתם תהיה 
  בכתב הכמויות, על הקבלן לראותו ככלול במחיר המילוי.

ס"מ אחרי ההרטבה וההידוק עד לקבלת הצפיפות הדרשת  20הידוק מבוקר יבוצע בשכבות בעובי  . 2
 המאושר וברטיבות אופטימלית. הידוק יעשה במכבשים מהסוג  בכתב הכמויות.
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  )שתית (צורת דרך  .ד

יישור הקרקעית העומדת להיות מכוסה במצעים תיושר בכלים מכיים ו/או בעבודת ידיים לקבלת  . 1
מדוד בסרגל ישר שאורכו מותאם לרוחב המקום הדון. תיחוח (חריש) הקרקעית  מ"מ 20 -דיוק ל:+

ס"מ. תיחוח (חריש) זה ייעשה במתיחה מוטורית,  10בשטחי מילוי ובשטחי החפירה לעומק של  
  מחרשה גררת על ידי טרקטור, אך בשום אופן לא יורשה תיחוח בעזרת שיי "שופל". 

  דחיסה. סטיה מותרת דלעיל לא תהיה מצטברת בשום אופן.  יישור חוזר לדיוק ה"ל שיבדק לאחר . 2

בשטחי  צפיפות ולקבלת ההידוק יבוצע במכבשים מהסוג המאושר ע"י המפקח וברטיבות אופטימלית . 3
  מודיפייד א.א.ש.הו.  לפי  96%המילוי ובשטחי החפירה למיימום 

  ובאופן הבא:סטיות העולות על המותר דלעיל יתוקו על ידי הקבלן ועל חשבוו  . 4
ס"מ, תוספת עפר מהטיב המאושר,  10במקומות המוכים מהדרש על ידי תיחוח (חריש) בעומק א. 

  ולאחר מכן יבוצע יישור והידוק.
 ב. במקומות גבוהים מהדרש על ידי חריש כ"ל, גירוד והרחקת המיותר, יישור והידוק חוזר.

  
  מילוי מובא (אדמה חקלאית):  . ה

, אך עובי השכבה המפוזרת והמיושרת לא תהיה  40פרק  –לי לפיתוח האתר הכל כמתואר במפרט הכל
  ס"מ. סוג וטיב האדמה יהיו אדמת גן קיה מיבלית ועשבים רעים אחרים. 40 -קטה מ

  
 מצעים ותשתיות:  40.03

  כללי   .א

  תת פרק זה מתייחס להסדרה, אספקה, פיזור, יישור והידוק המצעים על גבי הקרקע ומצע מיוצב חול.  . 1

  מצעים אלה משמשים כבסיס לעבודות ריצוף שוות.  . 2

באם לא אמר אחרת, תבוצעה העבודות וטיב החומרים יעו לכל הדרישות והספציפיקציות הקובות  . 3
  במפרט הכללי הרלווטי. 

  
  מצע סוג א'   .ב

לאחר גמר עבודות השתית(צורת דרך) ולאחר קבלת תוצאות בדיקת מכון התקים ואישור המפקח,  . 1
מצע סוג א' אבן גרוסה ומודרגת. המצע יפוזר באופן הבא: בשטחי מיסעה וכבישים יבוצע   יפזר הקבלו

  ס"מ כל שכבה לאחר הידוק, כמות השכבות לפי הוראות באתר. 20הפיזור וההידוק בשכבות בות 

 1 -ס"מ. הפיזור וההידוק יבוצעו לדיוק + 20ברחבות ושטחי מדרך תפוזר שכבה אחת כ"ל אבל בעובי   . 2
  דוד בסרגל ישר.ס"מ מ

  סטיות העולות על המותר יתוקו כדלקמן: . 3
ס"מ, יוסף מצע מהטיב המאושר  10במקומות המוכים מהדרש על ידי תיחוח (חריש) בעומק   .א

  ולאחר מכן יבוצע יישור והידוק.
 במקומות גבוהים מהדרש על ידי חריש כ"ל, גירוד והרחקת המיותר, יישור והידוק חוזר.  .ב

ח לשות את עובי השכבות על סמך סוגי הקרקע, בקרקעית חרסיתית תוגדלה הרשות בידי המפק . 4
  מספר השכבות לפי המלצת יועץ קרקע. 

  פיזור יבוצע בציוד מכי ובעבודת ידיים.  . 5

 הידוק ייעשה תוך הרבצת מים לקבלת הרטיבות הדרשת. . 6
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  : אבי שפהו מדרגות שבילים, רחבות    40.04

  : כללי  .א

  .  ובוסף לאמור בו מספר השלמות.40פרק  –הכל כמתואר במפרט הכללי לפיתוח האתר 
  

  ריצופים   .ב

  הגימור העליון בשטחים המרוצפים, יהיה בהתאם לכתוב בכתב הכמויות ובכל מקרה ללא פגמים.  . 1

השלמות לריצוף תעשה אך ורק ע"י יסור מרצפות. לא תורשה שבירת יחידות ריצוף בגליוטיה, אין  . 2
להשתמש בה בשום מקרה. היסור יעשה במסור מכי תוך שימור במים. כשמסרים ומרצפים  

  ס"מ, יוחו ה"ל ע"ג שכבת טיט, וזאת לאחר הידוק הריצוף.  6 -השלמות ביחידות מידה קטות מ

  ס"מ יש להשלים ע"י יציקה במקום בדוגמה ובגוון הריצוף הצמוד. 3 –חב ההשלמה פחות מ באם רו . 3

במקומות בהם הריצוף איו גובל בקירות או אלמטים אחרים, יש לצקת חגורה סמויה מבטון בשולי   . 4
  הריצוף או להיח אבן שפה גן.

ורות ולקבל משטח חלק במידה ויש להתחבר לריצוף קיים יש להחליף במקומות החיבור מרצפות שב . 5
  ישר ואחיד. 

  בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמט או גוון הכווה לצבע תוצרת חוץ.  . 6

גם אם לא צוין בכתב הכמויות ולא מופיעות בתכית דוגמאות ריצוף, על הקבלן לקחת בחשבון   . 7
 שהריצוף הוא עד שלושה גווים ובדוגמה שתעוצב ע"י האדריכל.

שיבוצע ביום העבודה על הקבלן לדאוג ולהדקו עוד באותו היום. אין להשאיר עבודות כל קטע ריצוף  . 8
הידוק למחרת. ע"ג שכבת חול שתפוזר ייעשה הידוק במכבשים לפי החיית היצרן (כאלו שלא יגרמו 

 זק לפי הריצוף). 

  מילוי מישקים בחול דיוות קי ויבש ויקוי ריצוף באופן יסודי. . 9

וך אבים משולבות בחיבור לקירות, אבי שפה או כל גמר ריצוף אחר, אבי הגמר  כאשר יש צורך בחית .10
  תהייה שלמות והחיתוכים ייעשו באבים בתוך שטח הריצוף. 

  
  אבי שפה   .ג

ובוסף לאמור בו. אבי השפה יוחו בהתאם   40פרק  –הכל כמתואר במפרט הכללי לפיתוח האתר  . 1
חת אבי שפה ברדיוסים או עקומות, השלמות אבי לתכית והפרט. לא תשולם כל תוספת עבור ה

  מ' או ע"י יסור אבי שפה בבית החרושת.  0.30מ' או  0.50שפה ייעשו ע"י אבי שפה באורך 

אבי השפה יהיו ללא פגמים ישרות ושלמות עם קצוות שלמים ללא סדקים ובועות אויר. האבים  . 2
עם גב בטון שיוצר ע"ג מצע מהודק. חיבור בין האבים בתערובת חול +  20 –יוחו ע"ג יסוד בטון ב 

 יקוי המישקים הכל לפי הפרטי והוראות המפקח במקום. 1:3צמט 
  
   ים באתרמדרגות ושאר אלמטים יצוק  .ד

ס"מ לאחר הידוק  30המחיר כולל חפירה, מילוי ויישור לפי הצורך ועיצוב שכבת מצע מסוג א' בעובי 
כולל זיון לפי הפרט ראה פרוט בטוים בסעיף  30-"מודיפייד אשו" יציקת יסוד בטון ב 98%לצפיפות 

  במפרט הכללי (קירות תומכים וגדרות).  40.05
  

  וגדרות בטון   קירות    40.05

  :כללי     .א

  פיתוח האתר. – 40קירות גדר כמפורט במפרט הבין משרדי פרק  . 1
העבודה כוללת: מדידה וסימון, עבודות חפירה לתחתית המצעים, מרחב עבודת חפירה ליסודות,   . 2

       יסודות, ביית הקיר, החזרת העפר החפור בגב הקיר כולל הידוק מבוקר ובהתאם לתכית.
לפי המסומן בתכיות. על  3יותקו מצורות פי.וי.סי. בגוון אפור ובקוטר "(אם ידרש), חורי יקוז  . 3

  ת ברזל. שדליים לכל חור עטופים בר 2-3פתחי היקוז יגו צרורות אבן מודרגת בכמות 
  כל עבודות הבטון כוללות את הפלדה לזיון ועבורן לא תשולם כל תוספת. . 4
גמה שעל הקבלן לבות באתר. במידה ויידרש הקירות ייבו רק לאחר קבלת אישור מן האדריכל לדו . 5

  ן פרט זה בכתב הכמויות. ימהקבלן לבות קיר בדוגמה ובמתכות הקירות הקיימים באתר יצו
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  הבטוים  סוג  .ב

, כדרש בתכיות השוות  20-, ב30-, ב40- כל עבודות הבטון היצוק באתר תהיה עשויות מבטון ב
  .וכקוב בסעיפי כתב הכמויות

  
  תביות  .ג

התביות ייעשו בלוחות עץ לקבלת מידות מתוכות. באם ידרשו תביות מיוחדות במקרים מסוימים 
לקירות בטון חשוף וכד', יבצע הקבלן כדרש בתכיות. בכל מקרה חוזק התביות יספיק בכדי לעמוד 

שימוש במחט בהעמסות סטטיות ודימיות, ובכדי למוע דפורמציות של התביות בשעת שימת הבטון ו
  מרטטת (ויברטור).

והמפרט הכללי   904התביות, התמוכות, החיזוקים וכד', יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי מס' 
  ובאחריות הקבלן. 

כמו כן, במסגרת מחירי היחידה של עבודות הבטון, הקבלן יספק ויתקין שומרי מרחק בין הזיון ובין 
בחוט שזור ו/או במוטות פלדה שיוחדרו לבטון  שי צידי התביות. חל איסור מוחלט לעשות שימוש

  וישמרו בתוכו.
  

  תביות לבטון חשוף   .ד

ותביות  ס"מ 10תביות תהיה מעץ מלוחות מהוקצעים משלושה צדדים, כשהלוחות ברוחב אחיד של 
  מותקות בלוחות ה"ל בצורה אכית או אופקית לפי דרישת המתכן.

  .שטחי התביות החשופים יימרחו בחומר שקוף ומיוחד שאיו משאיר כתמים על פי הבטון
יש להבטיח צפיפות מכסימלית של הבטון, מיעת היווצרות "כוורות" ואחידות בגוון ובצורה, וזאת 

  מופרז) ושימוש בפטישי גומי ו/או מרטטים חיצויים מהסוג המאושר. ע"י ריטוט קפדי (אך לא
יציקת ספסלים וקירות תבוצע ע"י שימוש בציור שיוחדר לתוך התבית למיעת סגרגרציה של  

  האגרגטים.
כל הפיות האכיות והאופקיות ובאם דרש בתכית גם לצידי תפרי ההתפשטות, יהיו קטומות למידה 

  הדרשת בתכית.
  

  רובד בטון רזה  . ה

ס"מ ובמידות  5שכבת בטון רזה מתחת ליסודות של קירות הבטון או אלמטים אחרים, תהיה בעובי 
  150 - כמות צמט למ"ק בטון מוכן לא תפחת מס"מ לצדדים.   5רוחב מתוכות במקום הדון בתוספת 

חילת יציקת ק"ג. את שכבת הבטון הרזה יש לשמר במצב לח למשך תקופה, מגמר היציקה ועד לת
  היסודות. בצמוד לתחילת היסודות יש לקות את פי השכבה מכל לכלוך וחומר זר.

  
  תיקון בטון חשוף  . ו

באם לאחר פרוק התביות של הבטוים החשופים, יתגלו שיטחי בטון פגום ו/או ליקויים אחרים מכל 
ה"ל, ועל הקבלן למלא המפקח להורות על הריסה, סילוק הבטון הפגום /סוג שהוא, רשאי האדריכל

  אחר ההוראות ללא תאי וללא דיחוי. 
כחלופה, רשאי האדריכל באופן אלטרטיבי להורות לקבלן (וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית של  

האדריכל) לקוט אמצעי שיפור ותיקון הפגמים באמצעים ושיטות שיבחר. ע"י חיפוי בחומר כלשהו, 
  ל תמורה וספת.סיתות וכל זה על חשבון הקבלן וללא כ

כמו כן רשאי האדריכל לדרוש מהקבלן לצבוע על חשבוו את הבטון הפגום לאחר תיקוו, כולל צביעת  
  הבטוים הסמוכים אפילו אם הם תקיים ולא פגומים, כל זאת לקבלת שלמות ארכיטקטוית.

  
 ביקורת  תאי התאמת 40.06

 :וכדלקמן מתוכן לגובה בהתאם הדרש  לגובה יותאמו  שוים ביקורת תאי
 השוחה הקיימת התאמת .מקום  בקרבת חוזר לשימוש התקרה שמירת .והתקרה המכסה הסרת

 יציקה ידי על או/ו חוליות בטון תוספת ידי על  תיעשה הגבהה הצורך. לפי הכל, להמכה או להגבהה
 .מלביים או ריבועיים תאים של במקרה ברזל, כולל

 .להמכה  הדרש לגובה בשוחה יסור או סיתות ידי על תיעשה המכה
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 .לא יורכב שהוסר מכסה .הריצוף גובה מפי מ"ס 12 לפחות מיוס לגובה הבטון תקרת החזר
 .המפקח הוראות לפי הכל  מהאתר, יסלקו או האתר למחסי יעביר הקבלן
 שווה יהיה בתאי שהמוצר אחר, יצרן כל או וולקן"," מוצר "מורן" מדגם יצקת מתכת מכסה הרכבת

 .ריבועית במסגרת יהיה זה מורן מכסה ערך.
 .ההתאמה עומק או גובה לקוטר, הפרדה ללא קומפלט יחידה לפי ספירה

 25 של למעמס מותר 'מ 2.5 מעל שרוחבה ובדרך טון 8 של ובשביל ,מותר מעמס בעלי יהיו המכסים
  טון

  התאמת קולטים בשטח ריצוף 40.07

ידי   על  תיעשה  התאמה  בתוכית.  כדרש  ומתוכן  סופי  לגובה  באתר  הקיימים  קולטים  התאמת 
  הגבהה או המכת הקיים. עבודות התאמה אלה תיעשה בחומרים ובאופן שיורה המהדס באתר.

  התאמה תכלול תמיד הרחבה עליוה לקבלת רשת יקוז בגודל מתוכן.
  רשת זו לא כללת במחיר. 

כדרש הרחבה   ורשת  מסגרת  לקבלת  עליוה  תושבת  ותכיל  (קווס)  משפך  דמוי  תהיה  לעיל  הזכרת 
  בתוכית כאמור

  
  ריהוט חוץ ושוות     40.08

  פריטים שוים .1

  

  כללי   .א

פרק זה מתייחס לאספקה והתקת פריטים שוים המפורטים להלן. כל הפריטים יעו לדרישות התקים 
  השוים ובהתאם לדוגמאות מאושרות.ויהיו בהתאם לתכיות והפרטים 
  ובוסף לכך, להלן מספר הדגשים.

  ריהוט חוץ   .ב

  כל העבודות והחומרים יהיו תואמים לדרישות המפרט הכללי ולתקן הישראלי העדכי לאותו ושא. . 1
  וע מומחים. צכל העבודות תעשה תוך שימוש בחומרים מעולים ובביצוע בעלי מק . 2
  מזוין יצוקים באתר. ביסודות מבטוןיש לעגן את אלמט הריהוט   . 3
  כל אלמט המתכת יהיה מגולוון וצבוע בשתי שכבות. . 4
צרן יספק הוראות מפורטות ותרשימי התקה, שיכללו תוים לגבי תוכן היסודות, סדר ההתקה, יה . 5

  ערכים של מומט סגירה לכל הברגים ולאמצעי ההידוק האחרים. 
  היצרן. תחזוקת האלמטים ע"פ הוראות  . 6
  המחיר כולל הבאת והתקת האלמטים קומפלט.  . 7

 השקייה  למערכת שרוולים  .ג

 דיוות הקרקעית בחול ריפוד .למצעים מתחת מ"ס 10 לפחות מקרה ובכל מ"ס 40 בעומק  הצעה . 1
 עד  התעלה ורוחב אורך לכל ל "כ בחול הציור עטיפת .בתוכיות הדרש וקוטר מסוג ציור והחת
 .המצע תחתית לגובה

 בשקיות יש לעטוף הציור פיות את .צד מכל מ"ס 30-50 בתוספת  החציה באורך יהיה הציור אורך . 2
 .אחר בתוכן לכלוך או אדמה כיסת למיעת לציור קשורות יציבות יילון

 .הכמויות בכתב כדרש , הכל6דרג  מפוליאתילן יהיו  הציורות . 3
 האם מספר ההשקייה בתוכית לבדוק יש ,עליוות שכבות או המצע ופיזור התעלות כיסוי לפי . 4

 .בתוכית לקוב מתאים וקוטרם השרוולים
 .וחישוף עבודה בגמר איתור או מדרכה/שביל ג"ע שרוולים סימון . 5
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  עבודות גיון והשקייה -  41פרק 

  כללי  41.00

במפרט הכללי, או פרקים רלווטים אחרים  41מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשות את פרק  .1
  שלו, בוסף לכל עין אחר האמור בו.

כולל  השקיה, דישון, עיבודים   ,מחיר הטיעות כולל הובלה, אספקה וטיעה בהתאם לתכית הטיעות .2
טיעות שלא יקלטו יוחלפו ע"י הקבלן  .ירה סופיתחודשים מיום מס 3ואחריות  לקליטה  מלאה  במשך  

 .ועל חשבוו

בורות טיעה יחפרו או יחצבו בהתאם לגודל  המצוין  במפרט,  החומר השפוך יסולק למקום שפך מאושר  .3
ימולאו באותו יום באדמת גן מדושת  ע"י הרשות המקומית החלה ובאישור המפקח, הבורות החפורים

  .טיעות, תוך שמירה על בטיחות באתר העבודה, לרבות גידור זמי באם ידרש כמפורט, ייכלל במחיר יח'

כימיים כמפורט. הגדרת  אדמת גן תסופק ממקור מאושר  ותהיה  מעורבת  בקומפוסט  ובדשים .4
  סטדרטים לצמחיה תהיה עפ"י תקן משרד החקלאות. 

  
  הכשרת שטח הגיון     41.01

  

ס"מ, אם לא צוין אחר, קייה מפסולת, אבים ועשביה רב  40אדמת גן תהיה מסוג חמרה קלה בעובי  . 1
  שתית.  

  
  בטיחות ורישוי  41.02

כל עבודות הגיון וההשקיה המוזכרות במפרט זה יבוצעו ע"פ החוקים, התקות וכללי הבטיחות הקשורים 
יבוצעו על ידי אשים  –חומרי חיטוי קרקע ודשים לושא זה. עבודות עם חומרים כימיים, חומרי הדברה, 

מורשים עפ"י חוק לביצוע עבודות בחומרים כאלה. השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה ולשימוש  
בישראל, חומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצע וכן ע"פ כל כללי הזהירות המופיעים התווית החומר 

  לעיל).  41.1.4סעיף ובהמלצות היצרן ו/או היבואן (ראה 
  

  הכה למערכת השקיה   41.03
  פריסת צרת השקיה   . 1

קרקעית וההכות לרשת עילית יבוצעו בשלב זה, (דהייו לאחר יקוי, -פריסת מערכת ההשקיה התת
  הדברה והכת קרקע) .

  יישור סופי   . 2
  יישור גי יתבצע לאחר שלב פריסת צרת השקייה הקרקע  .

על הקבלן לעבד את השטח לפי השיפועים בתוכית, כך שיובטח יקוז תקין. העבודה תתבצע בכלים 

ס"מ מתחת למפלס   2-4ס"מ. ליד שבילים גובה פי הקרקע יהיה  5מכיים וידיים. הדיוק הדרש הוא 

דרש אחרת בתוכ יות או במפרט המיוחד.השביל, אם לא  
  

  מערכות השקיה   41.04
  כללי  .1

תקיים ומאושרים עפ"י כל  תקן ישראלי ,  ,כל אבזרי ההשקיה והציורות  יהיו  אבזרי ההשקיה חדשים  א.
  אמריקאי ו/או ארופאי. מוצרים שאין להם מעמד כזה, יהיו על פי דרישות המתכן ו/או המפקח. 

  לביצוע יש לקבל מהמתכן אישור  מחודש לתכון לפי הביצוע. אם חלפה שה מגמר התכון ועד 
לפי תחילת העבודה בשטח יש למדוד את לחץ המים הסטטי במקור המים  ולחץ בספיקה המקסימלית   ב.

הדרושה להשקיית השטח. על כל סטייה מהלחץ המצוין בתכית, יש להודיע למתכן. התחלת הביצוע  
  מעודכת ומאושרת ע"י המתכן (או מסמך) המאשר תחילת ביצוע. תהיה רק לאחר קבלת תכית 

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח על כל שלב   ג.
  חתומה ע"י מודד מאושרת  AS-MADEשבוצע בסיום העבודה יש להגיש למזמין העבודה תוכית עדות 

  וחות ההפעלה. עפ"י מדידה של מודד לכל מגוף בפרד. ע"י המפקח והמתכן וכן עדכון ל
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כל הפריטים במפרט  ובכתב הכמויות  כוללים במחירם את כל אביזרי  החיבור הדרושים להתקתם וכן   ד.
 את כל העבודות הדרושות בהתאם  להחיות במפרט ובתוכיות.

    
  מדידה וסימון למערכת ההשקיה  .2
  למו עבודות הכת הקרקע, כולל גבהים. מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהוש  .א
להתחיל את המדידה והסימון מקודות קבע בשטח במידה ואין קודות קבע  הקואורדיאטות בתכית   .ב

  ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.
  
  חפירה והחת שרוולים   . 3
חברת  לפי תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו' ב  .א

חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו', ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב לעבודות המתוכות לפי 
  תחילתן. 

  חפירת התעלות תיעשה בכלים מכאיים או עבודת ידיים. מומלץ להשתמש במתעל.  .ב
  עומקי החפירה בשטחי גיון יהיה כדלקמן:  .ג

  עומק החפירה      קוטר הציור 
  ס"מ  60    מ"מ ומעלה 75

  ס"מ  40      ס"מ  63-40
  ס"מ  30      מ"מ ומטה  32

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק ה"ל, יש להגן על צרת פלסטית על ידי שרוול מתכת 
  או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תאום עם המפקח. 

וות ס"מ מהעומק בסעיף לעיל ולאחר מכן תרופד בחול די 15-בקרקע המכילה אבים, התעלה תועמק ב 
  ס"מ , לפי השלמת הכיסוי בקרקע מקומית. 15בעובי 

רוחב החפירה יאפשר החה של הצרת. ציורות המסומים בתכית כמוחים זה ליד זה יש להעבירם   .ד
  באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה, או להעמיק את החפירה בדרגה אחת לפחות. 

  מטר לפחות מגזע העץ.  2.0עלה במרחק  לציורות המתוכים ליד עץ קיים או מתוכן, יש לחפור ת  . ה
בכל מקום בו חוצה הציור שביל כביש, קיר ריצוף וכו' יש לפתוח בהם מעבר צר להחת שרוול ואחר כך   .ו

להחזיר את המצב לקדמותו (על ידי מילוי מהודק של התשתית, שכבות המצע / תשתית ציפוי אספלט,  
  כלול במחיר השרוול.  –החזרת מרצפות, אבי שפה, גרוליט וכו') 

השרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הציור המושחל דרכו. בתוכו   .ז
ס"מ משולי   40מ"מ. שרוולים הטמוים באדמה יבלטו  6יותקן חוט משיכה מפוליפרופילן שחור בעובי 

  המעבר מתחתיו הם מוחים. 
השרוולים וכן לסמן בשטח על ידי יתדות סימון מברזל של  יש לסמן על התכית את המקום המדויק של 

  מודדים. בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן המדרכה שביל או בגב הקיר.
יש להשחיל בכל שרוול את ציור ההשקיה בזמן החת השרוול. במידה ולא ממשיכים בביצוע המערכת יש   . ח

  לאחר החלת החוט כאמור לעיל.  לסגור את קצות הציור והשרוולים,
יש לגלות את הקצוות, לבדוק שהשרוול תקין לכל אורכו ולהכיס ציור  –שרוולים קיימים בשטח 

  השקיה במידה ואין. 
המחיר כולל: את כל העבודות הדרושות להחת שרוולים, כיסוי מלא והחזרת השטח / המשטח לקדמותו  

  לרבות חוט משיכה כאמור לעיל. 
  ר משטח מגון לשטח מגון או יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי בהתאם למצוין בתכית.שרוול יעבו  .ט
  שרוולים רזרביים יסגרו בפקק איטגראלי של הציור, כלול במחיר השרוול.   .י

  העבודה כוללת השלמת הריצוף / האספלט בחומר ובדוגמת הריצוף סביב התא.
ס"מ מיימום. בתחתית הבריכה תהיה שכבת   20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא (למצע) יהי 

  ס"מ.  10חצץ גב בעובי  
  צרת ומחברים  .יא

ציורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומים כדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הדרש של 
לאטום את פתחי הציורות בעת העבודה, כדי המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יש 

 למוע חדירת לכלוך פימה. יש למוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרית שמש.
המחברים לצרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה. הרוכבים יהיו בעלי  

  טבעות אטימה  ברגים מגולווים ובעלי טבעת ירוסטה. 
  כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. (אין להשתמש במחברי  שן ו/או תחילת עץ). 
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  פריסת הצרת וחיבורה   41.05

 החת הצרת תיעשה ביום החפירה.  . 1
 צרת פוליאתילן תוח ללא מתיחה.  . 2
קלה במקומות בהם הקרקע מכילה אבים, עצמים קשים או חדים, התעלה תרופד בשכבת אדמת מילוי  . 3

  ס"מ. הציור יוח ללא מגע עם עצמים אלו.  10בים או בחול בעובי א ללא
לא תיעשה כל עבודה   במקרה של יצירת זווית חדה בצרת פולאתילן יש להשתמש באביזר פלסטי מתאים. . 4

  שעות מרגע פרישתו. או עד שהציור יצור לעצמו את צורתו הסופית.  24בציור פוליאתילן אלא בתום 
עוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים. המחבר  הקרוב לשרוול  ציורות ה . 5

  מטר מהשרוול לכל הפחות.  0.5 -יורכב כ
  תיקון צרת יתבצע רק באמצעות מחבר הברגה המיועד לתיקון בלבד. . 6
הרוכבים יותקו על הציור ויהודקו לסירוגין ובצורה מוצלבת במידה שווה ע"י מפתחות  מתאימים.  . 7

החור בציור ייעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו זילות (מקדח כוס עם כוסית) קוטר הקידוח 
  מ"מ מקוטר הרוכב. 2 -צריך להיות קטן בכ

  קוטר הקידוח                    הרוכב
  מ"מ  16        מ"מ  40
  מ"מ  18        מ"מ  50
  מ"מ  20        מ"מ  63

  יש להקפיד להוציא את הדיסקית החתוכה מהציור.  . 8
אביזרים ליציאות המסומים על קודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר. מצמד  . 9

  מטר מאביזר היציאה.  2מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק 
  פקק.קצה ציור יסתיים במצמד הברגה עם  .10
  

  כיסוי ראשוי, שטיפה, בדיקה, מדידה, ספירה ותוכית עדות   41.06
לאחר גמר הרכבת הציורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) טרם כיסוי הצרת בקרקע ולאחר   .א

  חיבור הצרת לראש הבקרה, יש למדוד את אורכי הציורות לפי קטרים לספור את האביזרים. 
.חומר זה ישמש לצורך הכת "תוכיות עדות"  ת הסטיות בביצועעל המבצע לסמן במפת התכון א

באמצעות תוכת שרטוט (כגון: אוטוקאד בגרסתו המעודכת)  ע"ג תוכיות התוחה של הפרוייקט, 
  העתקות של כל תוכית. 2או כפי שיורה המזמין מעת לעת. הקבלן יגיש דיסקט( מדיה מגטית) + 

  . גשת החשבוןהגשת התוכית תהיה תאי הכרחי לה
לאחר השטיפה יש לכסות כיסוי ראשוי באדמה קייה מעצמים קשים וחדים. בכל מקום בו יש   .ב

מטר מכל צד. כמו כן יש לאטום את כל הפתחים, באדמה  1אביזר, יש להשאיר תעלה פתוחה באורך 
 ס"מ בהתאם 10המכילה אבים ועצמים קשים או חדים יש לכסות את הציור בשכבת חול בעובי 

  להחיות המתכן.
שעות.  24לאחר הכיסוי הראשוי תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכן, כשמשך העמידה בלחץ יהיה   .ג

  במידה ויהיו זילות יש לתקן. 
  .צרת ההשקיה תסומן ע"י סרט סימון תיקי של צרת מים אחרי כיסוי ראשוי, לפי כיסוי סופי   .ד

  
  

  כיסוי סופי   41.07
האביזרים וקבלת אישור המתכן והמפקח, יבוצע הכיסוי הסופי. הכיסוי ייעשה באדמה לאחר הרכבת כל 

קייה ללא אבים או בחול. יש לדאוג למילוי כל שקיעה, עד שיתקבלו פי שטח ישרים. במידה ושארו ע"ג 
  השטח עודפי חפירה, יסלק הקבלן את עודפי חפירה ואבים , על חשבוו למקום פיוי מאושר.

  
  

  טפטוף  .0841
כל ההוראות המתייחסות להתקת צרת ואביזריה, כולל ראש המערכת כוות גם כאן. מטרתו של   .א

 סעיף זה להוסיף להוראות את האופייי לטפטוף.
כל עבודות צרת הטפטוף כוללות: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצרת,   .ב

הכל   – Uס"מ בצורת  50מ"מ ובאורך   3ון בקוטר הרכבתה, הצעתה, יתדות ייצוב מברזל מגולו
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 4מטר במדרוות וכל  2בהתאם לדרש. אין להדק את היתדות יתר על המידה.   היתדות יותקו כל 
  מטר בשטחים מישוריים. 

מ"מ  16אם לא צוין אחרת בתוכית שלוחות הטפטוף יהיו מציור טפטוף  איטגלי מווסת בקוטר   .ג
  יטר/שעה. ובמרווחים המצויים בתוכית/כתב כמויות.ל 2.3-2.1בספיקת טפטפת 

  בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).   .ד
בשטחים מישוריים: הקווים המספקים יוחו בהתאם לתכון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף   . ה

שהם צמודים חפירה לעיל. הקווים המחלקים והמקזים יהיו באותו קוטר או כפי שצוין בתוכית כ
  לשולי הערוגה (לחגורת הבטון). 

כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (ציור) מקז, שיסתיים בפרט יקוז בהתאם להחיות   .ו
  בתוכית שלוחת טפטוף בודדת תיסגר בקצה ע"י קיפול קצה הציור והידוקו ע"י סופית. 

טוף לקו המחלק ולשטוף  יש לשטוף ציורות מחלקים. לאחר השטיפה יש לחבר את שלוחות הטפ  .ז
  ואחר כך לחבר לקו מקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כדרש.

יוטמו ציורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל, מסביב לכל עץ יש לפרוס  – לעצים  . ח
טפטפות לדקל הטבעת תקיף   20  -טפטפות לעץ, ו 10טבעת מציור טפטוף( כאמור בסעיף ג') שתכלול 

יתדות (כאמור בסעיף ב') ביצוע הטבעות יהיה לאחר  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30את הגזע במרחק 
  סימון מיקום העצים ע"י מתכן הצמחיה.

  בעצים ודקלים המושקים באמצעות קו ההשקיה המוביל לשיחים יש להכפיל את מספר הטפטפות.
  

  התחברות מקור מים   41.09
חרי מגוף אלכסוי ומד מים  של המועצה .  מיקום הראש וצרת חיבור לקו אספקת המים הקיים, א

החיבור יהיו כמפורט במפת התכון. באחריות הקבלן לתאם את מקום החיבור לקו אספקת המים עם 
הספק ולקבל את אישור המתכן והעיריה לחיבור. במידה ודרוש יש לפרק ריצוף או אספלט בכדי 

מותו לאחר ההתחברות. ההתחברות כוללת גם יסור קו מים להגיע למקור המים ולהחזיר המצב לקד
  קיים, ריתוך ומחברים בהתאם להחיות העיריה. 

  
     שתילה וזריעה  .1041

  כללי  . 1
  קבלן הביצוע לעבודות גיון וההשקיה יעמוד בדרישות הבאות:      
  מאושר ע"י המזמין לביצוע עבודות גיון והשקיה.   א.    
  (חדש) בסיווג משרד התמ"ת (העבודה).  2אישור תקף גן סוג   ב.    
  בעל יסיון מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו.  ג.    
  מומלץ.  -אישור תקף רשום בתא קבלי הגיון של ארגון לגות ווף בישראל   ד.    

  

  תאום . 2
העבודה ויאשר את  כל עבודות השתילה והטיעה יתבצעו בתאום עם אדריכל הוף שיבצע פיקוח עליון על 

  ביצועה בכתב. 
  ולקבל אישורו בכתב לכל שיוי. ברור בושא עבודות השתילה וההשקיה  יש לקיים עם אדריכל הוף 

  

  דוגמאות  . 3
על הקבלן לספק דוגמאות, על חשבוו, לאישור המתכן לכל סוגי, מיי וזי הצמחים אשר צויו    .א

  לטיעה/שתילה. 
איו מהווה אישור להתאמת זיהוי הצמחים לדרש. הקבלן אישור הדוגמאות שסופקו ע"י הקבלן   .ב

הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים הדרשים לפי מסמכי המכרז/החוזה ולפי  שכל אחראי 
  הוראות המפקח.

  
                        טיעת עצים ושתילת שיחים  . 4  
ס"מ. הבור ימולא בביוקומפוסט  100/100/100יהיו במידות  8בורות לטיעת עצים בגודל מס'   .א

ליטר לעץ מעורבב באדמת גן (בכל פח הבור). אחריות  20תוצרת "שחם גבעת עדה" או ש"ע בכמות 
  חודשים.  12לקליטת העצים תהיה למשך 
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. הבור ימולא בקומפוסט כ"ל ס"מ 30/30/30יהיו במידות  3בורות לשתילת שיחים בגודל מס'   .ב
ליטר לשיח מעורבב באדמת גן. אחריות קליטת השיחים תהיה לכל תקופת התחזוקה  1/2בכמות 

  יום)  90(
וף העץ יכלול  עפים רחבים ומלאים, סטדרטים לגבי שורשים, גזע, עפים וצמרת לפי סטדרטים   .ג

  של משרד החקלאות, המחלקה להדסת הצומח . 
  הוראות במפרט הכללי. טיפול ואחריות כמפורט לעיל. טיעה לפי 

  מ"מ.  5לא יתקבלו פצעי גיזום בקוטר מעל   .ד
  כל פצעי הגיזום יטופלו בצורה מקצועית וימרחו במשחת עצים "לאק באלזאם" או ש"ע.    . ה

  על הקבלן לתמוך את העצים ע"פ האמר בסעיף תמיכת עצים. 
  יש לסלק את מיכל הגידול טרם טיעה.   .ו
ל: אספקה, חפירת בורות, ביצוע גומות השקיה כדרש, מילוי תערובת מילוי, השקיית  המחיר כול  .ז

  עזר כדרש, הרמה והובלה לכל מקום שיידרש לפי תכית צמחייה. 
  המדידה: יח'.
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  עבודות גידור ומסגרות     44פרק 
                  

 מוצרי מסגרות  .א

  בפירוט עבודות מסגרות, גדרות, מעקות, שערים וכדומה העשויים ממתכת.פרק זה דן 

  

  כללי  . 1

כל העבודות והחומרים יתאימו לפחות לתקן ישראלי העדכי המתאים לאותו ושא שדון בכתב 
  הכמויות. כל העבודות תיעשיה תוך שימוש בחומרים מעולים ביותר ובביצוע בעלי מקצוע מומחים.

  

  מצוידים במגוי הסגירה והעילה האלה:השערים יהיו  
  מגון סגירה שיתן להפעלה ומגון עילה שיתן להפעלה מבפים ומבחוץ.  

ס"מ לפחות בין כף השער למשקופים   4-לשערים יהיו צירים מוזזים, באופן שיהיה מרווח של כ
  האכיים, למיעת פגיעה באצבעות. 

תהיה בעלת מבה קשיח. היא צריכה להיות עמידה בפי כוחות הגדר תהיה בויה בצורה יציבה וחזקה ו
  אופקיים ומקשה על הטיפוס עליה. 

ס"מ בין סורג   10-גדר סורגים יש לייצב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אכיים, במרווחים של לא יותר מ 
  לסורג

  מידות . 2

מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות, עמודים, גדר רשת וכו'. כל  כל המידות בתכיות
יתר המידות על הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה מהמתוכן אלא באישורו של המתכן בלבד 
ובוכחות המפקח. כל סטייה תירשם ביומן ו/או על גבי תכיות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל  

  והמפקח. 

לת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שוות וכו', ויוודא שמצויים בידו כל התוים לפי התח 
  הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה. 

  :חומרי עזר . 3

  ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו' יהיו ממין משובח ביותר.  –כל חומרי העזר, כגון 

בר אחר) בתוך בטון או קיר יצוק יש לבצע בהתאם לתכית בכל מקום שיש לעגן ברזל (עמוד או כל ד
כולל כל ההכות בשעת יציקת הקירות. פי הקירות לאחר ביטון העמודים יישארו חלקים ומעובדים 

  כדרש בעיבוד חלק (הכווה לחלק העליון של הקיר). 
  
  חומרים: . 4

פת ובעלי חתך שווה לכל  כל מוטות הברזל יהיו חדשים, מחתיכה אחת, ישרים, קיים מחלודה מתקל
  אורכם.

ובפרטים. את המוטות יש לקות ולהחליק בפיות. חורים בעמודים  הכל לפי מידות הרשומות בתכיות
עבור ברגים יש לקדוח (ולא לשרוף). הברגים יהיו מגולווים ובאורך מתאים ובקוטר לפי הדרש.  

  הברגה צריכה לבלוט מהאום לאחר הסגירה, בשי סיבובים לפחות. 
  
  :צבע . 5

  ע כמפורט להלן: כל חלקי המתכת (מחוץ לחלקי מתכת שיבוטו) יקבלו צב

  יקוי מוחלט של חלקי המתכת, הורדת כל חלודה קליפתית או כל חלודה אחרת, גבשושיות וכו'.   )א

היקוי ייעשה במכשיר פלדה או בשיטת "סדבלסט", בכל שיטה מכית או כימית לפי דרישות 
  המפקח. יקוי זה ייעשה גם במקרה של גילוון הגדרות. 

  ב מאושר ע"י המפקח מסוג ציקוט, מגיול או אחר.שכבה אחת של מייום סיטטי מסי  )ב

  שעות, שכבה שיה כ"ל (אולם בגוון אחר).  48לאחר ייבוש של   )ג

לאחר התייבשות מוחלטת של צבע יסוד יצבע הקבלן בצבע סופי, צבע שמן סיטטי, בגוון לפי בחירת   )ד
  שכבות לפחות).  2האדריכל, עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת (
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  עבודות הצביעה תיעשיה ע"י בעלי מקצוע מומחים.  

 המפקח יחליט האם הצביעה תיעשה במברשת או בריסוס.
  
  גילוון  . 6

לאחר ביצוע כל המתואר לעיל פרט לצבע יגולווו כל חלקי המתכת בגילוון מלא ואחיד אשר יעה 
  לדרישות ת"י בהוצאתו האחרוה. 

  
  צביעת ציורות מגולווים

  יקוי מוחלט כ"ל כולל מעט חיספוס בייר זכוכית לפי צביעת צבע היסוד.   .א

  .ZNשכבה אחת צבע יסוד "אויסיל"   .ב

  לאחר הייבוש כמפורט כל צבע שמן סיטטי.  .ג
 
  הביצוע בבית המלאכה  . 7

יש להקפיד שכל החלקים אשר מוכים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת קביעתם במקום לא  . 1
  תהייה סטיות.

ל קצוות המוטות ישויפו היטב מכל צדדיהם, כל הגבשושיות אשר בברזל יורחקו, כל שטחי המגע כ . 2
ישויפו ויוקו היטב. חיבורים ייעשו בריתוך חשמלי מלא והיקפי, אותו יש ללטש ולהבטיח מעברים 
ן. כל עמודי הפרופיל ייסגרו בקצה העליון ע"י ריתוך כל מעוגלים או חדים הכל לפי דרישת המתכ"

מ"מ לפחות. בזמן הריתוך יש להקפיד שלא   3ובפחית לפי מידות העמוד כשהפחית בעובי של 
  להשתמש במידת חום מוגזמת.

הריתוך יהיה מלא והיקפי כאמור ועשוי ע"י בעלי מקצוע מעולים. כל החלקים המרותכים יהיו   . 3
 ע"י מכבש מתאים. במישור אחד. לא יורשה יישור של החלקים לאחר ההלחמה ע"י מכות פטיש, אלא
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  ) 40+41+44(פרקים   אופי מדידה

  
  .  כללי 1

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחיר בכל התאים המפורטים בחוזה זה על כל מסמכיו. 
באותם המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התאים הזכרים 

המסמכים על פרטיהם. אי הבת תאי כלשהו, לא תוכר כסיבה מספקת לשיוי המחיר הקוב בכתב הכמויות 
  או כעילה לתשלום מכל סוג שהוא.

  
  .  מחירי היחידה2

  מחירי היחידה בסעיפי רשימת הכמויות והמחירים ייחשבו ככוללים: 
(הכללים בעבודה ושאים כללים   כל החומרים והמוצרים ובכלל זה מוצרי מוכים וחומרי עזר  .א

  בה) והפחת שלהן. 
  כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתאי החוזה.   .ב
  הוצאות בדיקת החורים והמוצרים על ידי מעבדות מוסמכות בהתאם לדרישות המפרט הטכי.   .ג
ההוצאות הדרושות להכת דוגמאות של עבודות שוות כמפורט בסעיפים השוים של המפרט   .ד

  הטכי. 
  שימוש בציוד, מכוות, כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים ומבים זמיים וכיו"ב.  . ה
הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד, המכוות וכלי העבודה למקום העבודה, העמסתם   .ו

  ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממו. 
  בודות והמבה.אחסון החומרים, המכוות, הכלים ושמירתם, וכן שמירת הע  .ז
המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאומי, ביטוח העבודות,  מיסי קיה, בלו, מכסה, וכל יתר   . ח

  המיסים מכל סוג שהוא.
  עבודות המדידה והסימון שידרשו, פירוק וחידוש הסימון.  .ט
ההוצאות הכלליות של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המקודמות    .י

  ת. והמקוריו
  הוצאות אחרות מכל סוג שהוא אשר תאי החוזה מחייבים אותו.  .יא
 תיאום עם כל הגורמים.  .יב
  מחסים ומשרד. -מבי עזר  .יג
אמצעי זהירות למיעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח כולל גידור, הגות על מחברים,    .יד

  איטומים ביילוים וכל אשר ידרוש המפקח לשם כך. 
וי פסולת וארגון חומרים במקום אחסון שיקבע המפקח יום יום יקוי כל שטח העבודה ופי  .טו

  באופן קבוע. 
  סילוק חומרים וחלקי מבה שפסלו יפורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם.  .טז
  רווחי הקבלן.   .יז
 יקוי האתר בגמר העבודה לצורך מסירתו למזמין לשביעות רצון המפקח.   . יח

  
באומדה. העבודות תשולמה לפי מחירי היחידה המפורטים .   מודגש בזה כי הכמויות בסעיפי החוזה הן 3

  ולפי הכמויות הסופיות, כפי שתבוצעה ותימדדה בגמר הביצוע. 
.   יחידת המידה היא זו המפורטת להלן ותוה בכתב הכמויות. מחירי היחידה כוללים את כל המפורט 4

  פי כתב הכמויות.בתכיות, במפרטים ובמפרט הטכי, אלא אם צוין אחרת באחד מסעי
יהווה השלמה או תיקוים לגבי האמור    –.   אופי המדידה המיוחדים המצורפים למכרז זה, באם מצורפים 5

תשתיות וסלילה או במפרט   – 51גיון והשקיה ופרק  – 41פיתוח האתר, פרק  40במפרט הבין משרדי פרק 
  הכללי לעבודות בין.

  ות והערות בעיין זה. .  אחר חתימת החוזה לא יתקבלו כל טע6
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  אופי מדידה:
 יקוי האתר, הסרת צמחיה, פרוקים וחישוף. המדידה לפי מ"ר.  . 1
  
עבודות עפר, חפירה ו/או חציבה ומילוי בכל השטח כולל כל המפורט במפרט הכללי לפתוח האתר פרק  . 2

תיאורטי ע"י השוואת מפות  , פרט לסעיפים המופיעים בפרד בכתב הכמויות. המדידה לפי מ"ק פח 40002
סימון ומדידה לפי ואחרי ביצוע העבודה. חובת המדידה, והסימון .    התשלום עבור חפירה ו/או חציבה  
והמחיר הבסיסי כולל העברת העפר שועד למילוי באתר ומילוי בהידוק מבוקר. ההידוק המבוקר יימדד 

  ע"י סעיף פרד בכתב הכמויות.
 
המדידה במ"ק פח תיאורטי כמתואר לעיל בסעיף קודם.  –ר חפור מן האתר חפירה וסילוק עודפי עפ . 3

המחיר כולל את החפירה, העמסת העפר והובלת העפר מהאתר ופיזורו בשכבות במקום אשר יאושר ע"י  
 הרשות המוסמכת לכך במועצה. 

  
ים פרוק גדרות מתכת/מעקות מכל סוג שהוא. המדידה במ"א. העבודה כוללת כל העבודות החומר . 4

והאמצעים הדרושים לרבות כלים מכיים, הדרושים לפרוק הגדר על כל חלקיה והובלתה לאתר הפסולת,  
 לרבות תיקון הזקים שיגרמו באתר עקב הפרוק וסילוק היסוד והפסולת. 

  
המדידה במ"ק. המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בחפירה זהירה לגילוי מתקים  –חפירת גישוש   . 5

  קרקעית, כולל אספקת כל האישורים דרשים, פיוי הפסולת והחזרת השטח לקדמותו.וצרת תת 
  
הידוק הקרקעית לפי פיזור המצעים לכבישים, רחבות, שבילים וכו'. המחיר כולל הרבצת מים  –שתית  . 6

"מודיפייד אשו", דרגת הצפיפות בשכבות המהודקות מתחת   96%כדרש, הידוק מבוקר לדרגת צפיפות 
"מודיפייד אשו" וכן כמתואר במפרט.   המדידה  98%שבילים ורחבות תהיה לא פחות מאשר  לקירות,

  במ"ר.
 
המדידה במ"ק המחיר כולל את העבודה, התביות, הבטון מהסוג הדרש, הזיון, תפרי   -עבודות בטון   . 7

  התפשטות באם דרש, עיבוד פי הבטון והפגמים. 
  
ג וכו') משטחי מדרך ורחבות ימדדו במ"ר בציון סוג ועובי תשתיות (כורכר, אגו"מ, חומר ואדי מודר  . 8

ס"מ לאחר הידוק). המחיר כולל את הידוק תשתית ועיצוב צורת   20 –התשתית (עובי מקסימלי לכל שכבה 
  הדרך.

  
המדידה במ"א כולל יסוד בטון ותשתית. לא תשולם כל תוספת עבור החת אבי שפה   -אבי שפה  . 9

  וך אבי שפה. ברדיוסים או עקומות וחית
  

ריצופים טרומיים למייהם ימדדו במ"ר. המחיר כולל: מצע חול, השלמות, החה בכל מרקם  -ריצופים  .10
  וגוון דרש. יסור מרצפות לצורך השלמות וחגורה סמויה באם דרש. 

  
  המדידה במ"א בציון סוג וגובה הגדר או המעקה.   -גדרות ומעקות  .11
  

המדידה  –שולחות פיקיק, סלי אשפה, שקתות למרזבים וכו'  ספסלים טרומיים לסוגיהם, ברזיות, .12
 קומפלט ליחידה, המחיר כולל כל העבודה המתוארת בפרט, במפרט ועד לביצוע מושלם. 

 
תקופת התחזוקה לאחר מסירת השתילה היא  –ביגוד לאמור במפרט הבימשרדי  –תקופת התחזוקה  .13

 שלושה חודשים.
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  תועה   51פרק 

 בותצוף מאבים משתליר   1000.51

    מודגש בזאת : 51 -ו  40מור במפרט הכללי (פרק וסף לאב (  

את האבים ממפעל מאושר ליצורים כדוגמת וולפמן, אקרשטיין או שווה  ערך    יספק .   הקבלן 1
  המפקח .    ע"י שיאושר

לאשור     יפורק אם  גם    היחידה  במחיר  כלול  ללי) רט  הכלדוגמא  (כמפורט  במפ  .   המשטח 2
  הרצויה ע"י האדריכל .  דוגמאה

.    מחיר  היחידה   מתייחס לאבן  "אוי " או מלבית צבעוית או קוקטיל צבעים מסווג בהתאם  3
לעובי .             

 והידוק   השתית,  שכבת  המצע   סוג  הפרט ,   שכבת.   מחיר  היחידה   כולל   צורת   דרך,   יישור  4    
%  20  בשיעור של  צמט ס"מ ו/או   בעוביים   לפי   המסומן   בתכיות,  תוספת  5  בעובי  החול

העבודות        יצוע   כלחיתוך  ויסור  המרצפות   בפיות   ובעיגולים   וב  ל  כול  תוכל המרצפו
אין  בקצה   קיר הריצוף  או  אין  אבן  שפה,  תבוצע  חגורה  סמויה    הדרושות במקומות  בהם  

  ס"מ       20* 20מבטון   מזויין במידות   
ד המחיר לפי מ"ר מדידה העבודה  בפר עבורה  ישולם   ולא  הריצוף במחיר  כלול  יהיה   הומחיר  

  במ"ר כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות .  תימדד 

   צד גיות  ואבי אבי שפה ,אבי אי   251.000
)  40י  לפיתוח  האתר  (במפרט  הכלל   400851עו  בהתאם   למפורט   בסעיף  יבוצשפה   אבי        

לפרטים   בתכיות.   המחיר   הוא   אחיד    לאבי   שפה   בקווים   ישרים, קשתות    ובהתאם
פה  מומכות  בכל   אבי  ש וכן   ס"מ  50ס"מ,     25באורך   יחידות   ועקומות   מסוג כלשהו
  המקומות הדרושים .  

  . במידות    המותאמות    20 -אבי    השפה   לסוגיהן,   תוחה   על   יסוד    ומשעות    בטון   ב      

עבודות הכה ופירוק  51.1

פירוק עמודים מסוג טלפון ו/או תאורה והתקתם מחדש   51.1.016

  ל עמודי טלפון/ תאורה המחוברים לרשת תעשה אך ורק ע"י בזק/חברת החשמל . העתקתם ש
העתקת העמודים מסוג טלפון/ תאורה שאים קשורים לרשת כוללת:  פירוק זהיר של העמודים  

.  במקרה הצורך  ר לצורך שימוש חוזרם באת, אכסושתאפשר שימוש חוזר בהם, יקויים  בצורה
במקומות ה"ל , העבודה עשוייה להתבצע ע"י   לחילופין ,במקום שיורה המפקח  .הצבתם מחדש  

  . בעלי המתקן עצמו 
  העבודה תימדד ותשולם ביחידות .  
  .לן , היא לא תשולם לקבהמתקן ע ע"י במידה והעבודה תבוצ 

      תקרה מכל סוג  כולל התאמת התאמת שוחות     .03151.01
במקומות שוים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג כלשהו למפלסי הכביש        

  המתוכים .  העבודה כוללת :      
  .  תאמהצוע ההקח לבי קבלת הוראות המפ  -
  מתאים למיעת פגיעה מכלי רכב . הצבת מחסום -
  פרוק המכסה הקיים  ומסגרתו   -
  יקפית ליצירת צווארון .יציקת חגורת בטון ה  -
  ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכן . -
כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל .  -
  סילוק הפסולת .   -

שוים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמת תקרות של שוחות למפלסי הכבישים במקומות   
   המתוכים.  

  העבודה כוללת:   
  קבלת הוראה מפורשת לביצוע העבודה .  -
  הצבת מחסום מתאים למיעת פגיעה מכלי רכב . -
  פירוק אספלט מסביב למכסה . -
  ווח עבודה מתאים .פשר מרלס שיאחפירה על למפ -
  פירוק התקרה הקיימת . -
 פירוק חלקי בקירות השוחה למפלס הראש כולל גילוי זיון קיים . -
  יציקת תקרה חדשה .   -
  יציקת צווארון מבטון .  -
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  ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכן .  -
  כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל . -
  . ולת ק פסלוסי -

  ולם ביח' כמסווג בכתב הכמויות . העבודה תימדד ותש            
  

  מסוג כלשהו פרוק ריצוף     042
  

צע  באמצעים   מכים  או  בעבודות   ידיים תוך שמירה על אבי השפה שמצידיו ,  הפירוק  יבו
  שוחות , צרת וכבלים שבתחומו . 

  ית . ות מרבבזהיר במידה והריצוף מיועד לשימוש חוזר תעשה העבודה
עמסה וסידור על משטחים והובלה לאתר המיועד או למחסי הרשות או סילוק לאתר המחיר כולל ה 

  אושר פסולת מ
  התשלום לפי מ"ר עפ"י הסווג בכתב הכמויות . 

  
  קיימת מכל סוג .       שפה ןאבזהיר של פרוק       .04751.01

  
  , במדרכות , בתחות                 גורות בטון מכל סוגשפה וחאבי  עבודה זו מתייחסת לפרוק                   
  פי תחילת הפרוק , יסמן הקבלן במדויק את גבולות אוטובוסים ואיי תועה.  ל                    
  הפרוק ויקבל עליהם את אישור המפקח בכתב.  לאחר   מכן, יוסר                    
  במשור מכי, כדי למוע פגיעה   ת לפרוקהשפה המיועדאבי  ט שלידהאספל                  
  מיותרת בו.                   
  אבי השפה שפורקו ויהיו במצב שיתן להשתמש בהם שוב על פי החלטת                   
  .  החיית המפקח/המפקח יאוחסו ויותקו מחדש לפי התוכיות                   

  

    אורך במטרים , מדוד לאורך אבן השפה/ החגורה לפי:    מדידה ותשלום                     
  

  
                          צה אספלט קייםחיתוך (יסור) ק         08151.1.

  החיתוך  יבוצע לעומק כל השכבות  האספלט לצורך  עבודות כגון ביצוע  פרוקים, מדרכות ואיי תועה 
ולות שטחי פרוק האספלט במסעות ובמדרכות ת , וכן בגבהמתוכ ן שפה בקו אבפי אספלט קיים,  על

  אספלט  .
אספלט ולכל עומקה באמצעות משור מכי מתאים שיאושר ע"י  החיתוך יבוצע ביצב לעובי שכבת ה

המפקח .  למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אויר.  היסור יבוצע בקוים ישרים או קשתיים 
במדויק למיקום המיועד לאבי השפה המתוכת  המסעה, כך שיתאימו על גביבצבע  שיסומו

  ולהתחברויות .
  תוך ישולם לפי מ"א .  המחיר כולל גם סילוק שאריות אספלט לאתר פסולת מאושר .החי

  
  

  .  דשמחתו והתקעל עמודיו ויסודותיו  הולכי רגל /פירוק זהיר של שער לרכב    25,02751.1.0
  

מקום שיורה המפקח וכולל את כל ב עברתם + התקתם וה , מט הקשור בהן פירוק  השער וכל אל
  הדרושים. אביזרי החיבור 

  
  מדידה ותשלום:

  כולל התקה מחדש כולל כל לפי יח' .המחיר כולל שיוע למקום אשר יורה עליו המפקח 
  להתקה במקום החדש   הדרושים ם והחומרים אביזריה                    

  
  עבודות עפר    51.2

  
    חפירה / חציבה   51.2.002

  ו/או הכווה היא  לחפירה חפירה,  מצוין  בו   כי  בכל  מקום בזאת    מודגש הכללי   במפרט  לאמור  בוסף         
  חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם .         

                  זה . במפרט   51.01.45מדרכות  כמתואר  בסעיף    סעות קיימות אושל מחפירה ף  זה  כמו כן כולל  סעי         

  
  העבודה כוללת :                    

     חפירה    לרבות התאים    ובכל    כל  שהיא לרבות  סלעים , בולדרים , מסעות א.      חפירה  בקרקע  
  תהום .מי ב           

  בעבודת   ידיים   בזהירות     רה  ליד  מתקים ,  גדרות  לרבות  חפי  ב.      חפירה   באזורים   מוגבלים                  
  הצורך . במידת                            

  גון:    וים כושים שג.      מיון החומרים החפורים ואכסה זמית במידת הצורך לצורך שמ                   
  שכבות עליוות  וכו' .  אדמה  לצורכי גון , מלוי גס בשכבות מוכות , מלוי מטיב  משובח  ל                            

  ד.     הכשרת החומרים החפורים למלוא גם אם יש צורך בריסוק יפוץ וגריסת האבן .                  
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  שכבות כמפורט במפרט הכללי . שטחי מלוי ופזורו בחומר למיטב הה.     העברת                   
למקום    או  כלשהו   למרחק  הרשיות   ע"י  מאושר    למקום   סולת עודפי  הפ   ופוי   ו.      העמסה                   

  "מ .ס 20ל המפקח עד למרחק כל שהוא  מגבול האתר ופזורו  שם בשכבות ש   בו  יורה
  .      פרוק מערכות, חלקי מבה, יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה .ז                  

 מצב קיים  באשור  בולדרים (ששבירתם לצורכי מלוי כלולה בעבודות החפירה) וסלעים מדידת                             
  . ייהם על קרקע טבעית ב  תיעשה

  ז' .   –לא תשולם כל תוספות עבור עבודות המתוארות בסעיפים א'                           
  המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט הכללי .                            

  
    שלא של שתית לכביש יישור והדוק    51.2.006

  קפר עשו על ידי קבלן אחר ועקב אי דיובהן עבודות הע  קלות  שוריי  ותלעבוד מתייחס  זה   סעיף                     
  יים , פי השתית אים בדיוק הדרוש ובמצב רעוע .זמן שגרם לשואו פער 

.  + ס"מ  20יישור השטח הקיים לגבהים המתוכים ע"י חפירה ומלוא בתחום של  כוללת  העבודה                    
  ישולמו במסגרת חפירה והדוק מלוי . רגדולים יותשים הפר

  של המפרט  הכללי .  21.01.73י השתית הסופיים לצפיפות הדרשת כמפורט בסעיף כמו כן, הדוק פ                    
                      
  המדידה לתשלום לפי מ"ר.                     

  מבוקר ילויוק המדה    51.2.010
עבוד המדרוות לפי  הדוק המילוים  כוללת    עבודות  כי בזאת   מודגש הכללי   במפרט  לאמור  בוסף                   

תימדדה בפרד ומחיר כלול במחיר   לא  בתכיות.  המדרגות    כמתואר -   2%בשיפוע   המילוי  בצוע  
  ים לרוחב   . שיימדד לפי החתכהדוק המילוי  

   
  

  מילוי מובא מבחוץ     .01451.02
  מוד בדרישות הבאות:  חומר המילוי יע                   

  .   4גודל גרגיר מקסימלי של "  .א
  
  A  ,5 – A – 4  –, וכ  A   ,6  – 2 – A   ,4 – 2 – A – 2 – 5 –כ   AASHTO   החומר יסווג לפי מוד   .ב

  .  4 –ימלי  בעל מדד קבוצתי מקס     A – 6 –ו 
   או שווה ערך .  ההידוק D – 212  BOMAG ההידוק יבוצע באמצעות מכבש ויברציוי דוגמת       

  .   -+  2%בה של חומר המילוי לרטיבות אופטימלית.  הסטיה המותרת טהר  לאחריבוצע 
  .  51היה בהתאם למיון החומר כדרש במפרט דרגת ההידוק ת        
וי המובא טעון אישורו המוקדם של המפקח , מבחית טיב החומר, כולל מקור חומר המיל        

 תתאים שר שלאלאיפיון החומר.   כל כמות של החומר מובא ממקור מאו  מעבדה בדיקת
  רטת לעיל   המפו לדרישות הטיב

  תסולק ע"י הקבלן ועל חשבוו .          
לפי פח במ"ק , כשפח היו הפח התיאורטי (לפי    לתשלום יימדד  המובא   המילוי חומר        

 שום  ללא   לתכיות  בהתאםו  המקומי  המילוי  ידוקהו זור לאחר פי שתבוצע  מדידת רומים 
  תוספת הידוק, פתח וכו' ) 

הללוואי והעזר   עבודות   יתר כל   וכן  בשכבות והידוק   פיזור  אספקה, הובלה,   יכלול חיר המ       
  . המפקח לביצוע מושלם ולשביעות רצון  הדרושות  

  
  

  שתיות מצעים ות    51.3.002
  כללי            
  במפרט הכללי ,    5104,  5103בוצעה על פי סעיפים  עבודות המצע והתשתית במסגרת מכרז / חוזה זה ת           
  המצע יהיה מסוג א' , אספקתו תהיה ממחצבה מאושרת ע"י מע"צ .            
  . אספקת החומרים מראשלמקור המפקח על הקבלן לקבל אישור            

  
  

  בודות אספלט ע 51.4
  
   מבוא .1

מיוחדות לביצוע עבודות בטון אספלט מסוגי תערובות שוים, לרבות  טכיות  דרישות  כולל  זה   מפרט
  וספות .סוס, איטום סדקים, הטלאות ותיקוים ועבודות , רי קרצוף  כגון   לוות עבודות  

( סלילת כבישים     51  ופרק  " )  ( "פיתוח  האתר 40 פרק  ובפרט   בין"  לעבודות  הכללי  ה "מפרט   
( שבהוצאות הוועדה הבין משרדית , בהשתתפות משרד הביטחון, משרד השיכון וצה"ל   ורחבות " ) 

, הים חלק בלתי פרד  1995מהדרות  –לביטומים  161למועד המכרז ) , וכן ת"י  דכית רתו העבמהד
(מסמך זה ) בא להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי וב"י    ממפרט זה .  המפרט המיוחד 

ת המפרט משמעי מיסוח דרישופן חד בע באוצויין הדבר במפורש או ו ואיו מבטל אותם , אלא אם  161
  המיוחד . 

ם לעיל על  בכל מקרה של סתירה  ו/או אי התאמה דו משמעות ו/או פירוש שוה בין המסמכים המתוארי
  להעיר  לכך את תשומת ליבו של המפקח .הקבלו 
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  עבודות אספלט  .2
ית והן מאבן בזלת) , עפ"י הסוגים ולומיטמאבן דסעיף זה מתייחס לכל עבודות בטון האספלט (הן         

פרק בהמשך .  כל העבודות הקשורות לבטון אספלט יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט זה ול טים המפור
  במפרט הכללי.  5104

          
  דרישות ביצוע    2.1      

  עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתכיות , ולהוראות המפקח .  . 1
  ס"מ . 4במדרכות יהיה אחרת בתכיות ובהוראות המפקח , עובי השכבה  א צויןבאם ל  . 2
ס"מ , ובכל מקרה   6א יעלה על העבודה במהלך פיזור אחד תעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק ל   . 3

  החיות   המפקח . עפ"י   
  לכלוך , בעזרת      אבק אוזר , מביום הסלילה , לפי ביצוע הריסוס המאחה , יטואטא השטח מכל חומר   . 4

  , לשביעות רצוו של המפקח .  מודגש בזאת , שלא ישולם בפרד עבור בטיאטוא .מטאטא מכי שואב        
הריפוד יבוצעו רק לאחר השלמת עבודות ההכה , עבודות  התיקוים ופיזור הריסוס המחאה  עבודות . 5

  לשביעות רצוו של המפקח . 
עבודת הקרצוף שעות מסיום  48 –צף יבוצע לא יאוחר מ המקור  ל השטחיפוד עמודגש בזאת, כי הר  . 6

  בקטע.  
   קרי יקוי , תיקון בורות ועוד ) והבטחת תועה בכל מקרה , אחראי הקבלן לאחזקת השטח המקורצף (        

  בטוחה עליו עד למועד הריבוד .
  פיזור ללא כבלי  ו ע"י המפקח , תותר עבודת יאושר ת ואשררק במקומות בהם אין תכית גבהים מפורט  . 7

  צוייד  במגלש פרקי ,פלדה  במקרה זה  , פיזור התערובת האספלטית יבוצע בעזרת מגמר אלקטרוי , המ       
  מ' .  עבודה ללא כבלים וללא מגלש תבוצע רק במקומות אשר אושרו בכתב ע"י     8.4באורך   מימלי של        

  קח .  המפ       
  שוים לאותו אתר סלילה .  לא תותר אספקת תערובת אספלטית משי מקורות  . 8
 חומר ממפעל אחר , באם ה"ל עומד    במרקה של תקלה ממושכת במפעל האספלט , רשאי הקבלן לספק   . 9

  בכל דרישות המפרט ואושר ע"י המפקח .       
  שות הביצוע .  במקומות צרים  לדרי   ר עוהמודגש בזאת , כי על הקבלן להשתמש במגמר ברוחב אש  .10
  מ' .   1.50הקבלן במגמר ברוחב   ישתמש         
ירת שפה אכית בהתחברויות , יתן לוותר על במקומות בהם משתמשים בלוחות או ביריעות יוטה ליצ   .11

  )  . 510445השפה לרוחב  (סעיף   חיתוך 
  ,    בומג ידי וכד'  אספלט , לרבות מריצה , מכבשפיזור  ידי להקבלן יחזיק באתר כח אדם מיוחד וציוד    .12

ודה הידית באישור של לעבודה באזורים בהם אין גישה לציוד הממוכן .  בכל מקרה , מותית העב        
  .  C 100° -לא יורשה פיזור של אספלט , כאשר הטמפרטורה שלו מוכה מ  המפקח 

קבות לא יעלה  .  מרווח הזמן בין הגעת שתי משאיות עורציף  באופן ק לאתרתערובת האספלט תסופ      .13
  יות לפחות , באתר . דקות .  לא תותר תחילת העבודה לפי הימצאות שתי משא  15על 

  במידה ויידרש ע"י המפקח ביצוע שכבה  " מיישרת "  (שכבה אספלטית בעובי שיורה המפקח ) ,  לפי      .14
ה הרגיל .  התשלום עבור שכבה זו ציפוי , תבוצע שכבה זו בעזרת מגמר וציוד הסלילבת הצוע שכבי        

  בטון אספלט ,  ללא כל תוספת מחיר .עפ"י מחיר היחידה של שכבת ציפוי   יבוצע
  ק"מ .  100מרחק ההובלה ממפעל היצור לאתר העבודה לא יעלה על    .15
 טאטוא    מעל שכבה גרולרית , לפית בטון אספלט חדשה  לת שכבי סלי לא יותר  ביצוע ריסוס יסוד לפ   .16

על ידי פיזור חומר דק מעל  פי השכבה הגרולרית במטאטא מכי , תיקון אזורי "סגרגציה "  (לא        
  ואישור הגבהים בהתאם לתכון לדרישות המפרט .) ,  האזור

  ות מכיות אלו . ר פעול רד עבומודגש בזאת , שלא ישולם בפ               
  

  ציוד    2.2
  לפחות .  שימוש   PSI 110טון ובעל לחץ חישוק של   16טי יהיה במשקל מיימלי של המכבש הפיאומ . 1

  שוה מדרישה זו ,  דורש אישור בכתב של המפקח . ש במכב       
  מוש .  שי לפחות  טון 10במקרה של שימוש במכבש סטאטי בעל שלושה גלגלי , יהיה המכבש במשקל  . 2
  ור בכתב של המפקח . במכבש שוה מדרישה זו , דורש איש      

  ל המכבשים לפי תחילת העבודה . הקבלן ימציא לידי המפקח תעודות שקילה עדכיות , שיעדו על משק . 3
  הקבלן רשאי להשתמש במכבש דו גלגלי ויבראציוי ( "טדם " )  , במקום מכבש סטאטי בעל שלושה    . 4

  לים . גלג       
  

  
  בקרת איכות     2.3

  
  ור תהיה בהתאם לאמר במפרט הכללי ובמפרט המיוחד .  כל בדיקה מייצגת כמות הבדיקות למת יצ . 1

  היצור או חלקה , בהתאם לכמות הבדיקות שבוצעה לאותה מת יצור .  את מת        
  
  האספלט .  ייעור הזמן  הקבלן אחראי לכך , שבמפעל בטון האספלט ישה מעבדה ומעבדן משך כל . 2

  המפרט הכללי    51יוד הדרוש לביצוע הבדיקות הדרשות , בהתאם לפרק המעבדה תהיה מצוידת בכל הצ      
ולמפרט הטכי המיוחד .  המעבדן יהיה טכאי מעבדה או הדסאי   161ישים ורחבות, לת"י סלילת כבל 

ללא ה"ל , לא  שר  יאושר ע"י  המפקח מראש . ות , אהבדיק יסיון בעבודה זו ובעל הסמכה לביצועבעל 
  הקבלן לייצר  אספלט . יורשה 
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  מעבדה ועובדים אשר הוסמכו לכך ע"י משרד המסחר כל בדיקות המעבדה במסגרת החוזה , יבוצעו ע"י  . 3
  והתעשייה .       

  
  C ˚ 165 –הה מ יה גבואתר תהלא יותר פיזור תערובת אספלטית ,  שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה  ל . 4

  .    C ˚ 130 ומוכה       
          

שאי המפקח בכל מקרה שלדעת המפקח תגלו הבדלים מהותיים בממצאי הבדיקות במת ייצור , ר . 5
  לקבוע ,   

  כי כל  בדיקה משקפת חלק ממת ייצור / עיבוד והיכוי יקבע בהתאם .       
  
בדיקת התערובת אספקתה יחרגו מממצאי במהלך אספלט במידה  ובדיקות הבקרה של תערובת ה . 6

ם , חריגה זו מהותית , או בכל מקרה של שיוי מקור האגרגטים או טיב –ודעת המפקח  שאושרה 
  תופסק אספקת 

  תערובת האספלט והקבלן יחויב לבצע (על חשבוו )   תכית הרכב וקביעת מרשם התערובת מחדש ,        
  ובות . תערמרים ועיף חוכמפורט בס      

  
רגטים אשר שברו תוך כדי הידוק השכבה , רשאי המפקח  בכל מקרה שבהלך הכבישה יתגלו אג . 7

  בוע בדיקת הסיבות ל"ל , על חשבון הקבלן .    את העבודה ולת להפסיק 
  
עה בסוף כל יום עבודה , יציג הקבלן למפקח תרשים וחישוב שטחים של השכבה האספלטית שבוצ . 8

בוסף , יהל רישום שוטף של ממצאי בדיקות התערובת  יום ( בציון מידות , כמויות ומיקום ) .  תו באו
אספקתן ומיקום הליבות שהוצאו לאחר גמר הידוק שכבת אספלט .  הקבלן  בציון תאריךהאספלטית , 

הם , כמויות וממצאי  חישוביטחים, לחשבוותיו , את הריכוז ה"ל (תרשימי  ש יצרף מידי חודש 
  הבדיקות )  .

  
 גלעיים בשכבה הסלולה יבוצעו לא יאוחר משבוע לאחר סיום הסלילה . בדיקות ה . 9
  

ות גלעיים חוזרות , יש לבצען לא יאוחר משבועיים לאחר ביצוע הבדיקות במקרה של בדיק .10
 .המקוריות

  
 ורת האספלט . טמפרט לבדיקתמדי חום   2הקבלן יחזיק באתר , במהלך העבודה ,    .11
  

הקשות או   50רט הכללי , מדגמי ה "מרשל "  יהודקו ברמת ארגיה של במפ 5104ביגוד לכתוב בפרק    .12
 שות , מכל צד של הגליל , ע"פ החלטתו והחייתו  הכתובה של המתכן ו/או המפקח . הק   75

  
ל סטדרטי מפרופיל תר סרגזיק באות שכבות האספלט , מחויב  הקבלן להח רלבדיקת מישו   .13

מ' , כך ששקיעתו המקסימלית עקב משקלו   3.6ס"מ לפחות ואורך של  5רוחב של   בעל אלומייום,  
 מ"מ .   1קצותיו  , לא תעלה על     ישעו על העצמי בה

   
חד ובמפרט ט המיום במפר.   יכויים בגין עבודה לקויה יוטלו על הקבלן , בהתאם לסעיפים המתאימי14      

למת העבודה .  המפקח רשאי לכות יכוי איו משחרר ת הקבלן מבדק ותיקוים לאחר השה הכללי
  עבור סטיות מדרישות המפרט  , אשר לגביהן לא צוייו יכויים במסמכי החוזה . גם    ממחיר החוזה 

  
ות הכרוכות בכך  .   בכל מקרה שעפ"י דרישות המפרט יש לפרק קטע עבודה מסוים ,  יבוצעו כל הפעול 15  

  הקבלן ועל חשבוו .    ע"י 
  

המפרטת את מקור החומר, סוג החומר כל חומר שיסופק לאתר , ילווה בתעודת משלוח  .17
  ומשקלו . 

  
  ) , רשאי המפקח להוריד את דרגת    12הקשות (סעיף  75 –במקרה שמערכת "המרשל "  מהודקת ב     .18

  )  .  51045על פי סעיף  97% –(ביגוד  ל  96% –ההידוק  המיימלית ל          
  
,  רשאי המפקח לדרוש כמות כפולה של בדיקות )  10במקרה של בדיקות גלעיים חוזרות (סעיף   .  19 

.                                                                                                                            510425בסעיף במפרט הכללי  המוגדרות 
                                                                                                                              

  
  ) מאבן דולומיט   1שכבה מקשרת (" –ציפוי בטון אספלט סוג א'    2.5. 2

  כללי .   1        
ת, לשכבה מקשרת בעלת גרגיר מקסימלי סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן דולומיטי             
  .  1" של

  
  תערבות דרוג ה.   2        

  של המפרט הכללי .   510421קו הדרוג של התערובת יתאים לתחום המוגדר בסעיף                
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    מרשם התערבות לעבודה.   3        
  דיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי המפרט המיוחד הקבלן יגיש לפיקוח מערכת ב              
  הכללי .  מרשם התערובת לעבודה , קרי דרוג ותכולת ביטמון , יקבעו ויאושרו סופית ע"י  והמפרט                
  תוצאות מערכת הבדיקות ה"ל . הפיקוח , עפ"י                

  
  י מ"ר . המדידה :   תעשה לפי טוות או לפ                

  
המיוחד והמפרט הכללי ,  התשלום:   יכלול את כל המחירים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט  

  אספקה , פיזור והידוק השכבה האספלטית .לצורך יצור, 
  רבות ואת מערכת בדיקות   התשלום יכלול את מערכת הבדיקות המוקדמות לקביעת מרשם התע                        
  ר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי .  הבקרה השוטפות בזמן הביצוע ולאח                        
  מודגש בזאת , כי כאשר המדידה עשית ביחידות של מ"ר , רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון כי                          

  שכבה אשר עוביה   פי השטח יכולים להיות עם בורות, לא אחידים ולא מישוריים, וכי עליו לישם                        
  לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הכמויות .  לא תשולם כל תוספת מחיר                         
  ר, מעבר למחיר שבסעיף שבכתב הכמויות .עבור שכבה אספלטית גדול יות                        

  
  
  
  

  ) מאבן בזלת    3/4ושאת ("  שכבה –ציפוי בטון אספלט סוג א'    2.10
  כללי .   1          

  סעיף זה מתיחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן בזלת , לשכבה ושאת בעלת גרגיר מקסימלי של                  
                   "3/4  .   

  
   דרוג התערובת.   2          

  .    2.10.1ם המוגדר בטבלה מס'  קו הדרוג של התערובת יתאים לתחו                
  

  מאבן בזלת  3/4תחום דרוג לתערובת בעלת גרגיר מקסימלי של  " –  2.10.1 טבלה
  

    "3/4  "1/2  "3/8  #4  #10  #4  #20  #40  #80  #200פה     

אחוז עובר 
  במשקל

   
100  

  

  
73-93  

  
68-
84  

  
50-66  

  
32-46  

  
29-
48  

  
20-30  

  
14-24  

  
8-15  

  
5-9  

  
   רשם התערבות לעבודה מ.   3         

  הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי המפרט  המיוחד                
  וג  ותכולת ביטמון , יקבעו ויאושרו סופית ע"י  הכללי . מרשם התערובת לעבודה , קרי דרוהמפרט                 
  ות מערכת הבדיקות ה"ל  . תוצאהפיקוח, עפ"י                 

  
  .   האגרגט הגס יהיה גרוס מלקט בזלת או סלע בזלתי בעל ויזיקולאריות מוכה ויעמוד בדרישות  4         
 . לאגרגט  סוג א'           
    

  חול) יהיה גרוס מסלע דולומיט עד גיר ..  האגרקט הדק (5         
  

  מ"ר . המדידה :   תעשה לפי טוות או לפי        
  

  התשלום:    יכלול את כל המחירים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד והמפרט הכללי ,  לצורך          
  יצור,  אספקה , פיזור והידוק השכבה האספלטית .                         
  תערבות ואת מערכת בדיקות  התשלום יכלול את מערכת הבדיקות המוקדמות לקביעת מרשם ה                         
  הבקרה השוטפות בזמן הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי .                          
  המדידה עשית ביחידות של מ"ר , רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון  מודגש בזאת , כי כאשר                          

כי פי השטח יכולים להיות עם בורות, לא אחידים ולא מישוריים, וכי עליו לישם שכבה אשר    
כמויות .  לא תשולםתוספת  לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב העוביה 

  ותר, מעבר למחיר שבסעיף שבכתב הכמויות .שכבה אספלטית גדול ימחיר עבור 
  
    תשתית אספלט   

    כללי . 1
  סעיף זה מתייחס לעבודות תשתית אספלט ( תערובת אגו"ם מיוצב בביטמון ) .        

  
   דרוג התערובת . 2

  להלן . 2.11.1יתאים לתחום המוגדר בטבלה קו הדרוג של התערובת         
  
  

244



  רובת תשתית אספלט תחום דרוג לתע – 2.11.1 טבלה           
  

"  פה     
1.5  

"1  "3/4  "1/2  "3/8  #4  #10  #40  #80  #200  

אחוז 
עובר 

  במשקל

   
100  

  

  
100 - 

75  

  
60-
85  

  
47-73  

  
40-65  

  
29-48  

  
18-32  

  
6-
17  

  
3-11  

  
  

             
  לעבודה  מרשם התערבות . 3

יפי המפרט המיוחד הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת , כמוגדר בסע 
הכללי .  מרשם התערובת לעבודה , קרי דרוג ותכולת ביטמון, יקבעו ויאושרו סופית ע"י והמפרט 

  תוצאות מערכת הבדיקות ה"ל .   הפיקוח , עפ"י  
  
  ליבראות) .  1000ק"ג ( 450 –המוגמרת לא תפחת מ  יציבות התערובת . 4
   

  . מאיות איטש) 6 ÷ 16מ"מ (  1.5 ÷ 4.0חום של זילות התערובת המוגמרת תהיה בת . 5
 
  

  .  6%  ÷ 12%אחוז החללים בתערובת המוגמרת יהיה בתחום  . 6
  
  

  כביש . מ"מ לרוחב ה 9 –מ"מ לאורך הכביש ו  7.  הסטיות המותרות במישוריות השכבה יהיו :  7 
  
  .  96% –שיעור ההידוק בשכבת תשתית אספלט לא יפחת מ  . 8
  
ובת תשתית אספלט אשר אין לגביהן התייחסות מיוחדת בסעיף זה , תואמות כל הדרישות לגבי תער . 9

  הדרישות של המפרט המיוחד והמפרט הכללי לתערובות אספלטיות .את 
  

  או לפי מ"ר .המדידה :   תעשה לפי טוות         
  

  ת במפרט המיוחד והמפרט הכללי ,  לצורך  התשלום:    יכלול את כל המחירים, הציוד והפעולות המפורטו        
  יצור,  אספקה , פיזור והידוק השכבה האספלטית .                         
  ת מרשם התערבות  ומערכת בדיקות   התשלום יכלול את מערכת הבדיקות המוקדמות לקביע                         
  יצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי . הבקרה השוטפות בזמן הב                         

  
  אספקה, פיזור בעבודה ידית והידוק בטון אספלט סוג א' .  .    2.13

, לפיזור בעבודה ידית ולהידוקה סוג החומר,  עבודה זו מתייחסת ליצור ואספקה של תערובת בטון סוג א' 

  במפרט הכללי .  5104לעיל ובפרק  2עיף איכותו ודרישות היצור, הים כמפורט בס

העבודה מתייחסת לפיזור והידוק התערובת ואספלטית באזורים בעלי היקף מקומי ומוגבל, לטיפולים  

  כגון סתימת בורות, ציפויים מקומיים וכד' . 

  כוללת :  עבודות התיקון

  יקוי הבור/השטח המיועד לציפוי , מלכלוך וחלקיקים רפויים .     .א
  

  שטח (בריסוס מאחה או ריסוס יסוד , עפ"י החיות הפיקוח ) . ריסוס ה   .ב
 

  ס"מ .  5פיזור התערובת האספלטית והידוקה בשכבות, שעובין לאחר ההידוק איו עולה על    .ג
  

  ות או לפי מ"ר . :     תעשה לפי טו  המדידה              
  המפורטות במפרט המיוחד והמפרט הכללי ,  לצורך  יכלול את כל המחירים, הציוד והפעולות   התשלום:                 

  יצור,  אספקה , פיזור והידוק השכבה האספלטית .                                
  

  קירצוף פי אספלט קיים     .3
וף מיסעת בטון אספלט קיימת, באתרים בהם מבוצעות אחזקה יסודית או  עבודה זו מתייחסת לקרצ

מתייחסת לעבודות תיקוים (הטלאות) .  ליתר הבהרה , מודגש שהשטח המקורצף   שיקום , ואיה
  מ' .  20.0 –לא ובאורך הגדול מ המיימלי היו ברוחב  תיב   
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  כללי  3.1
   , בשטחים רציפים ו/או בלתי  לעומק הדרשלהחיות המפקח, הקרצוף יבוצע בהתאם לתכיות ו . 1

  ובות, כך שיאפשר התקת שכבה אספלטית חדשה . לאורך הרח רציפים         
  

  באם יידרש ע"י המפקח , על הקבלן לסמן את תחום שטחי הקרצוף בקו בצבע צהוב ואת עומק  . 2
  קורצף בהתאם למקובל, עבור עבודותה התקיה של  הקירצוף בקודות הרשת בתחום השטח המ                      
      חיות המפקח . המקרצפת, ובהתאם לגבהים שבתכיות ובה  

          
           מהירות פעולת המקרצפת תבטיח קבלת חומר מקורצף ללא גושי אספלט ( " פלטות" ) בגודל  . 3

  .   2על  " העולה         
  
  לכך ע"י המזמין .  פיוי  החומר המקורצף יתבצע לאתר אשר יוקצה  . 4
  
לקו מהאתר .  במקרה של החומר המקורצף יישאר בבעלות המזמין , אלא באם יידרש הקבלן לס  . 5

 החומר המקורצף , תבוצע העבודה על ידי הקבלן ועל חשבוו .   סילוק 
  

  ציוד ושיטת הקירצוף   3.2
צוף, תשומת לב הקבלן מופית במפרט הכללי לגבי ציוד ושיטת הקיר 51047בוסף לאמר בסעיף  

  הבאות:    לדרישות 
  אלקטרוית, בעוביים לפי מסמכי החוזה והחיות המפקח .  הקירצוף יעשה בבקרה . 1

   ס"מ (מוך בחצי ס"מ) , ובכל מקרה לא יהיו פי הקרצוף גבוהים  – 0.5דיוק הקרצוף יהיה    
  מהמתוכן .  

  טח במטאטא מכי . מיד עם גמר הקירצוף יוקה הש . 2
רים מעורערים או בורות במידה ולאחר סיום הפעולות המתוארות להלן ישארו עדיין דסקים, אזו . 3

המקורצף, שעל פי שיקול דעת המפקח אים מאפשרים ביצוע שיכבת ריבוד ו/או אים  בשטח

ועה זו , רשאי המפקח וחה ובטוחה של כלי רכב ומצבם אף עלול להחמיר עקב תמאפשרים תועה 

לים המפורטים במפרט.  פעולות אלה  הטלאות ו/או איטום דסקים בהתאם לוה להורות על ביצוע 

  הקירצוף ולפי פתיחת השטח לתועה . יבוצעו מיידית , עם גמר 

פת יהיו , או שפי השכבה המקורצ 20%) יעלה על 2.3.  באם שטח התיקוים באזור המקורצף (סעיף 4 

ת" מבטון אספלט חם , בעובי עד  אחידים, ראשי המפקח להורות על ביצוע שיכבה "מיישרבלתי 

  לפי  סלילת שכבת הריבוד . ס"מ ,  3.0

לן את עבודתו .   מודגש בזה , כי במקומות צרים , ליד אבי שפה ושוחות במידה וידרש , יבצע הקב5                 
  ידיים . בעבודת 

    
  פי מ"ר .המדידה :     ל                
התשלום:     כולל את כל המחירים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל.  התשלום איו כולל                  

  מיישרת באם  תדרשה .  מקומיות , איטום סדקים ושכבה ביצוע הטלאות
  
    ריסוס יסוד.   4

  גרולרית (תשתית או מצע) לפי ריבודה בשכבה אספלטית חדשה .  כל   עבודה זו מתייחסת לריסוס פי שכבה       

  במפרט הכללי .  510442שלבי העבודה והחומרים , בהתאם לאמור לגבי ריסוס יסוד בסעיף      

  המדידה :     לפי מ"ר .     

  שטח לפי הריסוס .התשלום:    כולל את כל המחירים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל.   לרבות טאטוא פי ה     

  
  האחריסוס מ.   5

עבודה זו מתייחסת לריסוס פי שכבה אספלטית בציפוי מחאה , לפי ריבודה בשכבה אספלטית חדשה .        

  רט הכללי, תשומת לב הקבלן מופית לדרישות הבאות:  במפ 510442לאמור לגבי הציפוי בסעיף בוסף  

להיות קי מאבק, גרגרים וחלקיקים רפויים, לשביעות רצון המפקח השטח לפי תחילת הריסוס , חייב  . 1
  באם  

  יידרש ע"י הפיקוח , יבצע הקבלן גם טיאטוא להגשת היקיון הדרש .      

  או ש"ע .    STEסוג הריסוס יהיה  . 2
  
  ק"ג/מ"ר .  0.3היא כמות הריסוס   . 3
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לא פחות משעה אחת או זמן האשפרה יהיה בהתאם להחיות יצרן החומר , אולם בשום מקרה   . 4

  לקבלת פי שטח שחורים וחפשיים ממים . לחילופין עד  

  
  עודפי אמולסיה יכוסו בחול דק לצורך ספיגתה .  חול זה יסולק בגמר תהליכי הספיגה ולפי החת שכבת      . 5
  הריבוד .       

  
    רט)(ראה פקרקעיות /בורות  –תיקון יסודי של חציות מעל מערכות תת    6.3

עבודה זו מתייחסת לתיקון  המסיעה באזורים של חציות מערכות תת קרקעיות , כאשר התיקון הקיים       

  משי צידי התיקון . האספלט בחיבור התיקון הישן גבוהים או מוכים מגובה פי האספלט ,או כאשר פי 

פי המיסעה, במקומות בהם לא יתן לבצע  כמו כן , מתייחסת העבודה לתיקוים ידיים של בורות ב        

  אשר אושרו ע"י המפקח .ו) 6.2 הטלאות (סעיף

  ביצוע התיקון יכלול את השלבים הבאים:        

  
ס"מ מחוץ לקו   20יקון .  היסור יבוצע בכל צד, .   יסור המיסעה משי צידי החציה/הבור המיועדים לת1        

         04 –מסיעה התקין (רוחב תיקון חדש יהיה ב הקודם ובתוך שטח ההתיקון 

ס"מ רחב יותר מאשר בתיקון המקורי ) .  היסור בעזרת מסור מכי , ביצב לפי המסיעה ולכל עובי           

קוי יסור )  יהיה מ' . לחילופין,  יתן  2ימלי של התיקון (מרחק בין האספלטית .  הרוחב המי השכבה

  ע"י קירצוף . זו לבצע עבודה 

.   הכבה האספלטית תסולק מתוך הקטע שוסר.  פירוק השכבה יעשה באופן זהיר ובמידת הצורך גם 2        

  לטית סביב איזור התיקון .ידיים , על מת למוע את ערעור השכבה האספבעבודות 

ס"מ מפי האספלט הקיימים .  גם  15ן, לעומק כולל של .   חומר המילוי ו/או המצע יסולק מאיזור התיקו3        

  תבוצע בזהירות ובמידת הצורך העבודה ידית .עבודה זו  

  וית , לשביעת רצון המפקח .  .   תחתית החפירה תהודק בעזרת מכבש ידי רוטט או פלטה ויבאצי4        

שכבות ,  3 0) .  המילוי וההידוק יבוצעו ב  3/4רגיר מירבי ".   התיקון יבוצע בבטון אספלט חם (בגודל ג5        

  ס"מ ) .  ההידוק יבוצע בעזרת מכבש ידי   רוטט     15 -ס"מ (עובי תיקון כולל   5 -שכבה  מהודק   עובי 

  רצון המפקח גובה פי האספלט  לאחר ההידוק ,  יהיה זהה לגובה פי השכבה של     לשביעות         

  המיסעה המקורית .              

  המדידה :   לפי שטח תיקון במ"ר          
  התשלום:   כולל את כל החומרים , הציוד ושלבי העבודה המוזכרים לעיל .           

  
  ות תת קרקעיות    תיקון שטחי של חציות מעל מערכ    6.4

  קרקעיות , וכאשר פי   –חציית  מערכות תת עבודה זו מתייחסת  לטיפול במישוריות הכביש באזורים של          

האספלט בחיבור התיקון הישן מוכים או גבוהים מגובה פי האספלט משי צידי התיקון ( ההתייחסות          

  מעלה ) . לתיקוים בי שה  אחת  והיא  

  ביצוע התיקון יכלול את השלבים הבאים :           

  קון ישן בולטים פי תי  6.4.1         

  יבוצע קירצוף שטחי של האזור הבולט, עד לגובה פי המסיעה הקיימת . . 1

  במידה ותתקבל לאחר הקירצוף שכבה אספלטית יציבה ותקיה , לא תתבצע פעולה וספת .   . 2
 

            תתקבל שכבת מצע או שכבה מעורערת , יבוצע תיקון                                  במידה ולאחר הקירצוף . 3
  ) .    6.3עפ"י והל "תיקון יסודי של חציות " ( 

  
  המדידה :   במ"ר           
  . 6.3התשלום :   יכלול  הקירצוף בלבד , במקרה של תיקון יסודי יבוצע התשלום לפי סעיף         
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  פי     6.4.2    

  תיקון ישן שקועים 

ס"מ מחוץ לקו התיקון  20יועדת לתיקון .  היסור יבוצע בכל צד,  .        יסור המסיעה משי צידי החציה המ1    

ס"מ רחב יותר מאשר התיקון המקורי ) .  היסור יבוצע בעזרת  40 0(רוחב תיקון חדש יהיה ב  הקודם 

 2תיקון (מרחק בין   ס"מ לפחות .  הרוחב המיימלי של 5ביצב לפי המיסעה ולעומק של  ,מסור מכי 

  מ' . לחילופין , יתן לבצע עבודה זו ע"י הקירצוף . 1.0 קוי יסור ) יהיה 

אספלטית יציבה , יבוצע ריסוס  ס"מ ) תתקבל שכבה 5.        במידה ולאחר סילוק השכבה האספלטית (בעובי 2    

ס"מ (   5ות) ותוח ותהודק שכבת בטון אספלט חם בעובי האזור המטופל (תוך שימת דגש על הדפ של  

  פי המסיעה משי צידי התיקון ) .   עד לגובה

שכבה עם חומר חולי , יבוצע  .      במידה ולאחר סילוק  האספלט תתקבל שכבה מעורערת ולא יציבה ו/או 3     

  ) .   6.3סעיף עפ"י והל "תיקון יסודי שלחציות" ( תיקון  

  המדידה :    במ"ר   

תיקון     ס"מ .  במקרה של   5התשלום :   יכלול את הקירצוף, הריסוס וההחה של שכבה אספלטית אחת בעובי 

  .   6.3יבוצע התשלום לפי סעיף יסודי,   

  
   עבודות תימרור  -  61.2פרק 

  תיאור          61.2
  העבודה המתוראת להלן מורכבת מצביעת קוים ושטחי סימון על פי שטח הכביש בצבעים , צורות                       
 1מתאריך  2502 –ו  2501" רשות" מספר  –ב ומידות המתוארות בתכיות ו/או בהחיות המופיעות                   

  .  1970 ביואר 
  

  חומרים           1.26
  
  דרישות כלליות   .א

  הצבע יתאים לדרישות הבאות:   סומן הצבע יאפשר ביצוע וה העזרת מברשת או מכשיר ריסוס . קוי       
  יהם יהיו חדים וברורים . הסימון שיתקבלו בעזרת צבע זה יהיו אחידים ושפות      
    200בעובי יבש של  –דקות אחרי הצביעה  5ר לאחהצבע יהיה וה לישום , לא יראו כל סימי מברשת       
  מיקרון והשתפכות הצבע תהיה ללא דופי .  כמו כן , יתאים החומר מכל הבחיות לכל הדרישות        
  . המקובלות במחלקת עבודות ציבוריות (מע"צ )       
  וצע ע"ח  תב לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן מדגם בשיעור גלון אחד לבדיקה מעבדתית אשר      
  הקבלן.           
  במידה  והצבע לא יעמוד בדרישות המקובלות במע"צ , יפסל החומר כולו .  בדיקות המעבדה תכלולה        
  חס פיגמוט למקשר, תכולת המוצקים, כוח הכיסוי משקל לגלון, סומך , זמן יבוש , דקות טחיה, גוון , י        
  סוי לחות , קריה אולטרה סגולית , התגדות למים, ברק בליה מוצאת .   י גמישות, התגדות לשחיקה ,       
  הבדיקה תבוצעה בהתאם למקובל במע"צ .        

  
  אחידות    .ב

  לאפשר ביצוע קל בעזרת מברשת או   הצבע  יאפשר ערבוב וח בעזרה מקל עד לסומך אחיד , על מת      
  משקעים או שאריות המועים בעד הומוגיזציה של הצבע ם, מרסס .  הוא לא יכיל קליפות, גושים קשי       
  בעזרת בחישה .       

  
  גוון   .ג

יותר או צהוב יותר הגוון הלבן יהיה אפור   0-0003מספר   S.B   2660הגוון הצהוב יתאים ללוח הגוון של 
  .  הצבע יבדק אחרי יבוש השכבה .  DIN 6167בלוח   G – 11מאשר מדגם   

               
  הרכב    .ד
  מסך הכל משקל הצבע  .   68% –משקל תכולת המסה המוצקת לא יהיה פחות מ     

                
  זמן יבוש     . ה

  דקות .  45ום של סימדקות ויהיה יבש ללחץ תוך מק 15הצבע יתיבש למגע תוך מקסימום      
  
  כדוריות זכוכיות       .ו
  כדוריות זכוכיות אשר יותזו על הצבע יתאימו לסטדרט :   . 1

                           )ON –  DROP  (II  TYPE  T  2205-63  D –  ASTK   .  
  של שטח צבוע .   גרם למ"ר 200כמות הכדוריות תהיה  . 2
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  כדוריות הזכוכית יותזו על הצבע הלבן והצהוב .   . 3
  

  טת הצבע  שי          61.2
  
   תקופת הביצוע  .א

  
הצבע יבוצע אך ורק בין חודשי מאי ואוקטובר.  צביעה במשך כל חודש אחר טעוה אישור מוקדם  מאת  

  המפקח . 
  שוים תבוצע בכל עת , לפי אישור המפקח . צביעה  בשלבי הבייים ה

  
    הכותב.     

לפי הצביעה יקה הקבלן את פי הכביש, היקוי יעשה בעזרת מטאטא קה או פלדה, עם או בלי   התזת 
טרפטין מים, יבוש אחרי התזה , בהתאם להוראות המפקח .  כתמי שמן יורחקו  בעזרת סמרטוטים רווים  

  . יהיו חלקיים  בישמירלי או בפט.  היקוי יעשה לשביעות רצוו המלאה של המפקח .  פי הכ
  

    ציודג.     
  הצבע יושם בעזרת מברשת או מרסס .  

  
    כמויות ד.     

  ליטר למ"ר של פי הכביש .  אם שימת הצבע איה מיחה   2/1כמות הצבע אשר תושם תהיה לפחות 
  מפקח הוראה לצבוע פעם וספת .  צביעה חוזרת כזאת תבוצע לפחות  שעה אחרי את הדעת , יתן ה

  הצבע הפסול .  של ביצוע
  

   זמן יבוש ה.     
  דקות ) . 45האיזור הצבוע לא יפתח לתועה עד שהצבע יהיה יבש וקשה ( לפחות 

  
  מדידה ותשלום              61.2

          ם מקרב לא תכלול הכמות רווחים בלתי צבועים, קוים  רק שטחים צבועים בפועל ימדדו לתשלום .  בשו
 , ימדדו במ"א תוך ציון רוחב הקו . קים, הן מלאים ןהן מרוסלמייהם

  צביעת שטחי הפרדה ימדדו במ"ר .  חיצים ימדדו ביחידות בציון סוג החץ .  המחירים יהוו תמורה מלאה עבור  
  , יקוי ויבוש השטח, ביצוע הצביעה  וכן עבור כל אספקת הצבע ובדיקותיו במעבדה , כדוריות הזכוכית

  מת העבודה לשביעות רצון המפקח . השל ההוצאות האחרות אשר תידרשה ל
  

  תמרורים          61.2.003
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תיאור    א.
  ת .העבודה מורכבת מהקמת תמרורי דרך קבועים מהטיפוסים המפורטים בתכיו

  הרכבת התמרורים תבוצע בהתאם למפרט זה וצמוד למיקומים המופיעים בתכיות . 
  

  חומרים  ב.
כל התמרורים העומדים, המסגרה ואביזרי החיבור הדרושים יוזמו במפעל השלטים של 

מע"צ (טבריה) או במפעל אחר , הטעון אישורו המוקדם של המפקח והמסוגל לספק חומר 
  על  ידי מע"צ .  שווה ערך לזה המסופק  

  
  סוגי התמרורים ואופן הצבתם   ג.

ביואר  1מתאריך   2502 -ו  2501" רשומות" מס'  �ות ב פיעהתמרורים יתאימו לדרישות המו
  ויוצבו בהתאם לדרישות אלה .   1970

  התמרורים יהיו במידות  המתאימות לתמרורים בדרך עירוית כמוגדר בפרסומים ה"ל . 
  

  דים יסודות לעמו  ד.
העמוד  חלקס"מ ו  60ס"מ ובגובה  40.  היסוד יהיה בקוטר  200 �היסודות יהיו מבטון ב  

  ס"מ . 55לתוכו יהיה  שיכס
  

  העמודים   ה.
  .  4העמודים יהיו מציורות מגולבים בקוטר "

  העמודים יוצבו באכיות מוחלטת .
  
  מדידה ותשלום    ו.

ג התמרור .  המחיר יהווה תמורה מלאה עבור התמרורים ימדדו לתשלום מבלי להבדיל בסו
, הצבת עמוד  200 �, ביצוע יסודות מבטון ב  דותתמרור והעמוד , חפירה ליסוהספקת 

  והתמרור וכן עבור כל  החומרים והעבודות הדרושים לביצוע מושלם של התמרור .
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  דו"ח קרקע
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 נתונים כלליים .1

  
  

 איתור .א
  
 .גבעתייםב 22ברח' התע''ש , בית הספר ברנר צד המערבי שלב ממוקםהקיים  המבנה 

  
 טופוגרפיה .ב

 
 ם.והינם מישורי  + 24-של כמוחלט   ברום  נמצאים ת המבנהבסביבקע רפני הק

 יש מגרש אספלט עם סככה על עמודים.וך למבנה בסמ
 
  

 תכנית בדיקות הקרקע  .ג
  
הקבלן    מ'  15לעומק    ניסיון  יקידוח  שני  באתר  ובוצע    2015  ינואר    בחודש  ישראל   ע"י 

 . מון""אגסי רי של חברת קרקעהקידוחים בוצעו עבור דוח . קידוחים ליבנה
  השכבות השונות.   בוצעו בדיקות החדרה תקנית לקביעת הצפיפות היחסית של  יםבקידוח 

 . יסודות קיימים חשיפת  באמצעותבדיקת סוג הביסוס במבנה הקיים  בוצע
  
  

 אור המבנה והתוספת ית .ד
  

  מטר.  22×13 במידות כלליות של   המבנהשטח  כל  י עם מרתף מתחת לתד קומח קיים מבנה  
בשיטה קונבנציונלית,    יבנו  המבנה הקיים  .מטר  3  -כמוכה ממפלס האפס  מרתף נהקומת  
  .שלד בטון וקירות בלוקים :דהיינו

  
התוספות ייבנו בשיטה קונבנציונלית    .המבנה הקייםמעל    קומות  3כ    של  מתוכננת תוספת 

 .רעידות אדמה במסגרת הבנייה יחוזק המבנה כנגד .(טון מזויין וקירות בלוקיםשלד ב)
  

 טון לעמוד.  50-150בתחום  יויההחדשים בעמודים  הצפויים העומסים 
קונסטרוקציה  וה  "יהושוע שושני אדריכלים"  ותאדריכלמשרד    תכנון התוספות נעשה ע"י  

 . למעייצחק י מהנדס ע"
  

ח זה דו    כל שינוי בנתונים דלעיל יש להביא לידיעת הח"מ שאם לא כן אין להשתמש בדוח. 
ינתן דוח בנפרד לפי  י בלבד ואילו לאלמנטים מיוחדים בפיתוח    פותסתוס לביסוס המתייח

 פנייה מפורטת של המזמין, הכוללת נתונים מדויקים. 
  
  
  

 חתך הקרקע  .2
  

מטר. השכבה   1-כהחל מפני הקרקע ועד לעומק    קידוחים  בשני ההשכבה נמצאה    -ימילו .א
 .ואספלט  יקחול דק נל חרסיתי, ,חוים רי, חול דק עם דקמעט חומר גרנול מכילה

 
 

מ'.    9.4מ' ועד לעומק    1.0השכבה נמצאה החל מעומק    -דק עם דקים  עד חולחול חרסיתי   .ב
מכילה   נפה    5-30השכבה  עובר  דק  חומר  אדמדם. 200אחוז  בהיר  חום  השכבה  צבע   ,

בתחום   התקבלו תוצאות  בשכבה  תקנית שבוצעו  החדרה  תוצאה    5-35בבדיקות  חבטות, 
 בינונית.  דנמוכה עצפיפות יעה על המצב
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מ'. השכבה מכילה    15.0מ' ועד לעומק    9.5השכבה נמצאה החל מעומק  –  ם דקיםחול דק ע .ג

נפה    8-12כ   עובר  דק  חומר  השכבה  200אחוז  צבע  כת.  תקנית וםחם  החדרה  בבדיקות   .
ד  , תוצאה המצביעה על צפיפות בינונית ע20-40שבוצעו בשכבה התקבלו תוצאות בתחום  

 .גבוהה 
 
 

קידוחי הניסיון אך יש להביא בחשבון הימצאות מים  במהלך ביצוע    נמצאו לא    ם מי  –  מים .ד
 .כלואים בשכבות הקרקע העליונות עקב הימצאות שכבות חרסית ושינויים עונתיים

 
 

לכלל השטח היא    ת הקידוח בלבד ובעיתוי הקדיחה והאינטרפולציהואור הקרקע הוא בנקוד תי
 .  בגדר השערה בלבד
בחשבון להביא  ביסוס  ויים  ינש  יש  לצורכי  הינו  הקרקע  חתך  הופעתן.  ובסדר  השכבות  בעובי 

בלבד ואין להסתמך עליו לגבי אפשרויות החפירה או הקדיחה שהינם פונקציה של טיב הציוד  
ו וש בחומר לצרכי  על שימ בנוסף אין להסתמך מהתיאור הנ"ל    .מיומנות הקבלןשבידי הקבלן 

 .מסחר
 
 
 

 יסודותחשיפת  .3
 

ך באוזר חשיפת היסוד מרתף אעל פי תוכניות צריך להיות    לחשיפת יסודבוצעה חפירה   .א
 .  נמצאה יסוד עבור מתחת לקומת הקרקע

 

 .ס''מ  50הינו  העובריסוד עובי ה .ב
 
 
 
 רעידות אדמה  .4

 
התקבלה התנגדות בבדיקות החדרה תקנית ממוצעת של    ,עפ"י קידוחי הניסיון שבוצעו באתר

לסווג    15-35בין   ניתן  ולכן  הקרקעחבטות  ב  את  בעבור  טבלה    כלונסאות,יסוס    3מס'  עפ"י 
 . "D" -כ 413שבתקן 

 
 
 
 שיטת הביסוס .5

  
שקיעות ה  מזעורלהבטיח    זאת על מנתו,  באופן שמרני  בכלונסאות  הייעשתוספת  ביסוס ה .א

לחדשה הישן  בין  הקיים ל  עמשמעותית  עומס  תוספת    תמניע  .דיפרנציאליות   המבנה 
 . חלקהת הריעיתיעשה על ידי הפרדת העמודים מהקירות הקיימים ב 

  
  

. ביצוע  שפיך  עקב הימצאות שכבות חולשיטת הבנטוניט, וזאת  ייעשה ב  ביצוע הכלונסאות .ב
 ב"יבש" עלול לסכן את יציבות המבנה הקיים במקרה של מפולות. 

 
כלונסאות   .ג במכונת  שימוש  יחייב  הכלונסאות  מגדל   נגישהביצוע  עם  עקב    )בובקט  קצר( 

הגו וכן הלמבנ  בסמוך בה  מגבלת  הבנטוניטהתאר  בשטח  ,  ציוד  עבור  קבלן  גנות   .
 הכלונסאות יסייר באתר טרם הגשת הצעתו. 
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המבנ  .ד מצב  את  יבחן  הקונסטרוקטור  רעידת  המהנדס  כנגד  חיזוק  נדרש  ואם  הקיים  ה 
 אדמה. 

  
ישירים    התוספת החדשה תגשר מעל המבנה הקיים ולא תעביר עומסים אנכייםמומלץ כי   .ה

מועברים בצורה עקיפה  העל הקיים    עומסהתוספת    ת יש לחשב א.  סטרוקציה הקיימתלקונ
 ולהבטיח שאינה משמעותית.  מהפרשי השקיעות בין הישן לחדשבעיקר נובעים וה
 

באזור .ו חדשים  יסודות  וביצוע  קיימים  יסודות  ג  יםחיזוק  אין  לביצוע  ישה  שאליהם  ניתן 
ה קוטר(.  J.G  -בשיטת  קטני  )כלונסאות  מיניפיילים  באמצעות  לת  או  ינתנו נכנתונים    ון 
 של המתכנן. עפ"י פניה 

  

וחיזוק המבנה .ז כי למרות הביסוס בכלונסאות  יתכנו סדקים במבנה    ,יש להביא בחשבון 
בע ותיקונים  תחזוקה  שידרשו  אסטטית  ההפרדהוזאת    ,תידברמה  טיב  הישן    בין  לפי 

 .לחדש
  

  יותבכדי למנוע תביעות קנטרנ  הקיימיםמומלץ לבצע תיעוד של מצב המבנה והסדקים   .ח
 תיד.בע

  
ה  היקרה שהשקיעה תישן ובמוההמבנה החדש    של)גיאודטי(  במבנה יבוצע מעקב שקיעות   .ט

 . Jet-Grout  , יבוצע חיזוק ליסודות באמצעותמ"מ 5 -גדולה מ
  
  
  

 (יש לכתוב הערות הנוגעות לביצוע על תכנית היסודות) וט הביסוס בכלונסאותריפ .6
  

 רוט עומס מותר עפ"י קוטר ועומקיפ .א
 

 דח קמר הקוט
 )ס"מ(

קרקע  עומק ב
 ( ')מ תטבעיה

 עומס אנכי מותר 
 )טון(

 מס אופקי מותר וע
 )טון(

    
 2.5 30עד  9 60
60 10 31-55 5 
70 11 56-85 7.5 
80 12 86-110 9 

  

מטר לאורכי   3שיש להוסיף    הקיים כךחישוב הכלונסאות ייעשה מתחת למפלס המרתף   .ב
 הכלונסאות . 

 

 . מטר  12יהיה לי נימיהמ הכלונסאות  אורך  .ג

 

 . 50%-רטים בטבלה בהמפו אמציםעבור רעידת אדמה ניתן להגדיל את המ .ד
  

כי   .ה בחשבון  להביא  ה  תיתכןיש  על  עומס  של  יהקי  יסודותתוספת  עקב   10-15%-כמים 
 . החיבור בין החדש לקיים
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הסופי .ו הראשונים.יי  העומק  הכלונסאות  קדיחת  בעת  הביסוס  מהנדס  ע"י  באתר    קבע 
א שתיתכן  בפשרות  קוטר  הגדלת  של   10-ל  עומק  הקטנת  לכל  כתמורה  או   מ', 1ס"מ 

 . , כולל תוספת כלונסאות וראשיםשינויים אחרים
  
  

 מ"מ.  16 הזיון יהיה מפלדה מצולעת בקוטר מינימלי של .ז
 ך. פרומיל משטח החת 4 עור הזיון יהיהיש

   וח. הקיד כלוב הזיון יתלה במרכז  .כאורך הכלונסהזיון יהיה  אורך
  "מ מקוטר הקידוח.ס 16-קטן ב   הזיון יהיה  כלוב  קוטר

להביא חפיפות בחשבון    יש  עם  בקטעים  הברזל  הכנסת  תידרש  לבניין  שמתחת  באזור  כי 
 שיתוכננו ע"י הקונסטרוקטור.

  
  

 הכלונסאות )לפחות(. אם מתכננים עמודי יסוד יהא קוטרם כקוטר  .ח
 
 

 יש להקפיד למנוע הרחבות בראש הקידוח.  .ט
 
 

וקבהמהעל   .י התוספת  של  האופקית  היציבות  ולחשב  להבטיח  הקונסטרוקטור  לת נדס 
בצורה שמרנית.   ואקסצנטריים  להביא בחש  כוחות אופקיים  יש  בון  במקרה של קשירה, 

 . מ"מ 5עד דיפרנציאלית של ואופקית תזוזה אנכית 
  
  

הק .יא הקיים המתכנן  הביוב  תוכנית  קבלת  לאחר  הכלונסאות  מיקום  יקבע  ונסטרוקטור 
    שוחות. וב  בצנרת לפגוע  לא  כדי   ובזק(,  חשמל מים,   צנרת)

 הקווים.  עתקובמידת הצורך יו   .ס"מ 50-המינימלי יהיה כ   קרחהמ
 
 

 ס"מ.   50לא יפחת מ חדש לכלונס קיים  כלונסהמרחק המינימלי בין קצה  .יב
 . יםות קיימכלונסאבו זמנית שני כלונסאות הקרובים ל אין לבצע

 ת קיימים יש לצקת מיד בסיום הקידוח ללא המתנה.כים לכלונסאוכלונסאות סמו
 
 

הביצוע תהיה דופן הקידוח בלתי יציבה ויהיה חשש למפולת ופגיעה ביסודות    מהלךאם ב .יג
 בנטוניט.יטת ה ויעבור לביצוע הכלונסאות בשקיימים, ישנה הקבלן את שיטת הקדיחה 

 
  

  קוטרים.   3-לא יפחת מחדשים  ה  תהמרחק בין מרכזי הכלונסאו  , עבור העומסים שבטבלה .יד
 . 18%-ומסים בעהאת עבור מרחק קטן יותר יש להפחית 

באמצעים  שימוש  בחשבון  להביא  יש  כן  כמו  קרובים  כלונסאות  שני  זמנית  בו  לבצע  אין 
הקידוח  דופן  לייצוב  מגן  צינורות  על   כגון  על    וזאת  השפעה  למנוע  קיימיםמנת  ,  יסודות 

 בשכבות הקרקע העליונות. חול שפיך ובמיוחד עקב הימצאות מילוי 
  
  

 ת הבנטוניט. בשיט צ"ב מפרט לביצוע הכלונסאותר .טו
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שתהיה  .טז צמודה  מוסמכת  מעבדה  בפיקוח  ייעשה  הבנטוניט  בשיטת  הכלונסאות  ביצוע 
 נס.נוכחת בכל מהלך הביצוע ותעביר טופס מעקב לכל כלו

 
 

 . דנו לעיוןוהתוצאות יועברו למשר בדיקה סונית תבוצע בכל הכלונסאות .יז
  
  

 
 רצפות וקורות .7
 

 הפרדה מהקרקע.  תוך "תלויות"ות יתוכננו כמעליופירי המבנה תוספת רצפות 
 

  
  

 ביוב וגינון .8
  

מ'    3יש להרחיק שוחות ביוב, מוצאי מרזבים וברזי גינון וכל מקור דליפת מים אחר, כדי   .א
 לפחות מגבולות המבנה. 

  
  

את .ב ולשקם  להחליף  והביוב  מומלץ  המים  מערכת  בעתיד   ןבבניי  כל  דליפות  למנוע  בכדי 
 קע ולתזוזות ביסודות המבנה.ות בקרהגורמות לשינויי רטיב

 
 

 מ' מגבולות המבנה. 5יש להימנע מנטיעת עצים במרחק  .ג
  

 
של   .ד הניקוז  יועץ  עם  יעשה, בהתייעצות  פני הקרקע בסביבת המבנה  תוך  הפרויקטתכנון   ,

ר של מי גשמים. בשטח מצופה ידרוש מים שיבטיחו סילוק מהיכדי יצירת שיפועים מתאי 
 . 3%גלויה של  ובקרקע 1%שיפוע מינימלי של 

  
  

 לאחזקת מבנים. 1525פת ע"י הדיירים כנדרש בתקן טבמבנה תקוים אחזקה שו  .ה
  

  
  

 יעוץ בשלב ביצוע היסודות  .9
  

 קרקע.תכנית היסודות הכוללת עומסים תובא לעיון מהנדס הביסוס, מבחינת נתוני ה  .א
 

 
ה  בעל הכשרה מקצועית נאותה אשר יהי  צמודיסודות ללא השגחת מפקח  אין לבצע את ה .ב

נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט, יאשר את יציקת כל יסוד  
 וידווח למהנדס הביסוס.  
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על .ג באתר.  לבקר  כדי  היסודות  ביצוע  תחילת  לפני  ימים  שלושה  למשרדנו  להודיע   יש 

לוודא   הביסוס  חתמהנדס  ולאשרם את  הראשונים  ליסודות  בתחתית החפירה  הקרקע  ך 
 טרם יציקתם.  

 
 
תיתכן התאמת תכנית היסודות עפ"י הממצאים בשטח )בעת ביצוע היסודות( המשלימים  .ד

 את המידע על הקרקע. 
יכולה להוות חיזוי מלא של    נקודה בודדת אשר לעתים אינה  נבדקה רק  בקידוח הניסיון 

 פוי בביצוע. הצ
 
 
הבנטוניטהכלונביצוע   .ה בשיטת  בעלת  סאות  מוסמכת  מעבדה  של  צמוד  בפיקוח   ייעשה 

 ניסיון בתחום.  הבודק יאושר ע"י משרדנו. 
 
 
ארגנות  קבלן הכלונסאות יסייר באתר טרם הגשת הצעתו, לבחינת דרכי גישה ושטחי הת .ו

 כולל בדיקת מגבלות הגובה.
 
 
בורו .ז מספר  יבוצעו  הביצוע  ניסיון  בתחילת  הת  עפ"י  לקבלת   נחייתוזאת  הקונסטרוקטור 

 הביסוס הקיים במבנה.  מידע נוסף על
 
 
 
 
 

  
 בכבוד רב,             
  
  

 אינג' ד. דוד           
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 מפרט לתכנון ולביצוע הכלונסאות בשיטת הבנטוניט 

 גבעתיים  -ספר ברנרבית 
 -38/1תמ"א -

 
המשטח יהיה אופקי ויציב  בעיים.  מ' לפחות ממפלס המים הט  2-משטח העבודה יהיה גבוה ב .1

 )שכבת כורכר(. 
  
  

המפקח באתר יוודא את עומק קידוחי הכלונסאות, אנכיותם )בעזרת פלס( ומרכזיותם בתחילת   .2
מקוטר הכלונס מהמרכז    5%-מהקדיחה ובגמר המטר העליון. המרכז המבוצע לא יסטה יותר  

הנדס הביסוס. הקבלן יהיה ליה למב תוספת זיון ויש לדווח עסטייה גדולה מזו תחיי  המתוכנן.
 (.1.5%הכלונס, לאנכיותו )סטייה מותרת עד אחראי למרכזיות 

  
  

לפני   .3 מפקח  ע"י  ויבדקו  בתכנית  שמופיעות  כפי  הכלונס  למידות  שוות  יהיו  המקדחים  מידות 
 תחילת העבודה. 

  
  

 מ' 1-3יש להשתמש בצינורות מגן מפני הקרקע עד לעומק  .4
  
  

יום החפירה,  משך הלילה. במקרה שאין יוצקים את היסוד ביצוק לאין להשאיר כלונס בלתי   .5
 מ' לפי הוראת המהנדס. 3-6יבצע הקבלן על חשבונו העמקה נוספת כולל יציקה בשיעור 

 
 
 עפ"י איכות הבנטוניט.  6-8%ריכוז תמיסת הבנטוניט יהיה בין  .6

  
  

)משאבה .7 מתאים  ציוד  ע”י  יעשה  התמיסה  כ  ערבוב  אגיטטור(,  הופר,  שהדקחזקה,  נטציה  ך 
 .1%שעות לא תעלה על  24לאחר 

  
  

)הצמ .8 תקנית  קונוס  בבדיקת  המינימלית  של    984יגות  ירידה  בזמן  תתבטא  שניות    38סמ"ק( 
 לפחות.

  
  

9. pH  8-11.5של התמיסה ימצא בתחום. 
  
  

לא יעלה על   ובבור הקידוח לפני היציקה 1%לא יעלה על אחוז החול בתמיסת הבנטוניט הטריה  .10
5%. 

  
  

דקות, או    7.5-בסמ"ק    12-מתערובת ייבדק בהתאם לתקן ויהיה לא יותר  מים מהאובדן   .11
 סמ"ק בחצי שעה בהתאם להחלטת מהנדס הביסוס. 25

  
  

 טון/מ"ק. 1.15אין להתחיל ביציקה אם צפיפות הבנטוניט עולה על  .12
 מרטטות, ברכות(.במקרה כזה יש לנקות את התמיסה ע"י ציוד מתאים )דיסנדר, נפות  
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 מ' מראש צינור המגן. 1-מ ניט ישמר קבוע בזמן הקדיחה ולא יהיה נמוךבנטומפלס ה .13

 .או כל מים עליונים אחרים מ' מעל מפלס מי תהום 2-במפלס הקדיחה יהיה גבוה   
  
  

ללא   .14 תהיה  היציקה  הכלונס.  תחתית  ניקוי  לאחר  משעה  יותר  לא  תחל  הכלונסאות  יציקת 
 מ"ק לשעה. 35לי של הפסקות בקצב מינימ

  
  

הקידוח    קחהמפ .15 בתוך  הבטון  עליית  בקפדנות  רישום ירשום  ויעביר  משאית,  כל  ריקון  לאחר 
 מדויק למהנדס הביסוס. 

  
  

מ' לפחות    5ס"מ( השקוע בכל עת היציקה    20-25יציקת הבטון תעשה ע"י צינור טרמי )קוטר   .16
 ללא סגרגציה.  בתוך הבטון הנצוק. פתיתי קלקר יבטיחו ירידת הבטון הראשון

  
  

שעות(.    3, ובעל התקשות מאוחרת )8"  עם שקיעת קונוס  30-בציקת הכלונסאות יהיה  הבטון לי .17
 ק"ג/מ"ק.  400-כמות הצמנט לא תפחת מ

  
  

יהיה   .18 ומבנטוניט  מקרקע  נקי  בטון  כאשר  יהיה  היציקה  למפלס    40גמר  מעל  לפחות  ס"מ 
בע רצוף  בטון  עד לחשיפת  יסותת  חוזק בהמתוכנן. ראש הכלונס  יורדים    30-ל  זאת  עואם  קב 

 את יציקת הראש המסותת החסר.  מתחת למפלס המתוכנן, ישלים הקבלן
  
  

הכלונס .19 בחתך  הפועלים  המתיחה  כוחות  עפ"י  יקבע  בכלונסאות  המצולע  הזיון  אורך .  שעור 
 . כאורך הכלונס היה הזיון י

 "מ מקוטר הקידוח.  ס 16-בכלוב הזיון יתלה במרכז הקידוח. קוטר כלוב הזיון יהיה קטן 
 רחק מדופן הקידוח. פלסטיק שיקשרו לכלוב יבטחו את שמירת המ י גלגל

דרישת  עפ"י  חפיפות  ותכנון  במקטעים  הזיון  כלובי  בהכנסת  הצורך  בחשבון  להביא  יש 
 הקונסטרוקטור. 

  
  

 תוכנית היסודות תועבר לעיון מהנדס הקרקע.  .20
 
 

 יש לבצע בדיקות סוניות בכל הכלונסאות.  .21
  
  

 שבון הקבלן.דוחי גלעין בבדיקת הכלונסאות על חוצעו קישל חשד לפגמים, יבבמקרה  .22
  
  

 מהנדס הקרקע יוזמן ליציקת הכלונס הראשון ויקבע באתר את עומק הכלונסאות הסופי. .23
  
  

תפקח באתר על ביצוע הכלונסאות בהתאם למפרט דלעיל. לכל  מטעם המזמין  מעבדת בנטוניט   .24
 .קת מהנדס הביסוסכלונס ימולא טופס אשר יועבר לבדי

 

  
 אינג' ד. דוד           2020 ברמספט 7 
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 שקיעות מפרט למעקב 

 גבעתיים  -ספר ברנרבית 
 -38/1תמ"א -

 
 
   .940המעקב נעשה על פי דרישת תקן הביסוס ת'  .1

  
  

תרשים של קירות  אשר יכין  המעקב יבוצע ע"י מודד שהתנסה בעבר בסוג זה של עבודות   .2
 (.Benchmarkבע )מון נקודות המעקב ונקודות קיפון והמבנה השכן עם סיהד

  
  

מ' והגדול   -20קבועים במרחק הקטן מ   B.M (Benchmark)המעקב יבוצע ביחס לשלושה   .3
ניתן להשתמש בשלוש נקודות קבע בתנאי    5-מ מ' מהמבנה במיקום שיתואם עם המודד. 

ה המדידה  שציון  יאשר  עקשהמודד  נפגע  אינו  יוכח  נדרש  אם  המרחק.  הקבע שנקודב    ת 
וחלטת, יהיה צורך לשאת בהוצאה כספית של התקנת שלוש נקודות מגלה יציבות מ  האינ

 קבע תקניות. 
  
  

-במקומות שיתואמו עם המודד ובגובה של כהקיים  נקודות בהיקף המבנה    30יש לקבוע   .4
ן קופסת הגנה יש לתכנ  דום זוהר.מ', תוך התחשבות בנושא הבטיחות וסימון בצבע א  1.8

 כל נקודת מדידה.שתבנה על 
  
  

 .או בנקודות המדידה B.M-באתר להודיע למהנדס הביסוס על כל פגיעה ב על המפקח .5
  
  

או שווה ערך. דיוק המדידה הכולל יהיה    N-3המעקב ייערך בעזרת מאזנת מסוג "ויילד"   .6
 מ"מ. 0.3

  
  

 עבודות. תחילת הבוצע לפני ונקודות המדידה, ת -B.Mקריאת האפס של ה .7
  
  

 ום ביצוע המבנה. כל סיום תקרה ובסי יבוצעו תות הבאוהמדיד .8
  
  

וה .9 המעקב  נקודות  סימון  עם  המבנה  של  תרשים  יכין  התוצאות    B.M-המודד  ויעביר 
 למשרדנו.

 
 
 
 
 אינג' ד. דוד          2020ספטמבר  7
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 ם המבנהמיקו

 גבעתיים -בית ספר ברנר
 -38תמ"א -
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 T.P .S-בדיקת החדרה תקנית ו אור קידוחי ניסיוןית

 גבעתיים -בית ספר ברנר
 -38תמ"א -
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  והל עבודה בחום 

  

  :והלי ביצוע עבודות בחום  . 1

חום     1.1   באמצעות  חיתוך  ו/או  בריתוך  עבודות  ביצוע  פירושו  בחום"  "עבודות  המוח 

  מוש באש גלויה. ו/או שי

עבודות בחום" ימה אחראי ל " כולכל קבלן ו/או קבלן משה אשר ביצוע עבודותיו    1.2  

(להלן   תפקי"האחראי")  -מטעמו  אשר  תב,  לא  כי  לוודא  בחום דו  עבודות  וצעה 

  שלא בהתאם לאמור בוהל זה. 

ות ד ובטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העב   1.3  

מטר ממקום   10בחום, ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של לפחות  

חפצים כאשר  בחום,  העבודות  קב  ביצוע  אשר  דליקים  לתזוזה, ועים,  תיים   אים 

  יכוסו במעטה בלתי דליק. 

"צופה האש") המצויד באמצעי   -האחראי ימה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן    1.4  

מתאימים   ביצוע  כיבוי  מקום  בסביבת  המצאים  הדליקים  החומרים  סוג  לכיבוי 

ב תהעבודות  לחום.  יהיה  כאמור  האש  צופה  של  הבלעדי  בפקידו  על  יצוע השקיף 

מיהעבוד ולפעול  בחום  העבודות ות  מביצוע  לבוע  העלולה  התלקחות  של  לכיבוי  יד 

  בחום כאמור.

צופה האש יהיה וכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד לתום   1.5  

על  30לפחות   סיומן  לאחר  כי  דקות  לוודא  מקורות   מת  כל  במקום  ותרו  לא 

  התלקחות. 

  

  ומרים דליקים ול בפסולת וחטיפ והל  . 2

ימה א   ולוודא כי  חכל קבלן ו/או קבלן משה  לדאוג  חומרי ראי מטעמו אשר תפקידו יהיה 

ר ארגזים  ופלסטיק,  ייר  עץ,  של  פסולת  פסולת  וכל  וייר  קרטון  אריזות  וקופסאות,  יקים 

מ מיידית  יסולקו  אחרת  במרדליקה  ויאוחסו  ההקמה  ועבודות  המבים  באזורי  טוח חק 

  ו/או במקום בטוח באתר הביה או מחוצה לו. 
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  מיוי מהל עבודה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

264



  
  )מזמין הפרויקט:                           (לכבוד
  )הקבלן הראשי                           (          
  ) מנהל הפרויקט(_____________          

  
  

  .______________              מינוי מנהל עבודה לביצוע פרויקט: הנידון
  
 מקבל על עצמי למלא את תפקיד מנהל                              רישיון ' מ מנהל עבודה מס"אני הח 1

הקבלן  (                                   עבודה באתר וכן אחראי בטיחות באתר  מטעמו של הקבלן 

  .                                               בפרויקט  ) הראשי

אבצע בין השאר את , תרבנוסף לדרישות החוק הכלולות בתפקידי כמנהל העבודה בא 2

  :המשימות כדלהלן

 .טיפול כולל ורצוף בבטיחות באתר וסביבו בכל הקשור לביצוע הפרויקט 2.1

 .בקרה קבועה באתר על כל העבודות ההנדסיות הכלולות הפרויקט 2.2

, בדיקת עבודות הביסוס והתמוך למבנים לקירות תומכים ולמסלעות 2.3

הכנת , מצעיםה, ההדוקים, מבחינת סוג הקרקע והשיפועים שלה

הנפת המבנים ומילוי , הנחת סלעים אחד על השני, היציקות, הזיון

 .טבלאות הדיווח השונות/מסמכי

בדיקת ההכנות ליציקות כולל המערכות הנדרשות להיות כלולות בתוך  2.4

  .היציקות השונות 

בדיקת שהטפסנות יכולה לעמוד בעומסים של היציקות השונות ואינה  2.5

 .מסכנת את העובדים ועוברי אורח

  .י בודק פיגומים מוסמך בהתאם לצורך"הזמנת בדיקת הפיגומים ע 2.6

אחריות על פריקה של הובלה מטעם היזם והמזמין כולל משאיות וכלים  2.7

 .כבדים באתר

 .ותבדיקה שכל העבודות מתבצעות בהתאם לתכני 2.8

 .ריכוז והעברת מסמכים ואישורים בהתאם לצורך 2.9

 .פ דרישת המפקח"צילום סרטונים ותמונות בכל מהלך העבודה ע 2.10

אודיע על כך , אני מתחייב כי אם ארצה לסיים את תפקידי כמפורט לעייל בפרויקט שבנדון 3

  . יום מראש30בדואר רשום וכן במייל למזמין ולקבלן הראשי לפחות 

  

  ,בכבוד רב
  

  :                                                                .                                                                      שם מלא    

                                     .): מצורף בזאת(רישיון מנהל עבודה מוסמך '                           מס

  .                                                                       :                  חתימה        

        :                                                                       .                                תאריך
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הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום אל: מפקח עבודה אזורי לאזור______________                               
  ובמקור

 הודעה על פעולות בנייה .1
 (192)סעיף  1970-התש"ל, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(

 אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:

)עבודות בניה(,  הבניה, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודפרטים על מבצע ה .א
 *1988-התשמ"ח

 שם רשמי של המבצע
 

 כתובת המבצע
 

 ח.פ. החברה/ת.ז.
 ספרות( 9) 

 

 מס' בפנקס הקבלנים
 

 מען למכתבים
 

 דואר אלקטרוני
 

 מס' טלפון
 

 מס' פקס
 

 )אתר בנייה(* פרטים על העבודה המבוצעת .ב

  מס' מרבי של עובדים   שתיות כביש/פיתוח/ת  מס' פקס  ישוב

  זמן משוער של הבניה  שיפוץ  שם פרויקט  שכונה

  מספר משמרות   הריסה  מגורים  רחוב+מס'

  עומק החפירה )מ'(  מס' מבנים  ציבורי  גוש

  שטח המבנה )מ"ר(  גובה המבנה המרבי  תעשייה  חלקה

 כן/לא ה בשטח המפעלבניי  מס' עגורני צריח   בנייה הנדסית  מס' טלפון

 

 מינוי מנהל עבודה .2

אנו ממנים את האדם שפרטיו  ,1988-בנייה(,התשמ"ח בעבודה )עבודותלתקנות הבטיחות  3-ו 2בהתאם לתקנות 
  באתר הנ"ל.מפורטים להלן כמנהל עבודות בניה המבוצעות על ידינו 

 
 ספרות( 9)מס' הזיהוי  שנת לידה שם האב שם פרטי שם משפחה

 
 

 מספר רישום ברשם טלפון נייד  המגורים כתובת
 
 

שכתובתו: לפני משלוח טופס זה, יש לוודא קיום רישום מנהל העבודה המתמנה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה 

www.moital.gov.il/sha, לצרף מכתב ביטול של  . אם כן, ישאחרבנייה לוודא כי מנהל העבודה אינו מנוי ככזה באתר  וכן

 .מינויים תקפים

 
 יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור(.פרטים על מנהל העבודה הקודם )

 תאריך סיום המינוי ספרות( 9)מס' הזיהוי  שם פרטי ומשפחה
 

 
 

                         _______________________                                                                              
_________________________ 

חותמת וחתימת מבצע  התאריך                                                                                                                                                  
 הבנייה

__________________________________________________________________________________________
________ 
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 שנתמנההצהרת מנהל העבודה  .3
 1988-)א( לתקנות הבטיחות בעבודה)עבודות בנייה(, התשמ"ח 5תקנה 

ה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבוד
 מתייחסים אלי והם נכונים. 2דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בסעיף 

בעבודה )נוסח חדש(,  לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות הידוע
 אחרי תקנות אלו ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא 1970-התש"ל

__/___/____ ____________ _______________ 
 חתימת מנהל  העבודה שם מנהל העבודה תאריך

 אי מילוי פרטי הטופס במלואו יגרום להחזרתו לשולח וייחשב כאילו לא נתקבל. *
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 תצהיר המהנדס האחראי לביצוע

  
לחוק רישום קבלנים ) 6)(א (4אדריכל לצורך סעיף /הצהרת המהנדס

   המועסק במתן שירותים1969 –ט "תשכ, לעבודות הנדסה בנאיות
  

אשר כתובתי _ ________________מ "אני הח

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את _______________ ________________

מצהיר , אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוקהאמת בלבד וכי 

  :ואומר כדלקמן

 ירישיונ' ומס, אני רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים למקצוע מהנדס אזרחי

_________  

  .המהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי, לוטה בזה תצלום תעודת הרישום שלי

  

, עבודות תשתית, לילההס, שנות ניסיון בתחום הבניה____________ אני בעל 

  .תכנון פרויקטים ותאום פיקוח

  

י "בכל העבודות במבוצעות ע__________ אני מועסק באופן קבוע במתן שירותי 

  .הקבלן

  

כמפורט בהסכם ________________________________, : תנאי העסקתי

  .ב"ההעסקה הרצ

  

  :רונות השנים האח5 –להלן רשימת חלק מהפרויקטים שטופלו על ידי ב 

  
 ________________________________________________  .א

  
 ________________________________________________  .ב
  
 ________________________________________________  .ג

  
 ________________________________________________  .ד

  

 
  :תפקידי במסגרת העסקתי הם

  . בחוק התכנון והבניההאחראי לביצוע כמשמעותו

  

הקשר בין הקבלן והקשויות השונות בכל הנושאים הטכניים הקשורים לביצוע 

  .החלק הקונסטרוקטיבי של המבנה

  

הוראות והנחיות , מפרטים, ביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט בהתאם לתכניות

  .המתכננים והיועצים השונים והמפקח באתר

  

  .סימון הפרויקט באתר בשלושה מימדיו
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חשמל : מניעת פגיעות ברשתות תת קרקעיות ועיליות של שירותים ציבוריים כגון

  .'נטיעת וכו, מדרגות, כבישים, ביוב, מים, טלפון

  

חציבה , הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבודות חפירה

  .ועבודות עפר אחרת

  

  .פיגומים ומבחנים זמניים אחרים, יציבות טפסות

  

פרט לאלמנט התפעולי של (עלה בטוחה של הציוד לביצוע הפרויקט אפשרות הפ

  ).'מנופים וכו, מעליות: הציוד הדורש אישור של מומחה כגון

, המשמשים לביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט, התאמתם של כל חומרי הבניין

ובהעדרם , לתקנים ולהוראות המתכננים והיועצים השונים והמפקח באתר

  .דרטיים המקובליםבהתאם למפרטים הסטנ

  

לתקנים ,  בהתאם למפרטים–ביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט באורח מקצועי 

ובהעדרם בהתאם , ולהוראות המתכננים והיועצים השונים והמפקח באתר

  .למפרטים הסטנדרטים המקובלים

  

ל בנושאים שאינם "אמצע כי כדי למלא את כל חובותיי בהתאם לסעיפים הנ

אוגיע על , זקוק אני לשירותי יועץ או מתכנן נוסף, יתבמסגרת הכשרתי המקצוע

לדאוג לכך שאקבל , על חשבונו, ועל הקבלן תהיה מוטלת החובה, כך לקבלן

  .שירותים אלה בזמן הנדרש

  

  .ל"אני נוטל על עצמי אחריות אישית לכל הנובע מתפקידי הנ

  

י כל כי זו הינה חתימתי וכ__________________, אני מצהיר כי שמי הוא 

  .הכתוב לעיל אמת

  

  _____________חתימה ____________________             : תאריך

  

  

  ___________מר ______________הופיע ביום ____________, ד "בפני עו

  

שאם לא כן יהיה , ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת, המוכר לי באופן אישי

  .אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני, בועים בחוקצפוי לעונשים הק

  

  

  _________________ד "עו
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  גישותח/החיות דו
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 דעת והנחיות בנושא נגישות-חוות

 
קומות כיתות מעל   3הוספת   –הרחבת בי"ס ברנר בגבעתיים  

 מקלט קיים 
 128, 114, 127,130,296,297חלקות  6155גוש 

 

 אבי ורשבסקי : אני   

    063   מבנים, תשתית וסביבה: רישום בפנקס מורשה נגישות תעודת  מס' 

 לדרישות   הבקשה על נספחיה נערכה בהתאם  מאשר בחתימתי זו כי

נשוא   הציבורי   מקום ה   לאנשים עם מוגבלות לפי כל חיקוק החל לגבי הנגישות 
 בקשה זו  

  וזאת לאחר שהתייעצתי עם מורשה לנגישות השירות שפרטיו הם:

  אבי ורשבסקימלא:  שם 

  2056     שירות: תעודת רישום בפנקס מורשה נגישות  מס' 

  היתר בניה בלבד תקף לצורך  אישור זה

אישור לחיבור תשתיות ולפני קבלת תעודת גמר יש לקבל חוות דעת   בשלב
    נוספות

  

 מורשה מתו"ס ____________________  חתימה וחותמת  

 

 
 

03.12.2020 
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 המבנה  אלנגישות 
 

בין   .א המפלסים  צריך שהפרש  למבנה,  וביציאות השונות  החיצוני  בכניסות  למפלס  המבנה  פנים  מפלס 
 ס"מ.  1הקרוב אליו, לא יעלה על 

מ"מ ובגובה    30-40בגרמי המדרגות החיצוניים, יש להתקין בתי אחיזה משני הצדדים בקוטר חיצוני של     .ב
ס"מ לפחות ואז יכופף    30ס"מ. בתי האחיזה ימשיכו במאוזן בקצה בעליון של המדרגות לאורך    90-95

ואילו בחלק התחתון של המדרגות הם ימשיכו באלכסון לאורך מידה כמידת שלח    כלפי מטה או לצד,
ס"מ נוספים לפחות ואז יכופפו כנ"ל. כל זאת בתנאי שאין בזה    15המדרגה ולאחר מכן יתאזנו לאורך  

 בכיוונים אחרים. בתי האחיזה יהיו בגוון מנוגד לסביבתם. רצ"ב שרטוט מתאים. הפרעה לתנועה  

ס"מ ובמרחק    60מדרגות החיצוניות יותקן סימן אזהרה באורך כרוחב המדרגות וברוחב לפני הירידה ב .ג
זהה לרוחב שלח המדרגות מהמדרגה הראשונה. סימן האזהרה יהיה עשוי מירקם של בליטות עגולות  

ס"מ, ויהיו בגוון    6-7מ"מ ובשורות לשני כיוונים שהמרחק בין ציריהן יהיה    4.5-5.5קטומות בגובה   
  יותקנו   ס"מ מהקצה ולכל אורך השלח, 3- בנוסף, בקצה כל שלח במרחק שאינו גדול מלסביבתם. מנוגד 

 ס"מ.  3-5לסביבתם, ברוחב  בניגוד חזותי םפסי

 
 מדרגות בית אחיזה תקני ל 

 
 חתכים אפשריים לבית אחיזה תקני למדרגות ו/או לכבש

 
 הרומים בכל המדרגות יהיו סגורים.   .ד
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 נגישות בתוך המבנה 
 

מהבניין, יש להתקין בתי אחיזה משני    כולל במדרגות יציאת החרוםבכל גרמי המדרגות   .א
ס"מ. בתי האחיזה ימשיכו במאוזן    90-95מ"מ ובגובה    30-40הצדדים בקוטר חיצוני של  

ס"מ לפחות ואילו בחלק התחתון של המדרגות הם    30בקצה בעליון של המדרגות לאורך  
מ  ס"  15ימשיכו באלכסון לאורך מידה כמידת שלח המדרגה ולאחר מכן יתאזנו לאורך  

בכיוונים אחרים. בתי האחיזה    נוספים לפחות, כל זאת בתנאי שאין בזה הפרעה לתנועה  
 יהיו בגוון מנוגד לסביבתם. רצ"ב שרטוט מתאים לעיל. 

  םפסי  יותקנו   ס"מ מהקצה ולכל אורך השלח,  3-בקצה כל שלח במרחק שאינו גדול מ  .ב
 ס"מ.  3-5לסביבתם, ברוחב  בניגוד חזותי

 יהיו סגורים. הרומים בכל המדרגות    .ג
 
 דלתות חיצוניות  .1

 ס"מ לפחות.   80תות בבניין יהיו כאלו שיאפשרו מעבר חופשי דרכן של הדלכל  .א

כנפית )כגון: דלת הכניסה הראשית ודלת יציאת חרום(, צריך  -במידה ודלת הינה דו .ב
 ס"מ לפחות.  80שלפחות אחת הכנפיים תאפשר במצב פתוח מעבר חופשי של 

ס"מ לפחות    30הדלתות מכיוון ידית הפתיחה, יהיה מרווח פנוי של  לצד משקוף כל   .ג
 משני צידי הדלת, שיאפשר תמרון וכניסת אדם המתנייד בכסא גלגלים אל התא. 

במידה ובדלת מסוימת יהיה מחזיר כנף, יש צורך שהכוח שיידרש למשיכת כנף הדלת   .ד
נף למקומה לא יפחת  ק"ג כוח( ושהזמן המזערי לחזרת הכ  3.0ניוטון )  30לא יעלה על  

 שניות.  5-מ

מ' מכל    2.0במרחק    וקירות שקופיםשקופות  על גבי דלתות    –דלתות וקירות שקופים   .ה
, ובגודל   בשני גוונים מנוגדים זה לזה ובשטח דומה,  יש לתת סימני אזהרה  צד שלהן

-90  שני גבהים:ס"מ. הסימנים יותקנו ב  15בקוטר  כזה שניתן לתחום בתוכו עגול  
יהיו    150-160  -ו   ס"מ  100 לא  ביניהם  האופקיים  והמרחקים  הרצפה,  מפני  ס"מ 

 .ציר מציר ס"מ 75- גדולים מ
 

 דלתות פנימיות  .2
 
יהיו כאלו שיאפשרו  המובילות למגרש ולחדר הרחצה המשולב וממנו,  תות בבניין  הדלכל   .א

 ס"מ לפחות(. 120 –)רוחב פתח בנייה   ס"מ לפחות. 110מעבר חופשי דרכן של 

 ס"מ לפחות.  80בבניין יהיו כאלו שיאפשרו מעבר חופשי דרכן של האחרות תות הדלכל  .ב

כנפית, צריך שלפחות אחת הכנפיים תאפשר המצב פתוח מעבר  - במידה ודלת הינה דו .ג
 ס"מ לפחות. 80חופשי של  

ת משני  ס"מ לפחו  30לצד משקוף כל הדלתות מכיוון ידית הפתיחה, יהיה מרווח פנוי של   .ד
 צידי הדלת, שיאפשר תמרון וכניסת אדם המתנייד בכסא גלגלים אל התא.

במידה ובדלת מסוימת יהיה מחזיר כנף, יש צורך שהכח למשיכת כנף הדלת לא יעלה על   .ה
 שניות.  5-ק"ג כוח( ושהזמן המזערי לחזרת הכנף למקומה לא יפחת מ  2.2ניוטון ) 22

מ' מכל צד    2.0במרחק    וקירות שקופיםקופות  שעל גבי דלתות    –דלתות וקירות שקופים   .ו
, ובגודל  כזה  בשני גוונים מנוגדים זה לזה ובשטח דומה ,  יש לתת סימני אזהרה  שלהן

  - וס"מ    90-100  שני גבהים:ס"מ. הסימנים יותקנו ב  15בקוטר  שניתן לתחום בתוכו עגול  
  ס"מ   75-ס"מ מפני הרצפה, והמרחקים האופקיים ביניהם לא יהיו גדולים מ  150-160

 . ציר מציר
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 .  מכשולים בדרכי מעבר3
 

ס"מ לפחות. במקום בו הגובה החופשי    205א.  הגובה החופשי באזורי הליכה נגישים יהיה  
שלא יאפשר כניסה  (, יותקן מחסום  כגון: בתחתית מהלך מדרגות משופעס"מ )  205-קטן מ

 כמודגם באיור המצורף:   אקראית של אנשים,
 

 
ס"מ מפני הרצפה,  לא יבלוט יותר    30- ב.  עצם צמוד לקירות שתחתיתו נמצאת בגובה גדול מ

ס"מ לתוך אזור התנועה, ופני הרצפה שמתחתיו יהיו בעלי מירקם שונה מסביבתם,    10-מ
ס"מ ומטה    30ת בגובה  בכדי שיאותר בקלות ע"י מקל נחיה. עצם צמוד לקיר שתחתיתו נמצא

 מפני הרצפה, מותר שיבלוט ללא הגבלה.  
ס"מ מפני הרצפה, לא יבלוט    30-ג.  עצם העומד בדרך נגישה ושתחתיתו נמצאת בגובה גדול מ 

מ שונה    30-יותר  מירקם  בעלי  יהיו  שמתחתיו  הרצפה  ופני  התנועה,  אזור  לתוך  ס"מ 
מסביבתם, בכדי שיאותר בקלות ע"י מקל נחיה. עצם העומד בדרך נגישה שתחתיתו נמצאת  

 ס"מ ומטה מפני הרצפה, מותר שיבלוט ללא הגבלה.  30בגובה 
  30ס"מ, תהיה תחתיתו בגובה עד    30-תומכיו מרווח גדול מ   ד.  עצם העומד בדרך נגישה ובין
 ס"מ ומעלה.  205ס"מ מפני הרצפה, או בגובה של 

עצם העומד בדרך נגישה, צמוד לרצפה, כגון: מתקן המשמש למניעת חניה או מעבר רכב,     ה.
ת,  ס"מ לפחו 15ס"מ לפחות מעל פני הרצפה, רוחב קודקודו יהיה  55עציץ וכד', גובהו יהיה 

מספר   וישנם  ובמידה  בסיסו,  ובהיקף  בקודקודו  לפחות  הסביבה  לצבע  מנוגד  יהיה  צבעו 
 ס"מ. 80-עצמים כאלו, ישמר ביניהם  מעבר אחד לפחות שרוחבו לא יקטן מ 

ו. עצם העומד בדרך נגישה כגון עמוד תמיכה לגג או פרגולה או כסוי, יהיה מובחן באמצעות  
 ס"מ ממפלס הריצוף.  150-ס"מ לפחות ובגובה כ 15רוחב סימן בגוון מנוגד לגוון העמוד, ב 
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   מעלית .4
 

מעלית מטיפוס  ל  70חלק    2481  ותא המעלית צריכים לעמוד בדרישות תקן  פיר המעלית      
התא  ש   יש להקפיד  .אדם בכסא גלגלים ומלווהאנשים לפחות ולהכיל    8להכיל  המיועדת    ,2

מינימאליות של  יהיה במידות   והמעבר החופשי בדלת הכניסה שתותקן    1.10/1.40נטו  מ' 
ס"מ. אם תותקן דלת כניסה בדופן הארוכה יהיה רוחב המעבר    80-בדופן הצרה לא יפחת מ 

 ס"מ לפחות.  100החופשי דרכה  
שתותקן הפיקוד    המעלית  לוח  התקנת  למיקום  הנוגע  בכל  נגישה  מעלית  להיות    – חייבת 

הכניסה אל התא, , גודל הכיתוב הבולט והאלקטרוני,  באחת הדפנות הארוכות ובסמוך לדלת  
מגיעה   אליה  הקומה  על  המכריזה  קולית  כריזה  הבולט,  הכיתוב  לצד  ברייל  כתב  צרוף 
המעלית, חיווי קולי ללחיצות על כפתורי הקומות מבפנים וחיצי העלייה/ירידה מחוץ לתא  

עת המעלית(, וכן שלט בולט  )החיווי הקולי בלחיצה על החיצים יהיה שונה לכל כיוון של תנו
 הכולל את מספר הקומה על קיר מול דלת המעלית.

 
 איבזור תא המעלית  .1

של התא יותקן בית אחיזה. מידת  או על הדופן הצרה  לפחות על אחד הקירות הצדדיים   .א
מ"מ. המרווח החופשי בין בית    45מ"מ עד    30הרוחב של החלק המיועד לאחיזה תהיה  

יה שמאחוריו  לקיר  בין  האחיזה  ל  35יה  יהיו    40- מ"מ  האחיזה  בית  של  הקצוות  מ"מ. 
 סגורים ומופנים כלפי הקיר. 

)אלא אם    , תותקן מראה על הקיר שמול הדלת 2או    1במקרה של תאי מעלית מטיפוסים   .ב
, באמצעותה יוכל היושב בכסא גלגלים לראות מכשולים  דלתות זו מול זו(  2יש במעלית  

 בדרכו החוצה בנסיעה לאחור. 
 פיקוד  התקני .2

 פני לוח הפיקוד ינתנו לזיהוי באמצעות גוון ניגודי לגוון סביבתו.  .א
החלק הפעיל של הלחיצים יזוהה באמצעות ניגוד חזותי וניגוד מישושי ביחס לפני הלוח או   .ב

 המשטח סביב. 

 נדרש משוב הפעלה קולי לכל לחיצה, כדי שהמשתמש ידע שלחיצתו גרמה לפעולה.  .ג

ויהיו בגוון    5-ין יבלטו כהלחיצים לקומת היציאה מהבני  .ד מ"מ מעבר ללחיצים האחרים 
 שונה מהם. 

- ס"מ לפחות ולא יותר מ  90קו האמצע של לחיצי האזעקה ופיקוד הדלתות ימוקם בגובה   .ה
 ס"מ מרצפת התא.  140

 סידור הלחיצים יהיה אנכי.  .ו

 ס"מ.  50- המרחק האופקי המינימאלי בין לחיץ כלשהו לבין פינת קיר סמוך, לא יקטן מ .ז
 אותות בתחנות  .3

פתיחת  הגעת המעלית ו למערכות הפיקוד בלחיצים, יהיה אות שמע בתחנה שיציין את רגע   .א
 הדלת. 

 בתחנה יותקנו מחווני חץ מוארים מעל או בסמוך לדלתות.  .ב

  40מ' מעל לרצפה, וגובה החיצים יהיה    2.50- מ' ל  1.80מחווני החיצים ימוקמו בגובה שבין   .ג
 מ"מ לפחות. 

 דציבל.  65- ל 35השמע, תהיה ניתנת לכוונון בין  רמת הקול של אותות .ד
 אותות בתא  .4

בלוח ההפעלה של התא או מעליו, יהיה מחוון מיקום שגובהו של קו האמצע שלו, יהיה בין   .א
 מ"מ.  60-מ"מ ל 30מ' מעל רצפת התא. גובה מספרי הקומות יהיה בין   1.80- מ' ל 1.60

 של התא.  מקומומע הודעה קולית, שתציין את כאשר התא עוצר, תוש  .ב
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התקן האזעקה לשעת חירום יצויד באותות חזותיים ושמעיים, משולבים בלוח הפיקוד או   .ג
מעליו, והוא יכלול פיקטוגרמה צהובה מוארת נוסף על אות השמע, לציון העובדה שניתן  
נוסף על אות השמע, לציון העובדה שקריאת   ירוקה מוארת   ופיקטוגרמה  אות אזעקה, 

 האזעקה נרשמה. 

 א תותקן מערכת עזר לשמיעה מסוג סליל השראה  עבור אנשים כבדי שמיעה. בת .ד

 כללי   .5
 

לפני דלת הכניסה למעלית יהיה משטח תפקוד שיאפשר מרחב תמרון הנדרש לאדם  
  1.30מ' או    1.50מ'/   1.50בכסא גלגלים. גודל משטח תפקוד מינימאלי יהיה במידות:  

 מ'.  1.70מ'/
 
 בתי שימוש נגישים  .5

 
יהיו   ס"מ.    150/200מידותיו המזעריות של תא בית השימוש הנגיש, נטו בין חיפויים, 

 ס"מ לפחות.   155/205הווה אומר שמידות התא בין קירות בנויים יהיו  
מאחזי  להתקין  יש  נגישים,   תאים  להיות  המיועדים  השירותים  צידי  - בתאי  בשני  יד 

דל  הפנימית של  על הדופן  יש להתקין  כן  כמו  יד תקני,  - ת הכניסה לתאים מאחזהאסלה, 
  1.80מ' מהרצפה ותסתיים בגובה    0.90להתקין מראה מעל לכיור הרחצה  שתתחיל בגובה  

-70ס"מ מהריצוף והחלק הקדמי שלה יהיה מרוחק   45-50מ' לפחות. האסלה תהיה בגובה  
 ס"מ מהקיר שמאחוריה.  75

הפתיחה, יהיה מרווח פנוי  לצד משקוף דלת הכניסה לבתי השימוש הנגישים מכיוון ידית 
 , שיאפשר תמרון וכניסת אדם המתנייד בכסא גלגלים אל התא. ס"מ לפחות 30של 

 ס"מ.  150שלט המציין את התא כנגיש יותקן על הקיר לצד הדלת מכיוון הידית ובגובה 
  – על כנף דלת התא יותקן מאחז יד בצידה הפנימי. מאחז היד החיצוני המופיע בתא המוצע  

 ש להסירו. מיותר וי
 הערות:

שהסף התחתון שלה    50/90מעל לכיור הרחצה תותקן מראה במידות מזעריות של   .א
 ס"מ ממפלס הריצוף.  90-לא יהיה גבוה מ

יהיה   .ב ידית הפתיחה,  לבתי השימוש הנגישים מכיוון  לצד משקוף דלת הכניסה 
של   פנוי  בכסא    30מרווח  המתנייד  אדם  וכניסת  תמרון  שיאפשר  לפחות,  ס"מ 

 גלגלים אל התא. 

ס"מ ובגובה שבין    60על דלת התא מצידה הפנימי, יותקן מאחז יד אופקי באורך   .ג
מיותרים ויש  -מאחזי היד על הדופן החיצונית של כנפי הדלתותס"מ. )  85-105

 להסירם( 

על הדופן הפנימית של דלת התא או על הקיר שמול לכיור הרחצה יותקן מתלה   .ד
 ס"מ.  140בגדים בגובה 

וונה להסתיר את מיכל ההדחה בתא הנגיש, יש צורך להאריך את התא  אם יש כ .ה
 בהתאמה למידת ההסתרה.

יש להקפיד שמאחזי היד משני צידי האסלה יותקנו כך שמרחקי ציריהם מציר   .ו
 האסלה יתאם את הוראות השרטוט המצורף, ויהיו סימטריים ביחס לאסלה. 

 
 הכל בהתאם לסכימת המצורפת להלן 

 
 
 
 

277



 1טיפוס 

 
 

 בית שימוש נגיש עם הסתרה מלאה של מיכל ההדחה 
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 2טיפוס 
 

 
 הסתרה של מיכל ההדחה   ללאבית שימוש נגיש 

 
 שילוט סימון והכוונה  .6
 

לצורך תכנון סביבה נגישה מבחינת העברת המידע ומבחינת ההתמצאות בה, יש לתכנן        
והכוונה, המביאה בחשבון את הצרכים המיוחדים של אנשים בעלי   מערכת שילוט סימון 

 מגבלות שונות, בנוסף לצורך לכוון ולהדריך את כלל האוכלוסייה. 
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 :מקומות הדורשים שילוטא.  
 
יזוהו ע"י שלט המסמל חניה נגישה. השלטים יוצבו אנכית באופן    –יה נגישים  .   מקומות חנ1

שייראו בברור ע"י נהג המתקרב למקום החניה. נוסף על כך, פני השטח של משטח החניה  
הנגישה, יצבעו על גבי הריצוף,  האספלט  וכד', בצבע עמיד, מנוגד בגוון לגוון הרקע )רצוי  

בגוון כחול כהה יסומן סמל הנגישות הבינלאומי.ומקובל שימוש  ועליהם  ו'    (,  )ראה סעיף 
 בפרק חניות נגישות לעיל(

מדרגות  2 לחדר    –.    המובילה  דלת  קומה.  בכל  המדרגות  אל  הכוונה  שלטי  להציב  יש 
המדרגות בקומות החניה, תסומן בשלט מתאים. דלת המובילה מחדר המדרגות לתוך הבניין  

שעליו   בשלט  תסומן  הנ"ל,  כמובקומות  בספרות.  הקומה  מספר  דרכי  - כתוב  לסמן  יש  כן 
 מילוט. 

לאורך המעברים, יוצבו שלטים המכוונים אל החללים השונים כגון: מעליות,    –.   מעברים  3
 מדרגות, וכד'. 

בצמתי מעברים, שלטי ההכוונה ייראו מכל פינות הצומת, ויש להציבם יותר מפעם אחת        
 בהתאם לצורך לעיל. 

יוצבו שלטי הכוונה לכיוון המעליות, המדרגות והיציאות הרגליות מהמבנה.    –   .   יציאות 4
. השלטים יכילו את סמל הנגישות  ם המכוונים לדרכי המילוט הנגישותבנוסף יוצבו שלטי

 הבינלאומי. 
על גבי דלתות וקירות שקופים,  יש לתת סימני אזהרה שגוונם    –.   דלתות וקירות שקופים  5

ס"מ. הסימנים יותקנו    7, ובגודל  כזה שניתן לתחום בתוכו עגול ברדיוס  מנוגד לגוון הרקע
ס"מ מפני הרצפה, והמרחקים האופקיים ביניהם לא יהיו גדולים    160ס"מ עד    130בגובה  

 ס"מ.  150-מ
 

 אופן הצבת השלטים:ב.  
  150+ -10מרכזו של המידע המוצג על השלט, יהיה בגובה     – .   שלטים התלויים על קירות  1

ס"מ מפני    100- ס"מ מפני הרצפה. תחתיתו של המידע המוצג על השלט לא תהיה נמוכה מ
 הרצפה. קצהו העליון של המידע הנ"ל, לא יהיה גבוה מגובה משקופי הדלתות. 

 ס"מ מהדלת, לצד ידית הדלת.  10-שלט המותקן לצד דלת, ימוקם במרחק של כ       
- כך שהקצה התחתון שלהם לא יהיה נמוך מ  ימוקמו   -.   שלטים התלויים מעל המעברים  2

 ס"מ מפני הרצפה.  205
 
 

 עיצוב השלטים: ג.  
גימור האותיות, הספרות, הסמלים ורקע השלט, לא יהיה מבריק. גוון    –.  גימור וניגודים  1

הכתב והסמלים, יעמוד בניגוד לגוון הרקע. לדוגמה: לבן על רקע כחול או להיפך, לבן על  
 פך, צהוב על רקע שחור. רקע טורקיז או להי

 המומלץ ביותר הוא שימוש בסמלים ואותיות בהירים על רקע כהה.        
מ"מ. על גבי    40על גבי שלטי ההכוונה יהיה לפחות    –.   גובה הספרות, האותיות והסמלים  2

 מ"מ.  12לפחות  -מ"מ, על גבי שלטי זהוי לצד הדלתות   200לפחות  -שלטי זיהוי מספר קומה 
הגופן בו משתמשים, יהיה אחיד בכל השלטים. גופן בשפה    –אותיות והספרות  .  עיצוב ה3

 זרה, יתאים במימדיו ובסגנונו לגופן בעברית. 
 האותיות תהיינה אותיות דפוס, והגופן יהיה פשוט, כגון נרקיס תם, בינוי או שמן.      
 בהתאמה. 5- ל 3-האותיות והספרות יהיו בעלי יחס רוחב לגובה שאינו קטן מ     
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 הנחיות כלליות . 7
 
 
 ריצופים ומרקמים .  1
 

)טקסטורה( וגוון, המאפשרים הליכה  תנועה  א.  מדרכים נגישים יהיו עשויים חומר, מירקם  
 והתמצאות קלים. 

על    2279ב.  חומרי הריצוף במדרכים הנגישים, יהיו עמידי החלקה, ויעמדו בדרישות ת.י.  
 , במצב יבש ובמצב רטוב(. 8- חלקיו. )מקדם החלקה של לא פחות מ

 . 8ג.   גמר חומר משטח התנועה בכבש יהיה בעל מקדם החלקה מינימאלי של 
 ד.  אין להשתמש במשטחי חול, חצץ או חלוקי נחל. 

 מ"מ.  10ה.  רוחב המישקים בריצוף אריחים, לא יעלה על  
 ו.   גימור משטחי הקירות לאורך מעברים נגישים, יהיה ללא בליטות חדות וחספוסים גסים. 

 
 הפרשי גבהים .  2
 

בהפרשי             יעמדו  סמוכים,  נגישים  ריצפה  משטחי  בין  הפרש  גבהים  הבאים:  תנאים 
של  לכל היותר )יחס  50%מ"מ, יבוצע שיפוע של  30-מ"מ ל  10. בין  מ"מ  10עד    יהיהמתקבל 

מ"מ    60מעל    (.  1:3.3  של  לכל היותר )יחס  30%מ"מ, יבוצע שיפוע של    60-מ"מ ל  30בין    (.1:2
 יש להתקין כבש. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הדעת - עורך חוות

 
 אבי ורשבסקי     
 מורשה נגישות    
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 ====================================================

ד"ר יולי קלר בע"מ 

אקוסטי -תכנון אקוסטי ואלקטרו
ורעידות בקרת רעש

, חולון 34/20רחוב אצ"ל 29500קרית ים 5030ת.ד. 
03-5013130טלפון. 04-8760079פקס 04-8759875טל. 

================================ ====================
1220-50-12תאריך: לכבוד 

יהושוע שושני אדריכלים
תל אביב 

.נ. א

. תכנון אקוסטי–ברנר, בית הספרגבעתייםהנדון:

שייבנה מעל מבנה מקלט קיים  בית הספר  את התכנון האקוסטי של  םהנני מעביר לכ
ת כיתות לימוד. ויכלול אולם ספורט בקומה העליונה שתיבנה מעל קומ

"בנייה ירוקה".–5281התכנון האקוסטי נערך על ההנחיות של התקן ת"י 

:)11–1גליונינות ראה ( הטיפול האקוסטי יהיה כדלקמן

תקרות אקוסטיות בעלות כושר בליעה: וורכביובמבואהבפרוזדורים ,הכיתותבכל .1

NRC = 0.9

ס"מ. 20בעובי חלוליםןמבטובלוקי מצעות קירות כיתות תתבצע באה. ההפרדה בין 2

על פי הפרטים  ,הצפהרצפ, תהיההראשונההקומה, מעל השנייהבקומה ה. הרצפ3
.  7, 6, 2נותבגיליו

–להחליף במדה מבטון מזוין ןברצפה הצפה נית מיוצבים את המדה מחול או סומסום 
ר. תכנון ואישור של קונסטרוקטו פיעל 

. 10. הרצפה באולם הספורט תיבנה על פי הפרטים בגיליון 4

. 11. הגג באולם הספורט יהיה גג תרמו אקוסטי, על פי הפרטים בגיליון 5

דלתות כניסה לכיתות בקומת כניסה יהיו דלתות בעלות כושר בידוד אקוסטי של: .6

Rw = 25 dB

ורים הקיים יהיו כדלקמן: . החלונות בחזית המזרחית הממוקמת בקרבת בית מג7

מ"מ או 5+6החלונות בכיתות לימוד יהיו חלונות הזזה עם שמשת "ביטחון" 7.1
מ"מ. 5–8–6שמשות "בידודית" 

מ"מ או 10+8עם שמשת "ביטחון" קיפ'החלונות באולם הספורט יהיו חלונות  7.2
מ"מ 8–12–10שמשות "בידודית" 

מ"מ  4+4יהיו חלונות הזזה עם שמשת "ביטחון" בשאר החזיתות  . החלונות בכיתות 8
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2

מ"מ. 4–8–5"בידודית" או שמשות 

מ' ממפוחי נחשון שיותקנו בבית ספר יהיו  1-. מפלסי הרעש המרביים במותרים ב9
כדלקמן: 

Lmax = 46 dB(A)-כיתות לימוד 9.1

Lmax = 45 dB(A)-אולם ספורט 9.2

Lmax = 42 dB(A)-משרד המנהל 9.3

Lmax = 47 dB(A)-חדר המורים 9.4

, תעלות אוויר ממוזג ואוויר צח לא יהיו משותפות לכיתות ולא יועבו דרך קירות  10
המפרידים בין הכיתות. 

המעבים יותקנו לפי הכללים הבאים : 

50המעבים יוצבו בארבעת הפינות על בולמי זעזועים מנאופרן מחורץ בקשיחות של .1

Duro 3, ובמידות שלX3ס"מ .

(הרועדת) תועבר דרך הקירות וברצפות בשרוולים גמישים, דוגמת  הצנרת הפעילה .2
תוצרת חברת אנביד או ש"א. 

.   יחידות טיפול אוויר של אולם הספורט יוצבו על בולמי זעזועים בעלי שקיעה  3
. 1סטטית של "

בברכה, 

ד"ר יולי קלר 
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==================================================== 
 

 ד"ר יולי קלר בע"מ
 

 אקוסטי-תכנון אקוסטי ואלקטרו
 ורעידות בקרת רעש

 
 , חולון34/20רחוב אצ"ל    29500קרית ים  5030ת.ד.  
 03-5013130טלפון.    04-8760079פקס      04-8759875טל. 

 
==================================================== 

 2021-05-20תאריך:         לכבוד
 י. שושני אדריכלים

 תל אביב
   .נ.א
 

 רעש סביבתי  –גבעתיים, בית הספר ברנר הנדון: 
 

 . כללי.1
 

 קומות ואולם ספורט בקומה העליונה  3התוכנית כוללת בניין בית הספר בעל  1.1
 

 שייגרם מהמעבים של מערכת מזוג  בחוות דעת זו מפורטת בדיקת הרעש הסביבתי 1.2
 האוויר של בית הספר ואולם ספורט.         

 
 חוות הדעת האקוסטית מבוססת על תכנית הבקשה והמידע שהתקבלו מאדריכל  1.3
 הפרויקט ומתכנן מיזוג האוויר.      

 
 . הנתונים הסביבתיים.2

 
 כנית מצורפת.ראה ת –להלן פירוט הבניינים הסמוכים ביותר לפרויקט הנדון 

 
 שימוש כיוון
 -- צפון
 מ' מאולם ספורט 6מבנה בית הספר הממוקמים במרחק של  מזרח
 מ' מאולם ספורט 8בתי מגורים הממוקמים במרחק של  דרום
 -- מערב

 
 

 מכניות.-. קריטריונים לרעש ממערכת אלקטרו3
 

יעת מפגעים )רעש הקריטריונים לרעש סביבתי מבית המגורים נקבעים על פי התקנות למנ
 , כדלקמן:1990בלתי סביר(, תש"ן, 

 
בניין המשמש כבית  –את אזור בית הספר הסמוך ניתן להגדיר כאזור "מבנה א'  .1

 חולים, בית החלמה, בית הבראה, בית אבות או בית ספר."
 

 עם חלונות פתוחים  כיתת לימודמפלסי הרעש המרביים המותרים בתוך       
 , כאשר משך החשיפה לרעש עולה 22:00 – 6:00ין השעות בשעות היום, ב      
 שעות: 9שעו ואינו עולה על  3על       

 
Leqo = 50 dB(A) 

-2- 
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 –את אזור המגורים סביב הבניין בית הספר המתוכנן ניתן להגדיר כאזור "מבנה ב'  .2
 בניין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבנייה."

 
 עם חלונות פתוחים  דירות מגוריםש המרביים המותרים בתוך מפלסי הרע      
 , כאשר משך החשיפה לרעש עולה 22:00 – 6:00בשעות היום, בין השעות       
 שעות: 9שעו ואינו עולה על  3על       

 
Leqo = 55 dB(A) 

 
 

 על גג בית הספר של פעולה בו זמנית של מעביםמ. רעש סביבתי 4
 הבניין המתוכנן

 
 .1ם המעבים בקומה טיפוסית מוצג גיליון מיקו

 
את מפלסי הרעש שייגרמו בתוך חדרי מגורים במבנים הקרובים לבית הספר ניתן לחשב 

                      באמצעות הנוסחה:                          
                                                                                                                                                                             

Leq = Leq1 + 10 lg n - Rw- 20 lg r - δL1- δL2, dB(A)   
 

Leq1–  מ' ממקור רעש " 1מפלס הרעש שייגרם במרחק שלi" 
 
 n – מספר מעבים בקבוצה 

 

Rw – דוד האקוסטי של מעטפת אולם הספורטכושר הבי 

 

Rw = 40 dB(A) 
 

r - .המרחק מקבוצות ציוד מיזוג אוור עד לבית המגורים 

 

δL1 – על ידי מעקה סביב המעבים:  הפחתת מפלס הרעש עקב 
 

δL2 = 5 dB(A) 
                    

δL2 - :הפחתת מפלס הרעש עקב חדירתו אל חדר המגורים דרך החלון הפתוח 
 

δL2 = 5 dB(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3- 
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 בטבלה מוצגים חישובי מפלסי הרעש.
 

 טבלה
מפלס הרעש  מקור רעש

 מ' 1-ב

dB(A), 

 מספר
 מקורות

 המרחק
 מ'

 מחסום
 אקוסטי

הפחתה דרך 
 חלון פתוח,

dB(A) 

 מפלס הרעש
dB(A) 

 39.4 5 5 16 7 65 בית ספר – מעבים
 34.5 5 40 6 1 95 בית ספר-אולם ספורט

 -רטאולם ספו
 בית מורים

95 1 8 40 5 32.0 

 
 סיכום:

 
מפלסי הרעש ממערכות מיזוג אוויר, דיזל גנרטור, אולם ספורט ומגרש ספורט פתוח יהיו 

 נמוכים מהקריטריונים של התקנות למניעת מפגעים.
 

 בזמן ההקמה.ורעידות . רעש 5
 

כנון תכנון אקוסטי של אמצעי הפחתת רעש ורעידות בזמן ההקמה יערך במהלך ת
 אקוסטי מפורט בהתבסס על מערך ציוד הבנייה שיידרש להקמת הפרויקט.

 
התכנון האקוסטי המפורט של שלב הקמת הפרויקט יתבסס על התקנות והתקנים 

 האקוסטיים והנחיות של המשרד להגנת הסביבה, כדלקמן:
 
 . על פי הנחית המשרד להגנת הסביבה הקריטריונים לרעש ההקמה יהיו בהתאם 1

 ,כדלקמן:1990לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, תש"ן     
 

 , כאשר הקריטריונים למפלס17:00 – 07:00עבודות ההקמה יתבצעו בין השעות  1.1    
 , ליד המעטפת של המבנים הרגישים לרעש ייקבעו על פי Leqהרעש, שווה הערך,           
 .dB(A) 20הקריטריונים לשעות היום בתוספת           

 
 תותר על פי אישור מיוחד של המשרד 07:00 – 19:00עבודת הקמה בשעות  1.2    

 להגנת הסביבה לדו"ח היועץ האקוסטי, בהתאם לקריטריונים של התקנות           
 .1990למניעת מפגעים          

 
 עש . מדידות הרעש מציוד בנייה יערכו על פי ההנחיות של התקנות למניעת מפגעים )ר2

 .1979מציוד בנייה(,     
 
 , DIN 4150. בדיקות השפעת הרעידות בזמן ההקמה יערכו על בסיס התקן הגרמני 3

 כדלקמן:    
 

  – 2חלק  DIN 4150השפעת הרעידות על בני אדם תיבדק על בסיס התקן  3.1    
 השפעה על בני אדם במבנים".  –" רעידות בבניינים           

 
  – 3חלק  DIN 4150הרעידות על מבנים תיבדק על בסיס התקן השפעת  3.2    

 .השפעה על מבנים" –" רעידות בבניינים           
 בברכה,                                  

                                                                                            יולי קלר                                                                                                        
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1

חינוך-3חלק 1045תקן ישראלי 

גבעתיים, בית ספר ברנר

2021, מאי18

ע"קיימות ושפ: מאת
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תוכן עניינים

3

5

16

19

23

מבוא

וחתכי המעטפתאסטרטגיית הבידוד -1פרק 

זיגוג ואטימות לאוויר–2פרק 

1045דרישות תקן -3פרק 

חישובים תרמיים-3פרק 
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הנוחותעלמובהקבאופןמשפיעבמבנההרלוונטייםהאלמנטיםובכללבמעטפתהתרמיהבידוד

.האקלימית

כלעלהתכנוןיחידותשלהפרדהואלמנטימעטפתאלמנטישלהחתכיםמצויניםזהבמסמך

.1045י"בתהדרושיםהמרכיבים

.1045י"בתעומדהפרויקטכייבטיחבדוחהמצויניםהמרכיביםסמךעלהביצועיישום

הפרטיםאתלסמןיש.התרמיותהדרישותעםהתכניותהתאמתעלאחראי-אדריכל•

.התרמיהיועץעםתוכניותולאשרלביצועובתוכניותמכרבתוכניות

חלליםמעלורצפותמרוצפותבמרפסותהנדרשיםהגבהיםלהפרשילבלשיםיש•

.תרמילבידודהפרטיישוםכוללסגורים/פתוחים

.התרמיותהדרישותעםהתכניותהתאמתעלאחראי-הקונסטרוקציהמהנדס•

פיועלזהבדוחהמוזכרותהתרמיותוהדרישותההנחיותפ"עהעבודהלביצועאחראיהקבלן•

חיצוניותחיפויומערכותבידודחומרכללביצוע.לביצועהמאושרתהאדריכליתהתכנית

.היצרןלהנחיותבהתאםלפעולישופנימיות

פ"עאשסיווגבדרישותעמידה,אשבתקנילעמידההתוכניתלאישוראחראיהבטיחותיועץ•

.6560י"ובת921י"בתכמפורטהבנייןלגובהאשלהתפשטותסיכוןהפחתתוכן921י"ת

תקנות ותקנים

5.39סעיף , ל"התשתקנות התכנון והבנייה -א

בידוד תרמי-1045תקן ישראלי -ב

דירוג אנרגטי לפי צריכת אנרגיה-5282תקן ישראלי -ג

אנרגיה בבניינים-5280תקן ישראלי -ד

ציפויים וחיפויים פנימיים מרחבים מוגנים–5075תקן ישראלי ה-

מבוא
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:(1045י "מתוך ת)מונחים והגדרות 

אלמנטלרבות,הבנייןחוץלביןהתכנוןיחידתפניםביןהמפרידבנייןאלמנט-מעטפתאלמנט

,מאווררמעליתפיר:אלהכגוןמקומותלביןהתכנוןיחידתפניםביןהמפרידאלמנטוכן,הפרדה

.התכנוןמיחידתחלקשאינהמרפסת,פתוחמדרגותחדר

חלליםלביןתכנוןיחידתביןהמפרידים,תקרהאורצפה,דלת,זיגוגמכלל,קיר-הפרדהאלמנט

.חממהמערכתלביןתכנוןיחידתביןאו,קירורמערכתאוחימוםמערכתבהםשאיןסגורים

לרבות,לפתיחהניתןואינואורמעבירשאינו,החוץבאווירהגובלמעטפתאלמנט-חוץקיר

.זכוכיתמלבניהבנוימעטפתאלמנט

מלבניהבנויכזהלרבות,לפתיחהניתןואינואורמעבירשאינואנכיהפרדהאלמנט-הפרדהקיר

.זכוכית

כרצפתהמשמשתתקרהכגון,סגורחללמעליהשאיןמשופעתאואופקיתתקרהכל-עליוןגג

.מרפסתרצפתאוגג

אינוהסופייםהקרקעפנימעל(וריצוףמילויללא)פניהגובהאשררצפה-לקרקעצמודהרצפה

.הסופייםהקרקעלפנימתחתנמצאתשלההיסודקורותתחתיתואשר,מ"ס60-מגדול

דרךהחוםשטףאתלהפחיתהמיועדתשכבתי-רבמעטפתבאלמנטשכבה-תרמיבידודשכבת

חומרוהעשויהלווטקלוויןXר"מ0.5-מקטנהאינההתרמיתהתנגדותהאשר,האלמנט

.(קלוויןX'מ)לווט0.4-מגדולהאינהשלולתכןהתרמיתשהמוליכות

בחתך(בחומראובגאומטרייה)שינויבושישהתכנוןיחידתבמעטפתאזור-תרמי/קורגשר

המשטחיםבפניהטמפרטורותבפירוסלשינויהגורם,אלמנטיםביןבמפגשאוהאלמנט

מיוחדטיפולידרשוהאלואזורים.הטיפוסיבחתךהמתקבלתהטמפרטורהלעומתהפנימיים

.תרמיתמבחינת
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אסטרטגיית הבידוד וחתכי המעטפת–1פרק 
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קיר חוץ 

בטון עם בידוד חיצוניקיר 

הבידוד התרמי לביצוע

(מ"ס)Xעובי השכבה סוג החומראפשרות  

Uהעברות תרמית 
כוללת של הקיר

(ר לק"מ/וט)

75051.15תרמופיקס-טיח תרמי א

31.33פוליאשב

21.07פוליסילברג

לחישוב מלא ראו פרק חישובים תרמיים* 
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קיר מפריד בין כיתה או אולם התעמלות לחלל שאינו ממוזג
(שירותים, מעלית, מדרגות, מסדרון)

.לחתך מלא ראו פרק חישובים תרמיים* 

הבידוד התרמי לביצוע

(מ"ס)Xעובי השכבה סוג החומראפשרות  

Uהעברות תרמית 
של הקירכוללת

(ר לק"מ/וט)

20021.46טיח תרמי א

75031.57תרמופיקס-טיח תרמי ב

ג
(ק"למג "ק16-24)צמר זכוכית 

לוח גבס  + 

+  3.7בפרופיל )2.5

11.01(*לוח גבס

21.46פוליאשד

50.98לוח איטונג אקסטרהה

21.46טרמוקלו

מ"ס5בתוכנית אדריכלית יש לסמן * 

307



ליצור עולם שעובד מתוך קיימות ושיפור פני עתיד-מ"ע בע"קיימות ושפ

info@kvs.co.il |www.KVS.co.il|      03-917-2202-פקס /טל|      תל אביב     , 52רחוב המסגר 

גג עליון

הבידוד התרמי לביצוע

(מ"ס)Xעובי השכבה סוג החומראפשרות  

Uהעברות תרמית 
של הקירכוללת

(ר לק"מ/וט)

30-50.52קלקר א

50.46(רנדופאן)פוליפאןב

50.48מוקצףפוליאוריתןג

F

לחישוב מלא ראו פרק חישובים תרמיים* 

'אפשרות א
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(פאנל מבודד)גג קל -עליוןגג 

הבידוד התרמי לביצוע

(מ"ס)Xעובי השכבה סוג החומראפשרות  

Uהעברות תרמית 
של הקירכוללת

(ר לק"מ/וט)

א
פוליסטירן מוקצף

( 30קלקר )
100.32

100.41(ק"למג "ק16-24)צמר זכוכית ב

לחישוב מלא ראו פרק חישובים תרמיים* 

'באפשרות 

F

שרטוט להמחשה בלבד

309



ליצור עולם שעובד מתוך קיימות ושיפור פני עתיד-מ"ע בע"קיימות ושפ

info@kvs.co.il |www.KVS.co.il|      03-917-2202-פקס /טל|      תל אביב     , 52רחוב המסגר 

(ואולם התעמלות' רצפת קומה א)פתוח /רצפה מעל חלל סגור שאינו ממוזג

הבידוד התרמי לביצוע

(מ"ס)Xעובי השכבה סוג החומראפשרות  

Uהעברות תרמית 
של הקירכוללת

(ר לק"מ/וט)

F30.76-30קלקר א

ב
פוליפאן

(רנדופאן)
30.68

30.70מוקצףפוליאוריתןג

בידוד מתחת לריצוף

.לחישוב מלא ראו פרק חישובים תרמיים* 

/  חלל סגור שאינו ממוזג 
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חלוןגשר קור 

חישובים תרמייםהבידוד התרמי לביצוע

(מ"ס)Xעובי השכבה סוג החומראפשרות  

התנגדות תרמית 

של  " r"אופיינית 

(וט\ר לק"מ)השכבה 

"r "של השכבה

י  "פ ת"נדרשת ע

1045

א
פוליפאן

(רונדופאן)
20.69

0.5
F-3020.59קלקר ב

15030.52פוליאשג

2003.50.54טיח תרמי ד
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זיגוג ואטימות לאוויר–2פרק 
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זיגוג

סוג זיגוג הצללהמערכת זיגוג

ללא דרישה אינו מחייבר"מ0.5-זיגוג קטן מ

ללא דרישה אינו מחייבדים ושירותים"ממ

0.6(VT/LT)העברת אור מינימלית כןר"מ0.5-זיגוג גדול מ

SHGC1))מקדם רווח חום סולארי מקסימלי 

2.6(Um,t)העברות תרמית כוללת שקילה מרבית 

4-6-5בידודית: ר"מ0.5חלונות סטנדרטיים מעל 
5-12-6בידודית: ר"מ1-וויטרינות או חלונות גדולים מ

:  סוג חלון

:זכוכיתנתוני 
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(.'כינוי לפי סעיף א)י הטבלה להלן  "למערכות זיגוג ודלתות יעמוד עפחדירת אוויר סיווג . ב

אטימות המעטפת לאוויר

:פי הטבלה להלן-למערכות זיגוג ודלתות יעמוד עלהאטימות לאוויר סיווג . ג

(.1068י "עפBכינוי )ר "למ' נ1000של בלחץ שיא מערכות הזיגוג יעמדו . א

,  בקטגוריית חלונות1099י "בתעמידה האלומניוםמתקין /יש לוודא עם יועץ. ד

לעומסי רוחות414י "בתדלתות מעבר ומחסומים ועמידה 
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דרישות התקן–3פרק 
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דרישות התקן
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דרישות התקן
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דרישות התקן
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חישובים תרמיים–4פרק 
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SHGC-חישובים תרמיים 
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חישובים תרמיים

קיר חוץ

מסה שטחיתאזור א'

 התנגדות

 תרמית כוללת

"R"

(מ"ר לק'/וט)(ק"ג/מ"ר)סוג האלמנט

0.010.8701,8009.0כללי

0.050.08630015.0תרמופיקס 750

0.22.1002,400480.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.010.8701,80018.0טיח

0.010.8701,8009.0כללי

0.030.0652006.0פוליאש

0.22.1002,400480.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.010.8701,80018.0טיח

0.010.8701,8009.0כללי

0.020.031300.6פוליסילבר

0.22.1002,400480.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.010.8701,80018.0טיח

-

0.24

  ע"פ ת"י

1045 

0.01

0.65

0.10

0.01

 התנגדות

 תרמית

"r" אופיינית

(מ"ר לק'/וט)

0.01

0.58

0.10

0.01

תקין

0.50 

ע"פ ת"י

1045 
0.50 

0.50 
ע"פ ת"י

1045 

1.07

1.33

0.93

קיר חוץ

קיר חוץ

--קיר חוץ

- 0.27

 עובי השכבה

('מ)

  מוליכות

 λ תרמית

('וט/מ' לק)

 מסה סגולית

(ק"ג/ מ"ר)

0.87

0.25--0.75 תקין

 מוליכות תרמית

"U" כוללת

('וט/מ"ר לק) 

C - E

C - E

B

0.70 522.01.15

507.60.76

513.00.58

תקין

0.01

0.46

0.10

0.01
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חישובים תרמיים

קיר מפריד בין כיתה לחלל שאינו ממוזג

מסה שטחיתאזור א'

 התנגדות

 תרמית כוללת

"R"

(מ"ר לק'/וט)(ק"ג/מ"ר)סוג האלמנט

0.010.8701,8009.0כללי

0.22.1002,400240.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.020.0652004.0טיח תרמי

0.010.8701,80018.0טיח

0.010.8701,8009.0כללי

0.22.1002,400240.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.0250.044240.6צמר זכוכית

0.0120.21090010.8לוח גבס קרטון

0.010.8701,8009.0כללי

0.22.1002,400240.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.030.0652006.0פוליאש

0.010.8701,80018.0טיח

0.010.8701,8009.0כללי

0.22.1002,400240.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.050.07828014.0לוח איטונג אקסטרה

0.010.8701,80018.0טיח

0.010.8701,8009.0כללי

0.22.1002,400240.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.030.0652006.0טרמוקל

0.010.8701,80018.0טיח

0.010.8701,8009.0כללי

0.22.1002,400240.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.020.0652004.0פוליאש

0.010.8701,80018.0טיח

0.010.8701,8009.0כללי

0.22.1002,400240.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.050.07828014.0לוח איטונג אקסטרה

0.010.8701,80018.0טיח

קיר הפרדה בין כיתה לבין חללים שאינם מחוממים או מקוררים

קיר הפרדה בין כיתה לבין חללים שאינם מחוממים או מקוררים

קיר הפרדה בין כיתה לבין חללים שאינם מחוממים או מקוררים

-

0.25

  ע"פ ת"י

1045 

0.01

0.10

0.64

0.01

0.01

0.10

0.31

0.01

0.76

0.01

0.10

0.46

0.01

0.01

0.10

0.64

0.01

תקין

0.01

0.10

0.46

0.01

 התנגדות

 תרמית

"r" אופיינית

(מ"ר לק'/וט)

0.01

0.10

0.31

0.01

תקין

0.40 

ע"פ ת"י

1045 
0.40 

0.40 
ע"פ ת"י

1045 

0.40 
ע"פ ת"י

1045 

0.40 
ע"פ ת"י

1045 

1.020.98

0.98

ע"פ ת"י

1045 

1.19

תקין

-281.0

1.01

0.84

1.19תקין

1.46

0.58

0.27--281.0

0.40 
ע"פ ת"י

1045 

0.27-

קיר הפרדה בין כיתה לבין חללים שאינם מחוממים או מקוררים

קיר הפרדה בין כיתה לבין חללים שאינם מחוממים או מקוררים

קיר הפרדה בין כיתה לבין חללים שאינם מחוממים או מקוררים

קיר הפרדה בין כיתה לבין חללים שאינם מחוממים או מקוררים

--

- 0.24

0.25--

-- 0.24

 עובי השכבה

('מ)

  מוליכות

 λ תרמית

('וט/מ' לק)

 מסה סגולית

(ק"ג/ מ"ר)

0.69

0.25--0.99 תקין

 מוליכות תרמית

"U" כוללת

('וט/מ"ר לק) 

0.43 271.01.46

תקין

273.0

0.40 

273.00.58

260.40.73

0.761.02

תקין

271.00.430.69

0.84

0.01

0.10

0.57

0.06

מסה שטחיתאזור א'

 התנגדות

 תרמית כוללת

"R"

(מ"ר לק'/וט)(ק"ג/מ"ר)סוג האלמנט

0.010.8701,8009.0כללי

0.030.0863009.0תרמופיקס 750

0.22.1002,400480.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.010.8701,80018.0טיח

0.010.8701,8009.0כללי

0.030.0652006.0פוליאש

0.22.1002,400480.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.010.8701,80018.0טיח

0.010.8701,8009.0כללי

0.020.031300.6פוליסילבר

0.22.1002,400480.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.010.8701,80018.0טיח

-

0.24

  ע"פ ת"י

1045 

0.01

0.65

0.10

0.01

 התנגדות

 תרמית

"r" אופיינית

(מ"ר לק'/וט)

0.01

0.35

0.10

0.01

תקין

0.40 

ע"פ ת"י

1045 
0.50 

0.50 
ע"פ ת"י

1045 

1.07

1.33

0.93

קיר הפרדה בין כיתה לבין חללים שאינם מחוממים או מקוררים

קיר חוץ

--קיר חוץ

- 0.25

 עובי השכבה

('מ)

  מוליכות

 λ תרמית

('וט/מ' לק)

 מסה סגולית

(ק"ג/ מ"ר)

0.64

0.25--0.75 תקין

 מוליכות תרמית

"U" כוללת

('וט/מ"ר לק) 

C - E

B

0.47 516.01.57

507.60.76

513.00.58

תקין

0.01

0.46

0.10

0.01
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גג עליון

חישובים תרמיים

מסה שטחיתאזור א'

 התנגדות

 תרמית כוללת

"R"

(מ"ר לק'/וט)(ק"ג/מ"ר)סוג האלמנט

0.010.1701,2006.0יריעות ביטומניות

0.080.6201,20048.0בטון קל עם אגרגאט גס קל 1200

F-30 0.050.034301.5קלקר

0.22.1002,400480.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.010.8701,80018.0טיח

0.010.1701,2006.0יריעות ביטומניות

0.080.6201,20048.0בטון קל עם אגרגאט גס קל 1200

0.050.029301.5פוליפאן

0.22.1002,400480.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.010.8701,80018.0טיח

0.010.1701,2006.0יריעות ביטומניות

0.080.6201,20048.0בטון קל עם אגרגאט גס קל 1200

0.050.030271.4פוליאוריתן מוקצף

0.22.1002,400480.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.010.8701,80018.0טיח

-

0.35

  ע"פ ת"י

1045 

0.06

0.13

1.67

0.10

0.01

 התנגדות

 תרמית

"r" אופיינית

(מ"ר לק'/וט)

0.06

0.13

1.47

0.10

0.01

תקין

1.00 

ע"פ ת"י

1045 
1.00 

1.00 
ע"פ ת"י

1045 

0.48

0.46

2.10

תקרה עליונה ותקרה מתחת לחללי גג

תקרה עליונה ותקרה מתחת לחללי גג

--תקרה עליונה ותקרה מתחת לחללי גג

- 0.35

 עובי השכבה

('מ)

  מוליכות

 λ תרמית

('וט/מ' לק)

 מסה סגולית

(ק"ג/ מ"ר)

1.91

0.35--2.16 תקין

 מוליכות תרמית

"U" כוללת

('וט/מ"ר לק) 

1.77 553.50.52

553.41.96

553.52.02

תקין

0.06

0.13

1.72

0.10

0.01

מסה שטחיתאזור א'

 התנגדות

 תרמית כוללת

"R"

(מ"ר לק'/וט)(ק"ג/מ"ר)סוג האלמנט

F-30 0.10.034303.0קלקר

0.10.044242.4צמר זכוכית

2.42.27

2.27

 עובי השכבה

('מ)

  מוליכות

 λ תרמית

('וט/מ' לק)

 מסה סגולית

(ק"ג/ מ"ר)

3.08

0.10--2.41 תקין

 מוליכות תרמית

"U" כוללת

('וט/מ"ר לק) 

2.94 3.00.32 - תקרה עליונה ותקרה מתחת לחללי גג0.10

0.41תקרה עליונה ותקרה מתחת לחללי גג

1.40 

ע"פ ת"י

1045 
1.40 

 התנגדות

 תרמית

"r" אופיינית

(מ"ר לק'/וט)

2.94

תקין

  ע"פ ת"י

1045 

-
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פתוח/ רצפה מעל חלל סגור שאינו ממוזג 

חישובים תרמיים

מסה שטחיתאזור א'

 התנגדות

 תרמית כוללת

"R"

(מ"ר לק'/וט)(ק"ג/מ"ר)סוג האלמנט

0.010.8701,8009.0כללי

0.22.1002,400240.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

F-30 0.030.034300.9קלקר

0.121.4001,400168.0סומסום

0.021.4002,00040.0טיט

0.011.0201,90019.0קרמיקה

0.010.8701,8009.0כללי

0.22.1002,400240.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.030.029300.9פוליפאן

0.121.4001,400168.0סומסום

0.021.4002,00040.0טיט

0.011.0201,90019.0קרמיקה

0.010.8701,8009.0כללי

0.22.1002,400240.0בטון אגראגט רגיל, חול קוורץ

0.030.030280.8קצף פוליאוריתן מותז

0.121.4001,400168.0סומסום

0.021.4002,00040.0טיט

0.011.0201,90019.0קרמיקה

-

  ע"פ ת"י

1045 

0.01

0.10

1.00

0.09

0.01

0.01

תקין

 התנגדות

 תרמית

"r" אופיינית

(מ"ר לק'/וט)

0.01

0.10

0.88

0.09

0.01

0.01

תקין

0.90 

ע"פ ת"י

1045 
0.90 

0.90 
ע"פ ת"י

1045 

B 0.70

0.68

0.39--476.8

רצפה מעל חללים פתוחים

רצפה מעל חללים פתוחים

רצפה מעל חללים פתוחים

- 0.39

 עובי השכבה

('מ)

  מוליכות

 λ תרמית

('וט/מ' לק)

 מסה סגולית

(ק"ג/ מ"ר)

1.31

0.39--1.46 תקין

 מוליכות תרמית

"U" כוללת

('וט/מ"ר לק) 

B

B

1.10 476.90.76

476.91.25

1.221.43

0.01

0.10

1.03

0.09

0.01

0.01
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  הסקר חיזוי קרי
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                                                                                                               10/05/2021 
 

 וחיזוי קרינה ממוחשב   סקר אלמ"ג דו"ח ראשוני

  אוגדן בנייה ירוקה  

 2006/ חוק קב"מ    5281ת"י  

 ברנר תוספת אגף בית ספר  

מקורות קרינה , גבעתיים  22רח' התע"ש  

 פנימיים 

 6155גוש: 

 127,130,296,297חלקות: 

 2020בהתאם להנחיות משרד הגנת הסביבה המעודכנות למרץ 

 
10/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על התכנון  מובא כאן סקירת המצב    נתונים שהתקבלו מיועץ החשמל ומהאדריכלים,   , החשמלי הפנימי  בהתבסס 
יהיה נמוך ככל   בניין חשיפה לשטף מגנטי והפעולות הנדרשות על מנת שהשטף המגנטי בה, פוטנציאל חיזוי \עתידי ה

 . הניתן ויעמוד בהמלצות המשרד להגנת הסביבה
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 עניינים:  תוכן
 3 ................................................................................................................................ כללי  רקע .1

 4 ...................................................................................................... במבנה  החשמל  ארונות מיקום. 2

 8 .....................................................................................................................   הדעת חוות  מטרת . 3

 ELF .............. 9  בתדרים  מחשמל מייננת הבלתי  הקרינה ממקורות לחשיפה  הסביבה  להגנת המשרד   הנחיות. 4

 15 ................................................................................................ קרינה חיזוי לחישובי כללי  הסבר. 5

 16 .. נומינלי   עומס וחישוב המדידה   תוצאות נרמול לאחר. 60% מנורמלית  במעמסה עבודה זרמי י"עפ חישובים .6

 19 ..................................................................................... חשמל  לוחות מייננת בלתי קרינה  מקורות. 7

 19 ................................................................................................................. הסקר   ביצוע  תהליך. 8

 20 ....................................................................................................................... הסקר   תוצאות. 9

 20 ..............................................................................................................................   מסקנות . 10

 20 ..............................................................................................................................   המלצות. 11

 20 .................................................................................... המגנטיים   השדות להפחתת נדרש  טיפול. 12

 20 .............................................................. מייננת הבלתי   הקרינה  בחוק  עמידה לשם  נוספות  דרישות. 13

 20 ................................................................................................................................. סיכום. 14
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 רקע כללי  .1

 פירי חשמל ולוחות חשמל.   מתוכנן תחם , במברנרתוספת אגף בית ספר בניית קט הינו הפרוי
 
 

 פרטי הפרויקט ומזמין הדו"ח :  
 

 שם הפרויקט 
 ברנר אגף בית ספר בניית  

 כתובת 
 

 גבעתיים  22רח' התע"ש 

 יעד  \ גבעתייםעיריית  יזם הפרויקט 

 בע"מ  1996קרן אור לי                                                        יועץ חשמל                        

 2021  מאי  תאריך ביצוע חוות הדעת 

 סוג הייעוץ
 

 בתחום  פנימיים  טייםנחוות דעת חשיפה לשדות מג
 ELFרשת החשמל 

 אור ניראל  שם מבצע חוות הדעת 

 ELF 5046-01-4מס' היתר 

 ELF 7.11.23תוקף היתר 

 
 מיקום הבנייה 
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 מיקום ארונות החשמל במבנה  .2

 סכמה ורטיקלית  .א
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 רשימת לוחות חשמל בפרויקט: .ב

 :ראשונהומה ק .א
 E1   3x315A קומתילוח חשמל  .א

 
 : נייהקומה ש .ב

 E2   3x80Aוח חשמל קומתי ל .א
 

 : לישיתקומה ש .ג
 E3   3x160Aלוח חשמל קומתי  .א

 
 :אשונהה רקומ .א

 E1  A3153xלוח חשמל ראשי מבנה  .א
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 : שניהקומה  .ב
 E2   A083xלוח חשמל קומתי  .א
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 : תלישיקומה ש .ג
 E3   A0163xלוח חשמל קומתי  .א
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 מעברי כבילה ) פירים ורטיקליים (  .א
 זה נבדקו השפעתם כחלק מחיזוי קרינה , הוורטיקליים בפירמעברי הכבילה 

 

   מטרת חוות הדעת .3

שמקורם בלוחות  מקורות הקרינה הבלתי מייננת מרשת החשמל    השפעת כלל  לבחון את 
על אזורי השהייה ו והשפעתם על הסביבה בכלל  חשמל פנימיים, חדרי השנאה ומיתוג  

 .  בפרט המתוכנן במבנה  השוהיםהרצופים של 
במבנה,   השוהים  בטיחות  על  שמירה  לשם  ומרחקים  מיקום  לגבי  הנחיות  וכן  לקבוע 

בהתאם להנחיות המשרד להגנת   שוהיםלהתאים את מיקום המתקנים והחשיפה של ה
חשמל. ממתקני  הציבור  של  לחשיפה  קרינה   הסביבה  מיגון  לתכנן  הצורך  במידת 

 למקורות הקרינה. 
ללנכון   מרץ  הפעולות   2020שנת  חודש  נקיטת  על  ממליץ  הסביבה  להגנת  המשרד 

הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של האוכלוסייה החשופים דרך קבע ואף באורח 
בספרות  שהוזכרו  מהערכים  הגבוהות  החשמל  מרשת  מגנטי  שדה  של  לעוצמות  זמני 

 עלולים לגרום לתוספות סיכון בריאותיות. ההמקצועית 
 

כלליים לאורך זמן כגון:   משתמשיםהמאוכלסים ע"י    אזורים  :שהייה רציפיםמקומות  
לשמור על ההנחיות )אין חיוב חוקי(  משרדים, חדרי מנוחה וכדו' אשר בהם מומלץ  חללי  

 רמה  –אזרחית כללית בדומה לבתי מגורים, כלומר    ה אוכלוסייהמחמירות של שהיית  
 מיליגאוס.  4סף חשיפה של   - שעות המומלצת שנקבעה הינה  24החשיפה הקבועה ל 

 
הסביבה הגנת  משרד  דו"ח  במשך   "  מתוך  כתלות  מגנטי  לשדה  החשיפה  הגבלת 

    2020במארס  11" החשיפה
הנחיות משרד הגנת הסביבה מעודכנות בנוגע לנרמול זרמי המתקן בהתאם לצפי שימוש 

 20במארס  11-בתוקף מ  2בהתאם מהדורה  וביצוע חוסר איזון 
 

סביב מתקני חשמל נוצר שדה מגנטי. סוג זה של קרינה הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי  
מסרטן אפשרי. ככל שהזרם העובר במתקן גבוה יותר, כך גדל השדה המגנטי הנוצר סביב    –

 המתקן.  
בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, לא נקבע עדיין בחקיקה סף מחייב לחשיפה כרונית לשדה  

שהייה    – מגנטי שמקורו במתקני חשמל. חשיפה כרונית, או חשיפה רצופה וממושכת ,מוגדרת  
  5שעות לפחות ביממה, במהלך    4של בני אדם דרך קבע במבנה מאוכלס שהוקם כדין, במשך  

 ימים לפחות בשבוע.  
יש לקבוע מדד כמותי לצרכים אלו ואחרים: תכנון הנדסי של מערכות חשמל בסביבת שימושי  

תוצאות   של  פרשנות  חשמל;  למתקני  והפעלה  הקמה  היתרי  מתן  ממושכת;  לשהייה  קרקע 

 מדידות סביב מתקני חשמל.  

מתחייבות באופן  בהתחשב במידע הקיים, בפרקטיקה במדינות מפותחות ובספים שאליהם  
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הציעו    וולונטרי חברות חשמל במדינות מפותחות,

 . mG 4הערך של   –סף לממוצע ביממה עם צריכת חשמל אופיינית מרבית 

ערך זה מתבסס על היעדר חשש לתחלואה בחשיפה לשדה מגנטי שבממוצע שנתי אינו עולה על  
טיקה מראה שהיחס בין הזרם הממוצע ביום עם צריכת שיא  מיליגאוס. כמו כן הסטטיס  2

 יותר מהזרם בממוצע השנתי.    2גבוה פי 

מיכולת מערכת החשמל )יש מתקנים שבהם   60ביום עם צריכת שיא טיפוסית קיים ניצול של % 
שיעור הניצול שונה(. אם זרם החשמל בזמן המדידה ידוע או נמדד, יש לנרמל את התוצאה של  

בו בזמן  מדידת החש  בין הזרם המרבי היכול לעבור דרך המתקן לזרם שעבר  לפי היחס  יפה 
 המדידה .  

לא תמיד אפשר למדוד או להעריך את הזרם העובר במתקן בזמן ביצוע מדידה של החשיפה  
 לשדה מגנטי. 
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בהיעדר נתון זה, כאשר מקור החשיפה הוא מתקן בתוך בניין, הפעלת כל הצרכנים העיקריים  
דו  בעת  בבניין,  מרבי  עומס  של  התנאי  לקיום  מספיק  ייצוג  תהיה  האוויר,  מיזוג  מערכת  גמת 

המדידה. כאשר מקור החשיפה קווי חשמל שהזרם דרכם אינו ידוע, מקדם הנרמול ייקבע לפי  
 לפי שעת המדידה, העונה, האזור ועוד.   2-0.5שיקול דעת בעל ההיתר בין 

ה כמו החשיפה בתוך מבנה מגורים )חדרי  שעות ביממ   24יש מקומות שבהם החשיפה היא של  
עם זאת יש מקומות שבהם החשיפה מוגבלת וזמן    (.שינה ,אורחים, מטבח, מרפסת סגורה וכדומה

ופרטית, אזורי מעבר, מרפסות   ציבורית  החשיפה מוגדר כמו מקומות עבודה, אמצעי תחבורה 
בין זמן החשיפה להשפעת  פתוחות, גינות פרטיות וכדומה. אף שאין עדות מובהקת לסוג הקשר  

וליניארי בין משך   החשיפה על הבריאות, מוצע לנקוט את עקרון ההיזהרות ולהניח קשר ישיר 
זו אפשר להשתמש במדד של   בממוצע ביממה שבה צריכת    mG  4החשיפה לעוצמתה. בהנחה 

 חשמל אופיינית מרבית לצורך הערכת רמת החשיפה כתלות במשך החשיפה.  
 
 

משמשת למידע מנחה מתוך הפעלת שיקול דעת של כל מי שמתכנן  ההצעה להלן  
לא   מומלץ  לדוגמה,  לגופו.  מקרה  בכל  חשמל,  למתקן  מאוכלס  אזור  בין  קרבה 

ממוצע בכל הקשור לחשיפה במוסדות חינוך שבהם לומדים    להשתמש בסוג זה של
במקרה זה יש לתכנן שהקרינה בכיתות הלימוד לא תעלה  .  15ילדים מתחת לגיל  

מיליגאוס בשום מקום ישיבה של הילדים. בשאר האזורים של מוסדות חינוך    4על  
בממוצע ביממה שבה    4mG)מסדרונות ,חצרות וכדומה( יש להשתמש במדד של  

במשך   כתלות  החשיפה  רמת  הערכת  לצורך  מרבית,  אופיינית  חשמל  צריכת 
   החשיפה. 

י מייננת  לתות המשרד להגנת הסביבה לחשיפה ממקורות הקרינה הבהנחי .4

 ELF בתדרים מחשמל 

 : ELFהמלצות המשרד להגנת הסביבה לחשיפה לשדות מגנטיים מרשת החשמל  .א
 

 שעות בחשיפה שנתית  24בחשיפה רציפה לאורך  4mGרמה ממוצעת של  .א

 שעות בחשיפה שנתית  12בחשיפה רציפה לאורך  7mGרמה ממוצעת של  .ב

 שעות בחשיפה שנתית  8בחשיפה רציפה לאורך  10mGרמה ממוצעת של  .ג
 

 

 מאתר המשרד להגנת הסביבה: ELFמידע על שדות מגנטיים מרשת החשמל  .ב
 

. אחת ממטרותיו העיקריות היא למזער  "עיקרון הזהירות המונעת"המשרד להגנת הסביבה פועל על פי  
האפשר, באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית  ככל  

 ולצמצם את השטח שבו חלות מגבלות בנייה בגלל החשיפה לקרינה. 
הרץ, ונוצר שדה מגנטי, ככל שהזרם העובר במתקן    50סביב מתקני חשמל ישנה קרינה בלתי מייננת בתדר  

סוג זה של קרינה הוגדר על ידי ארגון הבריאות       - מגנטי הנוצר סביב המתקן  גבוה יותר כן גדל השדה ה
 העולמי  

WHO  (  "כ"גורם אפשרי לסרטןPossible Carcinogenic  על סמך מחקרים שבוצעו על ידי הארגון ,)
במחקרים אלו התגלה כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך     -IARC הבינלאומי לחקר הסרטן   

מיליגאוס מעלים את סיכוי התחלואה בקרב בני   2-4שעות( ברמות של  24ה מגנטי ממוצע )על פני זמן לשד
 אדם.

 
ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע אלפי מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד  

 מיליגאוס.   0.4רמת השדה המגנטי האופיינית אינה עולה על  - האורבנייםכי בתוך מרבית המקומות 
 

המשרד להגנת הסביבה נערך לטיפול בנושא קרינה בלתי מייננת מראשית שנות התשעים ובעבר פעל על  
 - יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם, התש"ם    -בסיס הסמכויות שהוקנו לו במסגרת "תקנות הרוקחים  

 ", על אף שבנושא הנדון לא מדובר ביסודות רדיואקטיביים.  1980
 

בעקבות    2005בשנת   בנושא חשיפת הציבור לקרינת שדות מגנטיים מרשת החשמל.  ועדת מומחים  דנה 
להגנת הסביבה המלצות, שמטרתן הפחתה של חשיפה לקרינה מרשת   מסקנות הוועדה, פרסם המשרד 
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החשמל, זמנית או קבועה, של הציבור בכלל וילדים בפרט, לקרינת שדות מגנטיים מרשת החשמל. המלצות  
התי הגבוהים  הוועדה  החשמל,  מרשת  מגנטי  שדה  קרינת  עוצמת  של  ממוצעים  לערכים  לחשיפה  יחסו 

 עלולים להגביר את הסיכון לבריאות. המהערכים שהוזכרו בספרות המקצועית  
 

נכנסו לתוקפן תקנות הקרינה הבלתי    2009אושר בכנסת חוק הקרינה הבלתי מייננת ובשנת    2006בשנת  
נועדו להגן על איכות הסביבה ושלום הציבור ובריאותו מפני ההשפעות הפוגעות  מייננת. החוק והתקנות  

של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, החוק מסדיר את העיסוק במקורות קרינה בלתי מייננת, בין היתר על ידי  
קביעת איסורים וחובות המיועדים ליישם עקרון הזהירות המונעת. המשרד להגנת הסביבה פועל על פי  

ון הזהירות המונעת". אחת ממטרותיו העיקריות היא למזער ככל האפשר, באמצעים הטכנולוגיים  "עיקר
חלות   שבו  השטח  את  ולצמצם  אלקטרומגנטית  לקרינה  הציבור  חשיפת  את  סבירה,  ובעלות  הקיימים 

 0.4מגבלות בנייה בגלל החשיפה לקרינה. רמת השדה המגנטי האופיינית בסביבה אורבאנית אינה עולה על  
 מיליגאוס. 

 
הסביבה    2007בשנת   להגנת  לחשיפה    הוציאהמשרד  מחייבת  של    מרביתהמלצה  ממוצעת   2שנתית 

פי שעות העבודה במקום,  על  מיליגאוס לאזורי שהייה רצופה. במקומות עבודה ממוצע החשיפה יחשב 
 מיליגאוס.  1ובהנחה שבשאר הזמן העובד נחשף ל

 
והגנת 2013בשנת   הציעו משרדי הבריאות  של    ,  ביממה    4הסביבה את הערך  לממוצע  כסף  מיליגאוס 

בתנאים של צריכת חשמל אופיינית מרבית. הערך הזה מתבסס על העדר חשש לתחלואה בחשיפה לשדה  
על    עולה  אינו  שנתי  שבממוצע  הזרם   2mGמגנטי  בין  שהיחס  המראה  והסטטיסטיקה  מיליגאוס 

 בממוצע השנתי.  מזרם   2הממוצע ביום בשעת צריכת שיא הוא גבוה פי 
 

 בהם מיכולת מערכת החשמל )יש מתקנים שהאחוז     60%ביום של צריכת שיא טיפוסית קיים ניצול של  
שונה(  אם זרם החשמל בזמן המדידה ידוע או נמדד, יש לנרמל את התוצאה של מדידת החשיפה לפי היחס  

הזרם המרבי  בזמן המדידה.    בין  בו  שעבר  לזרם  דרך המתקן,  לעבור  או  היכול  למדוד  אפשר  לא תמיד 
להעריך את הזרם העובר במתקן בזמן ביצוע מדידה של החשיפה לשדה מגנטי. בהעדר נתון זה, כאשר  
מיזוג  כגון מערכת  בבניין,  העיקריים  כל מתקני החשמל  הפעלת  בניין,  בתוך  הוא מתקן  החשיפה  מקור 

במקרים בהם לא ניתן יש לבצע  ,  ההאוויר, תהווה ייצוג מספיק לקיום התנאי של עומס מרבי בעת המדיד
 והחשיפה.  םהמגנטיילשם הערכת השדות   םמתמטייוחישובים   סימולציה 

 
מספר   של  משמעותית  הפחתה  להשגת  הדרושות  הפעולות  נקיטת  על  ממליץ  הסביבה  להגנת  המשרד 

ל התושבים בכלל וילדים בפרט החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות של שדה מגנטי מרשת החשמ 
 סיכון בריאותיות. הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות המקצועית עלולים לגרום לתוספות 

 
 

המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם 
 הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ממרכיבים השונים של רשת החשמל.

 
 www.sviva.gov.ilניתן למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 
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 :) בהתאם לוועדת המומחים ( מרחקי בטיחות שנקבעו בין מתקני חשמל לבניינים ומבנים . ג

 מ'  3. אם מדובר בתיל חשוף מ' ממוליך הפאזה הקרוב 2 קו מתח נמוך: •

 .מ' ממוליך הפאזה הקרוב 5וולט(: -קילו  13, 22, 33) :קו מתח גבוה •

 .מטר מציר הקו 20וולט(: -קילו  161) :קו מתח עליון  •

 .מ' מציר הקו 35וולט(:  -קילו 400) :קו מתח על •

 . החוטים היוצאים ממנו מטר מכל חלק של השנאי ושל  3  חדרי מיתוג : •

 . מטר מכל חלק של השנאי ושל החוטים היוצאים ממנו  5  שנאי חלוקה: •

 . מטר מכל חלק של השנאי ושל החוטים היוצאים ממנו  6שני שנאים ועד שלושה:  •

ארון רשת בהתאם לחיזוי שיתקבל מהתוכנה   \בכל מקרה קו בניין יהיה מרוחק משנאי  •
 במעמסה נומינלית. 

 ממכשירי חשמל ביתיים או משרדיים : חשיפה  .ד
 

חשיפה בלתי סבירה ובלתי   -חלק ממכשירי החשמל הביתיים גורמים לחשיפה ברמה גבוהה לשדה מגנטי  
מוצדקת, וחלק מן המכשירים גורמים לחשיפה כזו באופן רצוף וממושך. חשיפה גבוהה וממושכת לקרינה  

צרנים, היבואנים והמשווקים של מכשירי חשמל  ממכשירי חשמל עלולה לגרום לתחלואת יתר. כיום, הי
להביא לידיעת הלקוחות את רמות השדה המגנטי שהמכשיר החשמלי יוצר בזמן    מחויבים ביתיים לא  

 פעולתו. 
 

רים אפידמיולוגיים, המצביעים על עודף תחלואה כתוצאה מחשיפה ממוצעת  מחק  תוצאות   על   בהתבסס
ל בשנת    2-לקרינה שמעל  הבין  2001מיליגאוס, קבע  היוצרים -הארגון  שמתקנים  לחקר הסרטן  לאומי 

 סביבם שדה מגנטי בתדר של רשת החשמל הינם "מסרטן אפשרי". 
 

מדידות מדגמיות שביצעו עובדי המשרד להגנת הסביבה, ומניסיון של ביצוע אלפי מדידות אשר מצביעות  
יות גבוהה, בעיקר כשמדובר  על כך שהחשיפה לשדה מגנטי בזמן הפעלת מכשירי חשמל ביתיים עלולה לה

בהעדר מידע ומודעות, שוהים לעתים קרובות אנשים בצמוד למכשירי   במכשירים המופעלים קרוב לגוף.  
במשך פרקי זמן    ,  'וכו חשמל ביתיים, כמו רדיו שעון, מיטה מתכווננת, סדין חשמלי, חימום תת רצפתי  

 ארוכים מאוד. 
 

כך, על  מצביעים  של    המחקרים האפידמיולוגיים  ממוצעת  יותר    4-3שבחשיפה  שניים  פי  יש  מיליגאוס 
מקרי לוקמיה אצל ילדים מאשר בחשיפות נמוכות יותר. לכן, חשיפה של עשרות רבות של מיליגאוס היא  

   סיכון בלתי סביר ובלתי מוצדק ומן הראוי למנוע אותו.
ל בבית, היות החשיפה  מטר בעת הפעלת מכשירי החשמ 1לכן חשוב להקפיד לשמור על מרחק זהירות של  

 מיליגאוס.    0.4לקרינה הנפלטת מהם גבוהה ביחס לחשיפה ממוצעת האופיינית ברחבי הבית, העומדת על  
ויש לבדוק את השטף המגנטי ממיטות מתכווננות, חימום ריצפתי, סדין חשמלי ואין למקם שום מתקן  

 מטר ממיטה )גם מעבר לקיר(.  1חשמל ברדיוס של 
מ' ממכשירי    1מעבדות או משרדים יש לתכנן כך שעמדת הישיבה הקבועה תהייה רחוקה כבתכנון מבני  

אל מערכות  להעדיף  ויש  העבודה,  בעמדת  הממוקמים  והציוד  מערכות  -החשמל  מאשר  מרכזיות  פסק 
 אישיות.
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 ( טרנספורמציהחדרי שנאים ) .ה

תחנות השנאה רבות נבנות בקרבת בתי מגורים. המשרד להגנת הסביבה אינו קובע מיקום של מתקני  
השנאה, אלא ממליץ לתכנן ולהפעילן בהתאם לעקרונות שקבעה ועדת המומחים. המשרד ממליץ לגורמי  
  תכנון לבצע לפני הפעלת המתקן, הערכת סיכונים ולחשב רמות השדה המגנטי הצפויות ממתקן השנאה

 או לבצע מדידות שדה מגנטי עוד לפני אכלוס המבנים.  

המשרד להגנת הסביבה נותן התרי קרינה מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת. כל מקור קרינה חייב לעמוד  
בדרישות המקצועיות של המשרד ולא לגרום, בתנאי הפעלה מרביים, לחשיפת הציבור לרמות קרינה מעל 

 הרמות המותרות שנקבעו.

, לא יקים אדם מקור קרינה, לא יפעיל מקור קרינה  2006  -חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו  על פי  
ולא ייתן שירות למדידת קרינה, אלא אם כן בידו היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר למתן שירות, לפי  

 העניין, שנתן לו ממונה לפי הוראות חוק זה, ובהתאם לתנאיו. 

 

 

 

 ELFרשת החשמל  –קרינה בלתי מייננת  היתרי הקמה והפעלת מתקני . ו

 
  היתר  קבלת ,  היתרי הקמה והפעלת מתקנים מתייחסים למקורות קרינה או סוג מסוים של מקורות קרינה 

  במשרד   הממונה   ובאישור ,  הקמה  בהיתר  שצוינו   התנאים   כל   שמולאו   בכך   מותנה   מייננת   בלתי   קרינה 
 הקרינה.   מקור  סביב הקרינה  מדידות   דוח את  ואישר בדק  אשר   ,הסביבה להגנת

 
באזורים הקרובים לא של מערכות חשמל  הנדסי  תכנון  של זלצורך  רצופה  ורי שהייה 

אוכלוסייה , יש לבצע סקר אלקטרומגנטי להערכת החשיפה של האוכלוסייה בסביבת 
ד בדרישות "חוק הקרינה הבלתי  . וכן לעמוELFמרשת החשמל    םמגנטייהמתקן לשדות  

. על פי הדרישות בחוק, כל מתקן חשמל 2009והתקנות של חוק זה משנת    2006מייננת" מ
 שמוקם מצריך הגשת בקשה וקבלת "היתר הקמה" ו"היתר הפעלה". 

בקשת ההיתר צריכה להישלח עוד בשלב התיכנוני של מתקן החשמל בליווי חוות דעת    –  "היתר הקמה"
ל האזור המיועד להקמת המתקן לשם קבלת צפי חשיפה של האזורים הסמוכים לשדות  וסקר מקיף ש

 מגנטיים ממתקן זה.  
 

לאחר קבלת היתר ההקמה והקמת המתקן בפועל והפעלתו יש להגיש בקשה להיתר    –  "היתר הפעלה" 
 הפעלה קבוע. 

 
המקור עוצמתו ופרמטרים שנים בהתאם לסוג    25ל    5תוקף ההיתרים נקבע בתקנות והוא משתנה בין  

 נוספים. 
הערכה של רמות החשיפה לקרינה ומדידות של רמות קרינה סביב מקור קרינה מבוצעות על ידי בעלי  
היתר למתן שירות בדיקות קרינה בלתי מייננת שקיבלו היתר לכך מהמשרד להגנת הסביבה ובאופן מדגמי  

 . על ידי המשרד להגנת הסביבה בעצמו
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 טבלת  רמת חשיפה מותרות ביחס לזמן החשיפה עבור הציבור הרחב : 
 

( ולכן תחושב  mG) מיליגאוס   1 ת שלי רמה בסיס, אלא  0אינה  שחשיפה תמידית חשוב לקחת בחשבון 

 לפי הנוסחה הבאה:  Tבתלות זמן החשיפה  X[mGauss]רמת החשיפה המותרת 

 !! למדידות בשטחבהתאם  1יש לקחת בחשבון רמות רקע שונות מ 
 

X=(24/T)+1➔T=24/(X-1) 
 

 Tשעות    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 18 24
 חשיפה מותרות

4 5 7 8.2 9 10 11.3 13 15.4 19 25 37 73 
 Bרמות   

 חשיפה מותרות 

 
 
 

 גרף רמות חשיפה מותרות לציבור הרחב ביחס לזמן החשיפה : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1 + 

72 
= B 

     

  

T 
      שעות

            

338



 ( :2020הסביבה )הנחיות תכנון וחישובים על פי הנחיית המשרד להגנת 

. אחת ממטרותיו העיקריות  "עיקרון הזהירות המונעת"  לפעול בשיטת –תפיסת עבודה  •
היא למזער ככל האפשר, באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת  

הציבור לקרינה אלקטרומגנטית ולצמצם את השטח שבו חלות מגבלות בנייה בגלל  
 ( .מיליגאוס  0.4רמת השדה המגנטי האופיינית אינה עולה על   ) החשיפה לקרינה.

הקובעות סף לעוצמת השדה   הבלתי מייננת  חוק הקרינה  חו תקנות מכ אין נכון להיום, •

מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח )חשיפה   2000 המגנטי. קיימות המלצות לסף של
  2 שיפה ממושכת שלרגעית(. כן קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל לפי סף לח

מיליגאוס ממוצע ביום בו החשיפה היא הגבוהה   4ממוצעת על פני שנה, או  מיליגאוס
 .ביותר

כאשר בראש סדר העדיפויות  בשלב זה מטפלים במתקני חשמל קיימים •
או במבנה חינוך   . מיליגאוס 4 עומדים מתקנים הגורמים לחשיפה ממוצעת מעל

 מיליגאוס.  4ערך שלא יעלה על 

 הקריטריונים למרחק בין מתקני חשמל ובנייני מגורים  •

מרחקי ההפרדה בין מתקני חשמל ושימושי קרקע רגישים, כמו מגורים, מוסדות חינוך  
דרכו, גובה  וכו', תלויים במספר רב של גורמים כמו סוג המתקן, הזרם החשמלי שזורם 

מתקין מתקן  '.  שימושי הקרקע ביחס לחוטים שדרכם עובר הזרם, סידור החוטים וכו
החשמל חייב לשמור בין המתקן לקו בניין מרחק שמטרתו למנוע סיכון להתחשמלות  

ובנוסף לתכנן את המתקן כך שהשדה המגנטי הנוצר סביבו יהיה הנמוך ביותר  
 .סבירה, מאפשרתשהטכנולוגיה הקיימת, בעלות  

 
כלליים לאורך זמן כגון:   משתמשיםאזורים המאוכלסים ע"י    :שהייה רציפיםמקומות  

)אין חיוב משרדים, מזכירות, חדרי מנוחה וכדו' אשר בהם מומלץ  חללי כיתות לימוד,  
שהיית  חוקי(   של  המחמירות  ההנחיות  על  בדומה   האוכלוסיי לשמור  כללית  אזרחית 

למבנה חינוך נקבע   - החשיפה שנקבעה למבנה חינוך הינה    רמה   –לבתי מגורים, כלומר  
 מיליגאוס.  4סף חשיפה רגעי של 

הסביבה הגנת  משרד  דו"ח  במשל   מתוך  כתלות  המגנטי  לשדה  החשיפה  הגבלת   "
 החשיפה" 

למזכר שיצא בתאריך   כתלול   24.12.2013בהתאם  מגנטי  לשדה  " הגבלת החשיפה 
 במשך החשיפה"  

 
 

על   יעלה באף מקום  יש לדאוג לערך חשיפה שלא  מיליגאוס באזורי שהייה של   4לכן 
 ילדים  

 
 
 
 
 

339



 . (2020) הנחיות תכנון וחישובים על פי הנחיית המשרד להגנת הסביבה .ז

שעות מידי יום, אזי החשיפה    Tלזמן של   ELFאם אדם נמצא בסמוך למקור קרינה בלתי מייננת בתדר  
לאורך כל  . לכן סך החשיפה הממוצעת 𝐵0וחשיפה לשאר שעות היממה תהיה   𝐵𝑊בסמוך למקור תהיה  

 תהיה עפ"י חישוב:  היממה 
 

𝐵 ממוצע =
𝐵𝑊 × 𝑇 + 𝐵0 × (24 − 𝑇)

24
 

 
מיליגאוס עדיין יש   0.4למרות שחשיפה של אדם שלא נמצא בסמוך למתקן חשמל אינה עולה לרוב על 

 . 1mGממוצעת תהיה   𝐵0לקחת בחשבון שחשיפה  
 

לפי המלצה משותפת  , 1mGבחישובי חיזוי יש לקחת מדידה אמינה של קרינת רקע במידה וזו עול על 
חייבת   מרבית צעת ביום עם צריכת חשמל טיפוסית  של משרדי הבריאות והגנת הסביבה החשיפה הממו

 . 4mGלהיות נמוכה מ 
 

𝐵 ממוצע < 4𝑚𝐺        𝐵0 = 1𝑚𝐺  ומדויק יותר לאחר בדיקה.  1או גדול מ 
 

 לכן אם ידועה זמן השהיה בשעות למשך יממה בסמוך למקור הקרינה יש להגביל את החשיפה ל: 
 

𝐵W =
72

𝑇
+ 1 

 בעקבות חישוב או בעקבות מדידה ונרמול לזרם מרבי, יש להגביל את   𝐵𝑊אם ידועה רמת הקרינה  
 זמן השהיה ל:  

T <
72

𝐵𝑊 − 1
 

בשיקולים אלו עפ"י ההמלצות וההתייחסות הינה לחומרה אין לקחת בחשבון חשיפות נמוכות יותר  
 נעת עקרון הזהירות המובסופי שבוע או בימי מנוחה וזאת בכדי ליישם את 

 
 

 סבר כללי לחישובי חיזוי קרינה ה .5
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 המשך הסבר: 
 מעבר אנרגיה בתווך.  –קרינה 

קרינה בלתי מייננת הינה קרינה אלקטרו מגנטית לא רדיואקטיבית וזאת משום שאין לה מספיק אנרגיה בכדי  
 לגרום ליוניזציה של אטומים במולקולות. 

קרינה זו נקראת גם    –כלומר קרינה שלא מאפשרת הוצאה של אלקטרונים מהמסלולים סביב האטום של החומר 
 קרינה אלקטרומגנטית. 

 . קרינה בלתי מייננת בעיקר מחממת את התא
 

ELF – Extremely Low Frequency 
 

 Hz 0.1-300הינו    ELFהתחום מוגדר ל 
 
 

 חישוב עוצמות שטף מגנטי בתווך 
 

B = 𝜇 ∙ 𝐻       𝜇 = 𝜇0 ∙ 𝜇𝑟  שטף מגנטי 
 

𝐻 =
𝐼

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟
[𝐴

𝑚⁄ ]     𝜇 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 

 
 
 
 
 

תוצאות המדידה  לאחר נרמול . 0%6חישובים עפ"י זרמי עבודה במעמסה נומינלית ערך העמסה כ  .6

 בשטח וחישוב להעמסה נומינלית 

לצפי שימוש  הנחיות משרד הגנת הסביבה מעודכנות בנוגע לנרמול זרמי המתקן בהתאם בהתאם ל

 20במארס  11-בתוקף מ  2וביצוע חוסר איזון בהתאם מהדורה 

 ) החישובים מתבססים על נתונים חשמליים ומיקומי התחנה, ייעודי החדרים נלקחו כחדרים לשהייה רציפה ( 
B       -   עוצמת השטף המגנטי 

 - I  זרם במוליך 
r  -   מרחק מפגש הגוף  ממרכז המוליך 

 - 𝜇  = 4קבוע תלוי בתווך × 𝜋 × 10−7 

H –    שדה חשמלי
𝐴

𝑚
 

 . יחידות והמרות
 

 B =
𝜇

2𝜋
∙

𝐼

𝑟
[𝑇]     [1µT=10mG]           80

𝐴

𝑚
= 1𝐺 → 0.16

𝐴

𝑚
= 2𝑚𝐺 

1T=10000 G   , 1mT=10G   , 1µT=10mG  
 תמיד נעשית בשדה הקרוב.  ELFמדידת קרינה ממקורות חשמליים 

 לכן אנו מודדים את הרכיב המגנטי של הגל.
 

𝐻+ =  
𝐼1

2𝜋𝑅
  

𝐻− = − 
𝐼2

2𝜋(𝑅+𝑑)
 הסימן מינוס עקב כיוון הזרימה המנוגד.   

𝐻 = 𝐻+ − 𝐻− 

𝐻 =  
𝐼

2𝜋𝑅2
 

 מומלץ!!   –הזרימה בכיוון מנוגד 

𝐻+ =  
𝐼1

2𝜋𝑅
  

𝐻− =  
𝐼2

2𝜋(𝑅+𝑑)
 כיוון הזרימה זהה.  

𝐻 = 𝐻+ − 𝐻− 

𝐻 =  
𝐼

𝜋𝑅
 

 הזרימה בכיוון זהה. 
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 הנחת כבילה תת קרקעית סידור והתקנה מומלצת          

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 כאשר ישנם כיווני זרמיה זהים אזי עוצמת השטף הינה סכום השטפים
 

𝐻זרמים שונים    זהיםכיווני זרימה  = 𝐻1 + 𝐻2 

𝐻1 =
𝐼1

2𝜋𝑅
       

𝐻2 =
𝐼2

2𝜋(𝑅 + 𝑑)
 

  𝐻 =
𝐼1

2𝜋𝑅
+

𝐼2

2𝜋(𝑅+𝑑)
     

𝐻זרמים שונים   שוניםכיווני זרימה   = 𝐻1 − 𝐻2                

𝐻 =
𝐼1

2𝜋𝑅
−

𝐼2

2𝜋(𝑅 + 𝑑)
 

𝐵𝑚𝐺.               אוירחישוב שטף מגנטי מיליגאוס בתווך  = 2 ∙ (
𝐼1

𝑅1
+

𝐼2

𝑅2
) , R2 = R1 + 𝑑 

 
  1000mGמגנטי סף החשיפה הרגעית אקוטית קצרה לשדה 

 

5𝑘𝑉בארץ   ELFסף עצמת השדה החשמלי בתחום  
𝑚⁄     

 

𝐸חישוב שדה חשמלי     =
𝑉

𝑑
[𝑉

𝑚⁄ ]    d   –  מרחק בין לוחות הקבל 
 

𝐵𝑇תיל אין סופי     = 2 ∙ 10−7 𝑖

𝑟
  r  -  קוטר התיל 

𝐵𝑇טבעת דקה:   =
µ0

2
∙

𝑁∙𝑖

𝑅
  N -             מספר ליפופים 
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 שטף מגנטי. חישוב צפיפות  
 

B = 𝜇 ∙ 𝐻       𝜇 = 𝜇0 ∙ 𝜇𝑟  

 B =
𝜇

2𝜋
∙

𝐼

𝑑
 

 B       -  עוצמת השטף המגנטי 
 - I  זרם במוליך 

d  -  מרחק מפגש הגוף  ממרכז המוליך 
 - 𝜇  = 4קבוע תלוי בתווך × 𝜋 × 10−7 

H –    שדה חשמלי
𝐴

𝑚
 

 המוליכים קטן יותר.ברשתות תלת פאזיות קיזוז השדות המגנטיים גדול יותר ככל שההפרש בין 
 

     -שיכול פאזות 
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 לוחות חשמלת נמקורות קרינה בלתי מיינ  .7

 :  נתוני מתקן החשמל 

 כפי שצוין מעלה יםכלל לוחות החשמל במבנ •

 במתקןמעברי כבילה ) פירים ורטיקליים (  •

 תהליך ביצוע הסקר  .8

 ברנר תוספת אגף בבית ספר 
 תיאור האתר 

 קיימים, לוחות חשמל כפי שתוארו לעיל.   במתקן

אמפר.                                                                               נלקח ערך    315בזרם מקסימלי של  60%עוצמת הזרם חושבה להעמסה של  

 מיליגאוס. 1רקע בחישוב של 

 ELFתיאור מקור שדה  

אולם נלקח ערך רקע גבוה   – אין ערכי רקע חריגים – וקבלת ערכי רקע  בוצעה בשטח לבחינת מצב קייםסריקה 

 מיליגאוס (.  1מהממוצע במדינת ישראל ) 

רציפה.   איתור מיקום מקורות ביחס לאזורי שהייה סקר חיזוי  על גבי תכניות בהתאם לתכנון החשמלי.   ביצוע 

וזמני  הפעילות   לאפיוןס"מ לגובה השהייה בהתאם  100התייחסות לגובה משתנה בין המפלסים השונים וכן בין 

 שהייה.

  סיכום מסקנות והמלצות ליישום פתרונות באזורים נדרשים.   , איתור ממצאים חשודים.חיזויניתוח תוצאות ה

וזאת בהתאם   יםאחוז 60ת החישובים לרמה של כ לתוצאות המדידה ולתוצאו   העמסת זרםיש לשים לב שבוצע  

 .לנרמול תוצאות החיזוי 2020להנחיות מעודכנות משרד הגנת הסביבה 

 תיאור התהליך  

 

הסקר מתבסס על הנחיות המשרד להגנת הסביבה להפעלת שיקול דעת ע"פ עיקרון   •
לשדות מגנטיים עודפים בשל קרבה בין   האוכלוסיי הזהירות המונעת למנוע חשיפה של 

 אזור מאוכלס למתקן חשמל. 
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   תוצאות הסקר .9

 בחינת מצב קיים ע"י סריקה בשטח
       

 מיליגאוס.  1נמוכים מ ערכי הקרינה באזור 
 

מעודכנות בנוגע לנרמול זרמי המתקן בהתאם לצפי שימוש וביצוע  אשר  הנחיות משרד הגנת הסביבה  בהתאם לעדכון  
דו"ח חיזוי הקרינה  פ"י עקרון הזהירות המונעת ועפ"י  עו  20במארס    11-בתוקף מ   2חוסר איזון בהתאם מהדורה  

 שהתקבל מהתוכנה 
 
 

 מסקנות  .10

  נא להקפיד על ביצוע תאימות מגנטית ואיזון פאזות •
 

 המלצות  .11
 ואיזון פאזות יש לבצע תאימות מגנטית   .א

   מקסימליבדיקות לאחר אכלוס בזרם   .ב

 

 טיפול נדרש להפחתת השדות המגנטיים  .12

 יש לבצע בדיקה נוספת לאחר חשמול המתקן ולפני אכלוסו.  •

 דרישות נוספות לשם עמידה בחוק הקרינה הבלתי מייננת  .13

 דו"ח מדידות לאחר חשמול המבנה.             •

 

 סיכום .14

 לפעול עפ"י ההמלצות  •

 חשמול ולפני אכלוס ללוחות החשמל במתקן לאחר  בדיקותיש לבצע  •

 
 

 בכבוד רב,
 B.Scניראל אור 

מהנדס, מתכנן ובודק  
חשמל מוסמך משרד  

 התמ"ת 
מודד קרינה מוסמך,   

  המשרד להגנת
 הסביבה 
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  ביה ירוקה 
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 בנייה בת קיימה  מפרט
 (  ירוקהבנייה ) 

 
 5281  תקן ישראלי

 מגוריםמבנים שאינם  :3חלק  
 

 לקבלן מבצע  הנחיות
 

 

 

 

 

 

 

 

 גבעתיים ברנר, ספר בית
 
 
 
 
 
 

 

12.04.2021 

 ל' ניסן תשפ"א 
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 כללי  .1
 

 . (ירוקה  בנייה) קיימה בת  לבנייה  5281 תקןל התאמה ל מתוכנן  זה פרויקט 

  בנייה ל  לתקן  התאמה ל   המחייבות  הסף   בדרישות   לעמוד  בכדי  לבצע הקבלן  שעל   ההנחיות  מפורטים  להלן   מסמךב

   .היזם למטרות  ובהתאם קיימה בת

  :עיקריים שלבים בשני מתבצעת קיימה  בת בנייה תקן ל התאמהל פרויקט  של הסמכה

  הפרויקט  להתאמת  שננקטה  לאסטרטגיה  והמפרטים  התכניות   התאמת  הכולל  המפורט  התכנון  שלב    א:  שלב

 לתקן. 

  אישור  /4  טופס  לקבלת  אישור  ועבור  המפורט  התכנון  פי   על  המבנה  של  בפועל  הביצוע  והוכחת  התאמה  ב:  שלב

   אכלוס.

 דרישות ל התאמהה את  לבדוק  הבנייה באתר  סיורים לשני יגיעו ההתעדה מכון נציגי  הביצוע במהלך

 עלויות   תוספת  ,תקןל  הפרויקט  התאמת  לאי  סיכון  לכדי  להביא   עלולה  זה  במסמך  המצוינות  דרישותל  התאמה   אי

    .לפרויקט אכלוס אישור  קבלת ב  עיכובו

  למפרטים  בהתאם  ,זה  במסמך  המפורטים  בתקן  המרכיבים  כל  של  כהלכה  לביצוע  מחויב  בפרויקט  הקבלן

   ולתוכניות.

  תמונות/ווידאו(  וצילום  מסמכים  ת)שמיר  הביצוע  תיעוד  הוכיחל  הקבלן  על  לתקן,  ההסמכה  מדרישות  כחלק

  חומרי  מוצרים,  של  משלוח  תעודות/קבלות/חשבוניות  שמירת   כגון  זה,  במסמך  המפורטים  למרכיבים  התאםב

   וכדו'. בנייה

  החומרים  ותיעוד  איסוףו  להנחיות  בהתאם  ביצוע  לוודא  באחריותו  משנה,  קבלני  מעסיק  הראשי  והקבלן  במידה

   המשנה. קבלני של

  או  לפנות  יש  הבנייה  בשלב  והן   המכרז  בשלב  הן  ,אלו  בהנחיות  המוזכר  מרכיב  בשינוי  צורך  או  בנושא,  שאלה  לכל

 מתאים.  מקצועי מענה לקבל מנת על  - ושפ"ע  קיימות  - המלווה לחברה

 יש לחתום על ההצהרה להלן: 

 הנחיות המצורפות להצהרה זו.מפרט וה אני הח"מ, מתחייב כי קראתי ואישרתי את ה

דרישות  התאמה לעל מנת לוודא   סמך להלןהמרכיבים לבנייה בת קיימה על פי המהנני מתחייב להטמיע את  
 .  5281תקן ישראלי 

  כמו כן, במידה ויחולו שינויים שסותרים את דרישות הסעיפים להלן, אני )או מי מטעמי( מתחייב לעדכן את 
 .  התקן לבנייה בת קיימהחברת קיימות ושפ"ע על השינויים על מנת לאפשר התאמה לדרישות  היזם ו 
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   תרמי   בידוד  .2
 

 בו המצויים  הפרטים וכל המצורף  הדוח  פי  על יתרה בהקפדה הנדרש  התרמי הבידוד  את לבצע יש . 

 עם לבצע  ציפיות    מומלץ  תיאום  הפרויקט  ביצוע  בתחילת  התרמי  בדוח  היועץ  המצויים  הפרטים  לכל 

 . התרמי

 ביצוע  לוודא  מנת   על   השלד  בשלב  התרמי   הבידוד  ביצוע  שלבב  עליון  לפיקוח  התרמי  היועץ   את   לזמן  יש  

 . לדרישות מלאה התאמהו  תיקונים ולאפשר  תקין

 של  1045  לתקן  התאמה  אישור   עבור  הגמרים  סיום   לקראת  עליון  לפיקוח  התרמי  היועץ   את  זמןל  יש  

     השלד. בסיור והיו במידה תיקונים ובדיקת הפרויקט

 

יש לבצע צילום על ידי תמונות וסרטונים להוכחת ביצוע  הבידוד  התרמי  לכל  פרט בדוח כולל  מדידת  עובי החומר  
 המבודד: 

 החיצוני  הקיר בידוד 

 קור גשרי בידוד   

 לובי  אצירה,  חדר  גרעין,   )כגון  מקוררים  או  מחוממים  שאינם  לחללים    דירה   בין  הפרדה  קירות  בידוד  

 וכדו'( 

 פתוחים  חללים  מעל רצפה  בידוד 

 מחוממים  או  מקוררים שאינם סגורים חללים  מעל רצפה  בידוד 

 העליון  הגג בידוד 

 דירה  מעל מרוצף גג  בידוד 

 תריס יארגז  בידוד    

 

 : זיגוג

 מאושרת  אלומיניום רשימת פי  ועל  זיגוג בסעיף התרמי הדוח דרישות פי  על זיגוג מערכות להתקין יש 

 התרמי  היועץ  עם האלומיניום רשימת/הזיגוג  מפרט את לאשר יש 

 הזיגוג  מערכות  של משלוח תעודות לשמור יש 

 האכלוס. ואישור הפרויקט לסיום עד הזיגוג גבי על המצויים היצרן מדבקות את להשאיר יש  
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 בחומרים   ושימוש   אתר   ניהול  .3
 

 בנייה    פסולתמחזור, שימוש חוזר וסילוק של  -  מבנהפסולת  .א
 

  %75 -מ הגבוהה בכמות תהיה שתפונה הכמות .בניין פסולת למחזור מאושרת למטמנה פסולת יפנה הפרויקט

  בפרויקט.  הבנייה פסולת כל מסך

 להיווצר הצפויה  הבנייה  פסולת  ותכמל  מהנדס או אדריכל  ידי  על חתום אומדן להגיש יש. 

 תמוחזר   ו/או  הסביבה  להגנת  המשרד  ע"י  המאושר  מבנה  פסולת  למחזור  לאתר  תפונה  מבנהה  פסולת  

   .בבנייה חוזר  לשימוש עצמו באתר

 המורשים: הפסולת  אתרי לרשימת  לינק   

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/waste/constructionwaste/documents/constructionwaste-

sitelist-n.pdf 

 המחזור מאתר המתקבלת  הפסולת של שקילה תעודות  על  לשמור יש.   

 שפונו. הפסולת  כמויות על מהמטמנה סיכום הירוקה  הבנייה  ליועץ להגיש  יש הבנייה סיום לקראת   

 

 5098ת"י  -  פליטת קרינה רדיואקטיבית –  חומרי בנייה .ב
 

  והבלוקים  הבטון תהתאמל מהיצרן  אישור להציג יש  – 5098 ת"י בדרישות יעמדו והבלוקים הבטון כל

  זה. לתקן בפרויקט המבוצעים

 
 

 תו ירוק  –חומרי בנייה   .ג
 
 שלהלן:  הקטגוריות  4מתוך  או תו שווה ערך ירוק ומוצרים עיקריים בעלי תו    חומרים 15לפחות   יבחרו י

 שלד  חומרי -1

 גמר  חומרי -2

 המגרש  פיתוח חומרי -3

 וכדומה.  אוויר מיזוג תעלות חשמל, אינסטלציה, חומרי כגון  למערכות חומרים -4

 

 להלן קישור לבדיקת תו ירוק:

https://www.sii.org.il/he/certificationssearch 

 להלן קישור לבדיקת תו שווה ערך: 

http://www.globalecolabelling.net/members_associates/index.htm 
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 שימוש שלא באבן טבעית .ד
 

  כולל שטחי הפיתוחשל המבנה  בחיפוי החוץ באבן טבעיתשימוש  לא יעשה  . 

  של המבנה המשותפים הפנימייםבשטחי שימוש באבן טבעית  לא יעשה  . 

 

 הנחיות כלליות לפרק חומרי בנייה  .ה
 

  היישום   את  המוכיח  סרטון  ידי  על  בשטח  החומר  של  מצולמת  עדות  ו/או  רכישה  קבלות  ולשמור  לרכז  יש .1

  הפרויקט. באתר

  הקריטריונים  פי  על  חיפוש  מאפשרת  הרשימה  לקבלנים.  בנייה  חומרי  רשימת  הכולל  עזר  כלי  לרשותכם, .2

  בקריטריונים   העומדים  םחומרי  וייתכנו  בלבד,  חלקית  רשימה  זו  כי  לציין  חשוב  לעיל.  בדרישות  שהוצגו

 החומרים: לרשימת לינק לעת(.  מעת מתעדכנת )הרשימה  בה מופיעים ואינם  ובדרישות

contractors-for-list-http://ilgbcatalog.org/material / 

 

 לפני מסירה  מבנההבדיקה של מערכות  .ו
 

 . מבנהה  מערכות מסירת את ויבצעו  יסקרו  אחר ממונה   גורם  או יועץ/ים מתכנן/ים, .1

   וכדומה. עליון פיקוח דוחות נבדק, תחום בכל הסקירה  דוחות את ולתעד   לשמור יש .2

  זה(  למסמך  כנספח  לחתימה  מינוי  כתב  פורמט  )מצורף  מערכות  לבדיקת  הממונה  פרטי  עם  מינוי  כתב  יוגש .3

 הבדיקה.  תהליך להובלת   אחריותו את במסמך ויודגש 
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 מבנים ה   / מבנה ה   מערכות  .1
 

 מערכת אינסטלציה  .א
 

לקבל אישור מיועץ הבנייה הבת קיימה לכל    ישהקריטריונים בסעיף זה אושרו ותוכננו עם יועץ האינסטלציה,  

 שינוי בהתקנת מערכות האינסטלציה המפורטות להלן. 

 ספיקות אביזרי האינסטלציה והובלת המים בפרויקט, יעמדו בדרישות אלה: .1

 ליטר לדקה 6רחצה: עד   יברז 

   ליטר לדקה 7ברזי מטבח: עד 

 100%  ליטרים  6-ליטרים ו  3חה כפולה של בהד  אחוז מהאסלות יהיו 

 שווה ערך.תו  או , תו כחול 5452ת"י מי שתייה יעמדו בדרישות כל האביזרים הבאים במגע עם  .2

 . יותקן מד מים נפרד לגינון .3

 בקר השקיה אוטומטי לגינון.  תותקן מערכת/ .4

 

 מערכות חשמל ותאורה  .ב
 

 כללי: 

   ,לקבל אישור מיועץ הבנייה הבת קיימה    ישהקריטריונים בסעיף זה אושרו ותוכננו עם יועץ החשמל

 . המפורטות להלן  לכל שינוי בהתקנת מערכות חשמל ותאורה

 

 :בשטחים המשותפים  תאורת

 לכל הפחות   80.5% תהיה נורה(  ללומן תאורה גוף  לומן )יחס התאורה  גופי של האורית הנצילות . 

 הפחות.  לומן לווט לכל   69תהיה    הנורות  של האורית  היעילות 

 5.53-5.1 טבלאות 5.3 סעיף 1-12464  בת"י עמידה המראים  תאורה חישובי  יוגשו . 

 5.53-5.1 טבלאות 5.3 סעיף 1-12464 ת"י לפי  תהיה ההארה אחידות רמת. 

 ייעשה שימוש בנורות בעלות מקדם מסירת צבע  (CRI ) לפחות.   80של 

 המטריד    כל גופי התאורה בכל חללי העבודה יהיו בעלי דירוג אחיד של הסנוור  -  רמת הסנוור המטריד

(,UGR – Unified glare rating )   8995שאינו גבוה מהערך המופיע בתקן הישראלי ת"י . 

  )משימה עם    לכל עמדת עבודה תהיה תאורת  -  שליטה ברמת המשתמש )רלוונטי בחללי משרדים בלבד

 אישית. אפשרות שליטה מקומית 

 

 :פנים בשטחים המשותפים תאורת

 לובי, לובאים קומתיים, מדרגות, חדר אשפה, חדרי עגלות..(    מהשטחים המשותפים לכל הפחות  80%-ב(

על פי    לחצן אוטומטיאו    יותקנו מנגנונים לכיבוי אוטומטי של התאורה, כגון חיישני נוכחות, חיישני אור

  . תכניות והנחיות יועץ חשמל
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 תאורת חוץ: 

 מעלות.  82 -מ   גדולה זווית ותהיה  השמיים  כלפי אור זליגת יאפשרו  לא  הפנס ומבנה ההארה  זווית 

  קלווין. 3000-2600  של בתחום יהיה החוץ תאורת בגופי האור  גוון 

   או על ידי    טיימר, פוטוצל שעון אסטרונומי,  שבת,  יותקן מנגנון כיבוי אוטומטי לתאורת החוץ כגון שעון

בשטחים המשותפים    מגופי תאורת חוץ   100%עבור    על פי תכנית והנחיות יועץ חשמלמערכת בקרה,  

 .כולל בגג

 אלומת אור מטיפוסבעלי הגבלת  ם  בשטחי חוץ משותפים שבגבולות המגרש יוצג השימוש בגופי   "Full 

cut-off  ":תאורה  ,  תאורה מהבהבת,   תאורת לייזר  . בנוסף, לא יעשה שימוש בסוגי התאורות הבאות

ארכיטקטונית של בניין )תאורה המכּוֶונת לבניין לצרכים אסתטיים( בעלת מעטפת חיצונית מבריקה או  

 . תאורה פלואורניתו עשויה זכוכית 

 עוצמת ההארה עבור תאורה מחוץ לבניין, לרבות שילוט, תתאים  -  וצמת הארה ושעות פעילותע 

 , מוגדרות כשעה מקסימום לפני יום העסקים ואחרי יום העסקים כאשר שעות הפעילות 

 2  בהתאם לדרישות התקן האירופאי-EN 12464  .  דרישה זו אינה חלה על שטחים הדורשים רמת תאורה

 בשל צורכי תפעול או בטיחות.  גבוהה יותר 

 עי מדידה ומנייה: אמצ

   מערכות שונות לפחות.    2בשטחים המשותפים יותקנו אמצעים למדידה ומנייה של צריכת האנרגיה של

מערכות חימום, קירור ומיזוג אוויר, מערכות אוורור, מערכות מים חמים, תאורת    –מערכות לדוגמה  

פנים, תאורת חוץ בגבול המגרש, תאורת חניונים, מעליות ודרגנועים, משאבות, מערכות צורכות אנרגיה  

 עיקריות אחרות. 

 מערכות מיזוג אוויר ומערכות אוויר צח  .ג
 

בהתאם    Aקילוואט יעמדו בדירוג אנרגטי מינימלי של דרגה    18בעלות תפוקה של עד  יחידות מיזוג אוויר   .1

 לתקנות מקורות האנרגיה. 

לפחות בהתאם לנתון    15%קילוואט יהיו בעלות שיפור של    19יחידות מיזוג אוויר בעלות תפוקה של מעל   .2

 . 6.8.1טבלה  -מערכות אקלום חימום, אוורור ומיזוג אוויר"  מבנים: "אנרגיה ב3חלק    5280יחוס בתקן 

שליטה   .3 לאזורי  ובקרת–חלוקה  עצמאית  משתמשים  שליטת  בעלי  לאזורים  חלוקה  טמפרטורה    תיעשה 

 .אזורית בתוך החלל המאוכלס

הגימור הפנימי ביותר )אזור בו מוזרם האוויר( של מוליכי האוויר יהיו  : כת אווירהגנה על מובילי הול .4

 airstream)  6210מפני התפתחות עובש, מזהמים ותהליכי בליה לפי ת"י  על מנת להגןעשויים מפח מתכת. 

surfaces)-  5.4סעיף . 

מ'   2מ' ובמרחק   5מיקום פתחי יציאת אוויר בחניה תת קרקעית בעלת מערכת אוורור מאולץ תהיה  מגובה  .5

 מהגג העליון של הבניין.  אומ' עם מסנן אוויר מתאים  3מגובה    או לפחות מכל חלון בבניין 
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 מעליות  .ד
 

 .Bלפי דירוג אנרגטי   1חלק  4707יותקנו מעליות העומדות בת"י  .1

 

 אקוסטיקה  .ה
 

 . המצורף  הדוח פי על  יתרה בהקפדה הנדרש האקוסטי הבידוד  את לבצע יש

 יש לבצע צילום על ידי תמונות וסרטונים להוכחת ביצוע  הבידוד האקוסטי לכל פרט  בדוח:

 מבניםה / מבנהה  מעטפת בידוד 

 המעלית  פיר בידוד 

 התברואה  מתקני בידוד  

 תקרה -רצפה ומכללי  הפרדה  קירות בין בידוד 

 

 קרינה  .ו
 אלחוטיים  ומשדרים  ובקרה  מיתוג  לוחות  שנאים,  ביצוע  (RF+ELF),  האדריכלי  לתכנון  בהתאם  יבוצעו  

 הקרינה.   ודוח

 על  המומלצים מהערכים לחרוג  לא  מנת  על הקרינה   רמות להפחתת  ךהצור במידת מיגון פתרונות ייושמו  

 הסביבה.  להגנת  המשרד ידי

 למפרט  אםתו  המיגון   כי   או  לתכנון  תואם  הביצוע  כי   המוכיח  הקרינה  יועץ  ידי   על  יוגש  עליון  פיקוח  דוח  

 האדריכלית.  לתוכניתו  המיגון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355

http://www.kvs.co.il/


 המבנה   סביבת   פיתוח  .2
 
 

 הטמעת אקולוגיה ואמצעים להפחתת 'אי החום העירוני'   .א
 

 לפחות אחד מהבאים: להתקין בשטח הפיתוחיש  .1

  תיבות קינון . 

 ( ארגזים לחרקים מועילים -)בתי מלון לחרקים . 

  על פי התכנון -פרפרים   יייה מושכשתילת צמח . 

 

לאחר צביעתו/כיסוייו והתמונות ישלחו ליועץ הבנייה  הגג יתועד    .הגג יהיה בצבע לבן או מכוסה בחצץ לבן .2

 הירוקה. 

יש להגיש  במקרים אלו    –  0.65- )אלבדו( שלהם גבוה מ  ההחזרהבהירים שמקדם    חומרים  לחלופין, הגג יכוסה

מסמך עם נתוני היצרן בנוגע לעמידה    –קבלות רכישה של מוצר הגמר הנבחר, הכוללות את כמות החומר, וכן  

 .  0.65- בקריטריון למקדם החזרה גבוה מ

 

 רווחת המשתמשים באזורי הפיתוח   .ב
 

 : בשטח הפיתוח יותקנו .1

 על פי תכנון יועץ הפיתוח רכיבי הצללה . 

 ספסלים . 

   וספורטמתקני משחקים. 

 

 חניות אופניים  .ג
 

 תלמידים.  10כל תוספת בפרויקט זה מתוכננת חניית אופניים ל .1
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 האתר   של   סביבתי   ניהול  .3
 
 מזעור השפעות אתר הבנייה  .א
 

 הבנייה  אתר לניהול אחראי מינוי .1

  קיימה  בת בנייהל  המלווה להנחיות בהתאם סביבתיים, מפגעים למניעת תכנית לפי  מנוהל יהיה הבנייה אתר

 בפרויקט.  הסביבתיים ההיבטים  על אחראי   ימונה הבנייה, אתר של התקין ניהולו ווידוא  לצורך  בפרויקט.

  הבנייה  אתר  של  התקין  הסביבתי  לניהול  אחריותו  את  במסמך  ויודגש  הממונה,  פרטי  עם  מינוי  כתב  יוגש

 . זה( למסמך כנספח לחתימה כללי פורמט )מצורף

 

 הבנייה  אתר  גידור .2

 לפחות.  מטר  2 של בגובה אטומה בגדר מגודר היהי האתר •

 שערים.  ידי על לסגירה ניתנים  יהיו לאתר  הגישה דרכי •

 וכדו'.  לפניות קשר אנשי פרטי באתר, העבודה שעות של לציבור   ונגיש  גלוי במקום שלט לתלות יש •

 

 שפירים ומים חשמל בצריכת השימוש צמצום .3

  יבוצע   התאורה   כיבוי  היום.  במהלך  חוץ  תאורת  בויוכי  הלילה  בשעות  נדרשת  שאינה   תאורה  לכבות   יש •

 מוקפד.  נוהל  או אסטרונומי  שעון ע"י

  של   הסרקה/המתנה  זמן   מקסימום  ולהגדיר  הפרויקט   לשימוש  חשמל  צרכני  ויעילות  שימוש  לבחון  יש •

 צרכנים. 

 לצורך.  שלא הבנייה באתר במים שימוש להפחית יש •

  במים. בזבזני שימוש למניעת הנחיות יכלול הבנייה   אתר תפעול נוהל  •

  הניתן. ככל מוקדם מים דליפות לזהות  מנת על באתר מים  למוליכי  לב תשומת לתת יש •

  וטפטופים  נזילות  דליפות,   לתיקון  אחראי  ויהיה  בהתאם,  שלו  המשנה  קבלני  את  ינחה  הראשי  הקבלן •

 גילויים.  עם מיד  וברזים מצנרות

 וכדו'. כיור/מקלחות  בברזי המים  צריכת להפחתת חסכמים להתקין  מומלץ •

-ו  3  של  כפולה  בעל  יהיה   הדחה  מיכל  -  ביוב  למערכת  המחוברים  קבועים  שירותים  באתר  וישנם  במידה •

 הפחות.   לכל ליטרים 6

   אתר. בשימוש צפויות שאינן חריגות  לזיהוי  חודשית  מים צריכת מעקב לבצע יש •

 

   אוויר זיהום צמצום .4

  ממערומים,  הגישה,  מדרכי   אבק   היווצרות   מניעת   על   בדגש   אוויר,  זיהום  לצמצום  אמצעים  ייושמו •

 וכדומה.   הובלה משאיות קידוחים,

   באוויר. אבק רכיבי היווצרות למנוע דיכ סגורים מכלים או  שרוולים באמצעות יתבצע  הפסולת ריקון  •

 אבק.   התפזרות  למנוע ע"מ מכוסים במכלים יעשה מהאתר היוצאות וכדומה  משאיות גבי על שינוע  •

  מסלולים.   הרטבת ידי על לאוויר אבק של עלייה למנוע יש •
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 הקרקע.  וסוג  התנועה  עומס לפי תיקבע  הפיזור תדירות המייצב. החומר  של תקופתי פיזור יעשה •

 מייצב.  כחומר מלחים או דלקים בשמנים, להשתמש יןא •

 היותר.  לכל קמ"ש 10ל  באתר נסיעה מהירות ולהגביל  האתר בשטח  בהמתנה רכב כלי לדומם יש •

  של   הרטבה  )כגון  הקידוח  במשך   אבק  ימנע   אשר  אחר  אמצעי   כל   או  אבק  בקולטי  יצוידו  קידוח  מכונות •

 קשיח(.   חומר  בעזרת החומר  פליטת  פתח  של מלא וכיסוי  הקידוח בור  ובתוך מבסיס הרצפה

  היקף  על  מידע  ולמסור  כלונסאות  קידוח  עבודות  תחילת  לפני  שיהיו  ככל  סמוכים  שכנים  ליידע  יש •

 לפניות.  וכתובת העבודה 

   סלולות. ויציאות נסיעה  דרכי ישטוף הקבלן עבודה,  יום בתום •

  הצורך  במידת  ויכוסו  מרוחות   גןמו  במקום  ימוקמו  חלקיקי/אבקתי  מרקם  בעלי   גלם   וחומרי  עפר  ערמות •

 אבק.  היווצרות למניעת

 

 רעש  – סביבתיים מפגעים  מניעת .5

  בלתי   )רעש  מפגעים   למניעת   התקנות  בדרישות יעמוד   אשר שקט  ציוד   יהיה   התכנית   בתחום  הבנייה  ציוד •

 . 1979 תשל"ט בניה( מציוד  סביר

 .1992 תשנ"ג רעש( )מניעת מפגעים  למניעת תקנות  לפי  תהיינה המותרות  העבודה שעות •

  המרביים   מפלסים  על  יעלו  לא  העבודות  ביצוע  בשלב  יפעלו  אשר  מכאניות  ממערכות  רעש  מפלסי •

 . 1990 תש"ן סביר( בלתי )רעש מפגעים למניעת  שבתקנות

  במידת   הסביבה.  להגנת  המשרד  ע"י  המומלצים  מהערכית  יחרוג  לא  העבודה  מאתר  המצטבר  הרעש •

 נוספת.   רעש הפחתת להשיג מנת על  ניידים סיםבמתר  שימוש ייעשה הצורך

  להנחיות   ובהתאם  החוק   לדרישות  בהתאם   מגנרטור  הרעש   רמת   לצמצום  באמצעים   לנקוט   הקבלן   על •

 אקוסטי.  יועץ 

 

   :בנין פסולת שינוע  .6

   באוויר. אבק רכיבי היווצרות למנוע כדי סגורים מכלים או  שרוולים באמצעות יתבצע  הפסולת ריקון  •

 אבק.   התפזרות  למנוע ע"מ מכוסים במכלים יעשה מהאתר היוצאות וכדומה  משאיות גבי על שינוע  •

 

 כללי   – סביבתיים מפגעים  מניעת .7

   הבנייה.  בתקופת להיווצר ליםהעלו  למטרדים  או להפרעות  בנוגע  השכונה דיירי את ליידע יש •

   הסביבה.  אל מהאתר  חריגים  אור מפגעי  למנוע יש •

 וכדומה(.  האתר  בפתח  תנועה פקקי רעש, בוץ, עם )גלגלים כבד רכב  כלי מפעילות מפגעים  מניעת •

  באתר. תשטיפים חלחול למנוע יש •

   ואטומים.  מתאימים  משטחים/מיכלים ידי על ודלק שמנים חלחול למנוע יש •

   עומדים. מים  מוקדי  ולייבש טרללנ יש •

358

http://www.kvs.co.il/


  משרד  של   עצים  בקרבת  לעבודה   הנחיות  פי   על  לשימור  עצים  לגדר  יש  –  מוגנים   בעצים  פגיעה  מניעת  •

  גזע   על   הגנה  ופרט  שורשים   הגנת  –  בהנחיות   א  סכמה  לרבות   ,2013  אפריל  -  עצים  לשימור  החקלאות

   העץ.

  הצפה   מפני  מוגן  יישאר   שהאתר  כך  עילי,   גר נ  ממי   לרבות   האתר,  הצפת  שימנעו  אמצעים  יתקין   הקבלן  •

 השנה.   ועונות הפרויקט  שלבי בכל

  תנועה   פקקי   רעש,  אבק,  או  פסולת  של   מעופה  בוץ,  עם  )גלגלים  כבדים  רכב  כלי  מפעילות  מפגעים  למנוע  יש •

 . וכדומה( האתר  בפתח

 בתוכו.  הגדול המיכל מנפח לפחות 110% יהיה שמן  מיכלי אחסון מאצרות נפח •

 שהוא.  סוג מכל ודלק שמן חלחול בפני  עמידות יהיו  השמנים מאצרת •

 מגוף.  מותקן יהיה  השמנים  מאצרת של היציאה  בנקודת •

  יפעל   הקבלן  גילויו.  מרגע   שעות  24 על  יעלה  שלא  זמן  פרק תוך  יטופל הוא  במאצרה  נזילה של  מקרה  בכל •

  שפך   כל  על  למאצרה.  מחוץ  אל דליפה  תהיה  לא  מקרה  שבכל  כך  המאצרה,  וניקוי   החומר לספיגת  מידית

 השטח.  לניקוי הנחות  קבלת לשם  הסביבה להגנת למשרד  מידית לדווח  יש מהמאצרה

  החיצוני  בחלקה  הכוללת  היקפית  גדר  לדוגמא:  הסביבה,  שיפורל  האתר  לתרומת  אמצעים  ליישם  מומלץ •

 הנוף.  בחזות האתר את לשלב  המסייעות תמונות/ציורים

  כהגדרתו  ארכיאולוגי,   ממצא   ו/או  מוגן   טבע  ערך  גילוי  עם  –  ארכאולוגיים  וממצאים  טבע  ערכי  על  שמירה •

  העתיקות,   חוק   ו/או 1998  –  התשנ"ח הנצחה, ואתרי  לאומים  אתרים  טבע, שמורות  לאומים,  גנים  בחוק

  מידית   ידווח  הבנייה  העסק/היתר  ובעל  המוגן  הממצא   נתגלה  בו  באזרו  החפירה  פעילות  מידית  תופסק

  והגנים  הטבע  רשות  והנחיות  לאישור  בהתאם  יעשה   החציבה  וחידוש   הטיפול   המשך   הפרויקט.  למנהל 

 העתיקות.  ורשות

 

 תכנית התארגנות באתר הבנייה  .ב
 

   .קיימה בת בנייהל היועץ  מול ויאשרו הבנייה באתר התארגנות תתכני יכין  הקבלן

 של:  המיקום את  היתר,  בין תציג, הבנייה אתר של התארגנות  תכנית

 משרדי האתר.   ✓

 בתי כיסא/ בתי כיסא כימיים.  ✓

 האזור המיועד לאכילה.   ✓

 מכלים לאחסון פסולת בנייה, לרבות הפרדה לסוגי פסולת.   ✓

 נקודות תדלוק.   ✓

 מאצרות המיועדות למנוע חדירת שמנים ודלקים לקרקע.  ✓

 דרכי גישה לאתר )להולכי רגל, לכלי רכב(.  ✓

 בנייני מגורים ובניינים ציבוריים גובלים.   ✓

 שטחי התארגנות ודרכי גישה.  ✓

 מיקום חומרי הגלם באתר.   ✓

 שער הכניסה והגדר ההיקפית.  ✓
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 עמדת שומר )אם יש( ✓

 קומפרסורים וכדומה(.  -מחסנים ומערכות מכניות קבועות באתר )גנרטור, משאבות,  ✓

 באתר: התארגנות לתוכנית דוגמא

 

 בתכנית:   המופיעים   סימוניםל דוגמא

 מיקום מכלי ההפרדה לאכסון פסולת בנייה  .1

 להגנת הסביבה האמצעים  .2

 הציוד והמבנים הקבועים באתר .3

 משרדי האתר  .4

 בתי שימוש .5

 מקום האכילה  .6

 נקודות תדלוק  .7

 מאצרות למניעת חדירת שמנים .8

 פחי אשפה  .9

 דרכי גישה לאתר, לרכבים ולהולכי רגל  .10

 שטחי התארגנות  .11

 מיקום חומרי הגלם באתר  .12

 עמדת שומר )אם יש( .13

 קומפרסורים וכדומה(  -משאבות, ר, מחסנים ומערכות מכניות קבועות באתר )גנרטו .14

 אחר .15

 
 
 

 ______________ 
 חתימת הקבלן 
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 גבעתיים   ברנר,   ספר   בית    –      סביבתי   אחראי   –   מינוי   תב כ  .4
 

 הבנייה. באתר סביבתי אחראי למנות יש   – קיימה בת בנייהל  5281 ת"י דרישת פי  על

   .הסביבתי בנספח המפורטים הסעיפים כלל  על יקפיד  מתפקידו, כחלק

 

 _________________________   – הסביבתי האחראי שם

 _________________________   –  המינוי תאריך

 _________________________    – חתימה

 9172202-03  – ושפ"ע קיימות לחברת  לפנות יש  שאלה, בכל

 Roey@kvs.co.il   –  הפרויקט למנהל  במייל או

  ברנר,   ספר   בית   –   מסירה   טרם   מבנים ה   / מבנה ה   מערכות   בדיקת   אחראי   –   מינוי   כתב  .5

 גבעתיים 

  הדירות.  מסירת טרם  וייסקרו ייבדקו  מבניםה  /מבנהה מערכות   – קיימה בת בנייהל  5281 ת"י דרישת פי  על

  אחריות   בו  שיש  אחר  דוח   וכל  עליון  פיקוח  דוחות  סקירה,  דוחות  ויתועדו  יבוצעו  –  המערכות  מבדיקת  כחלק

   בדיקה./מבנהב  המותקנות  מהמערכות למי

 ושפ"ע.   קיימות  לחברת יימסרו הסקירה מדוחות  עותק

 

 שפרטיו: ממונה, גורם  ילווה והסקירה הבדיקה תהליך את

 

 _________________________   – מלא שם

 _________________________   – תאריך

 _________________________    – חתימה

 

 9172202-03  – ושפ"ע קיימות לחברת  לפנות יש  שאלה, בכל

 Roey@kvs.co.il  –  הפרויקט למנהל  במייל או

 

 

 

 

361

http://www.kvs.co.il/
mailto:Roey@kvs.co.il
mailto:Roey@kvs.co.il


 רכישה   טרם   קיימה   בת   בנייה   מיועץ   לאישור   הנדרשים   ומוצרים   חומרים  .6
 

  חומרי בידוד תרמי 

  זיגוג 

  פנים  –גופי תאורה 

  חוץ  –גופי תאורה 

  מערכות אוטומציה לתאורה 

  מפרט ראשי דוש למקלחת  –קבועות ושרברבות 

  כיור רחצה  ימפרט ברז –ושרברבות קבועות 

  מטבח ימפרט ברז –קבועות ושרברבות   

  אסלה דו כמותית מפרט    –קבועות ושרברבות 

  חסכמים  –קבועות ושרברבות 

 דירוג אנרגטי למעליות  –מעליות  טכני מפרט 

  מערכת מיזוג אוויר 

  מפרט תעלות אוויר צח 

  מתקן עגינה לאופניים 

  צמחייה לשטחים משותפים 

 

 ירוקה   בנייה   ליועץ   להעביר   שיש   מוצרים   אישורים/הסכמים/מפרטי    .7
 

 : על פי דוח תרמי בידוד

  ולכתוב  ניםלסרטו   בעדיפות מטר(, )בעזרת עובי   כולל ביצוע ה  את צלםול  העבודה ביומן הבידוד  ביצוע תעדל יש

 : החיפוי או הריצוף  ולפני  הביצוע במועד הצילום הצילום,  בוצע אזור באיזה

  צילום בידוד קיר חוץ 

  צילום בידוד  קירות הפרדה 

  צילום בידוד גשרי קור 

  צילום הבידוד בגג עליון 

  צילום בידוד בגג מרוצף 

 פתוח   חלל  מעל רצפה  בידוד צילום 

 ומקורר  מחומם  לא  חלל  מעל רצפה  בידוד צילום 

 הבידוד תעודת רכישה של מוצרי יש לשמור  •

 

 חומרי בנייה: 

   בלוקיםובטון ל 5098אישור יצרן להתאמה לתקן ישראלי. 

 15 החומר בגבולות הפרויקט + קבלות רכישה צילום  –בעלי תו ירוק  חומרים . 
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 אינסטלציה: 

 תצלום מד מים נפרד עבור מי השקיה לגינון . 

 רליט 6- ו 3של   צילום או תעודת רכישה כי האסלות בעלות מיכל הדחה כפול . 

   מפרט טכני של הברזים והמקלחות המוכיח עמידה בספיקות הבאות או תעודת רכישה/משלוח אביזרים

 חוסכים לברזים ומקלחות. להלן הספיקות שיש לעמוד בהן:

 ליטר לדקה. 6ברזי רחצה: עד   ✓

 ליטר לדקה. 7ברזי מטבח: עד   ✓

  (או בכל תו תקן  5452בת"י הצגת תו תקן עבור אביזרים הבאים במגע עם במי שתייה )עמידה . 

 

 תאורה: חשמל ו

  פנים וחוץ – גופי התאורה טכני של מפרט . 

 פנים וחוץ – קבלות רכישה של גופי התאורה . 

 קבלות רכישה +  מפרטים טכניים של מערכות האוטומציה לתאורה.   

 

 קרינה :  

 .אישור יועץ קרינה לביצוע מיגון קרינה בהתאם למפרט מיגון  .א

 . מיגון קרינהתיעוד   .ב

 אם אין מיגון  – לחלופין

 לביצוע מערכות חשמל בהתאם לתכנון ולמודל חיזוי קרינה.  הצהרת קבלן .א

 

 מיזוג אוויר ומערכות אוורור מאולץ: 

  הכולל פירוט תפוקה ויעילות המערכות -מפרט טכני מערכות מיזוג אוויר המותקנות . 

  למיזוג אווירקבלות רכישה +  מפרטים טכניים של מערכות . 

 מפרט תעלות הולכת אוויר . 

 

 מעלית: 

 מפרט טכני של המעליות  אישור התקנה/ חשבונית/ תעודת משלוח המראה את שם הדגם ו

 .  Bבציון  המותקנות בפרויקט לרבות ציון דירוג אנרגטי

 שונות: 

 אופניים חניית מתקני של רכישה תעודת או/וגם תצלום . 

 פח  - בפרויקט  פסולת המחזורו  האשפה יכלימ של רכישה תעודת או/וגם תצלום  

 . וכדומה כתום/ירוק/כחול/דחסנית

 שנשתלו  צמחים סוגי של רכישה תעודות  +שתילה תכנית. 

 

 ניהול אתר: 

  משאיות מכוסות, שרוולי אבק, הרטבת כבישים, כיסוי מקורות אגרגטים  -תיעוד מזעור אבק . 

  תדלוק מאצרות למיכלישמנים,  לתצלום מאצרות    - תיעוד מזעור זיהום קרקע . 
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 גדר, משרדים, מאצרות שמנים, משאיות יוצאות מכוסות, סדר   -תמונות מאתר הבנייה באופן שוטף

 , התקנת מתקני אופניים. לשימור עציםהאתר, פינת ישיבה לעובדים, 

 

 ועודפי עפר:   בניין פסולת

   מחזור פסולת בניין ועודפי עפר מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה  למיון והסכם התקשרות עם אתר

 . עבודות( תחילת  לפני)

 תעודות משלוח/שקילה של כמויות פסולת שהועבר לאתר מחזור . 

 )אישור סיכום פסולת מבנה שנקלט באתר מחזור )גמר פרויקט . 

  המקבל  יש להמציא אישור לקליטת העפר באתר –עודפי עפר שפונו לשימוש חוזר . 

  ל כמות העפר  לצלם את ערמת העפר ולחתום ע יש   –עודפי עפר שבוצע בהם שימוש בשטח הפרויקט

 שבוצע בה שימוש באתר. 

 

 פיקוח עליון:

  מעליות,  כגון מז"א, אישורי יועצי מערכות  –בדיקות מערכות המבנה/ המבנים לפני מסירה

 . ואדריכלאקוסטיקה, הידרולוג, קרינה, אינסטלציה,  חשמל/תאורה, 

 עליון   פיקוח   דוח   לבצע   ים ש הנדר   יועצים   תזמון -   עצירה   נקודות  .8
 

 היתר על מרכיבי הבנייה הירוקה בפרויקט. יש לזמן יועצי הפרויקט לבקר בין להלן נקודות עצירה בהן 

 . יש להעביר את כלל דוחות הפיקוח העליון ליועץ הבנייה הירוקה

 

 2צירה ענקודת   1צירה ענקודת   יועץ ה

+   בנייה בת קיימה 

 תרמי 

תחילת עבודות  סיום שלד הבניין ו פגישת הכנה  -  עליה לקרקע

 בידוד בדירה/קומה לדוגמא 

באמצע עבודות גמרים וכהכנה לטופס   -  3נק' עצירה 

4 

בשלבי סיום   -  4נק' עצירה 

   4הפרויקט עבור טופס 

  ביצוע והתקנת אמצעים לניהול נגר עילי  בעת הידרולוג 

בדיקות קרינה לאחר אכלוס של  בעת ביצוע פתרונות מיגון  קרינה 

 מבנים ה /מבנההמ  50%

פתרונות  התקנת לאחר שתילות ו  -גמר פרויקט  מתכנון נוף 

 השקיה 

 

פיקוח עליון לביצוע   –גמר פרויקט  בעת ביצוע והתקנת אמצעים לרמות רעש אקוסטיקה 

 תואם תכנון 

 ביצוע תואם לתכנון  –גמר פרויקט  בהתקנת אמצעי אוורור לחניון  מזוג אוויר 

  תכנון פיקוח עליון לביצוע תואם  –גמר פרויקט  מעליות 

  פיקוח עליון לביצוע תואם תכנון  –גמר פרויקט  אינסטלציה 

  פיקוח עליון לביצוע תואם תכנון  –גמר פרויקט  חשמל 
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  מצב קיים  -מקלט 
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ביה ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט לביצוע עבודות הסכם ל  1ספח א'
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

כיתות לימוד01

עבודות עפר01.01

חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר01.01.020

חפירה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של01.01.020.1000
עד 80 מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק
עודפי החפירה. המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע

בשעות רגילות

1.005,500.005,500.00י"ע

5,500.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון יצוק באתר01.02

מצעים לעבודות בטון01.02.011

80.0052.004,160.00מ"רמצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים01.02.011.0040

מצע ארגזי קרטון כוורת עטופים בפוליאתילן בגובה01.02.011.0070
20 ס"מ מתחת למרצפים

30.0050.001,500.00מ"ר

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות01.02.012

ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)01.02.012.0400
במידות שונות

44.001,400.0061,600.00מ"ק

קורות יסוד01.02.041

קורות יסוד ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות01.02.041.0010
עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות

20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

10.001,270.0012,700.00מ"ק

מרצפים ורצפות01.02.050

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים01.02.050.0060
על מצע או על הקרקע בעובי 25 ס"מ (המצע נמדד

בנפרד)

30.00236.007,080.00מ"ר

קירות בטון01.02.061

קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי01.02.061.0030
20 ס"מ

30.001,440.0043,200.00מ"ק

קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי01.02.061.0040
25 ס"מ

220.001,360.00299,200.00מ"ק

עמודי בטון01.02.062

עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)01.02.062.0014
בחתך 20/50 ס"מ

2.001,600.003,200.00מ"ק
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

קורות ומעקות בטון01.02.071

קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה "01.02.071.0010,5
חשיפה 2-4) בחתך 20/30 ס"מ. גובה הקורה נמדד

עד לתחתית התקרה

6.501,530.009,945.00מ"ק

קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה "01.02.071.0250,5
חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ

4.001,420.005,680.00מ"ק

חגורות בטון01.02.072

חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות01.02.072.0040
על קירות ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים

0.501,580.00790.00מ"ק

חגורות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)01.02.072.0070
במידות 10/20 ס"מ

0.252,130.00532.50מ"ק

תקרות וגגות בטון מלא01.02.081

תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)01.02.081.0050
עובי 25 ס"מ

65.00318.0020,670.00מ"ר

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות01.02.085

בטון טופינג ב-30 בעובי 5 ס"מ על גבי פלטות01.02.085.0010
טרומיות וקורות, לרבות ברצועות ברוחב עד 30 ס"מ

בין הפלטות

107.00980.00104,860.00מ"ק

רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ01.02.085.0320
מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)

50.0020.001,000.00מ'

משטחים ומשולשי מדרגות מבטון01.02.092

משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)01.02.092.0030
בעובי 20 ס"מ בחדרי מדרגות

25.00326.008,150.00מ"ר

משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)01.02.092.0035
בעובי 25 ס"מ בחדרי מדרגות

45.00363.0016,335.00מ"ר

משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה "01.02.092.0070,5
חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ

45.00374.0016,830.00מ"ר

משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 01.02.092.009016/28
ס"מ

130.0077.0010,010.00מ'

בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון01.02.093
משקופי מעל

בליטות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)01.02.093.0010
בחתך 10/20 ס"מ, בצידי פתחים (שן עבור פלטות

טרומיות)

12.002,010.0024,120.00מ"ק
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב-30 (שקיעה "01.02.093.0030,5
חשיפה 2-4), במידות שונות

1.001,370.001,370.00מ"ק

40.00195.007,800.00מ'ביטון משקופי דלתות מעלית01.02.093.0100

לוחות פוליסטרן מוקצף01.02.095

350.0025.008,750.00מ"רלוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 2 ס"מ01.02.095.0099

תוספת מחיר לבטון מעל ב-20 ועבור דרגות01.02.096
חשיפה

44.00115.005,060.00מ"קתוספת עבור בטון ב-50 במקום ב-01.02.096.003030

פלדת זיון01.02.100

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים01.02.100.0011
והאורכים לזיון הבטון

50.005,730.00286,500.00טון

961,042.50סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

מוצרי בטון טרום ודרוך01.03

פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים)01.03.030

פלטות חלולות ודרוכות (לוח"דים), בטון ב-50 בעובי01.03.030.0160
40 ס"מ לעומס נוסף עד 500 ק"ג/מ"ר ואורך עד 12.0

מ', מורכבות באתר, המחיר כולל את חוטי הדריכה

420.00510.00214,200.00מ"ר

פלטות חלולות ודרוכות (לוח"דים), בטון ב-50 בעובי01.03.030.0188
50 ס"מ לעומס נוסף עד 600 ק"ג/מ"ר ואורך מעל

12.0 מ' עד 16.0 מ', מורכבות באתר, המחיר כולל
את חוטי הדריכה

210.00790.00165,900.00מ"ר

תוספת לפלטות חלולות ודרוכות (לוח"דים) עבור01.03.030.0245
פלטות עמידות אש ל- 120 דקות

630.0022.0013,860.00מ"ר

393,960.00סה"כ למוצרי בטון טרום ודרוך

עבודות בניה01.04

עבודות הבנייה כוללות חגורות אופקיות ואנכיות,
לרבות ברזל הזיון שבהן

בניה בבלוקי בטון01.04.010

25.00162.004,050.00מ"רמחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ01.04.010.0020

140.00201.0028,140.00מ"רקירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ01.04.010.0040

בניה בבלוקי איטונג01.04.020
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

קירות בלוקי איטונג או אשקלית או ש"ע בעובי 01.04.020.003020
(r=1.74) ס"מ

225.00251.0056,475.00מ"ר

88,665.00סה"כ לעבודות בניה

עבודות איטום01.05

איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות01.05.023
ביטומניות

איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, בשתי שכבות01.05.023.0011
של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות

בפולימר SBS מסוג R , כדוגמת "פוליפז 5R חול" או
"ישראנובה 5R שחור", או "ספירפלקס 5R שחור" או

ש"ע בעובי 5 מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה
תחילה בפריימר ביטומני מסוג "פריימר "GS-474 או
"פריימר 101" או "ספיר פריימר B-2000" או "פריימר

B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ובהלחמה
בחפיפה של 10 ס"מ, לרבות רולקות

80.00103.008,240.00מ"ר

איטום רצפות חדרים רטובים01.05.028

איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים01.05.028.0010
אלסטומריים מושבחים בפולימרים מסוג

"אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או
ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או

"פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע
בכמות 300 גר'/מ"ר, ב-2 שכבות ציפוי (בכמות

כוללת של 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2
מ"מ

70.0080.005,600.00מ"ר

איטום קירות ורצפות מבנים ביריעות ביטומניות01.05.034
משוכללו

איטום קירות במערכת דו-שכבתית של יריעות01.05.034.0010
SBS ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר

מסוג "פוליפז 4R חול" או "ביטומגום 4R שחור" או
"ספירפלקס 4R שחור" או "ישראנובה 4R שחור" או

ש"ע משוריינות בלבד פוליאסטר בעובי 4 מ"מ,
לרבות פריימר ביטומני מסוג "GS-474" או "פריימר

101" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300
גר'/מ"ר, הלחמת שכבת היריעות התחתונה לתשתית

בחפיפה של 10 ס"מ, הלחמת השכבה העליונה
לתחתונה והדבקת פלטות הגנה מפוליסטירן מוקצף
F-30 בעובי 3 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 75/25

20.00127.002,540.00מ"ר

איטום קירות בציפוי צמנטי01.05.035
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי דו רכיבי גמיש01.05.035.0022
מסוג "סיקה טופ סיל 107" או "איטומט פלוס 502" או
"ספירקוט E- 730" או או "הידרוסיל 102" או "בי. ג'י

רדיטופ 701" (המקטין חדירת גז ראדון) או ש"ע
בשתי שכבות (בכמות כוללת של 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת

ציפוי יבש בעובי של 2.5 מ"מ

110.0052.005,720.00מ"ר

בידוד תרמי ואקוסטי01.05.070

בידוד אקוסטי בין קומות ע"י יריעות מסוג "פלציב01.05.070.0504
אקוסטיקל" או ש"ע בעובי 10 מ"מ, עשויות

מפוליאתילן מוקצף מוצלב בצפיפות 25 ק"ג/מ"ק,
מונחות על תקרת בטון מתחת לריצוף

470.0034.0015,980.00מ"ר

38,080.00סה"כ לעבודות איטום

עבודות נגרות ומסגרות אומן01.06

עבודות נגרות01.06.090

6.001,800.0010,800.00יח'ארון כיתה במידות 80/200 ס"מ עפ"י פריט 01.06.090.00101

6.001,300.007,800.00יח'לוח כיתה במידות 360/120 ס"מ עפ"י פריט 01.06.090.00202

6.00150.00900.00יח'לוח נעיצה במידות 60/120 ס"מ עפ"י פריט 01.06.090.00302

מערכת מחיצות ודלתות ל2 תאי שירותים עפ"י פריט01.06.090.0040
3

4.005,000.0020,000.00יח'

4.00950.003,800.00יח'מראה במידות 145/100 ס"מ עפ"י פריט 01.06.090.00504

מראה במידות 50/90 ס"מ לשירותי נכים עפ"י פריט01.06.090.0060
5

2.00300.00600.00יח'

160.00175.0028,000.00מ'לוח הגנה בכיתות עפ"י נ-01.06.090.00616

12.00200.002,400.00יח'לוח לבד במידות 90/120 ס"מ פריט נ-01.06.090.00627

מתלה מעילים הכולל 40 מתלים , על פי פרטי01.06.090.0063
האדריכל

6.00350.002,100.00יח'

שיש01.06.091

משטח אבן קיסר עם 2 כיורים באורך 145 ס"מ עפ"י01.06.091.0010
פריט 1

4.002,700.0010,800.00יח'

עבודות מסגרות01.06.092

כל הדלתות יהיו עם מנגנון אלפא דלתא לבתי ספר
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דלתות לארון מערכות עם חלונות במידות 01.06.092.0010120/200
ס"מ עפ"י פריט 1

1.003,000.003,000.00יח'

דלתות לארון מערכות במידות 82/140 ס"מ עפ"י01.06.092.0020
פריט 2

1.00850.00850.00יח'

דלת אש חד כנפית לרבות צוהר במידות 01.06.092.0030105/220
ס"מ עפ"י פריט 3

2.0011,000.0022,000.00יח'

דלת חד כנפית לרבות צוהר במידות 105/220 ס"מ01.06.092.0040
עפ"י פריט 5

4.006,000.0024,000.00יח'

דלת שירותי נכים לרבות רפפה ופנל נירוסטה במידות01.06.092.0050
95/220 ס"מ עפ"י פריט 6

2.006,500.0013,000.00יח'

4.005,500.0022,000.00יח'דלת שירותים במידות 90/220 ס"מ עפ"י פריט 01.06.092.00607

דלתות ארון מערכות במידות 200/200 ס"מ עפ"י01.06.092.0070
פריט 10

2.003,000.006,000.00יח'

דלתות ארון שירות במידות 100/200 ס"מ עפ"י פריט01.06.092.0080
11

4.001,500.006,000.00יח'

דלתות ארון שירות במידות 80/200 ס"מ עפ"י פריט01.06.092.0090
12

2.001,200.002,400.00יח'

2.002,000.004,000.00קומפסט אביזרים לשירותי נכים עפ"י פריט 01.06.092.010014

מעקה לחדר מדרגות הכולל מאחז יד מפלדה01.06.092.0101
מגולוונת על פי התוכניות

15.00750.0011,250.00מ'

מאחז יד לחדר מדרגות מפלדה מגולוונת על פי01.06.092.0102
התוכניות והפרטים

70.00250.0017,500.00מ'

מעקה רשת פלדה מסולסלת לרבות מאחז יד עליון01.06.092.0103
ומאחד יד בצד המעקה עפ"י תוכניות ופרטים

25.00900.0022,500.00מ'

241,700.00סה"כ לעבודות נגרות ומסגרות אומן

מתקני תברואה01.07

צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים01.07.011

התחברות של צינור חדש קוטר מעל "1 עד "2 אל01.07.011.0130
צינור גלוי קיים קוטר עד "2, לרבות ניתוק קו קיים,

חיתוך הצינור הקיים, ספחים (הכלולים), לחיבור
הצינור החדש לקיים, חיבור בהברגה ובדיקת החיבור

ללחץ מים

1.00380.00380.00קומפ
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צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים01.07.011.0450
קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים,

מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג
QUICK UP, קוטרהצינור "2, לרבות ספחים

120.00149.0017,880.00מ'

צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים01.07.011.0460
קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים

מחוברים בריתוך ו/או במחברים מהירים מסוג
"QUICK UP", קוטר הצינור "3, לא כולל ספחים

למעט מחברים

60.00186.0011,160.00מ'

צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת01.07.012
מתזים (ספרינקלרים)

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם01.07.012.0010
גרעין אלומיניום (S.P או M.G) קוטר 16 מ"מ ללחץ
עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות

ספחים

100.0072.007,200.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם01.07.012.0020
גרעין אלומיניום (S.P או M.G) קוטר 20 מ"מ ללחץ
עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות

ספחים

100.0080.008,000.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם01.07.012.0040
גרעין אלומיניום (S.P או M.G) קוטר 32 מ"מ ללחץ
עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות

ספחים

30.0095.002,850.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם01.07.012.0050
גרעין אלומיניום (S.P) קוטר 40 מ"מ ללחץ עבודה
10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים

30.00146.004,380.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים01.07.012.0140
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 32 מ"מ, דרג
24, מותקנים גלויים עם צינור מתעל קוטר 50 מ"מ,

לרבות ספחים

20.00126.002,520.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים01.07.012.0150
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, דרג

15, מותקנים גלויים או סמויים, לרבות ספחים

20.00142.002,840.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב כדוגמת "פקסגול + CL" או01.07.012.0273
ש"ע עמידים בכלור למוסדות ציבוריים ותעשייתיים,

קוטר 32 מ"מ, דרג 24, גלויים או סמויים בתקרה
מונמכת מחוברים בהברגה לרבות מתלים, ללא

ספחים

10.00118.001,180.00מ'
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צינורות פוליאתילן מצולב כדוגמת "פקסגול + CL" או01.07.012.0274
ש"ע עמידים בכלור למוסדות ציבוריים ותעשייתיים,

קוטר 40 מ"מ, דרג 24, גלויים או סמויים בתקרה
מונמכת מחוברים בהברגה לרבות מתלים, ללא

ספחים

20.00143.002,860.00מ'

צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים01.07.013
(ספרינקלרים)

צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים01.07.013.0020
(וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים

בהברגות, לרבות ספחים ומתלים, קוטר "1

5.0087.00435.00מ'

צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים01.07.013.0040
(וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים

,QUICK UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג
לרבות ספחים ומתלים,קוטר "1/2 1

10.00114.001,140.00מ'

צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים01.07.013.0050
(וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים

,QUICK UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג
לרבות ספחים ומתלים,קוטר "2

10.00135.001,350.00מ'

ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים01.07.021

4.0090.00360.00יח'ברזי גן מסגסוגת נחושת קוטר "01.07.021.01001/2

1.00120.00120.00יח'ברזי גן מסגסוגת נחושת קוטר "01.07.021.01103/4

שסתומי אל חוזר קפיציים קוטר "2 עשויים פליז01.07.021.0240
בהברגה ללא הרקורד המשולם בנפרד

2.00360.00720.00יח'

ברזים כדוריים קוטר "1/2 (בהברגה), עשויים01.07.021.0400
ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד

30.00120.003,600.00יח'

ברזים כדוריים קוטר "3/4 (בהברגה), עשויים01.07.021.0410
ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד

15.00130.001,950.00יח'

ברזים כדוריים קוטר "1 (בהברגה), עשויים01.07.021.0420
ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד

8.00170.001,360.00יח'

ברזים כדוריים קוטר "2 (בהברגה), עשויים01.07.021.0450
ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד

10.00350.003,500.00יח'

שסתום אוויר אוטומטי דגם "S-050 PVDF" תוצרת01.07.021.0628
חב' "שגב" או ש"ע למים, קוטר "3/4 או "1/2, עשוי

פלסטיק PVDF לחומרים תוקפניים, ללחץ עבודה
נמוך במיוחד של 16 אטמ' תבריג, לא כולל מגוף

בכניסה

1.00600.00600.00יח'
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מדי לחץ, מדי מים וחיבור מערכת מדידה לקווי01.07.022
מים קרים וחמים

מדי לחץ קוטר "1/2 2 לכל הטווחים עד 25 אטמ', עם01.07.022.0010
אביזרי חיבור וברז מחט שלוש דרך מפליז, לא כולל

מופת יציאה מהצינור הראשי

2.00295.00590.00יח'

צינורות למערכת נקזים01.07.031

01.07.031.0395(H.D.P.E) צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע,
מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות

ספחים

80.0093.007,440.00מ'

01.07.031.0400(H.D.P.E) צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע,
מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות

ספחים

60.00100.006,000.00מ'

01.07.031.0410(H.D.P.E) צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע,
מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 63 מ"מ, לרבות

מחברים, ללא ספחים

25.00110.002,750.00מ'

01.07.031.0430(H.D.P.E) צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע,
מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים,

ללא ספחים

50.00130.006,500.00מ'

01.07.031.0440(H.D.P.E) צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע,
מותקנים סמויים, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים,

ללא ספחים

40.00170.006,800.00מ'

ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן,01.07.033
P.V.C ויצקת ברזל

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים01.07.033.0010
ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה

(H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית"
או ש"ע קוטר 50 מ"מ

40.0054.002,160.00יח'

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים01.07.033.0020
ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה

(H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית"
או ש"ע קוטר 63 מ"מ

10.0078.00780.00יח'

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים01.07.033.0040
ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה

(H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית"
או ש"ע קוטר 110 מ"מ

40.00170.006,800.00יח'
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ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים01.07.033.0050
ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה

(H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית"
או ש"ע קוטר 160 מ"מ

30.00330.009,900.00יח'

מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז01.07.034

מחסומי רצפה מפוליפרופילן "2/"4 עם טבעת ורשת01.07.034.0200
מפליז

8.00250.002,000.00יח'

קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות"01.07.034.0400
או ש"ע עם מכסה פלסטיק

12.00250.003,000.00יח'

מאסף רצפה - נפילה "4 מפוליפרופילן דוגמת01.07.034.0420
"חוליות" או ש"ע

3.00255.00765.00יח'

מחסום רצפה "4/"8 מפלב"מ 304 בעובי 1.2 מ"מ01.07.034.0600
(הסל מנירוסטה נמדד בנפרד)

1.001,480.001,480.00יח'

תעלת ניקוז מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 01.07.034.08001-1.2
מ"מ ברוחב 30 ס"מ, בגובה 15 ס"מ ובאורך 60 ס"מ,

לרבות סבכה וסל סינון עם חורים בקוטר 12 מ"מ,
מוטות הברגה מעוגנים בבטון

6.001,530.009,180.00קומפ

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות01.07.041

אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד01.07.041.0043
מפלסטיק ומיכל הדחה "מונובלוק" דוגמת "חרסה"

דגם "324 אומגה" או ש"ע

9.002,160.0019,440.00יח'

נגיש- אסלת נכים מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 399"01.07.041.0081
דוגמת "חרסה" או ש"ע, באורך 69 ס"מ ובגובה 50
ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונובלוק", מושב ומכסה
קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ דגם "חרמון" או ש"ע

2.002,940.005,880.00יח'

נגיש- מושב הגבהה לאסלה בגובה 10 ס"מ עם ידיות01.07.041.0480
בגובה 21 ס"מ בצדדים מצופות בחומר נגד החלקה

לתמיכה נוספת ומכסה, תו תקן גרמני

2.00710.001,420.00יח'

כיורים וקערות01.07.042

נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס צבעוני סוג א' דוגמת01.07.042.0036
"חרסה" דגם "אלפא 45" מעוגל או ש"ע, באורך 44.5

ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ ובגובה 17 ס"מ

2.00690.001,380.00יח'

כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה"01.07.042.0090
דגם "קרן 58" או ש"ע

10.00640.006,400.00יח'

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים01.07.045
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נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית01.07.045.0127
מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 דוגמת
"מדגל" או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות

ברזי ניל וכל חומרי העזר

2.00510.001,020.00יח'

סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית קבועה,01.07.045.0134
מסדרת "אוורסט", מק"ט 302843 דוגמת "חמת" או
ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל

חומרי העזר

10.00960.009,600.00יח'

נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של01.07.049
קבועות

נקודת הכנה למתקן מים על השיש, לרבות צינור מים01.07.049.0070
קרים עד 1.5 מ', ברז סגירה וקידוח בשיש

1.00720.00720.00קומפ

נקודה לניקוז מזגן מפוצל או מיני מרכזי או מערכת01.07.049.0700
VRF, לרבות צינור פוליפרופילן בקוטר 32-40 מ"מ

ובאורך עד 4.0 מ' וחיבור למחסום רצפה

16.00550.008,800.00קומפ

ניקוז מי גשמים01.07.050

צינורות פלדה למי גשמים, קוטר "4 עובי דופן "01.07.050.00205/32
עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית מותקנים
בקירות, בעמודים או גלוי, לרבות חבקים ומחברים,

ללא ספחים

40.00250.0010,000.00מ'

ספחים מכל הסוגים לצינורות פלדה עם ציפוי פנים01.07.050.0025
מלט צמנט וצביעה חיצונית, קוטר "4

28.00180.005,040.00יח'

קולט מי גשמים עם ברדס מחוטים מגולוונים קוטר 01.07.050.00304
מ"מ בראש המרזב, לרבות צלחת פח אבץ מס' 14

4.00330.001,320.00יח'

נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות יציאה01.07.050.0120
אופקית מפוליפרופילן קשיח, קוטר "X4"6 "דלביט"
סדרה S-15 לרבות גוף עם חיבור שקע תקע וברדס

מסוג U.P.P חוסם עלים

4.001,050.004,200.00יח'

מתזים (ספרינקלרים)01.07.091

ספרינקלר מסוג UPRIGHT/PENDENT, בועה, גימור01.07.091.0010
פליז נחיר "K=5.6,1/2" NPT ,1/2, טמפ' ההפעלה

57, 68, 79, 93 מעלות צלסיוס, דגם GB תוצרת
"CENTRAL" או ש"ע

3.0068.00204.00יח'

ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)01.07.092
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ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה01.07.092.0200
קוטר "2 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז

"1.5, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר
המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת תוצרת

"CENTRAL" או ש"ע

1.005,000.005,000.00יח'

01.07.092.0250(UL/FM (PRESSURE SWITCH מפסק לחץ
PS10A להתקנה עם ברז אזעקה (אופציה) דגם

תוצרת "POTTER" או ש"ע

1.00550.00550.00יח'

מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה01.07.092.0360
קוטר "2 תוצרת "NIBCO" או ש"ע

1.001,530.001,530.00יח'

פורק לחץ UL/FM קוטר "1/2 לרבות ברז ניתוק01.07.092.0872
תוצרת "GRINNELL" או ש"ע

1.00380.00380.00יח'

AU" תוצרת A-95/96 2 (אביזר התחברות) על זקף01.07.092.0880
"4 לרבות שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה,
מכסים ושרשרת, קומפלט דגםX3" ברז הסנקה
TOMATICלמערכת כיבוי אש עם חיבור כפול

SPRINKLERS" או ש"ע

1.002,400.002,400.00יח'

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין01.07.093

עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס01.07.093.0012
(הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה
"2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15

מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2, רב
שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1, גלגלון עם צינור

גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו המים
ושילוט "אש" לזיהוי, מותקןמושלם

3.002,200.006,600.00קומפ

6.00220.001,320.00יח'מטפי אבקה יבשה 3 ק"ג01.07.093.0049

235,734.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל01.08

נקודות מאור01.08.001

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות01.08.001.0010
N2XY/FR בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת

ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר
מהלוח עד היציאהמהתקרה או הקיר ועד המפסקים,
מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או

צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת
מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור

נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה

450.00152.0068,400.00נק'

נקודות בתי תקע01.08.002
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נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת01.08.002.0010
P.V.C ו/או מוליכי נחושת עם בידוד N2XY/FR
בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה

סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית
תקע 16 אמפר, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה"
או ש"ע, מותקן תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

90.00149.0013,410.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים01.08.002.0070
2.5 ממ"ר

103.0025.002,575.00יח'

15.0019.00285.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים01.08.002.0080

עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א.01.08.002.0185
פלסט" דגם D17 או ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי
תקע A16, נקודת בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים

2.5 ממ"ר, מתאמיםלשקעי תקשורת ומודולים
עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2

נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו -2 נקודות טלפון
מושלמות לרבות אביזרים וכבל

6.00830.004,980.00יח'

עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א.01.08.002.0190
פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי

תקע A16, 2 נקודות בית תקע A16 עם צנרת
ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת

ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט
משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו -2

נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל

26.001,110.0028,860.00יח'

נקודות שונות01.08.003

נקודת דוד מים חמים דירתית לרבות מ"ז דו קוטבי01.08.003.0030
עם מנורת סימון ושלט, דוגמת מיראז' המשווק ע"י

"ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש),
כבלי נחושת N2ממ"ר כנדרש) מושחלים בצנרת

בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד,
P.V.C בחתךX3 3ממ"ר (אוX2.5 חיבור חשמלי לדוד

1.5 ו/או מוליכי נחושת עם בידוד XY/FRהמים,
לרבות חלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי,

בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, לרבות צינור הגנה
מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט

4.00264.001,056.00נק'

נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים01.08.003.0100
3X2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה

או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע
למזגן, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

16.00230.003,680.00נק'

נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת01.08.003.0490
וכבל 2.5X3 ממ"ר, מפסק זרם דו קוטבי עם נורת

סימון, דוגמת "גוויס" או ש"ע

4.00190.00760.00נק'
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נקודה ללחצן הפסקת חרום פלסטי לרבות צנרת01.08.003.0495
ומוליכים או כבלים 1.5X3 ממ"ר ואביזר עם זכוכית

לשבירה

4.00460.001,840.00נק'

נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש01.08.003.0500
בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל טלפון 3

זוגות לפחות מושחל ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר
ו/או התה"מ עד הנקודהוכן אביזר סיום לפי דרישות
"בזק", דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע,

הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

2.00150.00300.00נק'

נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש01.08.003.0590
בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות

וכבל קואקסיאלי לפי דרישות חברת הטלויזיה
המקומית ואביזר סיום דוגמת "גוויס" דגם

"SYSTEM" או ש"ע

2.00197.00394.00נק'

נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, מחשב,01.08.003.0700
רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט

משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה
סמויה או חשיפה,לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות
המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק

בברגים לתיבת היציאה

92.0082.007,544.00נק'

נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה01.08.003.0720
צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה,

לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם
לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור

הנקודה בשני הקצוות

60.00302.0018,120.00נק'

תיבות הסתעפות לטלפונים01.08.006

תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ לבן01.08.006.0020
מהוקצע בעובי של 20 מ"מ עם דלת במידות פנים

60/80/20 ס"מ ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"

1.00960.00960.00יח'

בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות01.08.007

בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 250X3 אמפר01.08.007.0030
עד 910 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור

הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת
המדידות

2.002,500.005,000.00קומפ

סריקה תרמוגרפית לאיתור ליקויים במערכות חשמל01.08.007.0080
והגשת דו"ח מפורט. הסריקה תבוצע בליווי וסיוע של
קבלן החשמל או חשמלאי נציג המזמין. המחיר לי"ע

1.002,400.002,400.00י"ע

איטום מעברים נגד אש01.08.008
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איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש או איטום כנגד01.08.008.0011
דליפת גז כיבוי אש למשך שעתיים, בשטח עד 0.2

מ"ר של מעבר תעלת כבלי חשמל או תקשורת.
האיטום ייעשה ע"י השמת צמרסלעים או לוח חסין
אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "איטומסט FR" או

"PILOCOAT FIRESEAL" או "JBK ACRYLIC" או
"FLAMMOPLAST" או ש"ע. המדידה לפי יח' פתח

ברוטו

3.00120.00360.00יח'

איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש למשך שעתיים,01.08.008.0024
בשטח מעל 0.2 מ"ר של מעבר עד 3 תעלות כבלי

חשמל או תקשורת. האיטום ייעשה ע"י השמת צמר
סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג

"PILOCOAT FIRESEAL" או "JBK ACRYLIC" או
"FLAMMOTECT-A" או ש"ע. המדידה לפי שטח

הפתח ברוטו (כל תעלה נוספת מעל 3 תעלות וציפוי
כבלים ימדדו בנפרד)

1.00580.00580.00מ"ר

ציפוי כבלי חשמל בחומר עמיד באש עד שעתיים,01.08.008.0032
מעל ארונות חשמל או לפני ואחרי מעבר תקרות או
קירות אש, הציפוי בהתזה או במריחה של מסטיק

"CABLE SPRAY" אלסטומרי חסין אש ייעודי מסוג
PILOCOAT" או "JBK ACRYLIC" או

INTUMESCENT" או "FLAMMOTECT-A" ש"ע.
המדידה לפי מ"ר השטח המטופל

2.00290.00580.00מ"ר

צנרת חשמל פלסטית01.08.021

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר01.08.021.0100
20 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם

נדרש), קופסאות וחומרי עזר

200.005.901,180.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר01.08.021.0110
25 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם

נדרש), קופסאות וחומרי עזר

150.008.001,200.00מ'

צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 50 מ"מ,01.08.021.0178
סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

120.0019.002,280.00מ'

צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 160 מ"מ עובי01.08.021.0210
דופן 7.7 מ"מ עם חבל משיכה

80.0097.007,760.00מ'

צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 32 מ"מ,01.08.021.0330
גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי

עזר

100.0015.001,500.00מ'

צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה עבור01.08.021.0400
קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5

240.0016.503,960.00מ'
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צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם01.08.021.0500
חבל משיכה

20.0012.00240.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם01.08.021.0510
חבל משיכה

20.0016.00320.00מ'

תעלות כבלים01.08.023

תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת01.08.023.0100
ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות,

זוויות ומחברים, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

150.0051.007,650.00מ'

תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת01.08.023.0110
ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות,

זוויות ומחברים, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

90.0062.005,580.00מ'

תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת01.08.023.0120
ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות,

זוויות ומחברים, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

20.0068.001,360.00מ'

תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת01.08.023.0130
ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות,

זוויות ומחברים, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

20.0085.001,700.00מ'

01.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

01.08.031.00103X1.5 בחתך (XLPE) N2XY כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות

או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

40.007.00280.00מ'

01.08.031.01105X2.5 בחתך (XLPE) N2XY כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות

או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

100.0011.901,190.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 3X4 ממ"ר01.08.031.0120
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

50.0012.70635.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X4 ממ"ר01.08.031.0140
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

50.0019.00950.00מ'

01.08.031.02005X10 בחתך (XLPE) N2XY כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות

או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

80.0037.002,960.00מ'
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01.08.031.02654X35 בחתך (XLPE) N2XY כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות

או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

20.0081.001,620.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים01.08.034

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד01.08.034.0060
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות,

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

60.0013.70822.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד01.08.034.0070
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות,

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

40.0019.00760.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 70 ממ"ר עם בידוד01.08.034.0100
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות,

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

50.0053.002,650.00מ'

מוליכי נחושת גלויים01.08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 10 ממ"ר, טמונים01.08.035.0009
בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

160.009.001,440.00מ'

כבלים חסיני אש01.08.037

כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך01.08.037.0540
3X2.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים

למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות

300.0016.004,800.00מ'

כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך01.08.037.0607
3X6 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה

מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות

70.0026.001,820.00מ'

כבלי טלפון01.08.038

כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה)01.08.038.0320
רב-גידיים בעלי 4 זוגות בהתאם לדרישות "בזק"

מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור
בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"או ש"ע

40.005.60224.00מ'

הארקות והגנות אחרות01.08.040

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות01.08.040.0037
10X40X800 מ"מ

1.00750.00750.00יח'

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות01.08.040.0038
10X60X1000 מ"מ

1.00888.00888.00יח'
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הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר01.08.040.0040
שטח קומת היסוד של הבנין

700.0011.508,050.00מ"ר

נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת01.08.040.0050
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות

צנרת מגן ושלה תקנית

12.00155.001,860.00נק'

נקודת הארקה במוליך נחושת 25 ממ"ר מפס השוואת01.08.040.0060
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות

צנרת מגן ושלה תקנית

3.00201.00603.00נק'

יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ01.08.040.0150
לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט

4.00290.001,160.00יח'

נקודת הארקה במוליך 10 ממ"ר לאלמנט מתכתי או01.08.040.0200
לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות
בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל,

שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה

2.0042.0084.00נק'

נקודת הארקה במוליך 25 ממ"ר לאלמנט מתכתי או01.08.040.0220
לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות
בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל,

שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה

1.0047.0047.00נק'

נקודת הארקה במוליך 35 ממ"ר לאלמנט מתכתי או01.08.040.0230
לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות
בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל,

שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה

1.0057.0057.00נק'

15.0020.00300.00יח'מהדק קנדי בגודל עד 16 ממ"ר01.08.040.0500

8.0021.00168.00יח'מהדק קנדי בגודל 25 ממ"ר01.08.040.0510

1.0026.0026.00יח'מהדק קנדי בגודל 35 ממ"ר01.08.040.0520

01.08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים01.08.061.0135
וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי

צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס
הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד

A630X3

8.504,600.0039,100.00מ"ר

01.08.062C מא"זים אופיין

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 6 אמפר חד קוטבי,01.08.062.0055
כושר ניתוק 10 קילואמפר

4.0051.00204.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי,01.08.062.0060
כושר ניתוק 10 קילואמפר

110.0048.005,280.00יח'

01.08.062.014010KA 2X32A עד X6A2 10.00150.001,500.00יח'מא"ז

ישראל שריג שרותי הנדסה 03-9414478
בית ספר ברנר גבעתיים

V7 2021 ביה"ס ברנר גבעתיים
01/07/2021

עמוד
389

יוצר המסמך: ישראלהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il ישראל שריג שרותי הנדסה 03-9414478מספר פנימי: 19244אתר דקל

389

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר תלת01.08.062.0250
קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר

25.00192.004,800.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר תלת קוטבי,01.08.062.0260
כושר ניתוק 10 קילואמפר

20.00222.004,440.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי מעל 40 ועד 63 אמפר01.08.062.0271
תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר

1.00313.00313.00יח'

1.00170.00170.00יח'סליל הפסקה למא"ז01.08.062.0620

מאמ"תים01.08.063

מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר01.08.063.0064
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית

רגילה)

1.00770.00770.00יח'

מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר01.08.063.0065
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית

רגילה)

4.00780.003,120.00יח'

מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 01.08.063.006636
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון

(לרבות ידית רגילה)

5.001,020.005,100.00יח'

מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 01.08.063.006736
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון

(לרבות ידית רגילה)

1.001,560.001,560.00יח'

מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 01.08.063.007850
קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכוון

1.001,700.001,700.00יח'

מאמ"תים עד 3X400 אמפר כושר ניתוק 01.08.063.008050
קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה

1.004,780.004,780.00יח'

תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X100 אמפר עבור הגנה01.08.063.0310
אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)

2.00680.001,360.00יח'

תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X160 אמפר עבור הגנה01.08.063.0320
אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)

1.00630.00630.00יח'

תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X400 אמפר עבור הגנה01.08.063.0340
אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)

1.00510.00510.00יח'

סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד01.08.063.0600
A3X630

7.00300.002,100.00יח'

ממסרים ומגענים01.08.066

2.0095.00190.00יח'ממסר פיקוד נשלף - 8 פינים01.08.066.0010

2.0040.0080.00יח'בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים01.08.066.0020
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

7.00195.001,365.00יח'ממסר צעד ארבע קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע01.08.066.0070

ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם01.08.066.0230
A תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או

גוויס המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

28.00330.009,240.00יח'

מפסק שעון דיגיטלי יומי עם רזרבה מכנית של 01.08.066.051524
שעות (שעון שבת)

3.00380.001,140.00יח'

3.00410.001,230.00יח'מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי01.08.066.0518

01.08.066.0601AC3 10.00330.003,300.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר

3.00420.001,260.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR12.5, עם נגדי פריקה01.08.066.0800

3.00600.001,800.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR20, עם נגדי פריקה01.08.066.0820

נתיכים ומנתקי מבטיחים01.08.068

מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד 160 אמפר (גודל01.08.068.0060
(00

3.0033.0099.00יח'

מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד 250 אמפר (גודל01.08.068.0070
(1

3.0060.00180.00יח'

3.00182.00546.00יח'בסיס משולש למבטיחי סכין עד 160 אמפר01.08.068.0120

3.00392.001,176.00יח'בסיס משולש למבטיחי סכין עד 250 אמפר01.08.068.0130

שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי01.08.069
מדידה

2.00330.00660.00יח'שנאים עד 300 וולט אמפר01.08.069.0020

3.00310.00930.00יח'קבל גלילי תלת פזי 10 קוא"ר01.08.069.0230

3.00470.001,410.00יח'קבל גלילי תלת פזי 15 קוא"ר01.08.069.0240

1.001,480.001,480.00יח'בקר פיקוד קבלים ל-8 דרגות01.08.069.0330

ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 4 יציאות דוגמת01.08.069.0380
B4 556 - ISO מצג בקרה

2.00680.001,360.00יח'

ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 8 יציאות דוגמת01.08.069.0381
B8 556 - ISO מצג בקרה

1.00720.00720.00יח'

3.00130.00390.00יח'לחצן הפסקה ננעל01.08.069.0480

3.00145.00435.00יח'משנה זרם עד 250/5 אמפר01.08.069.0630

4.00185.00740.00יח'משנה זרם עד 600/5 אמפר01.08.069.0640
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים,01.08.069.0671
זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש

ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM130E (לא
כולל משני זרם)

3.001,800.005,400.00יח'

6.0068.00408.00יח'מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד01.08.069.0710

01.08.069.07303PH+O) 100) רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים
C+B קילואמפר

1.003,100.003,100.00יח'

01.08.069.07403PH+O) 100) רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים
קילואמפר

1.002,000.002,000.00יח'

בתי תקע01.08.072

בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם01.08.072.0026
"N4" או תוצרת גוויס דגם COMBI 4 או ש"ע

6.0044.00264.00יח'

בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם01.08.072.0027
"N6" או תוצרת גוויס דגם COMBI 6 או ש"ע

26.0063.001,638.00יח'

רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 4 אביזרים, לרבות01.08.072.0310
בסיס, דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D14 או ש"ע

6.00125.00750.00יח'

רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 6 אביזרים, לרבות01.08.072.0320
D17 בסיס, דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם

6.00137.00822.00יח'

רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 8 אביזרים, לרבות01.08.072.0330
בסיס, דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או דגם

"טוסקנה" תוצרת "וויסבורד" או ש"ע

26.00177.004,602.00יח'

אביזרים01.08.073

2.0042.0084.00יח'שקע לאנטנת טלויזיה01.08.073.0010

2.0035.0070.00יח'שקע טלפון "בזק"01.08.073.0015

לחצן מואר דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או ש"ע01.08.073.0060
לרבות מכסה ומתאם

1.0047.0047.00יח'

4.0030.00120.00יח'מ"ז דו קוטבי 16 אמפר עם נורית סימון01.08.073.0150

מפסק זרם פקט 3X16 אמפר בתיבה מוגנת מים01.08.073.0220
תוצרת "גוויס" או ש"ע

8.00150.001,200.00יח'

מפסק זרם פקט 3X25 אמפר בתיבה מוגנת מים01.08.073.0230
תוצרת "גוויס" או ש"ע

2.00160.00320.00יח'

מפסק זרם פקט 3X32 אמפר בתיבה מוגנת מים01.08.073.0235
תוצרת "גוויס" או ש"ע

4.00200.00800.00יח'

2.00860.001,720.00יח'לחצן חרום מתכתי עם זכוכית לשבירה01.08.073.0500
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

2.00300.00600.00יח'לחצן חרום פלסטי עם זכוכית לשבירה תה"ט01.08.073.0510

שעון להפעלת דוד מים חשמלי להתקנה עה"ט דגם01.08.073.0630
"סטטוס און" תוצרת "וויסבורד" או ש"ע

4.00280.001,120.00יח'

363,191.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח01.09

טיח פנים01.09.011

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים01.09.011.0010
מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

750.0090.0067,500.00מ"ר

טיח חוץ01.09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה01.09.021.0010
תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה

שחורה

900.00127.00114,300.00מ"ר

טיח חוץ על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 01.09.021.012022
ס"מ, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

220.0065.0014,300.00מ'

196,100.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי01.10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה01.10.031

האריחים יהיו מסוג "פול בודי"

01.10.031.0500R10 ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג
במידות 45/45 ס"מ או 60/60 ס"מ בעובי 4 מ"מ,

מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר

555.00255.00141,525.00מ"ר

170.0048.008,160.00מ'שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ01.10.031.0510

01.10.031.0540R11 ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג
במידות 30/30 ס"מ עובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 80

ש"ח/מ"ר

40.00243.009,720.00מ"ר

חיפוי קירות01.10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה01.10.050.0013
במידות 30/60 ,20/50 ,20/20 ,10/30 ס"מ, מחיר

יסוד 70 ש"ח/מ"ר

160.00249.0039,840.00מ"ר

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה01.10.050.0035
במידות 30/60 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר

165.00249.0041,085.00מ"ר
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פסי "דקור" (פסי קישוט) מגרניט פורצלן/קרמיקה01.10.050.0185
בחיפוי קירות מגרניט פורצלן/קרמיקה- עבודה בלבד,

לרבות חומר שחור

205.0042.008,610.00מ'

סימוני אזהרה בריצוף01.10.061

נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 01.10.061.0010120/60
ס"מ מפוליאוריטן, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6

6.00580.003,480.00יח'

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי01.10.090

פרק 100 בדקל

10.0056.00560.00מ'פרופיל סף קצה מאלומיניום ברוחב עד 40 מ"מ01.10.090.0300

מדרגות גרניט01.10.098

חיפוי מדרגות בטון חיצוניות ופנימיות, רום ושלח01.10.098.0001
במידות על פי התוכניות, באריחי גרניט מחוספסת
לרבות 3 פסים בעומק 2 מ"מ מסותת בתוך השלח

הכל על פי פרטים ותוכניות ובגוונים על פי האדריכל
במחיר יסוד ש"ח/מ"ר 250 ש"ח/מ"ר

120.00400.0048,000.00מ'

300,980.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה01.11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס01.11.011

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים,01.11.011.0010
בשלוש שכבות

160.0018.002,880.00מ"ר

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על בטון,01.11.011.0030
בשלוש שכבות

90.0017.501,575.00מ"ר

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס01.11.011.0200
במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל"

או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע

1,500.0028.5042,750.00מ"ר

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס01.11.012

כולל ביצוע על משטחים צרים לרבות חשפי חלון

שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין01.11.012.0180
על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6

ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט
ע"ג תשתית שליכט מיישר (הנמדדת בנפרד במידה

ונידרש)

950.0090.0085,500.00מ"ר
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חידוש טיח חוץ חלק קיים בצבע "סופרקריל מ.ד." או01.11.012.9020
ש"ע בשתי שכבות, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת

חורים, ליטוש הקיר ושכבת צבע יסוד קושר

150.0042.006,300.00מ"ר

צביעת מוצרי מסגרות01.11.099

חידוש צבע "המרטון" או "סופרלק" או "פוליאור" או01.11.099.9000
ש"ע על דלתות מרחב מוגן חד כנפיות קיימות לרבות

המשקוף, במידות פתח 80-110/210 ס"מ, לרבות
קילוף צבע ישן רופף, שפשוף וצביעה בצבע יסוד

ושתי שכבות "המרטון" או "סופרלק" או "פוליאור" או
ש"ע הכל על פי הנחיות פיקוד העורף ובגוון על פי

האדריכל

4.00370.001,480.00יח'

חידוש צבע "המרטון" או "סופרלק" או "פוליאור" או01.11.099.9100
ש"ע על חלונות פלדה / רפפה לרבות המשקוף,

במידות פתח עד 100/100 ס"מ , לרבות קילוף צבע
ישן רופף, שפשוף, תיקוני שפכטל, צביעה בצבע יסוד
ושתי שכבות "המרטון" או "סופרלק" או "פוליאור" או
ש"ע בגוון על פי האדריכל ולפי הנחיות פיקוד העורף

10.00153.001,530.00יח'

חידוש צבע "המרטון" או "סופרלק" או "פוליאור" או01.11.099.9101
ש"ע על צינורות אוויר בקוטר עד 10" קיימים, לרבות
קילוף צבע ישן רופף, שפשוף, תיקוני שפכטל, צביעה

בצבע יסוד ושתי שכבות "המרטון" או "סופרלק" או
"פוליאור" או ש"ע בגוון על פי האדריכל ולפי הנחיות

פיקוד העורף

15.00100.001,500.00יח'

חידוש צבע "המרטון" או "סופרלק" או "פוליאור" או01.11.099.9102
ש"ע על סולם קיים , לרבות קילוף צבע ישן רופף,
שפשוף, תיקוני שפכטל, צביעה בצבע יסוד ושתי

שכבות "המרטון" או "סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע
בגוון על פי האדריכל ולפי הנחיות פיקוד העורף

1.00150.00150.00יח'

143,665.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום01.12

מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן01.12.004

מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או01.12.004.0020
ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי

EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת
,24V/DC פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 1 אמפר

עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות
מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300

ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של
המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע

4.001,700.006,800.00יח'

עבודות אלומיניום01.12.098
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עב' האלומיניום יבוצעו עפ"י הפרטים בתוכניות
האדריכל

דלת כניסה דו כנפית במידות 185/220 ס"מ עפ"י01.12.098.0010
פריט 1

1.008,100.008,100.00יח'

1.0040,500.0040,500.00יח'מערכת חלונות במידות 120/1455 ס"מ עפ"י פריט 01.12.098.00202

מערכת חלונות במידות 120/1455 ס"מ עפ"י פריט01.12.098.0030
2*

1.0040,500.0040,500.00יח'

1.0034,200.0034,200.00יח'מערכת חלונות במידות 125/1193 ס"מ עפ"י פריט 01.12.098.00403

חלון קבוע + כנ"כ במידות 145/170 ס"מ עפ"י פריט01.12.098.0050
4

1.003,600.003,600.00יח'

1.003,420.003,420.00יח'חלון קבוע + קיפ במידות 125/170 ס"מ עפ"י פריט 01.12.098.00554

חלון פינתי הכולל חלקים קבועים וחלונות כע"כ01.12.098.0060
במידות 193+127/170 ס"מ עפ"י פריט 5

2.009,900.0019,800.00יח'

חלון הכולל חלקים קבועים וחלונות כע"כ במידות01.12.098.0070
405/170 ס"מ עפ"י פריט 6

2.0012,150.0024,300.00יח'

חלון פינתי הכולל חלקים קבועים וחלונות כע"כ01.12.098.0080
במידות 545+135/170 ס"מ עפ"י פריט 7

2.0024,300.0048,600.00יח'

2.0012,150.0024,300.00יח'דלת דו כנפית במידות 220/260 ס"מ עפ"י פריט 01.12.098.00908

חלון כע"כ וחלקים קבועים במידות 270/170 ס"מ01.12.098.0100
עפ"י פריט 9

2.007,425.0014,850.00יח'

6.003,150.0018,900.00יח'חלון כע"כ במידות 195/90 ס"מ עפ"י פריט 01.12.098.011010

4.002,475.009,900.00יח'חלון קיפ במידות 135/90 ס"מ עפ"י פריט 01.12.098.012011

2.006,300.0012,600.00יח'דלת דו כנפית במידות 135/220 ס"מ עפ"י פריט 01.12.098.013012

60.00900.0054,000.00מ"ררפפת הצללה בחלון או על גבי הקיר עפ"י פריט 01.12.098.013120

364,370.00סה"כ לעבודות אלומיניום

עבודות אבן01.14

עיבוד פתחים בקירות מחופים01.14.060

חיפוי אדני חלונות (ספים) ברוחב עד 30 ס"מ בלוחות01.14.060.0010
אבן מלוטשת "הונד", בעובי 3 ס"מ, עם שן עליונה

בחתך 2/2 ס"מ ושיפוע לניקוז המים

70.00320.0022,400.00מ'
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה01.14.100

חיפוי נדבכי ראש (קופינג) מעל מעקות בלוחות01.14.100.0040
אבן/שיש מנוסרים בעובי 3 ס"מ רוחב עד 30 ס"מ,
בקיבוע יבש. מחיר יסוד לאבן/שיש 120 ש"ח/מ"א

15.00320.004,800.00מ'

27,200.00סה"כ לעבודות אבן

מתקני מיזוג אוויר01.15

מפוחים01.15.020

4.00750.003,000.00יח'מפוח (וונטה) "6 חד כווני, מופעל יחד עם התאורה01.15.020.0112

6.00400.002,400.00יח'תוספת עבור לוחיות וחיווט חשמלי למפוח (וונטה)01.15.020.0129

2.001,200.002,400.00יח'IN LINE מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "8 דגם01.15.020.0144

VRF מערכות01.15.042

01.15.042.0010BTU/HR לתפוקת קירור של Heat Pump מעבה
48,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת

וחשמל

2.0016,000.0032,000.00יח'

01.15.042.0020BTU/HR לתפוקת קירור של Heat Pump מעבה
72,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת

וחשמל

2.0025,000.0050,000.00יח'

1.000.000.00הערהמאייד עילי גלוי01.15.042.0299

מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 16,000 לרבות01.15.042.0310
חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל

4.003,150.0012,600.00יח'

מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 24,000 לרבות01.15.042.0330
חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל

8.003,980.0031,840.00יח'

1.000.000.00הערהפיקוד01.15.042.0390

12.00650.007,800.00יח'פנל תרמוסטט קירי חוטי עבור מאייד01.15.042.0400

2.0012,500.0025,000.00יח'בקר שליטה מרכזי עד 64 יחידות01.15.042.0410

0.000.000.00הערהצנרת גז01.15.042.0499

אלומת צנרת VRF למערכת בתפוקה 21 טק"ר מסוג01.15.042.0500
"משאבת חום" הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים
תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל

ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת

110.00265.0029,150.00מ'

4.00420.001,680.00יח'מפצל צנרת למערכת מסוג משאבת חום01.15.042.0520

תעלות פח למערכות פיזור אוויר01.15.061
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

75.00110.008,250.00מ"רתעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.9 מ"מ01.15.061.0020

אביזרי פיזור אוויר01.15.065

שבכות אוויר חוזר, צבע בתנור, בשטח עד 01.15.065.01000.085
מ"ר

12.00200.002,400.00יח'

תריס נגד גשם צבוע בתנור לרבות רשת נגד ציפורים01.15.065.0220
בשטח עד 0.1 מ"ר

6.00200.001,200.00יח'

שונות01.15.090

209,720.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

מתקני הסקה01.16

בידוד צנרת מים חמים, עם טיט ורמיקוליט01.16.051

בידוד לצינורות מים חמים קוטר "3/4-"1/2 בחריצים01.16.051.0010
בקירות עם טיט ורמיקוליט

65.0016.001,040.00מ'

בידוד לצינורות מים חמים קוטר "1 בחריצים בקירות01.16.051.0020
עם טיט ורמיקוליט

20.0026.00520.00מ'

1,560.00סה"כ למתקני הסקה

מעליות01.17

מעלית01.17.001

01.17.001.0001
8 נוסעים 4 תחנות 1 מ/ש ,כולל התקנתמקודד ומתג

1.00170,000.00170,000.00קומפ

מפתח בכל תחנה לקריאת המעלית למורשים בלבד,

כולל דמי שירות לתקופת האחריות (שנתיים) הכל על

פי התכניות ומפרט הטכני

170,000.00סה"כ למעליות

תשתיות תקשורת01.18

כבלים ומגשרים01.18.010

מגשר בנוי מכבל גישור גמיש, 4 זוגות שזורים01.18.010.0280
,Cat-6a סטנדרט ,MHz600 -נבדק ל ,(Stranded)
מחברי RJ-45 מסוככים, לרבות כיסוי, סימון אורך,

ספרור רציף בשרוול מתכווץ בקצוות - אורך 300
ס"מ, צבע אפור

120.0040.904,908.00יח'

מסדים/ארונות ואביזרי זיווד01.18.030
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מסד תקשורת ייעודי בגובה עד U44, רוחב 01.18.030.0015750
מ"מ, עומק 1000 מ"מ. כולל מסילות מחורצות ניתנות

להזזה (T-NUT) לציוד ברוחב "19 או פסי "19 עם
חורים לאומי כלוב,כולל סימון U, כולל רגליות פטריות

קבועות, כולל דפנות צד, כולל דלת קדמית מתכתית
מחוררת 80%, שתי דלתות אחוריות מחוררות 80%,

כל הדלתות פריקות, כל הדלתות עם נעילה ומפתח
צילינדר ייחודי בעל 4 נק' נעילה. כולל קיט חיבור

לארון שכן, כולל קיט הארקה, כולל פתחי כבילה בגג
הארון, כולל פסים אנכיים עם טבעות תמיכה להעברת

כבלי גישור ותליית פסי ZERO U. צבע הארונות
יהיה שחור RAL-9011. עומס פנימי נדרש 500 ק"ג

כולל הרכבה, התקנה ופילו

2.005,080.0010,160.00קומפ

מסד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה U20, רוחב01.18.030.0045
700 מ"מ, עומק 600 מ"מ, כולל מסילות אום כלוב

"19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם
אפשרות נעילה קבועה מבפנים, דלת קדמית עם

מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף או
דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל נעילה עם

צילינדר ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק
RAL-9011 לתליה על קיר, צביעה בתנור בגוון שחור

או אפור

1.001,530.001,530.00קומפ

אספקה והתקנת פס שקעי חשמל המיועד להתקנה01.18.030.0071
במסגרת "19. הפס יכלול 6 שקעי כח מסוג ותקן

"ישראליים" כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G ונורית
סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל

פנדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג
CEE16A

2.00163.00326.00יח'

אספקה והתקנת פס שקעי חשמל המיועד להתקנה01.18.030.0072
במסגרת "19. הפס יכלול 12 שקעי כח מסוג ותקן

"ישראליים" כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G ונורית
סימון. לפס יהיה מארזמתכת וישא תו תקן. כולל כבל

פנדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג
CEE16A

2.00198.00396.00יח'

קיט הארקה למסד תקשורת כולל כבל הארקה שזור01.18.030.0100
וברגי חיבור ככל שיידרש. כולל חיבור לפס הארקה
של המבנה בכבל הארקה 6 מ"מ באורך עד 4 מטר

2.00160.00320.00קומפ

מגירת 2 מאווררים CFM60 כ"א, מוגנים ברשת,01.18.030.0105
מתאימה למסד בו תותקן

1.00195.00195.00יח'

מגירת 4 מאווררים CFM60 כ"א, מוגנים ברשת,01.18.030.0107
מתאימה למסד בו תותקן

2.00290.00580.00יח'

01.18.030.0135U2 12.0027.50330.00יח'פנל סגירה "עיוור" בגובה
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פנל תמיכה ומעבר למגשרים בגובה U1, מתכתי,01.18.030.0140
כולל 5 טבעות "C" מתכתיות אנכיות המותקנות על

גביו וצידם העליון פתוח מעט להכנסת מגשר

4.0073.00292.00יח'

לוח ניתוב "Cat-6a ,19, כולל סיכוך (STP) מודולרי01.18.030.0275
RJ-45 עם פתחים להתקנת 24 שקעי קיסטון

מסוככים, כולל מגש לחיזוק הכבל, כולל אישור
מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בתקן

EIA/TIA-568, כולל חיבור להארקה. צבע שחור או
אפור

4.00170.00680.00קומפ

סימון לוח ניתוב במסד בפס שילוט פלסטי חרוט 01.18.030.03202
צבעים מודבק בדבק מהיר

4.0016.0564.20יח'

אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית01.18.040

מס"ר - לוח עץ סנדוויץ 18 מ"מ עם ציפוי פורמייקה01.18.040.0030
לבנה בצד אחד, במידות x 240 120 ס"מ

1.00305.00305.00יח'

10 בלוקי קרונה לסה"כ 100 זוגות לרבות תושבת,01.18.040.0050
התקנה במס"ר או במסד תקשורת וסימון בשני

הקצוות

1.00315.00315.00יח'

תשתית אופטית01.18.050

פנל ניתוב אופטי U1 ל- 24 סיבים (12 מחברים)01.18.050.0210
לרבות מתאמים למחברי LC, מגש לעודפי סיבים עם

אמצעי סידור וקשירה + מגש ל- Splices עם פנל
עיוור בגובה U1 לשמירת רווח עליון לגישה

(אופציונלי להתקנה), סימון קומפלט, סידור קשירת
כבל אופטי בכניסה לפנל וכיסויים למתאמים שאינם

בשימוש

2.00557.001,114.00קומפ

01.18.050.0307Multi-mode- לסיב ,LC מחבר אופטי בודד מסוג
Pig Tail, Splice ,לרבות מחזק מכני לכבל OM4

Splice -לחיבור לכבל וחלק מגש ה

4.0072.00288.00יח'

01.18.050.0380Multi-mode, OM3 50/125 ,מגשר אופטי דו סיבי
עם מחברי LC to LC/SC/MTRJ, חיזוק כבלר, סימון

OTDR בשתי הקצוות, לרבות מסמכי בדיקת
מצורפים - באורך עד 150 ס"מ

4.0038.00152.00יח'

21,955.20סה"כ לתשתיות תקשורת

רכיבים מתועשים בבניין01.22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות01.22.011
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חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי01.22.011.0201
12.5 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת

לקיר ו/או קונסטרוקציה עם מסילה עליונה ותחתונה
וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם מוכן

לצביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)

160.00146.0023,360.00מ"ר

תוספת עבור לוח גבס "Piano Diamond" או ש"ע01.22.011.0545
בעובי 18 מ"מ, במקום לוח גבס רגיל (בצד אחד),

הלוח בעל רמת סיווג אש לפי ת"י 1490 חלק 1, אנטי
ונדליזם

160.0052.008,320.00מ"ר

גליף לחיפוי גבס לרבות עיבוד פינה אחת בשפכטל01.22.011.0610
ברוחב מעל 7 ס"מ ועד 15 ס"מ, לרבות פרופיל

מסילה נוסף ברוחב 5-7 ס"מ בהיקף הפתח

50.0065.003,250.00מ'

תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר01.22.011.2010
זכוכית בעובי "2 במשקל 24 ק"ג/מ"ק

160.0027.004,320.00מ"ר

תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים01.22.021

תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם01.22.021.0093
"מינרוול A" תוצרת חב' "יורוקוסטיק סיינט-גוביין" או

ש"ע, aw=0.90, אריח במידות 60/60 ס"מ, 61/61
ס"מ, בעובי 12 מ"מ, סיווג בשריפה A1, עמידות

בלחות 100%. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים
(מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0

מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד
לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 52

ש"ח/מ"ר)

285.00182.0051,870.00מ"ר

תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון01.22.022

תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא01.22.022.0046
מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.8 מ"מ. המחיר

כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה
(בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד
הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה

ונדרש)

50.00205.0010,250.00מ"ר

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות01.22.025

תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ01.22.025.0010
וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ')

95.00205.0019,475.00מ"ר

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס01.22.026

סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ01.22.026.0010
בגובה עד 100 ס"מ צד אחד בלבד, בין שתי תקרות
גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה

עד 1.0 מ' ) הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה

300.00185.0055,500.00מ'
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ01.22.026.0029
באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל

60 ס"מ עד 100 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות,
לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר

מושלם מוכן לצביעה

15.00220.003,300.00מ'

בידוד תקרות אקוסטיות01.22.027

בידוד תקרות אקוסטיות ע"י מזרוני צמר זכוכית01.22.027.0044
בעובי "2 במשקל של 24 ק"ג/מ"ק עטופים ביריעות

פוליאתילן עמידות נגד אש (פלא"ב)

90.0043.003,870.00מ"ר

183,515.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים01.23
ולדיפון

כלונסאות בטון עם תמיסת בנטונייט01.23.020

תוספת לכלונסאות יצוקים עם תמיסת בנטונייט,01.23.020.0010
לעבודה שהיקפה הכולל מעל 500 מ"א ועד 1000

מ"א כלונסאות (הובלה עד 60 ק"מ)

1.0022,000.0022,000.00קומפ

כלונסאות בטון ב-30 יצוקים עם תמיסת בנטונייט,01.23.020.0060
קידוח ויציקה קוטר 70 ס"מ ועומק עד 15 מ' לרבות

הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

420.00550.00231,000.00מ'

כלונסאות בטון ב-30 יצוקים עם תמיסת בנטונייט,01.23.020.0080
קידוח ויציקה קוטר 80 ס"מ ועומק עד 15 מ' לרבות

הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

250.00660.00165,000.00מ'

פלדת זיון01.23.100

17.006,400.00108,800.00טוןכלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים01.23.100.0030

סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים
ולדיפון

526,800.00

הריסות ופירוקים01.24

קידוחים באלמנטים מבטון מזוין01.24.032

קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי01.24.032.0410
25 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר "4

8.00310.002,480.00יח'

קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי01.24.032.0610
25 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר "6

10.00350.003,500.00יח'

עבודות הריסה כלליות01.24.099
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פירוק דלת מסגרות קיימת, קרצוף טיח חוץ01.24.099.0001
קיים והכנת הקיר לטיח פנים חדש, פירוק

אלמנטי גידור קיימים צמודים למבנה וצירות
ברזל לקשירות אופניים, פירוק כרכוב בטון קיים

בהיקף המבנה, פירוק והחזרת מזגנים קיימים
וכל המופיע בתוכניות והנדרש לפי תנאי הביצוע

והנחיות המזמין בשטח, לרבות פינוי הפסולת
למקום שפך מורשה כולל אישורי הטמנה.

1.0010,000.0010,000.00קומפ

15,980.00סה"כ להריסות ופירוקים

שילוט והכוונה בבניינים01.29

שילוט ותמרור מואר01.29.010

נגיש- שלט שרותי נכים מאקריל בגוון כחול מובלט01.29.010.0120
ב-2 מ"מ מפני השלט בגודל 16/16 ס"מ עבור תא

שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4

2.0080.00160.00יח'

160.00סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים

ריהוט וציוד מורכב בבנין01.30

אביזרים במקלחת ובשירותים01.30.011

מחזיק נייר פתוח ממתכת מצופה כרום, מותקן01.30.011.0010
מושלם

10.00105.001,050.00יח'

8.0060.00480.00יח'קולב בודד ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם01.30.011.0100

נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד01.30.011.0130
הפנימי של הדלת בגובה 140 ס"מ דגם "דאלאס"

מק"ט 4302 או ש"ע ברוחב 560 מ"מ, גובה 38 מ"מ
ובעומק 37 מ"מ , מותקן מושלם

2.0070.00140.00יח'

מתקן לממחטות נייר במידות 300/152/62 מ"מ01.30.011.0300
ממתכת מצופה כרום תלוי על הקיר, מותקן מושלם

6.00190.001,140.00יח'

מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן01.30.011.0900
מושלם

10.00170.001,700.00יח'

פח אשפה עגול לנפח 5 ליטר ממתכת מצופה01.30.011.0930
כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון דוושת רגל, דגם

"PS820" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

10.00192.001,920.00יח'

נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד01.30.011.3105
לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304

(נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן ישראלי
1918 חלק 3, מותקן מושלם

2.00268.00536.00יח'
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 304 (נירוסטה) התקנה על01.30.011.3200
הקיר, נפח 1.1-1.2 ליטר, מותקן מושלם

6.00214.001,284.00יח'

פח אשפה מלבני מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם מכסה,01.30.011.3300
התקנה על הקיר, נפח 5 ליטר

6.00128.00768.00יח'

מראה קבועה מחומר פלסטי בלתי שביר במידות01.30.011.9001
150/90 ס"מ

4.00875.003,500.00יח'

מראה קבועה מחומר פלסטי בלתי שביר במידות01.30.011.9002
50/100 ס"מ

2.00300.00600.00יח'

13,118.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

מערכות גילוי וכיבוי אש01.34

אביזרים לרכזת ממוענת01.34.012

01.34.012.0020- ADDRESSABLE גלאי עשן אופטי (למערכת
ממוענת)

35.00360.0012,600.00יח'

3.00370.001,110.00יח'לחצן אזעקה למערכת ממוענת01.34.012.0050

1.00410.00410.00יח'לחצן הפעלת כיבוי "פעולה כפולה" לרכזת ממונעת01.34.012.0053

1.0018,400.0018,400.00יח'רכזת גילוי ממוחשבת, ממוענת, קיבולת 500 כתובות01.34.012.0063

6.00340.002,040.00יח'צופר אזעקה להתקנה פנימית01.34.012.0070

2.00500.001,000.00יח'צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים01.34.012.0080

4.00440.001,760.00יח'יחידת כתובת מקומית עבור רכזת ממוענת01.34.012.0090

1.004,500.004,500.00יח'ספק הרחבה לרכזת ממוענת01.34.012.0110

1.006,300.006,300.00יח'ספק הרחבה לסינכרון נצנצים01.34.012.0120

1.003,200.003,200.00יח'תוספת כרטיס 250 כתובות לרכזת ממוענת01.34.012.0130

1.003,400.003,400.00יח'תוספת מבנה לציוד נוסף - מגברים, כרטיסים וספקים01.34.012.0140

1.003,200.003,200.00יח'פנל משנה לרבות לוח תצוגה LCD בעברית01.34.012.0200

4.00120.00480.00יח'מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת01.34.012.0300

1.006,800.006,800.00יח'כרטיס תקשורת לממשק עם רכזת גילוי אש01.34.012.0520

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש01.34.013

חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם01.34.013.0010
מצבר

1.001,000.001,000.00יח'
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מערכות כיבוי אש01.34.020

מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 01.34.020.00105
מ"ק הכוללת: מיכל גז NAFS III או FM200 ומילוי גז
במיכל, זוג גלאים (מחוברים בהצלבה), נחירי התזה,

צנרת בין הנחירים והמיכל וחווט

1.006,400.006,400.00יח'

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים01.34.022
ומערכת גילוי

עמדת כריזה ראשית משולבת במרכז הבקרה הכוללת01.34.022.0010
מחולל הודעות דיגיטאלי להעברת 10 הודעות

UL אוטומטיות לפחות כולל מיקרופון פנימי מאושר
ומת"י

1.0018,300.0018,300.00יח'

מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של W100 לפחות01.34.022.0020
מותאם להתקנה בתוך מארז (המארז כלול במחיר

UL-1220 הספק) לפי תקן

1.006,500.006,500.00יח'

יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל- 01.34.022.003024
אזורים לפחות, לרבות מיקרופון מקומי, מותאמת

להתקנה בשולחן בקרה או במסד ציוד

1.004,880.004,880.00יח'

רמקול/פרוז'קטור חיצוני OUTDOOR מוגן מים01.34.022.0050
W20 מותקן על טיח/קונסטרוקציה בהספק עד

CD75 לרבות נצנץ בעוצמה של ,DB96 ועוצמה של
לפחות עם קופסא אחורית מתאימה

2.00560.001,120.00יח'

רמקול תקרתי בעל תקן UL למערכת משולבת לפי01.34.022.0065
UL-1220 תקן

12.00280.003,360.00יח'

ספק כח כולל מצברים לגיבוי מגברי ההספק למשך01.34.022.0070
48 שעות לפחות ב- STANDBY+ 30 דקות בזמן

הפעלה

1.004,200.004,200.00יח'

1.004,700.004,700.00יח'יחידת סנכרון נצנצים (8-10 נצנצים)01.34.022.0080

1.00450.00450.00יח'יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי כריזה01.34.022.0090

1.00450.00450.00יח'יחידת כתובת להפעלת נצנצים עפ"י אזורי כריזה01.34.022.0100

יחידת מיקרופון מרוחקת עם TTP, לרבות מארז עם01.34.022.0110
דלת שקופה כולל יחידת כתובת לזיהוי מיקום

היחידה באתר

2.002,500.005,000.00יח'

מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן01.34.025
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מערכת פיקוד ושליטה בפתחי עשן דגם SHEV6 עד01.34.025.0015
24vdc A6 מתוצרת Simon Rwa גרמניה משווק ע"י
חב' "מטלפרס בע"מ" או ש"ע, עומדת בתקן אירופאי
חדש EN12101-9/10 ובתקן הישראלי 21927-9/10

לרבות מצברים למשך 150 שעות עבודה בחירום,
מנגנון בקרת טעינה לסוללות, התראה קולית

וויזואלית למצב המערכת בחירום (צנרת וכבלים
חסיניאש משולמים בנפרד)

2.007,880.0015,760.00יח'

137,320.00סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש

חריגים01.95

עבודות בטון יצוק באתר01.95.002

1.005,000.005,000.00קומפפיגום בפיר המעלית01.95.002.0001

פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים)01.95.030

תוספת לסעיף 01.03.030.0188 בגין פלטות בעובי01.95.030.0001
55 ס"מ במקום 50 ס"מ.

210.0015.003,150.00מ"ר

8,150.00סה"כ לחריגים

עבודות חשמל ותקשורת01.96

מוליכים וכבלים01.96.002

45.0016.00720.00מ'כבל קואקסיאלי עבור אנטנה TV ורדיו בגג.01.96.002.0430

גופי תאורה ותאורת לד01.96.003

01.96.003.0020GRAND BECKY LED 60/60 גוף תאורה מסוג
לתקרות פיין ליין ותקרות אקוסטיות מאושר עיריית
lm/w)) 36 בעל נצילות אוריתW תל אביב בהספק

130 כולל דרייבר תוצרת גרמניה העומד הגוף יעמוד
בכל הדרישות והמפרט לגופי תאורת LED בהתאם

למפרט מצורף ולא ייפחת מכלל הדירשת המצויינות
בו. גוף התאורה שיסופק יתאים לדרישות תקן

ירוקעם רמת סינוור שלא תעלה על UGR 19. יש
לספק דו"ח פוטוביולוגי CB SCHEMEהמוכיח זאת.
10 שנות אחריות. לרבות התקנה וחיזוקים בהתאם

לתקן

94.00350.0032,900.00יח'

01.96.003.0023LED אספקה והתקנה גוף תאורה קירי משופע
3000K גוון אור IP65 בהספק 30 וואט מוגן מים

דוגמאת ORBIT תוצרת ניסקו

21.001,200.0025,200.00יח'

גוף עגול על הטיח מוגן מים IP65 בהספק 24W גוון01.96.003.0024
אור 4000K תוצרת אלתם עין השופט כדוגמת פוינט

20.00350.007,000.00יח'
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

גוף תאורה עגול שקוע בהספק 24W בגוון אור01.96.003.0025
3000-4000K מוגן מים IP65 הכולל דרייבר תוצרת

גרמניה VS. של חברת אלתם עין השופט כדוגמת
KOMBIC

63.00395.0024,885.00יח'

גוף תאורת חירום LED שקוע מסוג EL-632-עומרי 01.96.003.00265
של חברת אלקטרולייט, 3 נורות לד 400lm ,3W, זמן

תאורה בחירום 120 דקות חד תכליתי כולל מע'
בדיקה עצמית, בעל תו תקן ישראלי 20 2.22. מק"ט:

EL-632-3X3

32.00240.007,680.00יח'

01.96.003.0027EL- להתקנה חיצונית מסוג LED גוף תאורת חירום
IP54 715-של יובל 2 חברת אלקטרולייט, 6 נורות לד

700lm ,3W, זמן תאורה בחירום 120 דקות חד
תכליתי כולל מע' בדיקה עצמית, בעל תו תקן ישראלי

EL 715-6x3-08 :20 2.22. מק"ט

7.00260.001,820.00יח'

01.96.003.0029- EL-723 מסוג LED גוף תאורת שלט יציאת חירום
רוני 1 כולל חצי הכוונה במידת הצורך של חברת

EL 723- אלקטרולייט, דו תכלתי עם בדיקה עצמית
08 זמן תאורה בחירום180 דקות בעל תו תקן

ישראלי 20 2.22 מק"ט. כולל התאמה של שלט
היציאה להתקנה בתאטרון/אולם קולנוע חשוך

10.00280.002,800.00יח'

גוף תאורה מעוצב עבור מספר הבית לרבות נורת01.96.003.0160
דולוקס 11 ווט אטום ומוגן מים לרבות כיתוב

1.00450.00450.00יח'

לוחות חשמל01.96.004

8.00100.00800.00יח'מפסק בורר 3 מצבים כולל מצב 01.96.004.06010

1.0020.0020.00יח'שילוט זוהר " זהירות רכזת מוזנת ישירות "01.96.004.0631

01.96.004.1210.AC-ו DC לזרמי AP-R 4 מסוגX40A ממסר פחת
רגישות זרם זליגה 30 מיליאמפר, 10 קילו-אמפר

בלבד

1.00580.00580.00יח'

אביזרים01.96.005

מחשב שעון צילצולים מחובר בצורה מושלמת01.96.005.0060
למערכת הכריזה משדר לתוכנת מחשב המותקנת
כחלק מעלות השעון בכל מחשב בפרויקט, לרבות

ביצוע כיולים והפעלת תרחישים, לרבות חיבורי BT ו
USB, המחיר כולל כל הדרוש להפעלת הציוד

לרבותהתקנות התוכנה, כולל שעון צלצולים
חכם,מערכת הודעות בחרום, מוסיקה בהפסקות,רדיו

בית ספרי, תוכנתעריכת מוסיקה, מחובר למגברי
כריזת חירום.

1.004,650.004,650.00קומפ
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עמדות חשמל ותקשורת כדוגמת EL-DVD כולל כל01.96.005.0100
האביזרים הסופיים וצינורות מתאימים עפ"י פרט

מצורף

2.00600.001,200.00יח'

גלאי 360 מעלות להתקנה על תקרה אקוסטית הכולל01.96.005.0250
חיישן רמת הארה ב LUX חיישן נוכחות והפעלה ל 2
OS-420P ערוצים אחד תאורה והשני מיזוג. כדוגמת

של חברת אלקטרוזןהניתן לכיוונון של 60 דקות
לפחות מק"ט : OS-420P. באחריות הקבלן לחווט

מגע יבש למע' פיקוד מזגנים. המחיר כולל חיווט
וחיבור מושלם של הגלאי למערכת התאורה בהתאם

לפרט מצורף

20.00320.006,400.00יח'

ביצוע נק' פיקוד לגלאי כולל חיווט ומגען, המחיר כולל01.96.005.0260
קופסא והתקנה על תקרת בטון בהתאם לתכנית כולל

חיווט לבקר מיזוג בתיאום מול קבלן מיזוג ובאישור
יועץ מיזוג

20.00350.007,000.00קומפ

הארקות והגנות01.96.006

נק' הארקה למתקנים כגון מי קר הכוללים גיד הארקה01.96.006.0110
מפה"פ ועד למיקום המתקן בהתאם לפרט, יכיל
קופסא שוודית וחבק הארקה "4 או/ו "6 כנדרש
(קטרים קטנים יותר כלולים במחירי המוליכים)

3.00120.00360.00יח'

הארקת מסילות מעלית לפס הארקה כולל מוליך01.96.006.0130
נחושת 16NYA ממ"ר מושחל בצינור 29 מ"ר

קומפלט.

1.00220.00220.00קומפ

נקודת הארקה לתקרה אקוסטית בחוט 10 ממ"ר כולל01.96.006.0140
גישור בין השדות.

32.0030.00960.00קומפ

נקודות ושונות01.96.007

נקודה לגלאי עשן \ אביזר גילוי אש בצינור 16 מ"מ01.96.007.0170
וכבל מוצלב 4X0.8 ממ"ר מוגן אש, החיווט ייתבצע

CLASS A אך ורק בהתאם לשיטת חיווט

60.00210.0012,600.00נק'

טיפול בחברת החשמל הכולל תאום ביצוע חיבור01.96.007.0295
החשמל זמני למבנה [תאום ראשוני יעשה על ידי

המהנדס] עם הצוות הטכני במשרדי החברה ובאתר,
לרבות העמדת כח אדם לרשות החברה בזמן ביצוע

החיבור ותשלום אגרת בקורת. גם למבנה הקיים
במידת הצורך

1.001,200.001,200.00קומפ

טיפול בחברת "בזק" הכולל תאום ביצוע חיבור טלפון01.96.007.0300
למבנה [תאום ראשוני יעשה על ידי המהנדס] עם

הצוות הטכני במשרדי החברה ובאתר, לרבות
העמדת כח אדם לרשות החברה בזמן ביצוע החיבור.

1.001,500.001,500.00קומפ
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תשלום קבוע וחד-פעמי בגין תאום מערכת01.96.007.0310
רמיקולים/כריזה עם ספק/קבלן המערכת.

1.003,000.003,000.00קומפ

תשלום קבוע וחד-פעמי בגין תאום מערכת גלוי01.96.007.0320
עשן/כבוי שריפות עם ספק/קבלן המערכת.

1.005,000.005,000.00קומפ

תשלום קבוע וחד-פעמי בגין טיפול ולווי ביצוע01.96.007.0321
אינטגרציה בהתאם למשטר ההפעלות ודרישות מכון

התקנים וניצב הכבאות

1.0010,000.0010,000.00קומפ

הכנת תוכנית "מצב קיים" של המערכת המבוצעת,01.96.007.0330
כולל הכנת תוכנית המבנה ע"י מודד רשום ומוסמך

(מחיר הסעיף כולל התשלום למודד).

1.003,000.003,000.00קומפ

כללי01.96.009

קופסאת חיבורים חסינת אש לחיווט מושלם של מנוע01.96.009.0255
החלון בהתאם לתקן ישראלי, קופסא מפח חסין אש

כולל מהדקי חרסינה, על הקופסא לשאת תו תקן.

4.00320.001,280.00יח'

מערכת אינטרקום המיועדת להתקנה בחדרי מחסה.01.96.009.0350
Handfree בכל חדר מחסה תותקן יחידת אינטרקום

בגובה 1.20מ'. כוללת לחצן קריאה גדול לחירום כולל
זיהוי בכתב ברייל. המערכת תאפשר דיבור דו-כיווני
Duplex ללא צורך בלחיצה על כפתור דיבור. בבניין
תותקן עמדה מרכזית דיגיטלית שולחנית או תלויה

הכוללת שפופרת דיבור. העמדה תותקן בסמוך לפנל
כבאים ותיהיה בעלת צג Display אשר יאפשר לראות

מהיכן התקבלה הקריאה, במידה והתבצעו מספר
קריאות, ניתן יהיה לזהות בעמדה את כל הקריאות

ולחזור אליהן לפי הסדר בו בוצעו .מערכת
האינטרקום עובדת בשיטת SimpleBus חיווט

2x0.8) המערכת יתבצע ב - 2 גידים בלבד חסיני אש
itComel המערכת תהייה תוצרת .(NHXH E180

המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה

1.001.001.00יח'

מערכת תקשורת דו כיוונית כדוגמת מערכת של01.96.009.0360
חברת אגבר אלקטרוניקה בע"מ, מערכת לאזורי

מחסה מותאם לנכים כולל שילוט בהתאם לדרישות
התקן. המחיר כולל גיבוי מצברים ל 12 שעות

1.001.001.00יח'

עמדה ראשית דיגיטלית שולחנית או תלויה בסמוך01.96.009.0370
וכחלק מפנל הכבאים כוללת שפופרת דיבור, כוללת
צג Display לזיהוי עמדת הקריאה. כולל ספק כח.

1998A דגם . SimpleBusהמערכת עובדת בשיטת
תוצרת Comelit המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר

אלקטרוניקה.

1.005,800.005,800.00יח'
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שלוחת דיבור Stainless Steel , Handfree למערכת01.96.009.0380
VIP / SimpleBus , בעלת לחיץ קריאה חירום אחד

גדול, כולל זיהוי בכתב ברייל, כולל נורית Led לחיווי.
Comelit 3460 תוצרתEA כולל קופסת השקעה. דגם

המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה.

2.003,200.006,400.00יח'

ספק כח ראשי דגם 1395 + יחידת גיבוי עד 01.96.009.039012
Comelit שעות, מתחבר לעמדת שומר תוצרת

המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה.

1.00600.00600.00יח'

חיבור מושלם בין רכזות כריזה, צילצולים, גילוי אש01.96.009.0711
וכן פאנל כבאים בין בית הספר הקיים לבית הספר

החדש וכן לאולם הספורט, כולל כל הכבילה הנדרשת
והכרטיסי הרחבה

1.0018,500.0018,500.00קומפ

חיבור, סינכרון והתאמה מושלמת בין מערכת01.96.009.0750
תקשורת מחשבים של מבנה ישן לחדר לרבות

מחברים לסיב אופטי מסוג ג'יביק.

6.002,800.0016,800.00קומפ

חיבור מערכות חשמל בבית ספר קיים בצורה01.96.009.0770
מושלמת בהתאם לגישוש כבילה קיימת וביצוע מופות
או כבילה חדשה לחלוטין, במידת הצורך המחיר כולל

איתור תשתיות אלקטרומגנטי

1.006,500.006,500.00קומפ

217,827.00סה"כ לעבודות חשמל ותקשורת

תקשורת מחשבים01.97

מערכות תקשורת ומחשוב01.97.001

01.97.001.0140ARUBA מבואות דוגמת דגם HP 24 מתג מנוהל
J9773A

4.006,000.0024,000.00קומפ

24,000.00סה"כ לתקשורת מחשבים

מיזוג01.98

אלומת צנרת VRF להכנה למערכת בתפוקה 10 טק"ר01.98.0500
מסוג "משאבת חום" הכוללת 2 צינורות נחושת,

מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13
מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת

45.00265.0011,925.00מ'

הכנות למסדרון01.98.001

11,925.00סה"כ למיזוג

עבודות כיבוי וגילוי אש01.99

עבודות גילוי אש01.99.002
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פאנל כבאים מושלם עפ"י מפרט, פרט ודרישות יועץ01.99.002.0140
הכולל כל לחצני הפסקת חירום מחווטים בכבילה

חסינת אש, כולל מקרופון כריזה חיבור מושלם
למערכת רכזת אש כולל כלהציוד להפעלה מושלמת.

פאנל כולל ניתוק חח"י, הפעלת מפוח וחלונות שחרור
עשן, מע' כריזה ומקרופון PTT. נורות סימון בהתאם

לדרישות התקן

1.003,200.003,200.00קומפ

3,200.00סה"כ לעבודות כיבוי וגילוי אש

4,905,417.70סה"כ ל כיתות לימוד
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אולם התעמלות02

עבודות בטון יצוק באתר02.02

קירות בטון02.02.061

קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי02.02.061.0030
20 ס"מ

10.001,440.0014,400.00מ"ק

קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי02.02.061.0040
25 ס"מ

65.001,360.0088,400.00מ"ק

קורות ומעקות בטון02.02.071

קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה "02.02.071.0010,5
חשיפה 2-4) בחתך 20/30 ס"מ. גובה הקורה נמדד

עד לתחתית התקרה

1.501,530.002,295.00מ"ק

קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה "02.02.071.0250,5
חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ

10.001,420.0014,200.00מ"ק

חגורות בטון02.02.072

חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות02.02.072.0040
על קירות ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים

0.501,580.00790.00מ"ק

חגורות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.02.072.0070
במידות 10/20 ס"מ

0.252,130.00532.50מ"ק

תקרות וגגות בטון מלא02.02.081

תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.02.081.0050
עובי 25 ס"מ

65.00318.0020,670.00מ"ר

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות02.02.085

בטון שיפועים ב-30, יצוק על גבי גגות בעובי משתנה02.02.085.0110
מ-3 ס"מ עד 13 ס"מ, מוחלק לפי שיפועי ניקוז (סעיף

זה כולל גם בטון הגנה)

5.00880.004,400.00מ"ק

רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ02.02.085.0320
מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)

70.0020.001,400.00מ'

משטחים ומשולשי מדרגות מבטון02.02.092

משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.02.092.0030
בעובי 20 ס"מ בחדרי מדרגות

10.00326.003,260.00מ"ר

משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.02.092.0035
בעובי 25 ס"מ בחדרי מדרגות

15.00363.005,445.00מ"ר
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משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה "02.02.092.0070,5
חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ

15.00374.005,610.00מ"ר

משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 02.02.092.009016/28
ס"מ

30.0077.002,310.00מ'

בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון02.02.093
משקופי מעל

בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב-30 (שקיעה "02.02.093.0030,5
חשיפה 2-4), במידות שונות

1.001,370.001,370.00מ"ק

10.00195.001,950.00מ'ביטון משקופי דלתות מעלית02.02.093.0100

לוחות פוליסטרן מוקצף02.02.095

300.0025.007,500.00מ"רלוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 2 ס"מ02.02.095.0099

פלדת זיון02.02.100

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים02.02.100.0011
והאורכים לזיון הבטון

20.005,730.00114,600.00טון

289,132.50סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות בניה02.04

עבודות הבנייה כוללות חגורות אופקיות ואנכיות,
לרבות ברזל הזיון שבהן

בניה בבלוקי בטון02.04.010

5.00162.00810.00מ"רמחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ02.04.010.0020

115.00201.0023,115.00מ"רקירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ02.04.010.0040

בניה בבלוקי איטונג02.04.020

קירות בלוקי איטונג או אשקלית או ש"ע בעובי 02.04.020.005025
(r=2.17) ס"מ

40.00293.0011,720.00מ"ר

35,645.00סה"כ לעבודות בניה

עבודות איטום02.05

איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות02.05.012

שכבה מקשרת ביטומן מנושב 105/25 או 02.05.012.030075/25
בעובי 1 מ"מ, בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר, לפני איטום

ביריעות ביטומניות

26.0024.00624.00מ"ר
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איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות02.05.013

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי02.05.013.0032
מיריעות ביטומניות אלסטומריות, דרגה R מושבחות
בפולימר SBS, בעובי 5 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד
פוליאסטר, לרבות רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30
ס"מ עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50

ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג "פריימר
101" או "פריימר GS 474" או ש"ע בכמות 300

גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת
החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או

"איזיגום" או ש"ע

40.0060.002,400.00מ'

קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור02.05.013.0090
הרולקות באמצעות פרופיל אלומיניום תיקני

5/30/7/1.5 מ"מ, לרבות מילוי המרווח העליון שבין
הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי

פוליאוריטני מסוג "וולקם 921" או "ספירטאן 230" או
ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או
"אלסטיק 244" או "איזיגום" או "B-121" או ש"ע

40.0034.001,360.00מ'

איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות02.05.013.0280
,SBS ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר

דרגה M בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפז M" או
"ביטומגום M" או "ישראנובה M" או ש"ע, עם שריון
לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה

התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה
העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה,
לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או

"פריימר GS-474" או "פריימר B-191" או ש"ע
בכמות 300 גר'/מ"ר

26.00125.003,250.00מ"ר

איטום רצפות חדרים רטובים02.05.028

איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים02.05.028.0010
אלסטומריים מושבחים בפולימרים מסוג

"אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או
ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או

"פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע
בכמות 300 גר'/מ"ר, ב-2 שכבות ציפוי (בכמות

כוללת של 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2
מ"מ

30.0080.002,400.00מ"ר

איטום קירות בציפוי צמנטי02.05.035

איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי דו רכיבי גמיש02.05.035.0022
מסוג "סיקה טופ סיל 107" או "איטומט פלוס 502" או
"ספירקוט E- 730" או או "הידרוסיל 102" או "בי. ג'י

רדיטופ 701" (המקטין חדירת גז ראדון) או ש"ע
בשתי שכבות (בכמות כוללת של 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת

ציפוי יבש בעובי של 2.5 מ"מ

30.0052.001,560.00מ"ר
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הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת02.05.050
קרקעיים

יריעות פוליאתילן H.D.P.E מסוג "פרוטקט 5" או02.05.050.0065
ש"ע בעובי 0.55 מ"מ להגנה על איטום קירות תת

קרקעיים, על איטום גגות ומתחת למרצפי בטון

26.0021.00546.00מ"ר

בידוד תרמי ואקוסטי02.05.070

איטום מחיצות או לוחות חיפוי מגבס ירוק או מחיצות02.05.070.0010
בטון או בלוק מטויח בחדרים רטובים מתחת לאריחי

קרמיקה או גרניט פורצלן במערכת איטום מסוג
"מאסטר WALL" או ש"ע המיוצר ע"י חב' "פזקר"

במריחה או בהתזה, לרבות פריימר מסוג "מאסטר
WALL" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ו-2 שכבות

"מאסטר WALL" או ש"ע (בכמות של 2.0-1.5
ק"ג/מ"ר לשכבה) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 -

1.6 מ"מ

80.0088.007,040.00מ"ר

בידוד תרמי לגגות וקירות חיצוניים ע"י לוחות02.05.070.0082
פוליסטירן משוחל פומבורד (קל-קר דחוס) או ש"ע,

עמידים למים ולחות במידות 60/125 ס"מ ובעובי 5
ס"מ

26.0057.001,482.00מ"ר

בידוד רצפה באולם התעמלות ב"איזוצף" בעובי 02.05.070.009910
ס"מ לרבות יריעת פוליאטילן בעובי 0.15 מ"מ הכל

לפי פרטי האדריכל ויועץ אקוסטי

225.0040.009,000.00מ"ר

29,662.00סה"כ לעבודות איטום

עבודות נגרות ומסגרות אומן02.06

עבודות נגרות02.06.091

מערכת מחיצות ודלתות ל2 תאי שירותים עפ"י פריט02.06.091.0040
3

2.005,000.0010,000.00יח'

2.00950.001,900.00יח'מראה במידות 145/100 ס"מ עפ"י פריט 02.06.091.00504

מראה במידות 50/90 ס"מ לשירותי נכים עפ"י פריט02.06.091.0060
5

1.00300.00300.00יח'

שיש02.06.092

משטח אבן קיסר עם 2 כיורים באורך 145 ס"מ עפ"י02.06.092.0010
פריט 1

4.002,700.0010,800.00יח'

עבודות מסגרות02.06.093

כל הדלתות יהיו עם מנגנון אלפא דלתא לבתי ספר
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דלת אש חד כנפית במידות 105/220 ס"מ עפ"י פריט02.06.093.0030
4

2.007,500.0015,000.00יח'

דלת שירותי נכים לרבות רפפה ופנל נירוסטה במידות02.06.093.0050
95/220 ס"מ עפ"י פריט 6

1.006,500.006,500.00יח'

1.005,500.005,500.00יח'דלת שירותים במידות 90/220 ס"מ עפ"י פריט 02.06.093.00607

דלת דו כנפית לרבות צוהר במידות 135/220 ס"מ02.06.093.0061
עפ"י פריט 8

1.008,500.008,500.00יח'

דלת דו כנפית לרבות צוהרים במידות 220/220 ס"מ02.06.093.0062
עפ"י פריט 9

1.0015,000.0015,000.00יח'

דלתות ארון מערכות במידות 200/200 ס"מ עפ"י02.06.093.0070
פריט 10

1.003,000.003,000.00יח'

דלתות ארון שירות במידות 100/200 ס"מ עפ"י פריט02.06.093.0080
11

2.001,500.003,000.00יח'

דלתות ארון שירות במידות 135/200 ס"מ עפ"י פריט02.06.093.0090
13

2.002,025.004,050.00יח'

1.002,000.002,000.00קומפסט אביזרים לשירותי נכים עפ"י פריט 02.06.093.010014

1.001,500.001,500.00יח'מכסה וסולם לרבות מאחזי יד בפיר עפ"י פריט 02.06.093.011015

1.00650.00650.00יח'רפפה במידות 110/60 ס"מ עפ"י פריט 02.06.093.012016

מעקה לחדר מדרגות הכולל מאחז יד מפלדה02.06.093.0150
מגולוונת על פי התוכניות

10.00750.007,500.00מ'

מאחז יד לחדר מדרגות מפלדה מגולוונת על פי02.06.093.0160
התוכניות והפרטים

30.00250.007,500.00מ'

מעקה רשת פלדה מסולסלת לרבות מאחז יד עליון02.06.093.0170
ומאחד יד בצד המעקה עפ"י תוכניות ופרטים

10.00900.009,000.00מ'

70.00400.0028,000.00מ'מאחז יד "קו חיים" בגג על פי תוכניות ופרטים02.06.093.0171

139,700.00סה"כ לעבודות נגרות ומסגרות אומן

מתקני תברואה02.07

צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים02.07.011

צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים02.07.011.0450
קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים,

מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג
QUICK UP, קוטרהצינור "2, לרבות ספחים

40.00149.005,960.00מ'
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צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 ללא תפר למים02.07.011.0460
קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים

מחוברים בריתוך ו/או במחברים מהירים מסוג
"QUICK UP", קוטר הצינור "3, לא כולל ספחים

למעט מחברים

20.00186.003,720.00מ'

צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת02.07.012
מתזים (ספר

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם02.07.012.0010
גרעין אלומיניום (S.P או M.G) קוטר 16 מ"מ ללחץ
עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות

ספחים

36.0072.002,592.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם02.07.012.0020
גרעין אלומיניום (S.P או M.G) קוטר 20 מ"מ ללחץ
עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות

ספחים

30.0080.002,400.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם02.07.012.0040
גרעין אלומיניום (S.P או M.G) קוטר 32 מ"מ ללחץ
עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות

ספחים

15.0095.001,425.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים02.07.012.0130
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 25 מ"מ, דרג
24, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור מתעל קוטר

40 מ"מ,לרבות ספחים

14.00102.001,428.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים02.07.012.0140
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 32 מ"מ, דרג
24, מותקנים גלויים עם צינור מתעל קוטר 50 מ"מ,

לרבות ספחים

13.00126.001,638.00מ'

ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים02.07.021

2.0090.00180.00יח'ברזי גן מסגסוגת נחושת קוטר "02.07.021.01001/2

ברזים כדוריים קוטר "1/2 (בהברגה), עשויים02.07.021.0400
ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד

15.00120.001,800.00יח'

ברזים כדוריים קוטר "3/4 (בהברגה), עשויים02.07.021.0410
ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד

6.00130.00780.00יח'

ברזים כדוריים קוטר "1 (בהברגה), עשויים02.07.021.0420
ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד

4.00170.00680.00יח'

צינורות למערכת נקזים02.07.031
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

02.07.031.0395(H.D.P.E) צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע,
מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות

ספחים

35.0093.003,255.00מ'

02.07.031.0400(H.D.P.E) צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע,
מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות

ספחים

25.00100.002,500.00מ'

02.07.031.0410(H.D.P.E) צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע,
מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 63 מ"מ, לרבות

מחברים, ללא ספחים

10.00110.001,100.00מ'

02.07.031.0430(H.D.P.E) צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע,
מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים,

ללא ספחים

20.00130.002,600.00מ'

.P.V ,ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן,02.07.033
פוליפרופילן

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים02.07.033.0010
ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה

(H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית"
או ש"ע קוטר 50 מ"מ

20.0054.001,080.00יח'

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים02.07.033.0020
ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה

(H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית"
או ש"ע קוטר 63 מ"מ

10.0078.00780.00יח'

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים02.07.033.0040
ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה

(H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית"
או ש"ע קוטר 110 מ"מ

20.00170.003,400.00יח'

מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז02.07.034

מחסומי רצפה מפוליפרופילן "2/"4 עם טבעת ורשת02.07.034.0200
מפליז

4.00250.001,000.00יח'

קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות"02.07.034.0400
או ש"ע עם מכסה פלסטיק

3.00250.00750.00יח'

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות02.07.041

אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד02.07.041.0043
מפלסטיק ומיכל הדחה "מונובלוק" דוגמת "חרסה"

דגם "324 אומגה" או ש"ע

3.002,160.006,480.00יח'
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נגיש- אסלת נכים מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 399"02.07.041.0081
דוגמת "חרסה" או ש"ע, באורך 69 ס"מ ובגובה 50
ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונובלוק", מושב ומכסה
קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ דגם "חרמון" או ש"ע

1.002,940.002,940.00יח'

נגיש- מושב הגבהה לאסלה בגובה 10 ס"מ עם ידיות02.07.041.0480
בגובה 21 ס"מ בצדדים מצופות בחומר נגד החלקה

לתמיכה נוספת ומכסה, תו תקן גרמני

5.00710.003,550.00יח'

כיורים וקערות02.07.042

נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס צבעוני סוג א' דוגמת02.07.042.0036
"חרסה" דגם "אלפא 45" מעוגל או ש"ע, באורך 44.5

ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ ובגובה 17 ס"מ

1.00690.00690.00יח'

כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה"02.07.042.0090
דגם "קרן 58" או ש"ע

3.00640.001,920.00יח'

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים02.07.045

נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית02.07.045.0127
מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 דוגמת
"מדגל" או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות

ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.00510.00510.00יח'

סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית קבועה,02.07.045.0134
מסדרת "אוורסט", מק"ט 302843 דוגמת "חמת" או
ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל

חומרי העזר

3.00960.002,880.00יח'

נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של02.07.049
קבועות

נקודת הכנה למתקן מים על השיש, לרבות צינור מים02.07.049.0070
קרים עד 1.5 מ', ברז סגירה וקידוח בשיש

1.00720.00720.00קומפ

נקודה לניקוז מזגן מפוצל או מיני מרכזי או מערכת02.07.049.0700
VRF, לרבות צינור פוליפרופילן בקוטר 32-40 מ"מ

ובאורך עד 4.0 מ' וחיבור למחסום רצפה

3.00550.001,650.00קומפ

ניקוז מי גשמים02.07.050

צינורות פלדה למי גשמים, קוטר "4 עובי דופן "02.07.050.00205/32
עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית מותקנים
בקירות, בעמודים או גלוי, לרבות חבקים ומחברים,

ללא ספחים

30.00250.007,500.00מ'

ספחים מכל הסוגים לצינורות פלדה עם ציפוי פנים02.07.050.0025
מלט צמנט וצביעה חיצונית, קוטר "4

6.00180.001,080.00יח'
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קולט מי גשמים עם ברדס מחוטים מגולוונים קוטר 02.07.050.00304
מ"מ בראש המרזב, לרבות צלחת פח אבץ מס' 14

4.00330.001,320.00יח'

נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות יציאה02.07.050.0120
אופקית מפוליפרופילן קשיח, קוטר "X4"6 "דלביט"
סדרה S-15 לרבות גוף עם חיבור שקע תקע וברדס

מסוג U.P.P חוסם עלים

4.001,050.004,200.00יח'

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין02.07.090

עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס02.07.090.0012
(הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה
"2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15

מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2, רב
שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1, גלגלון עם צינור

גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו המים
ושילוט "אש" לזיהוי, מותקןמושלם

1.002,200.002,200.00קומפ

2.00220.00440.00יח'מטפי אבקה יבשה 3 ק"ג02.07.090.0049

גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר "02.07.090.03103/4
ובאורך 30 מ', מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת,
לרבות מזנק סילון/ריסוס קוטר "3/4, ברז כדורי "1

וחיבור הצינורלקו המים, לפי ת"י 2206

1.00700.00700.00קומפ

דודי מים חמים חשמליים02.07.093

דודי מים חמים 60 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי02.07.093.0010
ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום

אל חוזר "3/4 ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים
וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים

2.001,750.003,500.00יח'

81,348.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל02.08

נקודות מאור02.08.001

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות02.08.001.0010
N2XY/FR בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת

ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר
מהלוח עד היציאהמהתקרה או הקיר ועד המפסקים,
מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או

צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת
מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור

נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה

94.00152.0014,288.00נק'

נקודות בתי תקע02.08.002
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נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת02.08.002.0010
P.V.C ו/או מוליכי נחושת עם בידוד N2XY/FR
בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה

סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית
תקע 16 אמפר, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה"
או ש"ע, מותקן תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

32.00149.004,768.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים02.08.002.0070
2.5 ממ"ר

32.0025.00800.00יח'

3.0019.0057.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים02.08.002.0080

נקודת בית תקע תלת-פזית מושלמת עשויה כבלי02.08.002.0110
נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד

P.V.C בחתך 5X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת
בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עדבית התקע וכן

בית תקע 16 אמפר, מותקן תה"ט, הכל מושלם

4.00229.00916.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע תלת פזית עבור כבלים ו/או02.08.002.0120
מוליכים 2.5 ממ"ר

4.0037.00148.00יח'

עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א.02.08.002.0190
פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי

תקע A16, 2 נקודות בית תקע A16 עם צנרת
ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת

ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט
משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו -2

נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל

3.001,110.003,330.00יח'

נקודות שונות02.08.003

נקודת דוד מים חמים דירתית לרבות מ"ז דו קוטבי02.08.003.0030
עם מנורת סימון ושלט, דוגמת מיראז' המשווק ע"י

"ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש),
כבלי נחושת N2ממ"ר כנדרש) מושחלים בצנרת

בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד,
P.V.C בחתךX3 3ממ"ר (אוX2.5 חיבור חשמלי לדוד

1.5 ו/או מוליכי נחושת עם בידוד XY/FRהמים,
לרבות חלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי,

בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, לרבות צינור הגנה
מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט

2.00264.00528.00נק'

נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים02.08.003.0100
3X2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה

או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע
למזגן, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

3.00230.00690.00נק'

נקודה להתקנת מכשיר ללא אבזר סופי במעגל02.08.003.0350
תלת-פזי בכבלים ו/או במוליכים של 4 ממ"ר, לרבות

צינור

4.00289.001,156.00נק'
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נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת02.08.003.0490
וכבל 2.5X3 ממ"ר, מפסק זרם דו קוטבי עם נורת

סימון, דוגמת "גוויס" או ש"ע

2.00190.00380.00נק'

נקודה ללחצן הפסקת חרום פלסטי לרבות צנרת02.08.003.0495
ומוליכים או כבלים 1.5X3 ממ"ר ואביזר עם זכוכית

לשבירה

2.00460.00920.00נק'

נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש02.08.003.0500
בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל טלפון 3

זוגות לפחות מושחל ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר
ו/או התה"מ עד הנקודהוכן אביזר סיום לפי דרישות
"בזק", דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע,

הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

1.00150.00150.00נק'

נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש02.08.003.0590
בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות

וכבל קואקסיאלי לפי דרישות חברת הטלויזיה
המקומית ואביזר סיום דוגמת "גוויס" דגם

"SYSTEM" או ש"ע

1.00197.00197.00נק'

נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, מחשב,02.08.003.0700
רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט

משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה
סמויה או חשיפה,לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות
המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק

בברגים לתיבת היציאה

40.0082.003,280.00נק'

נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה02.08.003.0720
צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה,

לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם
לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור

הנקודה בשני הקצוות

30.00302.009,060.00נק'

נקודת תריס חשמלי דירתית לרבות צינורות ומוליכים02.08.003.0810
או כבלים מהלוח דרך המפסק ועד המנוע, מפסק או
לחצן דו-כווני וחיבור המנוע לרבות חלקה היחסי של

הנקודה בלוחהדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת
הדירה, הכל מושלם קומפלט

1.00278.00278.00נק'

איטום מעברים נגד אש02.08.008

איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש או איטום כנגד02.08.008.0011
דליפת גז כיבוי אש למשך שעתיים, בשטח עד 0.2

מ"ר של מעבר תעלת כבלי חשמל או תקשורת.
האיטום ייעשה ע"י השמת צמרסלעים או לוח חסין
אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "איטומסט FR" או

"PILOCOAT FIRESEAL" או "JBK ACRYLIC" או
"FLAMMOPLAST" או ש"ע. המדידה לפי יח' פתח

ברוטו

1.00120.00120.00יח'
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איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש למשך שעתיים,02.08.008.0024
בשטח מעל 0.2 מ"ר של מעבר עד 3 תעלות כבלי

חשמל או תקשורת. האיטום ייעשה ע"י השמת צמר
סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג

"PILOCOAT FIRESEAL" או "JBK ACRYLIC" או
"FLAMMOTECT-A" או ש"ע. המדידה לפי שטח

הפתח ברוטו (כל תעלה נוספת מעל 3 תעלות וציפוי
כבלים ימדדו בנפרד)

1.00580.00580.00מ"ר

ציפוי כבלי חשמל בחומר עמיד באש עד שעתיים,02.08.008.0032
מעל ארונות חשמל או לפני ואחרי מעבר תקרות או
קירות אש, הציפוי בהתזה או במריחה של מסטיק

"CABLE SPRAY" אלסטומרי חסין אש ייעודי מסוג
PILOCOAT" או "JBK ACRYLIC" או

INTUMESCENT" או "FLAMMOTECT-A" ש"ע.
המדידה לפי מ"ר השטח המטופל

2.00290.00580.00מ"ר

צנרת חשמל פלסטית02.08.021

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר02.08.021.0100
20 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם

נדרש), קופסאות וחומרי עזר

100.005.90590.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר02.08.021.0110
25 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם

נדרש), קופסאות וחומרי עזר

100.008.00800.00מ'

צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 50 מ"מ,02.08.021.0178
סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

20.0019.00380.00מ'

צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 32 מ"מ,02.08.021.0330
גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי

עזר

50.0015.00750.00מ'

תעלות כבלים02.08.023

תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח02.08.023.0004
מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על
מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי

ברזל, קשתות, זוויות,הסתעפויות, תמיכות, מתלים,
מחברים ומהדקי הארקה

20.00155.003,100.00מ'

תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח02.08.023.0020
מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על

מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי
ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים,

מחברים ומהדקי הארקה

50.0093.004,650.00מ'
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תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 02.08.023.0610200
מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ, קבועים על

מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל,
קשתות, תמיכות, מתלים,מחברים ומהדקי הארקה.

130.0090.0011,700.00מ'

02.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

02.08.031.00103X1.5 בחתך (XLPE) N2XY כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות

או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

10.007.0070.00מ'

02.08.031.01105X2.5 בחתך (XLPE) N2XY כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות

או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

50.0011.90595.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 3X4 ממ"ר02.08.031.0120
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

20.0012.70254.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X4 ממ"ר02.08.031.0140
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

80.0019.001,520.00מ'

02.08.031.02005X10 בחתך (XLPE) N2XY כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות

או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

180.0037.006,660.00מ'

02.08.031.02954X70 בחתך (XLPE) N2XY כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות

או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

30.00153.004,590.00מ'

כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 7X1.5 ממ"ר, מונחים02.08.031.0500
על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות

חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

70.0015.301,071.00מ'

כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X2.5 ממ"ר,02.08.031.0550
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

70.0030.002,100.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים02.08.034

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד02.08.034.0060
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות,

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

20.0013.70274.00מ'
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מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד02.08.034.0070
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות,

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

20.0019.00380.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 ממ"ר עם בידוד02.08.034.0080
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות,

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

40.0032.001,280.00מ'

מוליכי נחושת גלויים02.08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 10 ממ"ר, טמונים02.08.035.0009
בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

160.009.001,440.00מ'

כבלים חסיני אש02.08.037

כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך02.08.037.0540
3X2.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים

למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות

450.0016.007,200.00מ'

כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך02.08.037.0607
3X6 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה

מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות

50.0026.001,300.00מ'

הארקות והגנות אחרות02.08.040

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות02.08.040.0037
10X40X800 מ"מ

2.00750.001,500.00יח'

נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת02.08.040.0050
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות

צנרת מגן ושלה תקנית

8.00155.001,240.00נק'

נקודת הארקה במוליך נחושת 25 ממ"ר מפס השוואת02.08.040.0060
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות

צנרת מגן ושלה תקנית

1.00201.00201.00נק'

נקודת הארקה במוליך 10 ממ"ר לאלמנט מתכתי או02.08.040.0200
לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות
בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל,

שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה

1.0042.0042.00נק'

נקודת הארקה במוליך 25 ממ"ר לאלמנט מתכתי או02.08.040.0220
לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות
בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל,

שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה

1.0047.0047.00נק'
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נקודת הארקה במוליך 35 ממ"ר לאלמנט מתכתי או02.08.040.0230
לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות
בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל,

שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה

1.0057.0057.00נק'

5.0020.00100.00יח'מהדק קנדי בגודל עד 16 ממ"ר02.08.040.0500

2.0021.0042.00יח'מהדק קנדי בגודל 25 ממ"ר02.08.040.0510

1.0026.0026.00יח'מהדק קנדי בגודל 35 ממ"ר02.08.040.0520

02.08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

4.254,600.0019,550.00מ"רמבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים02.08.061.0135 מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים02.08.061.0135
וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי

צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס
הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד

A630X3

4.254,600.0019,550.00מ"ר

02.08.062C מא"זים אופיין

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 6 אמפר חד קוטבי,02.08.062.0055
כושר ניתוק 10 קילואמפר

2.0051.00102.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי,02.08.062.0060
כושר ניתוק 10 קילואמפר

60.0048.002,880.00יח'

02.08.062.014010KA 2X32A עד X6A2 5.00150.00750.00יח'מא"ז

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר תלת02.08.062.0250
קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר

15.00192.002,880.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר תלת קוטבי,02.08.062.0260
כושר ניתוק 10 קילואמפר

12.00222.002,664.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי מעל 40 ועד 63 אמפר02.08.062.0271
תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר

1.00313.00313.00יח'

1.00170.00170.00יח'סליל הפסקה למא"ז02.08.062.0620

מאמ"תים02.08.063

מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר02.08.063.0064
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית

רגילה)

1.00770.00770.00יח'

מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר02.08.063.0065
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית

רגילה)

3.00780.002,340.00יח'
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מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 02.08.063.006636
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון

(לרבות ידית רגילה)

2.001,020.002,040.00יח'

מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 02.08.063.007850
קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכוון

1.001,700.001,700.00יח'

תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X160 אמפר עבור הגנה02.08.063.0320
אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)

1.00630.00630.00יח'

סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד02.08.063.0600
A3X630

4.00300.001,200.00יח'

ממסרים ומגענים02.08.066

2.0095.00190.00יח'ממסר פיקוד נשלף - 8 פינים02.08.066.0010

2.0040.0080.00יח'בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים02.08.066.0020

3.00195.00585.00יח'ממסר צעד ארבע קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע02.08.066.0070

ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם02.08.066.0230
A תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או

גוויס המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

12.00330.003,960.00יח'

מפסק שעון דיגיטלי יומי עם רזרבה מכנית של 02.08.066.051524
שעות (שעון שבת)

1.00380.00380.00יח'

1.00410.00410.00יח'מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי02.08.066.0518

02.08.066.0601AC3 5.00330.001,650.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר

נתיכים ומנתקי מבטיחים02.08.068

מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד 160 אמפר (גודל02.08.068.0060
(00

2.0033.0066.00יח'

מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד 250 אמפר (גודל02.08.068.0070
(1

2.0060.00120.00יח'

2.00182.00364.00יח'בסיס משולש למבטיחי סכין עד 160 אמפר02.08.068.0120

2.00392.00784.00יח'בסיס משולש למבטיחי סכין עד 250 אמפר02.08.068.0130

שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי02.08.069
מדידה

ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 4 יציאות דוגמת02.08.069.0380
B4 556 - ISO מצג בקרה

1.00680.00680.00יח'

2.00130.00260.00יח'לחצן הפסקה ננעל02.08.069.0480
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

3.00145.00435.00יח'משנה זרם עד 250/5 אמפר02.08.069.0630

רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים,02.08.069.0671
זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש

ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM130E (לא
כולל משני זרם)

1.001,800.001,800.00יח'

3.0068.00204.00יח'מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד02.08.069.0710

02.08.069.07303PH+O) 100) רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים
C+B קילואמפר

1.003,100.003,100.00יח'

בתי תקע02.08.072

בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם02.08.072.0027
"N6" או תוצרת גוויס דגם COMBI 6 או ש"ע

3.0063.00189.00יח'

02.08.072.0086CEE" בתי תקע להתקנה על הטיח 32 אמפר, דגם
5"מגעים IP67 תוצרת "גוויס" או ש"ע

2.00150.00300.00יח'

02.08.072.0087CEE" בתי תקע להתקנה על הטיח 63 אמפר, דגם
5"מגעים IP67 תוצרת "גוויס" או ש"ע

2.00240.00480.00יח'

רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 8 אביזרים, לרבות02.08.072.0330
בסיס, דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או דגם

"טוסקנה" תוצרת "וויסבורד" או ש"ע

3.00177.00531.00יח'

קופסת שירות מפוליקרבונט דוגמת ניסקו NPL או02.08.072.0700
,3X25A ע.ד.א. פלסט עם מכסה שקוף לרבות מא"ז
ממסר פחת 4X25A, שני מא"זים 1X16A, בית תקע

חד פזי 16A דגם ישראלי, בית תקע חד פזי A16 דגם
CEE ובית תקע תלת פזי A32 דגם CEE מותקן

ומחובר קומפלט (לא כולל קו הזנה)

1.001,100.001,100.00יח'

אביזרים02.08.073

מפסק זרם פקט 3X16 אמפר בתיבה מוגנת מים02.08.073.0220
תוצרת "גוויס" או ש"ע

12.00150.001,800.00יח'

מפסק זרם פקט 3X25 אמפר בתיבה מוגנת מים02.08.073.0230
תוצרת "גוויס" או ש"ע

2.00160.00320.00יח'

מפסק זרם פקט 3X32 אמפר בתיבה מוגנת מים02.08.073.0235
תוצרת "גוויס" או ש"ע

5.00200.001,000.00יח'

מפסק זרם פקט 3X63 אמפר בתיבה מוגנת מים02.08.073.0240
תוצרת "גוויס" או ש"ע

1.00320.00320.00יח'

1.00860.00860.00יח'לחצן חרום מתכתי עם זכוכית לשבירה02.08.073.0500

1.00300.00300.00יח'לחצן חרום פלסטי עם זכוכית לשבירה תה"ט02.08.073.0510
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שעון להפעלת דוד מים חשמלי להתקנה עה"ט דגם02.08.073.0630
"סטטוס און" תוצרת "וויסבורד" או ש"ע

2.00280.00560.00יח'

157,002.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח02.09

טיח פנים02.09.011

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים02.09.011.0010
מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

300.0090.0027,000.00מ"ר

טיח חוץ02.09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה02.09.021.0010
תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה

שחורה

650.00127.0082,550.00מ"ר

טיח חוץ על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 02.09.021.012022
ס"מ, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

140.0065.009,100.00מ'

118,650.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי02.10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה02.10.031

האריחים יהיו מסוג "פול בודי"

02.10.031.0500R10 ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג
במידות 45/45 ס"מ או 60/60 ס"מ בעובי 4 מ"מ,

מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר

40.00255.0010,200.00מ"ר

10.0048.00480.00מ'שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ02.10.031.0510

02.10.031.0540R11 ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג
במידות 30/30 ס"מ עובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 80

ש"ח/מ"ר

20.00243.004,860.00מ"ר

ריצוף ביריעות ולוחות P.V.C, יריעות גומי,02.10.040
שטיחים ומ

מצע מדה מתפלסת בעובי 2 ס"מ (מתחת לשטיחים,02.10.040.0112
P.V.C או פרקט)

225.0095.0021,375.00מ"ר

חיפוי קירות02.10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה02.10.050.0013
במידות 30/60 ,20/50 ,20/20 ,10/30 ס"מ, מחיר

יסוד 70 ש"ח/מ"ר

80.00249.0019,920.00מ"ר
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חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה02.10.050.0035
במידות 30/60 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר

30.00249.007,470.00מ"ר

פסי "דקור" (פסי קישוט) מגרניט פורצלן/קרמיקה02.10.050.0185
בחיפוי קירות מגרניט פורצלן/קרמיקה- עבודה בלבד,

לרבות חומר שחור

90.0042.003,780.00מ'

סימוני אזהרה בריצוף02.10.061

נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 02.10.061.0010120/60
ס"מ מפוליאוריטן, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6

3.00580.001,740.00יח'

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי02.10.090

פרק 100 בדקל

7.0056.00392.00מ'פרופיל סף קצה מאלומיניום ברוחב עד 40 מ"מ02.10.090.0300

מדרגות גרניט02.10.098

חיפוי מדרגות בטון חיצוניות ופנימיות, רום ושלח02.10.098.0001
במידות על פי התוכניות, באריחי גרניט מחוספסת
לרבות 3 פסים בעומק 2 מ"מ מסותת בתוך השלח

הכל על פי פרטים ותוכניות ובגוונים על פי האדריכל
במחיר יסוד ש"ח/מ"ר 250 ש"ח/מ"ר

65.00400.0026,000.00מ'

96,217.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה02.11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס02.11.011

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים,02.11.011.0010
בשלוש שכבות

50.0018.00900.00מ"ר

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על בטון,02.11.011.0030
בשלוש שכבות

45.0017.50787.50מ"ר

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס02.11.011.0200
במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל"

או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע

380.0028.5010,830.00מ"ר

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס02.11.012

כולל ביצוע על משטחים צרים לרבות חשפי חלון

שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין02.11.012.0180
על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6

ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט
ע"ג תשתית שליכט מיישר (הנמדדת בנפרד במידה

ונידרש)

680.0090.0061,200.00מ"ר
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73,717.50סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום02.12

מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן02.12.004

מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או02.12.004.0020
ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי

EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת
,24V/DC פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 1 אמפר

עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות
מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300

ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של
המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע

8.001,700.0013,600.00יח'

עבודות אלומיניום02.12.090

עב' האלומיניום יבוצעו עפ"י הפרטים בתוכניות
האדריכל

חלון כע"כ וחלקים קבועים במידות 270/170 ס"מ02.12.090.0100
עפ"י פריט 9

1.007,425.007,425.00יח'

3.003,150.009,450.00יח'חלון כע"כ במידות 195/90 ס"מ עפ"י פריט 02.12.090.011010

2.002,475.004,950.00יח'חלון קיפ במידות 135/90 ס"מ עפ"י פריט 02.12.090.012011

חלונות קבועים וחלון חילוץ במידות 125/300 ס"מ02.12.090.0130
עפ"י פריט 13

1.006,750.006,750.00יח'

מערך חלונות פינתי הכולל חלונות קבועים וקיפ02.12.090.0140
לשחרור עשן במידות 193+127/100 ס"מ עפ"י פריט

14

1.006,750.006,750.00יח'

מערך חלונות הכולל חלונות קבועים וקיפ במידות02.12.090.0150
653/100 ס"מ עפ"י פריט 15

1.0010,800.0010,800.00יח'

מערך חלונות הכולל חלונות קבועים וקיפ במידות02.12.090.0160
405/100 ס"מ עפ"י פריט 16

1.006,075.006,075.00יח'

מערך חלונות פינתי הכולל חלונות קבועים וקיפ02.12.090.0170
לשחרור עשן במידות 375+135/100 ס"מ עפ"י פריט

17

1.009,000.009,000.00יח'

זוג חלונות קבועים במידות 300/105 ס"מ עפ"י פריט02.12.090.0180
18

1.005,400.005,400.00יח'

חלון קבוע מעל דלת במידות 220/40 ס"מ עפ"י פריט02.12.090.0190
19

1.001,800.001,800.00יח'

ישראל שריג שרותי הנדסה 03-9414478
בית ספר ברנר גבעתיים

V7 2021 ביה"ס ברנר גבעתיים
01/07/2021

עמוד
431

יוצר המסמך: ישראלהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il ישראל שריג שרותי הנדסה 03-9414478מספר פנימי: 19244אתר דקל

431

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

20.00900.0018,000.00מ"ררפפת הצללה בחלון עפ"י פריט 02.12.090.020020

100,000.00סה"כ לעבודות אלומיניום

עבודות אבן02.14

עיבוד פתחים בקירות מחופים02.14.060

חיפוי אדני חלונות (ספים) ברוחב עד 30 ס"מ בלוחות02.14.060.0010
אבן מלוטשת "הונד", בעובי 3 ס"מ, עם שן עליונה

בחתך 2/2 ס"מ ושיפוע לניקוז המים

45.00320.0014,400.00מ'

עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה02.14.100

חיפוי נדבכי ראש (קופינג) מעל מעקות בלוחות02.14.100.0040
אבן/שיש מנוסרים בעובי 3 ס"מ רוחב עד 30 ס"מ,
בקיבוע יבש. מחיר יסוד לאבן/שיש 120 ש"ח/מ"א

90.00320.0028,800.00מ'

43,200.00סה"כ לעבודות אבן

מתקני מיזוג אוויר02.15

VRF מערכות02.15.042

02.15.042.0030BTU/HR לתפוקת קירור של Heat Pump מעבה
96,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת

וחשמל

3.0025,600.0076,800.00יח'

מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 95,000 עד "02.15.042.02601
מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל

3.008,500.0025,500.00יח'

3.00650.001,950.00יח'פנל תרמוסטט קירי חוטי עבור מאייד02.15.042.0400

1.0012,500.0012,500.00יח'בקר שליטה מרכזי עד 64 יחידות02.15.042.0410

0.000.000.00הערהצנרת גז02.15.042.0499

אלומת צנרת VRF למערכת בתפוקה 24 טק"ר מסוג02.15.042.0500
"משאבת חום" הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים
תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל

ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת

130.00265.0034,450.00מ'

3.00420.001,260.00יח'מפצל צנרת למערכת מסוג משאבת חום02.15.042.0520

תעלות פח למערכות פיזור אוויר02.15.061

30.00110.003,300.00מ"רתעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.9 מ"מ02.15.061.0020

תעלות עגולות "ספירקל", בעובי פח 0.8 מ"מ, קוטר02.15.061.0210
20"

45.00240.0010,800.00מ'
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

166,560.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

מתקני הסקה02.16

בידוד צנרת מים חמים, עם טיט ורמיקוליט02.16.051

בידוד לצינורות מים חמים קוטר "3/4-"1/2 בחריצים02.16.051.0010
בקירות עם טיט ורמיקוליט

55.0016.00880.00מ'

בידוד לצינורות מים חמים קוטר "1 בחריצים בקירות02.16.051.0020
עם טיט ורמיקוליט

10.0026.00260.00מ'

1,140.00סה"כ למתקני הסקה

תשתיות תקשורת02.18

כבלים ומגשרים02.18.010

מגשר בנוי מכבל גישור גמיש, 4 זוגות שזורים02.18.010.0280
,Cat-6a סטנדרט ,MHz600 -נבדק ל ,(Stranded)
מחברי RJ-45 מסוככים, לרבות כיסוי, סימון אורך,

ספרור רציף בשרוול מתכווץ בקצוות - אורך 300
ס"מ, צבע אפור

60.0040.902,454.00יח'

מסדים/ארונות ואביזרי זיווד02.18.030

מסד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה U20, רוחב02.18.030.0045
700 מ"מ, עומק 600 מ"מ, כולל מסילות אום כלוב

"19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם
אפשרות נעילה קבועה מבפנים, דלת קדמית עם

מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף או
דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל נעילה עם

צילינדר ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק
RAL-9011 לתליה על קיר, צביעה בתנור בגוון שחור

או אפור

3.001,530.004,590.00קומפ

אספקה והתקנת פס שקעי חשמל המיועד להתקנה02.18.030.0071
במסגרת "19. הפס יכלול 6 שקעי כח מסוג ותקן

"ישראליים" כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G ונורית
סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל

פנדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג
CEE16A

3.00163.00489.00יח'

קיט הארקה למסד תקשורת כולל כבל הארקה שזור02.18.030.0100
וברגי חיבור ככל שיידרש. כולל חיבור לפס הארקה
של המבנה בכבל הארקה 6 מ"מ באורך עד 4 מטר

3.00160.00480.00קומפ

מגירת 2 מאווררים CFM60 כ"א, מוגנים ברשת,02.18.030.0105
מתאימה למסד בו תותקן

3.00195.00585.00יח'

02.18.030.0135U2 12.0027.50330.00יח'פנל סגירה "עיוור" בגובה
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פנל תמיכה ומעבר למגשרים בגובה U1, מתכתי,02.18.030.0140
כולל 5 טבעות "C" מתכתיות אנכיות המותקנות על

גביו וצידם העליון פתוח מעט להכנסת מגשר

3.0073.00219.00יח'

לוח ניתוב "Cat-6a ,19, כולל סיכוך (STP) מודולרי02.18.030.0275
RJ-45 עם פתחים להתקנת 24 שקעי קיסטון

מסוככים, כולל מגש לחיזוק הכבל, כולל אישור
מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בתקן

EIA/TIA-568, כולל חיבור להארקה. צבע שחור או
אפור

2.00170.00340.00קומפ

סימון לוח ניתוב במסד בפס שילוט פלסטי חרוט 02.18.030.03202
צבעים מודבק בדבק מהיר

2.0016.0532.10יח'

9,519.10סה"כ לתשתיות תקשורת

מסגרות חרש02.19

מסגרות חרש02.19.010

קונסטרוקצית פלדה הכוללת מסבכים מצינורות פלדה02.19.010.0012
עגולים, רבועים ומלבניים או זוויתנים בעובי דופן

מעל 2.0 מ"מ ועד 4.0 מ"מ וכן פחי קשר, פחי עיגון
וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וצבע יסוד

סינטטי, לכמות מעל ל-5 טון

11.0018,200.00200,200.00טון

תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי02.19.010.0060
שכבות צבע עליון סינטטי, המדידה לפי טון פלדה

11.002,100.0023,100.00טון

11.002,600.0028,600.00טוןתוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה02.19.010.0064

1.0015,000.0015,000.00טוןמרישים לגג מפרופילי פלדה מגולוונים02.19.010.0090

סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים02.19.030

השלמות סיכוך בפלשונגים (סוגר גמלון, פינה וכו')02.19.030.0040
בפח ישר בעובי 0.6 מ"מ ומכופף בזווית עד °180

ובפריסה עד 50 ס"מ, מגולוון וצבוע

110.0085.009,350.00מ'

מזחלה מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ ובפריסה של עד02.19.030.0070
1250 מ"מ

21.00350.007,350.00מ'

בידוד תקרות אקוסטיות ע"י מזרוני צמר זכוכית02.19.030.0900
בעובי "4 במשקל של 24 ק"ג/מ"ק עטופים ביריעות
פוליאתילן עמידות נגד אש (פלא"ב) לרבות סיבמין

שחור

265.0075.0019,875.00מ"ר

מערכת לוחות COVERIB רב שכבתי לקירוי גגות02.19.030.0901
בגוון על פי האדריכל לרבות כל אמצעי החיבור וכו

מדידה קומפלט על פי היטל אופקי, הכל על פי פרטי
האדריכלות.

265.00225.0059,625.00מ"ר
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

02.19.030.0902MK140/500/1A מערכת של קסטות פח מחוררות
בגוון RAL9002 או על פי פרטי האדריכל לרבות כל

אמצעי החיבור, תליות וכו .מדידה בהיטל אופקי

265.00250.0066,250.00מ"ר

429,350.00סה"כ למסגרות חרש

נגרות חרש וסיכוך02.20

רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת02.20.050

רצפות סיפון (דק - Deck) מעץ אורן בעובי 5 ס"מ,02.20.050.0010
לרבות קורות תמיכה תחתונות, פירזול ואימפרגנציה

39.00500.0019,500.00מ"ר

19,500.00סה"כ לנגרות חרש וסיכוך

מפוחים02.21

3.00750.002,250.00יח'מפוח (וונטה) "6 חד כווני, מופעל יחד עם התאורה02.21.0112

5.00400.002,000.00יח'תוספת עבור לוחיות וחיווט חשמלי למפוח (וונטה)02.21.0129

2.001,200.002,400.00יח'IN LINE מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "8 דגם02.21.0144

6,650.00סה"כ למפוחים

רכיבים מתועשים בבניין02.22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות02.22.011

חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי02.22.011.0201
12.5 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת

לקיר ו/או קונסטרוקציה עם מסילה עליונה ותחתונה
וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם מוכן

לצביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)

55.00146.008,030.00מ"ר

תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש02.22.011.0500
(ורוד) במקום לוח גבס רגיל - (בצד אחד)

265.0010.002,650.00מ"ר

תוספת עבור לוח גבס "Piano Diamond" או ש"ע02.22.011.0545
בעובי 18 מ"מ, במקום לוח גבס רגיל (בצד אחד),

הלוח בעל רמת סיווג אש לפי ת"י 1490 חלק 1, אנטי
ונדליזם

55.0052.002,860.00מ"ר

תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר02.22.011.2010
זכוכית בעובי "2 במשקל 24 ק"ג/מ"ק

55.0027.001,485.00מ"ר

תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים02.22.021
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם02.22.021.0093
"מינרוול A" תוצרת חב' "יורוקוסטיק סיינט-גוביין" או

ש"ע, aw=0.90, אריח במידות 60/60 ס"מ, 61/61
ס"מ, בעובי 12 מ"מ, סיווג בשריפה A1, עמידות

בלחות 100%. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים
(מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0

מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד
לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 52

ש"ח/מ"ר)

5.00182.00910.00מ"ר

תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון02.22.022

תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא02.22.022.0046
מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.8 מ"מ. המחיר

כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה
(בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד
הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה

ונדרש)

35.00205.007,175.00מ"ר

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות02.22.025

תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ02.22.025.0010
וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ')

300.00205.0061,500.00מ"ר

תקרה אקוסטית מלוחות גבס מחוררים בקבוצות02.22.025.0031
בחירור עגול או מרובע דוגמת "דנוליין" דגם ''דיזיין

פאנל'' או ש"ע, aw=0.60, לוח במידות 120/240
ס"מ, עובי 12.5 מ"מ. המחיר כולל התקנה סמויה על

גבי קונסטרוקצית מסילות וזקפים מפרופילי פח
מגולוון, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד

ללוח גבס מחורר 91 ש"ח/מ"ר)

65.00309.0020,085.00מ"ר

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס02.22.026

סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ02.22.026.0010
בגובה עד 100 ס"מ צד אחד בלבד, בין שתי תקרות
גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה

עד 1.0 מ' ) הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה

15.00185.002,775.00מ'

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ02.22.026.0029
באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל

60 ס"מ עד 100 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות,
לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר

מושלם מוכן לצביעה

10.00220.002,200.00מ'

חיפוי אקוסטי02.22.099
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02.22.099.0099HERAKUSTIK חיפוי אקוסטי מלוחות הרקליט דגם
STAR בעובי 2.5 ס"מ בגוון על פי האדריכל, לרבות

צמר סלעים במשקל 80 ק"ג/מ"ק בעובי 2.5 ס"מ ופסי
עץ על פי פרטי האדריכל ויועץ האקוסטיקה, לרבות

קונסטרוקציה ,אספקה והתקנה עד לגמר מושלם.

170.00250.0042,500.00מ"ר

152,170.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

שילוט והכוונה בבניינים02.29

שילוט ותמרור מואר02.29.010

נגיש- שלט שרותי נכים מאקריל בגוון כחול מובלט02.29.010.0120
ב-2 מ"מ מפני השלט בגודל 16/16 ס"מ עבור תא

שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4

1.0080.0080.00יח'

80.00סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים

ריהוט וציוד מורכב בבנין02.30

אביזרים במקלחת ובשירותים02.30.011

מחזיק נייר פתוח ממתכת מצופה כרום, מותקן02.30.011.0010
מושלם

5.00105.00525.00יח'

4.0060.00240.00יח'קולב בודד ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם02.30.011.0100

נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד02.30.011.0130
הפנימי של הדלת בגובה 140 ס"מ דגם "דאלאס"

מק"ט 4302 או ש"ע ברוחב 560 מ"מ, גובה 38 מ"מ
ובעומק 37 מ"מ , מותקן מושלם

1.0070.0070.00יח'

מתקן לממחטות נייר במידות 300/152/62 מ"מ02.30.011.0300
ממתכת מצופה כרום תלוי על הקיר, מותקן מושלם

3.00190.00570.00יח'

מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן02.30.011.0900
מושלם

5.00170.00850.00יח'

פח אשפה עגול לנפח 5 ליטר ממתכת מצופה02.30.011.0930
כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון דוושת רגל, דגם

"PS820" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

5.00192.00960.00יח'

נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד02.30.011.3105
לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304

(נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן ישראלי
1918 חלק 3, מותקן מושלם

1.00268.00268.00יח'

מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 304 (נירוסטה) התקנה על02.30.011.3200
הקיר, נפח 1.1-1.2 ליטר, מותקן מושלם

3.00214.00642.00יח'
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פח אשפה מלבני מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם מכסה,02.30.011.3300
התקנה על הקיר, נפח 5 ליטר

3.00128.00384.00יח'

מראה קבועה מחומר פלסטי בלתי שביר במידות02.30.011.9001
150/90 ס"מ

2.00875.001,750.00יח'

מראה קבועה מחומר פלסטי בלתי שביר במידות02.30.011.9002
50/100 ס"מ

1.00300.00300.00יח'

רצפות פוליאוריטן, P.V.C ופרקט, לאולמות02.30.021
ספורט

שיפולי הריצוף אולם כלולים במחיר היחידה

רצפה לאולם מחול וספורט מסוג "P.V.C ריצפרקט"02.30.021.0015
או ש"ע, עשויה מ-P.V.C בעובי 1.5 מ"מ, מודבק על
גבי שתי שכבות לבידי עץ מהוקצעים בעובי 18 מ"מ
ומונחים על ספוג בעובי 1.5 ס"מ, לפי תקן אירופאי

EN14904 ולפי ת''י 755

225.00390.0087,750.00מ"ר

ציוד ספורט02.30.090

02.30.090.0001
FLUKI-AM צדדי בעצוב מתקדם ,בעל אישור דגם

5515 ,בליטה 1.20מ' מתקפל חשמלית הצידה לקיר
,כולל מנגנוןשינוי גובה חשמלי המאפשר שינוי גובה
ל-קט סל ע"י מפעיל אחד ללא מאמץ ותוךפחות מ- 5

שניות

כולל לוח פרספקט 15 ממ מוגן U.V כולל פינוי מיוחד
באזור החישוק,. כולל חישוק קפיצי אולימפי בעל

שלושהקפיצים פנימיים ורשת מקצועית,

כולל הוספת ריפודי הגנה דו צדדי ללוח הסלעשוי
.FIBA פוליאוריטן עמיד תקני לפי דרישות

-מתקני סל לאולמות ספורט "מק"טספורט הדרום
11148 , או שווה ערך מאושר 

2.0032,000.0064,000.00יח'

158,309.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

מערכות גילוי וכיבוי אש02.34

אביזרים לרכזת ממוענת02.34.012

02.34.012.0020- ADDRESSABLE גלאי עשן אופטי (למערכת
ממוענת)

27.00360.009,720.00יח'

3.00790.002,370.00יח'גלאי עשן לתעלת מיזוג אוויר לרכזת ממוענת02.34.012.0035
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זוג גלאי עשן, משדר קרן ומקלט, מיפתח כיסוי02.34.012.0040
100/16 מ' לפחות

2.005,400.0010,800.00קומפ

1.00370.00370.00יח'לחצן אזעקה למערכת ממוענת02.34.012.0050

1.00410.00410.00יח'לחצן הפעלת כיבוי "פעולה כפולה" לרכזת ממונעת02.34.012.0053

2.00340.00680.00יח'צופר אזעקה להתקנה פנימית02.34.012.0070

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש02.34.013

חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם02.34.013.0010
מצבר

1.001,000.001,000.00יח'

מערכות כיבוי אש02.34.020

מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 02.34.020.00105
מ"ק הכוללת: מיכל גז NAFS III או FM200 ומילוי גז
במיכל, זוג גלאים (מחוברים בהצלבה), נחירי התזה,

צנרת בין הנחירים והמיכל וחווט

1.006,400.006,400.00יח'

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים02.34.022
ומערכת גילוי

רמקול תקרתי בעל תקן UL למערכת משולבת לפי02.34.022.0065
UL-1220 תקן

8.00280.002,240.00יח'

מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן02.34.025

מערכת פיקוד ושליטה בפתחי עשן דגם SHEV48 עד02.34.025.0045
24vdc A48 מתוצרת Simon Rwa גרמניה משווק

ע"י חב' "מטלפרס בע"מ" או ש"ע, עומדת בתקן
אירופאי חדש EN12101-9/10 ובתקן הישראלי
21927-9/10 לרבות מצברים למשך 150 שעות

עבודה בחירום, מנגנון בקרת טעינה לסוללות,
התראה קולית וויזואלית למצב המערכת בחירום

(צנרת וכבלים חסיני אש משולמים בנפרד)

1.0021,600.0021,600.00יח'

55,590.00סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש

עבודות חשמל ותקשורת02.98

גופי תאורה ותאורת לד02.98.003
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02.98.003.0020GRAND BECKY LED 60/60 גוף תאורה מסוג
לתקרות פיין ליין ותקרות אקוסטיות מאושר עיריית
lm/w)) 36 בעל נצילות אוריתW תל אביב בהספק

130 כולל דרייבר תוצרת גרמניה העומד הגוף יעמוד
בכל הדרישות והמפרט לגופי תאורת LED בהתאם

למפרט מצורף ולא ייפחת מכלל הדירשת המצויינות
בו. גוף התאורה שיסופק יתאים לדרישות תקן

ירוקעם רמת סינוור שלא תעלה על UGR 19. יש
לספק דו"ח פוטוביולוגי CB SCHEMEהמוכיח זאת.
10 שנות אחריות. לרבות התקנה וחיזוקים בהתאם

לתקן

4.00350.001,400.00יח'

02.98.003.0023LED אספקה והתקנה גוף תאורה קירי משופע
3000K גוון אור IP65 בהספק 30 וואט מוגן מים

דוגמאת ORBIT תוצרת ניסקו

4.001,200.004,800.00יח'

גוף עגול על הטיח מוגן מים IP65 בהספק 24W גוון02.98.003.0024
אור 4000K תוצרת אלתם עין השופט כדוגמת פוינט

6.00350.002,100.00יח'

גוף תאורה עגול שקוע בהספק 24W בגוון אור02.98.003.0025
3000-4000K מוגן מים IP65 הכולל דרייבר תוצרת

גרמניה VS. של חברת אלתם עין השופט כדוגמת
KOMBIC

20.00395.007,900.00יח'

גוף תאורת חירום LED שקוע מסוג EL-632-עומרי 02.98.003.00265
של חברת אלקטרולייט, 3 נורות לד 400lm ,3W, זמן

תאורה בחירום 120 דקות חד תכליתי כולל מע'
בדיקה עצמית, בעל תו תקן ישראלי 20 2.22. מק"ט:

EL-632-3X3

10.00240.002,400.00יח'

02.98.003.0027EL- להתקנה חיצונית מסוג LED גוף תאורת חירום
IP54 715-של יובל 2 חברת אלקטרולייט, 6 נורות לד

700lm ,3W, זמן תאורה בחירום 120 דקות חד
תכליתי כולל מע' בדיקה עצמית, בעל תו תקן ישראלי

EL 715-6x3-08 :20 2.22. מק"ט

4.00260.001,040.00יח'

6.00290.001,740.00יח'כנ"ל אך מתאים לתקרות גבוהות02.98.003.0028

02.98.003.0029- EL-723 מסוג LED גוף תאורת שלט יציאת חירום
רוני 1 כולל חצי הכוונה במידת הצורך של חברת

EL 723- אלקטרולייט, דו תכלתי עם בדיקה עצמית
08 זמן תאורה בחירום180 דקות בעל תו תקן

ישראלי 20 2.22 מק"ט. כולל התאמה של שלט
היציאה להתקנה בתאטרון/אולם קולנוע חשוך

6.00280.001,680.00יח'

גוף תאורה LED מסוג HERO בהספק של אלתם עין02.98.003.0100
השופט בהספק 100W. בגוון אור 4000K. צבעית
הגוף בגוון לבחירת האדריכל. IP65. המחיר כולל

דרייבר DALI מאושר תאגידדאלי עולמי לרבות
פונקציות עמעום

24.002,100.0050,400.00יח'
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לוחות חשמל02.98.004

4.00100.00400.00יח'מפסק בורר 3 מצבים כולל מצב 02.98.004.06010

אביזרים02.98.005

לוחון הדלקות הכולל לחצנים ונוריות חיווי. מחווט הן02.98.005.0040
לממסרי צעד והן לאינדיקציה להפעלת התאורה

בלחצן, כמות הלחצנים בהתאם לתוכנית. עשוי בתאי
C.I, עבור אולםספורט ואולם רב תכליתי

1.008,000.008,000.00קומפ

גלאי 360 מעלות להתקנה על תקרה אקוסטית הכולל02.98.005.0250
חיישן רמת הארה ב LUX חיישן נוכחות והפעלה ל 2
OS-420P ערוצים אחד תאורה והשני מיזוג. כדוגמת

של חברת אלקטרוזןהניתן לכיוונון של 60 דקות
לפחות מק"ט : OS-420P. באחריות הקבלן לחווט

מגע יבש למע' פיקוד מזגנים. המחיר כולל חיווט
וחיבור מושלם של הגלאי למערכת התאורה בהתאם

לפרט מצורף

6.00320.001,920.00יח'

ביצוע נק' פיקוד לגלאי כולל חיווט ומגען, המחיר כולל02.98.005.0260
קופסא והתקנה על תקרת בטון בהתאם לתכנית כולל

חיווט לבקר מיזוג בתיאום מול קבלן מיזוג ובאישור
יועץ מיזוג

6.00350.002,100.00קומפ

הארקות והגנות02.98.006

נק' הארקה למתקנים כגון מי קר הכוללים גיד הארקה02.98.006.0110
מפה"פ ועד למיקום המתקן בהתאם לפרט, יכיל
קופסא שוודית וחבק הארקה "4 או/ו "6 כנדרש
(קטרים קטנים יותר כלולים במחירי המוליכים)

1.00120.00120.00יח'

נקודת הארקה לתקרה אקוסטית בחוט 10 ממ"ר כולל02.98.006.0140
גישור בין השדות.

8.0030.00240.00קומפ

נקודות ושונות02.98.007

נקודה לגלאי עשן \ אביזר גילוי אש בצינור 16 מ"מ02.98.007.0170
וכבל מוצלב 4X0.8 ממ"ר מוגן אש, החיווט ייתבצע

CLASS A אך ורק בהתאם לשיטת חיווט

42.00210.008,820.00נק'

כללי02.98.009

איטום גזים מאושר תקן הג"א כדוגמת RDS בקוטר 02.98.009.00806
צול. המחיר כולל מתאמים, טבעות , חומר איטום

ואישור תקינות ע"י מעבדה מוסמכת.

4.003,650.0014,600.00קומפ

130.0010.001,300.00מ"רצביעת תעלות פח מחורץ בגוון עפ"י בחירת האדריכל02.98.009.0170
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קופסאת חיבורים חסינת אש לחיווט מושלם של מנוע02.98.009.0255
החלון בהתאם לתקן ישראלי, קופסא מפח חסין אש

כולל מהדקי חרסינה, על הקופסא לשאת תו תקן.

8.00320.002,560.00יח'

לוח תוצאות תקני הכולל שעון זמן, תוצאות עבירות02.98.009.0500
קבוצה, גודל אותיות 15 ס"מ לפחות בעל נוריות

LED, מיועד למשחקי כדור סל, כדור עף וכדור יד
כולל פיקוד אלחוטי\ קווי שיונח בעמדת השופטים.

כדוגמת ספורט הדרום או שווה ערך

1.0045,000.0045,000.00קומפ

מערכת בקרה מוחשבת, מפוקדת בקר מתוכנת הכלול02.98.009.0510
במחיר ומשולבת עם מסך מגע צבעוני בגודל שלא

יפחת מ 7 אינץ', קלה ונוחה לתפעול. המערכת
תיהיה מאובטחת הן ע"י מפתח והן ע"י אבטחת

תוכנה. לרבות ביצוע תכנות, עלות התוכנה והבקרים
כלולים מחיר. הפעלת המתקנים נעשית ע"י בחירת

המתקן המתאים להפעלה, קבלת חיווי הבחירה
ואפשרות הרמה או הורדה מבוקרת. המערכת ובדת

בזרם מוך לבטיחות. המערכת תתממשק ללוח חשמל
מתאים להפעלה נוחה ובטיחותית של מתקני הספורט
השונים. הבקר מותקן לוח החשמל פיקוד סלים כחלק

ממחיר יחידה. המערכת כוללת מפסק חירום
אינטגראלי, זמן השהייה, ופיקוד מפתח למורשים

בלבד. כדוגמת ספורט הדרום או שווה ערך

1.0045,000.0045,000.00קומפ

לוח פיקוד סלים קומפלט לרבות ממסרים וכל הנדרש02.98.009.0520
לרבות מבנה לוח בהתאם לדרישות ספורט הדרום

1.0012,500.0012,500.00קומפ

חיבור נקודות הכח והפיקוד ללוח אשר יסופק ע"י02.98.009.0660
ספק מתקני הספורט ולמתקני הספורט המתוכננים

בצורה מושלמת. לפי התוכניות ולפי הצורך בתיאום
מושלם מול הספק

1.004,500.004,500.00קומפ

220,520.00סה"כ לעבודות חשמל ותקשורת

תקשורת מחשבים עת"א02.99

מערכות תקשורת ומחשוב עת"א02.99.001

02.99.001.0140ARUBA מבואות דוגמת דגם HP 24 מתג מנוהל
J9773A

2.006,000.0012,000.00קומפ

12,000.00סה"כ לתקשורת מחשבים עת"א

2,395,662.10סה"כ לאולם התעמלות
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פיתוח ותשתיות03

עבודות בטון יצוק באתר03.02

מצעים לעבודות בטון03.02.011

מצע ארגזי קרטון כוורת עטופים בפוליאתילן בגובה03.02.011.0070
20 ס"מ מתחת למרצפים

25.0050.001,250.00מ"ר

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות03.02.012

ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)03.02.012.0400
במידות שונות

0.751,400.001,050.00מ"ק

מרצפים ורצפות03.02.050

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים03.02.050.0060
על מצע או על הקרקע בעובי 25 ס"מ (המצע נמדד

בנפרד)

25.00236.005,900.00מ"ר

קירות בטון03.02.061

קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי03.02.061.0030
20 ס"מ

6.001,440.008,640.00מ"ק

חגורות בטון03.02.072

חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות03.02.072.0040
על קירות ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים

1.001,580.001,580.00מ"ק

חגורות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)03.02.072.0070
במידות 10/20 ס"מ

0.502,130.001,065.00מ"ק

תוספת מחיר לבטון מעל ב-20 ועבור דרגות03.02.096
חשיפה

0.75115.0086.25מ"קתוספת עבור בטון ב-50 במקום ב-03.02.096.003030

פלדת זיון03.02.100

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים03.02.100.0011
והאורכים לזיון הבטון

1.505,730.008,595.00טון

28,166.25סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות בניה03.04

עבודות הבנייה כוללות חגורות אופקיות ואנכיות,
לרבות ברזל הזיון שבהן

בניה בבלוקי בטון03.04.010
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50.00201.0010,050.00מ"רקירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ03.04.010.0040

10,050.00סה"כ לעבודות בניה

נגרות אומן ומסגרות פלדה03.06

דלתות פלדה ומשקופי פח03.06.031

פריט מס' 0060 יהיה לפי פרט האדריכל, וללא מילוי03.06.031.0059
פוליאוריטן או צמר סלעים.

0.000.000.00הערה

דלת רפפות חד כנפית מפח מגולוון פתיחה צירית03.06.031.0060
במידות 80-100/210 ס"מ עם רפפה משולבת בחלק

התחתון או העליון של הדלת ומילוי פוליאוריטן או
צמר סלעים, צביעה בתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע

בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת

2.002,460.004,920.00יח'

עבודות מסגרות03.06.090

5. מחירי עבודות המסגרות כוללים (אלא אם צויין
אחרת בסעיף): גילוון באבץ חם, צביעה בשתי שכבות

צבע יסוד בתנור וצביעה בשתי שכבות צבע עליון
בתנור או באתר. פירזול - כולל ידיות ממתכת מצופה

כרום, ניקל.

1.001,700.001,700.00יח'חלון רפפה במידות 155+275/50 ס"מ עפ"י פריט 03.06.090.011017

1.002,500.002,500.00יח'דלת רפפה במידות 120/210 ס"מ עפ"י פריט 03.06.090.012018

דלת רפפה דו כנפית במידות 180/210 ס"מ עפ"י03.06.090.0130
פריט 19

1.003,800.003,800.00יח'

15.00175.002,625.00מ'צינור הגנה מפלדה מגלוונת קוטר 3" על פי התוכניות03.06.090.0131

3.001,000.003,000.00מ'תעלת ניקוז לרבות מכסה רשת עפ"י התוכניות03.06.090.0132

18,545.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני חשמל03.08

נקודות מאור03.08.001

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות03.08.001.0010
N2XY/FR בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת

ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר
מהלוח עד היציאהמהתקרה או הקיר ועד המפסקים,
מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או

צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת
מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור

נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה

5.00152.00760.00נק'
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בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות03.08.007

בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 250X3 אמפר03.08.007.0030
עד 910 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור

הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת
המדידות

1.002,500.002,500.00קומפ

סריקה תרמוגרפית לאיתור ליקויים במערכות חשמל03.08.007.0080
והגשת דו"ח מפורט. הסריקה תבוצע בליווי וסיוע של
קבלן החשמל או חשמלאי נציג המזמין. המחיר לי"ע

1.002,400.002,400.00י"ע

איטום מעברים נגד אש03.08.008

איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש או איטום כנגד03.08.008.0011
דליפת גז כיבוי אש למשך שעתיים, בשטח עד 0.2

מ"ר של מעבר תעלת כבלי חשמל או תקשורת.
האיטום ייעשה ע"י השמת צמרסלעים או לוח חסין
אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "איטומסט FR" או

"PILOCOAT FIRESEAL" או "JBK ACRYLIC" או
"FLAMMOPLAST" או ש"ע. המדידה לפי יח' פתח

ברוטו

1.00120.00120.00יח'

איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש למשך שעתיים,03.08.008.0024
בשטח מעל 0.2 מ"ר של מעבר עד 3 תעלות כבלי

חשמל או תקשורת. האיטום ייעשה ע"י השמת צמר
סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג

"PILOCOAT FIRESEAL" או "JBK ACRYLIC" או
"FLAMMOTECT-A" או ש"ע. המדידה לפי שטח

הפתח ברוטו (כל תעלה נוספת מעל 3 תעלות וציפוי
כבלים ימדדו בנפרד)

1.00580.00580.00מ"ר

חפירות ובסיסי בטון03.08.011

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 03.08.011.008080
ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי

סימון, כיסוי והידוק סופי

200.0062.0012,400.00מ'

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 03.08.011.010080
ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי

סימון, כיסוי והידוק סופי

20.0070.001,400.00מ'

חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 03.08.011.0150100
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי

והידוק סופי

30.0070.002,100.00מ'

חפירה של תעלות לכבלים בעבודת ידיים, לרבות03.08.011.0300
מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

10.00120.001,200.00מ"ק

תוספת עבור ניסור מדרכת בטון לצורך הנחת צנרת03.08.011.0560
והחזרתה למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה,

ברוחב 40 ס"מ

15.00100.001,500.00מ'
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תאי בקרה03.08.012

תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ03.08.012.0010
לרבות חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5

טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית

4.001,000.004,000.00יח'

תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ03.08.012.0020
לרבות חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5

טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית

5.001,590.007,950.00יח'

תוספת לנ"ל עבור מכסה מתאים ל- 40 טון, במקום03.08.012.0030
מכסה מתאים ל- 12.5 טון

4.00460.001,840.00יח'

חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים לרבות חפירה,03.08.012.0200
חציבת פתח לצנרת עד "8 קוטר, סתימת הפתח

בבטון והחזרת השטח לקדמותו

1.00490.00490.00קומפ

גומחות בטון ללוחות מונים03.08.013

גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות03.08.013.0030
פנים 200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ לרבות

חפירה והתקנה

3.003,650.0010,950.00יח'

תאי בקרה "בזק"03.08.014

תא בקרה תיקני של "בזק" מס' P במידות פנים03.08.014.0020
61/61 ס"מ וגובה חוץ 95 ס"מ, לרבות

חפירה/חציבה, ללא מכסה

1.001,680.001,680.00יח'

צנרת חשמל פלסטית03.08.021

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר03.08.021.0100
20 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם

נדרש), קופסאות וחומרי עזר

300.005.901,770.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר03.08.021.0110
25 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם

נדרש), קופסאות וחומרי עזר

250.008.002,000.00מ'

צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 50 מ"מ,03.08.021.0178
סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

200.0019.003,800.00מ'

צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 160 מ"מ עובי03.08.021.0210
דופן 7.7 מ"מ עם חבל משיכה

120.0097.0011,640.00מ'

צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 32 מ"מ,03.08.021.0330
גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי

עזר

150.0015.002,250.00מ'
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צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה עבור03.08.021.0400
קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5

360.0016.505,940.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם03.08.021.0500
חבל משיכה

80.0012.00960.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם03.08.021.0510
חבל משיכה

110.0016.001,760.00מ'

תעלות כבלים03.08.023

תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח03.08.023.0004
מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על
מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי

ברזל, קשתות, זוויות,הסתעפויות, תמיכות, מתלים,
מחברים ומהדקי הארקה

130.00155.0020,150.00מ'

תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח03.08.023.0005
מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על
מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי

ברזל, קשתות, זוויות,הסתעפויות, תמיכות, מתלים,
מחברים ומהדקי הארקה

50.00200.0010,000.00מ'

תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח03.08.023.0006
מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על
מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי

ברזל, קשתות, זוויות,הסתעפויות, תמיכות, מתלים,
מחברים ומהדקי הארקה

160.00230.0036,800.00מ'

תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח03.08.023.0020
מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על

מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי
ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים,

מחברים ומהדקי הארקה

100.0093.009,300.00מ'

03.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X6 ממ"ר03.08.031.0170
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

40.0027.001,080.00מ'

03.08.031.03154X120 בחתך (XLPE) N2XY כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות

או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

340.00247.0083,980.00מ'

03.08.031.03604X240 בחתך (XLPE) N2XY כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות

או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

15.00490.007,350.00מ'
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מוליכי נחושת מבודדים03.08.034

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 ממ"ר עם בידוד03.08.034.0080
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות,

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

20.0032.00640.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 120 ממ"ר עם בידוד03.08.034.0120
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות,

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

20.0082.001,640.00מ'

מוליכי נחושת גלויים03.08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים03.08.035.0030
בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

40.0026.001,040.00מ'

מופות03.08.036

2.00654.001,308.00יח'מופה מתכווצת לכבל עד 4X240 ממ"ר מוגנת מים03.08.036.0100

כבלים חסיני אש03.08.037

כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך03.08.037.0540
3X2.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים

למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות

200.0016.003,200.00מ'

כבלי טלפון03.08.038

כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות03.08.038.0080
"בזק" 20X2X0.6, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

160.0030.004,800.00מ'

הארקות והגנות אחרות03.08.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת03.08.040.0010
בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית

בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים

6.00303.001,818.00יח'

שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה03.08.040.0020
להתקנה במדרכה

3.00430.001,290.00יח'

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות03.08.040.0036
4X40X600 מ"מ

1.00625.00625.00יח'

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות03.08.040.0038
10X60X1000 מ"מ

1.00888.00888.00יח'

גשר הארקה תקני על מונה מים לרבות שלות תקניות03.08.040.0100
ושלט "הארקה לא לנתק"

1.00100.00100.00יח'
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נקודת הארקה במוליך 10 ממ"ר לאלמנט מתכתי או03.08.040.0200
לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות
בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל,

שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה

1.0042.0042.00נק'

נקודת הארקה במוליך 25 ממ"ר לאלמנט מתכתי או03.08.040.0220
לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות
בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל,

שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה

1.0047.0047.00נק'

נקודת הארקה במוליך 35 ממ"ר לאלמנט מתכתי או03.08.040.0230
לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות
בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל,

שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה

1.0057.0057.00נק'

03.08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים03.08.061.0135
וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי

צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס
הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד

A630X3

5.004,600.0023,000.00מ"ר

03.08.062C מא"זים אופיין

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי,03.08.062.0060
כושר ניתוק 10 קילואמפר

6.0048.00288.00יח'

03.08.062.0130C 10, אופיןKA 2X4A עד X2A2 3.00158.00474.00יח'מא"ז

03.08.062.014010KA 2X32A עד X6A2 2.00150.00300.00יח'מא"ז

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר תלת03.08.062.0250
קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר

2.00192.00384.00יח'

מאמ"תים03.08.063

מאמ"תים עד 3X400 אמפר כושר ניתוק 03.08.063.008050
קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה

2.004,780.009,560.00יח'

מאמ"תים עד 3X630 אמפר כושר ניתוק 03.08.063.009050
קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה

2.006,300.0012,600.00יח'

תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X400 אמפר עבור הגנה03.08.063.0340
אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)

2.00510.001,020.00יח'

תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X630 אמפר עבור הגנה03.08.063.0350
אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)

1.00710.00710.00יח'

סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד03.08.063.0600
A3X630

3.00300.00900.00יח'

ישראל שריג שרותי הנדסה 03-9414478
בית ספר ברנר גבעתיים

V7 2021 ביה"ס ברנר גבעתיים
01/07/2021

עמוד
449

יוצר המסמך: ישראלהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il ישראל שריג שרותי הנדסה 03-9414478מספר פנימי: 19244אתר דקל

449

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1.00950.00950.00יח'חיגור מכני בין מפסקים בגודל עד 3X630 אמפר03.08.063.0870

מערכת החלפה אוטומטית הכוללת שני מאמ"תים03.08.063.0920
ממונעים 3X630 אמפ, כושר ניתוק 36KA מותקנים
על פלטה מקורית, לרבות סלילי הפסקה, חיגור מכני

וחשמלי ומגעי עזר (לאכולל בקר החלפה)

1.0015,300.0015,300.00יח'

ממסרים ומגענים03.08.066

1.0095.0095.00יח'ממסר פיקוד נשלף - 8 פינים03.08.066.0010

1.0040.0040.00יח'בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים03.08.066.0020

ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם03.08.066.0230
A תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או

גוויס המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

1.00330.00330.00יח'

פחת משולב אינטגרלי למאמ"תים לזרם עד 03.08.066.0382400
אמפר

2.003,460.006,920.00יח'

פחת משולב אינטגרלי למאמ"תים לזרם עד 03.08.066.0384630
אמפר

1.004,800.004,800.00יח'

3.00420.001,260.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR12.5, עם נגדי פריקה03.08.066.0800

3.00600.001,800.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR20, עם נגדי פריקה03.08.066.0820

נתיכים ומנתקי מבטיחים03.08.068

מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד 160 אמפר (גודל03.08.068.0060
(00

3.0033.0099.00יח'

מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד 250 אמפר (גודל03.08.068.0070
(1

3.0060.00180.00יח'

3.00182.00546.00יח'בסיס משולש למבטיחי סכין עד 160 אמפר03.08.068.0120

3.00392.001,176.00יח'בסיס משולש למבטיחי סכין עד 250 אמפר03.08.068.0130

שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי03.08.069
מדידה

3.00310.00930.00יח'קבל גלילי תלת פזי 10 קוא"ר03.08.069.0230

3.00470.001,410.00יח'קבל גלילי תלת פזי 15 קוא"ר03.08.069.0240

1.001,480.001,480.00יח'בקר פיקוד קבלים ל-8 דרגות03.08.069.0330

ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 2 יציאות דוגמת03.08.069.0379
B2 556 - ISO מצג בקרה

1.00310.00310.00יח'
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ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 4 יציאות דוגמת03.08.069.0380
B4 556 - ISO מצג בקרה

1.00680.00680.00יח'

1.00130.00130.00יח'לחצן הפסקה ננעל03.08.069.0480

1.00185.00185.00יח'משנה זרם עד 600/5 אמפר03.08.069.0640

3.0068.00204.00יח'מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד03.08.069.0710

2.00110.00220.00יח'3 מנורות סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד03.08.069.0715

03.08.069.07303PH+O) 100) רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים
C+B קילואמפר

1.003,100.003,100.00יח'

359,526.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח03.09

טיח פנים03.09.011

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים03.09.011.0010
מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

15.0090.001,350.00מ"ר

טיח חוץ03.09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה03.09.021.0010
תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה

שחורה

65.00127.008,255.00מ"ר

טיח חוץ על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 03.09.021.012022
ס"מ, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

20.0065.001,300.00מ'

10,905.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי03.10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה03.10.031

האריחים יהיו מסוג "פול בודי"

03.10.031.0540R11 ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג
במידות 30/30 ס"מ עובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 80

ש"ח/מ"ר

25.00243.006,075.00מ"ר

חיפוי קירות03.10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה03.10.050.0010
במידות 20/20 ס"מ או 30/60 ס"מ, מחיר יסוד 45

ש"ח/מ"ר

35.00218.007,630.00מ"ר

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי03.10.090
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פרק 100 בדקל

4.0056.00224.00מ'פרופיל סף קצה מאלומיניום ברוחב עד 40 מ"מ03.10.090.0300

13,929.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה03.11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס03.11.011

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס03.11.011.0200
במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל"

או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע

15.0028.50427.50מ"ר

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס03.11.012

שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין03.11.012.0180
על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6

ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט
ע"ג תשתית שליכט מיישר (הנמדדת בנפרד במידה

ונידרש)

65.0090.005,850.00מ"ר

6,277.50סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום03.12

מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן03.12.004

0.00סה"כ לעבודות אלומיניום

עבודות אבן03.14

עיבוד פתחים בקירות מחופים03.14.060

חיפוי אדני חלונות (ספים) ברוחב עד 30 ס"מ בלוחות03.14.060.0010
אבן מלוטשת "הונד", בעובי 3 ס"מ, עם שן עליונה

בחתך 2/2 ס"מ ושיפוע לניקוז המים

4.00320.001,280.00מ'

עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה03.14.100

חיפוי נדבכי ראש (קופינג) מעל מעקות בלוחות03.14.100.0040
אבן/שיש מנוסרים בעובי 3 ס"מ רוחב עד 30 ס"מ,
בקיבוע יבש. מחיר יסוד לאבן/שיש 120 ש"ח/מ"א

15.00320.004,800.00מ'

6,080.00סה"כ לעבודות אבן

תשתיות תקשורת03.18

תשתית אופטית03.18.050
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כבל אופטי 24 סיבים להתקנה חיצונית עילית או03.18.050.0048
תת"ק, micron Multi mode OM4 50/125, כולל

שיריון פלדה ומילוי ג'ל בתוך ובין הצינוריות, חיזוקי
"כבלר" וציפוי Pכולל אספקה, התקנה, בדיקה ושילוט

VC, מוגן UV במבנה Loos Tube.

140.0048.006,720.00מ'

VC, מוגן UV במבנה Loos Tube.

6,720.00סה"כ לתשתיות תקשורת

מסגרות חרש03.19

מסגרות חרש03.19.010

קונסטרוקצית פלדה הכוללת מסבכים מצינורות פלדה03.19.010.0012
עגולים, רבועים ומלבניים או זוויתנים בעובי דופן

מעל 2.0 מ"מ ועד 4.0 מ"מ וכן פחי קשר, פחי עיגון
וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וצבע יסוד

סינטטי, לכמות מעל ל-5 טון

0.8018,200.0014,560.00טון

תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי03.19.010.0060
שכבות צבע עליון סינטטי, המדידה לפי טון פלדה

0.802,100.001,680.00טון

0.802,600.002,080.00טוןתוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה03.19.010.0064

סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים03.19.030

השלמות סיכוך בפלשונגים (סוגר גמלון, פינה וכו')03.19.030.0040
בפח ישר בעובי 0.6 מ"מ ומכופף בזווית עד °180

ובפריסה עד 50 ס"מ, מגולוון וצבוע

25.0085.002,125.00מ'

מזחלה מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ ובפריסה של עד03.19.030.0070
1250 מ"מ

7.00350.002,450.00מ'

פנל מבודד לסיכוך גגות בעובי 80 מ"מ, עמיד אש03.19.030.0341
בהתאם לבדיקות היצרן. הפנל עשוי מפח טרפזי

עליון ותחתון בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע
לבן (RAL 9016) בצידו החיצוני ובצבע בסיס בצידו

הפנימי (לכיוון המילוי), עם בידוד צמר סלעים
במשקל 120 ק"ג/מ"ק עם סיבים אנכיים

35.00270.009,450.00מ"ר

32,345.00סה"כ למסגרות חרש

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים03.23
ולדיפון

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה03.23.010

כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 40 ס"מ03.23.010.0010
ובעומק עד 10 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי

חפירה

48.00150.007,200.00מ'

פלדת זיון03.23.100
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מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים03.23.100.0010
והאורכים לזיון הבטון בכלונסאות

0.505,730.002,865.00טון

סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים
ולדיפון

10,065.00

הריסות ופירוקים03.24

הערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקים03.24.001

1. תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד
לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת

החוברת, כמו כן לחישוב בתחילת חלק ג' עבור
תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של הבניה)

ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה.

הריסת יסודות, קורות, עמודי יסוד, קורות יסוד03.24.010
וקירות מסד מבטון

3.00910.002,730.00מ"קהריסת קורות יסוד מבטון, לרבות חיתוך הזיון03.24.010.0040

הריסת מבנה קשיח03.24.082

הריסת מבנה בן קומה אחת בשלמות, עשוי בלוקים03.24.082.0400
ובטון אך עם גג קל וללא תקרת בטון, ריק מתכולה,

לרבות הריסת יסודות, בשטח כולל מעל 15 מ"ר ועד
20 מ"ר

1.006,500.006,500.00קומפ

9,230.00סה"כ להריסות ופירוקים

ריהוט וציוד מורכב בבנין03.30

ציפוי וסימון מגרשי ספורט03.30.025

ציפוי מגרש בספורט-קוט אקרילי, מבוצע בשכבות03.30.025.0100
בהתאם להנחיות היצרן, לרבות ניקוי יסודי של

המגרש לפני ביצוע הציפוי

480.0040.0019,200.00מ"ר

סימון מגרש כדורסל במגרש - מבוצע בנפרד מציפוי03.30.025.0210
המגרש

1.002,500.002,500.00יח'

21,700.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

מערכות גילוי וכיבוי אש03.34

אביזרים לרכזת ממוענת03.34.012

03.34.012.0020- ADDRESSABLE גלאי עשן אופטי (למערכת
ממוענת)

1.00360.00360.00יח'

360.00סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש
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פיתוח נופי03.40

הערות כלליות לפרק 40 פיתוח נופי03.40.001

7. סעיפים שבהם מצויין "עבודה/התקנה בלבד"
כוללים את העבודה לרבות חומרי העזר (חומר שחור

וכד') הדרושים להשלמת הפריט במקומו הסופי
בפרויקט. אספקת הפריט (אריחי ריצוף וכד') תבוצע

ע"י המזמין.

8. כל המחירים (אלא אם צויין בסעיף "עבודה/התקנה
בלבד") כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים

בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן
עבודות פיתוח וסלילה.

ריצוף באבנים משתלבות03.40.053

הערות: 1. פירוק והרכבה מחדש של אבנים
משתלבות - ראה תת פרק 51.010.

2. סעיפי ריצוף באבנים משתלבות כוללים את שכבת
החול בעובי 5 ס"מ, ואינם כוללים את הידוק השתית,

מצע וחגורת בטון, שימדדו בנפרד.
3. סעיפי הריצופים בגוון צבעוני אינם כוללים צבע

כחול וירוק.
4. סעיפי ריצוף באבן - ראה תת פרק 14.080.

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות03.40.053.0312
במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ,

לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על
בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני

קוקטייל

270.00125.0033,750.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, מלבניות03.40.053.0321
במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ,

לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על
בסיס מלט אפור

30.00132.003,960.00מ"ר

תוספת למחירי הריצוף (מכל סוגי שהוא) עבור03.40.053.3020
הגבהת המילוי המתוכנן ע"י שכבת חול, לרבות

הידוק

4.00195.00780.00מ"ק

אבני שפה וגן, אבני תיחום03.40.054

1. סעיף 40.054.0252 מתייחס לרביעיית עמודי03.40.054.0001
סיינה/ונציה במידות 60.5/15/25 ס"מ בגוון כלשהו.

2. סעיף 40.054.0850 מתייחס לרביעיית עמודי
סיינה/ונציה במידות 60.5/15/40 ס"מ בגוון כלשהו.

0.000.000.00הערה
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אלמנט שוקת לניקוז מרזב במידות 35/10/45 ס"מ03.40.054.0110
ו/או 30/10/45 ס"מ, לרבות תושבת בטון, גוון אפור

3.0094.00282.00יח'

אבן שפה כביש דגם "חריש" או "עירון" או ש"ע03.40.054.0252
במידות 20/25/100 ס"מ ו/או 20/25/50 ס"מ, לרבות
יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

30.00103.003,090.00מ'

אבן גן דגם "עמית" או ש"ע ברוחב 15 ס"מ ובגובה03.40.054.0850
60 ס"מ (במידות 60/15/30 ס"מ), לרבות יסוד

ומשענת בטון, גוון אפור

30.00203.006,090.00מ'

תיחום גומות וסריגים לעצים03.40.056

מתייחס לגומה לעץ מרובעת עשויה מ-4 אבנים03.40.056.0001
מחורצות

0.000.000.00הערה

תיחום גומות לעצים מ - 4 אבנים טרומיות במסגרת03.40.056.0030
מרובעת במידות חוץ 100/100/10 ס"מ ומידות פנים

80/80 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

1.00550.00550.00קומפ

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון03.40.061

יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, עובי מ-20 ס"מ03.40.061.0071
עד 30 ס"מ ורוחב עד 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60

ק"ג למ"ק)

2.001,600.003,200.00מ"ק

קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי03.40.061.0101
20 ס"מ ובגובה מ- 2.01 ועד 7.0 מ', לרבות תפרים
ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 60

ק"ג למ"ק)

4.001,890.007,560.00מ"ק

תוספת לקיר תומך עבור גמר בבטון חשוף חלק03.40.061.0109
ובתבניות מיוחדות

14.0060.00840.00מ"ר

קירות כובד וגדרות בטון03.40.070

קיר גדר מבטון מזויין ב-30 בעובי עד 20 ס"מ03.40.070.0085
ובגובה עד 1.5 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג

למ"ק) ולא כולל יסוד

1.00440.00440.00מ"ר

60,542.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה03.41

הערות כלליות לפרק 41 גינון והשקיה03.41.001

2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט
כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני

המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.
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4. מחירי הנטיעה והשתילה כוללים אחריות לקליטה
וטיפול במשך 60 יום.

5. בורות לנטיעה בגדלים המתאימים ומילויים
באדמה גננית, כלולים במחירי השתילה והנטיעה.

7. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח
ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי

קבלן גינון והשקיה.

עיבוד הקרקע ואדמת גן03.41.011

אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח - בכמויות קטנות:03.41.011.0200
עד 10 מ"ק במשאית אחת או עד 20 מ"ק בשתי

משאיות

1.0090.0090.00מ"ק

חול דיונות נקי ומתוק למגרשי כדורגל, או כל מקום03.41.011.0300
אחר לפי הנחיות המפקח

4.00170.00680.00מ"ק

נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר03.41.020

הערה: עץ בוגר - עץ שגובהו 2 מטרים לפחות מעל
פני הקרקע וקוטר גזעו (הנמדד בגובה 130 ס"מ מעל
פני הקרקע) הוא 10 ס"מ לפחות. עץ קטן גובהו עד 4

מ', עץ בינוני גובהו מעל 4 מ' ועד 7 מ', עץ גדול
גובהו מעל 7 מ' ועד 10 מ', עץ ענק גובהו מעל 10

מ'.

עצים ממיכל (100 ליטר) "גודל 9" בקוטר גזע "03.41.020.01903
מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות

מחוטאות ו- 50 ליטר קומפוסט לעץ

1.00600.00600.00יח'

צנרת השקיה03.41.070

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך,03.41.070.0140
קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל

פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

26.0010.40270.40מ'

שרוול מצינור פוליאתילן דרג 6 קוטר 75 מ"מ, לרבות03.41.070.0690
חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון

26.0055.001,430.00מ'

שלוחות טפטוף03.41.080

טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 03.41.080.01006
טפטפות אינטגרליות מתווסתות, במרווחים של 30

ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר
פלסאון

1.0030.0030.00יח'

מייצב (לשלוחות או טבעות טפטף לקרקע) עשוי03.41.080.0200
ממוט ברזל מגולוון קוטר 6 מ"מ בצורת U ובאורך 40

ס"מ

3.004.0012.00יח'
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ראשי מערכת03.41.099

הסעיף הנ"ל כולל חיבור למקור מים להשקיה מצינור03.41.099.0001
מים קיים, כולל חפירה, גילוי הצנרת, מגופים, הכל

לפי דרישות ספק המים.

0.000.000.00הערה

הפעלה קוטר "2 לרבות מגוף הידראולי מברונזה,03.41.099.0160
התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת

1.001,000.001,000.00יח'

4,112.40סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר03.42

ספסלים, שולחנות וביתנים03.42.020

נגיש- ספסל עם בסיס בטון טרום, מושב ומשענת03.42.020.0546
העשויים יצקת ברזל ושלבי עץ במידות 180/57 ס"מ

ובגובה 79 ס"מ, דגם "אפק עץ עם משענת" תוצרת
"שחם אריכא" או ש"ע, בטון בגוון לבן או צבוע

2.002,390.004,780.00יח'

מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים03.42.030

מעמד אופניים דגם "סלילון" תוצרת "אי.אם.שגב" או03.42.030.0865
ש"ע, עשוי כספירלה מצינור פלב"מ (נירוסטה) או

מצינור פלדה מגולוון צבועה בתנור, בקוטר 32 מ"מ
מעוגל לצורת קפיץ

3.002,835.008,505.00יח'

אשפתונים ומסתורי אשפה03.42.041

אשפתון עגול ממתכת ובטון לרבות מכסה נירוסטה03.42.041.0090
בגובה 66 ס"מ ומיכל מפח מגולוון בנפח 40 ליטר,

דגם "יסמין" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע

1.001,470.001,470.00יח'

4.002,000.008,000.00יח'אספקת פח אשפה ירוק 770 ליטר03.42.041.1030

6.00700.004,200.00יח'אספקת פחי אשפה כחולים/כתומים 360 ליטר03.42.041.1031

תחזוקת מתקני משחק03.42.065

0.000.000.00הערהמתייחס לשולחנות טניס03.42.065.0001

3.00700.002,100.00קומפפירוק מתקן משחק ופינויו לאתר מורשה ע" המזמין03.42.065.0011

3.001,400.004,200.00קומפהתקנה בלבד של מתקן משחק03.42.065.0021

0.000.000.00הערההסעיף הנ"ל מתייחס למגרש הספורט03.42.065.0219

פירוק זהיר של מתקני ספורט כגון: עמוד כדורסל,03.42.065.0220
קטרגל וכדומה, והתקנתם מחדש לפי הוראות

המפקח. (ההתקנה תהיה באישור קונסטרוקטור ויועץ
בטיחות)

4.001,800.007,200.00יח'
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40,455.00סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

גידור03.44

הערות כלליות לפרק 44 גידור03.44.001

3. הגלוון הינו לאחר ייצור, בטבילה באבץ חם.

מעקות יותקנו לפי הנחיות ת"י 1142, 2142, 4273.

גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות03.44.013

הערות: 1. הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור
לפי ת"י 918 וצבועים בתנור, לרבות יסודות בטון

בודדים מותאמים למידות וגובה הגדרות.
2. המחירים שלהלן מתייחסים לביצוע עבודות של

גדרות או מעקות שאורכם הכולל (מסוגים שונים) הינו
50 מ"א לפחות.

גדר רשת דגם "מיטל" או "תחום חלקה" או "מרובע"03.44.013.0044
או ש"ע בגובה 2.0 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 50/5

מ"מ או מפרופיל מכופף 40/20/2 מ"מ, פינות
מרובעות או עגולות, רשת מרותכת במשבצות

50/150/4.5,5.0 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2
מ"מ או מצינור קוטר "2 ועובי 2 מ"מ כל 2.16 מ',

לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון
בודדים

2.00580.001,160.00מ'

מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים03.44.021
ציבוריים

מעקה הגנה לגינון דגם "ג'ולי" או ש"ע בגובה 0.5 מ',03.44.021.0210
לרבות יסודות בטון בודדים במידות 30/30/40 ס"מ

2.00365.00730.00מ'

מעקות לבניה פרטית ורוויה03.44.022

הערה: המעקות ומאחזי יד מגולוונים באבץ חם לאחר
הייצור לפי ת"י 918 וצבועים בתנור לרבות יסודות

בטון במידות 40/40/40-50 ס"מ.

מאחז יד מצינור קוטר 42 מ"מ דגם "אוהד" או ש"ע03.44.022.0210
בגובה 95 ס"מ המעוגן לקירות או מעקות קיימים ע"י

מחבר תואם. מאחז היד מגולוון וצבוע

9.00270.002,430.00מ'

4,320.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות03.51

עבודות הכנה ופירוק03.51.010
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1. כל מחירי עבודות ההריסה, הפירוק, הניסור וכו'
כוללים סילוק הפסולת למקום המאושר לכך ע"י

הרשויות המקומיות למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר
(להטמנה או תחנת מעבר הקרובה ביותר), לפי

הוראת המפקח. המחיר אינו כולל תשלום אגרות
שפיכה. עבור אגרות שפיכה ישולם לקבלן בהתאם
לקבלות שיציג ויאושרו ע"י מזמין העבודה או לפי
הנחיות אחרות שיקבע היזם בחוזה לפני תחילת

העבודה.

2. האלמנטים המפורקים הראויים לדעת המפקח
לשימוש חוזר, יפורקו בזהירות מירבית, כדי למנוע
פגיעה בשלמותם, ויאוחסנו בשטח האתר, במחסן

שברשות המזמין.

3. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח
ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי

קבלן ראשי.

1. פירוק אבני גן, מדרגות ריצופים כולל מכל סוג

2. פירוק ספסלים כולל ספסל מכל סוג

ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה03.51.010.0060
ועשבי בר

340.001.30442.00מ"ר

התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ03.51.010.0220
לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק

והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים

2.00450.00900.00יח'

פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 ס"מ ועד 03.51.010.040120
ס"מ

50.0016.00800.00מ"ר

38.0012.00456.00מ'ניסור קצה אספלט בעובי עד 10 ס"מ03.51.010.0432

50.0016.00800.00מ'פירוק אבני שפה ופנויין03.51.010.0440

פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לשימוש חוזר, לרבות03.51.010.0465
שכבת מצע חול 5 ס"מ

330.0023.007,590.00מ"ר

פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת03.51.010.0466
חול במידה ונדרש, תשולם בנפרד)

80.0057.004,560.00מ"ר

פירוק גדר מפרופלי פלדה או מרשתות פלדה03.51.010.0516
מרותכים, בגובה עד 2 מ'

15.0040.00600.00מ'

פירוק והתקנה מחדש של גדר רשת בגובה עד 2 מ',03.51.010.0520
לרבות עמודים ויסודות (לא באזור סלעי)

4.0095.00380.00מ'
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פירוק מדרגות אבן בלבד (פירוק הביסוס ימדד03.51.010.0538
בנפרד)

4.0040.00160.00מ'

4.00200.00800.00יח'פירוק ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל03.51.010.0758

עבודות עפר03.51.020

ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי (בחומר מקומי)03.51.020.0017
בגובה עד 20 ס"מ באתר העבודה לכמות של עד

1000 מ"ר

10.009.0090.00מ"ר

ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי בגובה מעל 03.51.020.002020
ס"מ ועד 50 ס"מ באתר העבודה

340.0014.004,760.00מ"ר

מצעים ותשתיות03.51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק03.51.030.0008
ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250

מ"ק

60.00170.0010,200.00מ"ק

עבודות אספלט03.51.040

תיקונים מקומיים במגרש ספורט קיים הכוללים הסרה03.51.040.0901
בשפכטל שטחים מתפוררים, סתימת חורים וסדקים

לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי במצע
ובאספלט והידוקו עם מכבש גלילי ידני.

50.00160.008,000.00מ"ר

צביעה וסימון דרכים03.51.082

0.000.000.00הערהמתייחס לרחבת כיבוי אש03.51.082.0008

הערות: 1. הצביעה תמדד לפי צביעה בפועל, לא
ימדדו המרווחים והקטעים שאינם צבועים.

2. עלות יום עבודה עבור צוות אנשים לסימון כבישים
- ראה תת פרק 60.020.

צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ בצבע לבן03.51.082.0010
מלא/מקווקו

36.003.00108.00מ'

40,646.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול03.57

צינורות פלדה לאספקת מים03.57.011

צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' קוטר "2, עובי דופן03.57.011.0010
3.65 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת
שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, לפי
ת"י 103,מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות

ספחים, עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

70.00180.0012,600.00מ'
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צינורות פלדה קוטר "2, עובי דופן 3.65 מ"מ, עם03.57.011.0090
עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת

"טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט,
מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות ספחים,

עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

60.00169.0010,140.00מ'

צינורות פלדה קוטר "3, עובי דופן 5/32 מ"מ, עם03.57.011.0100
עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת
"טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא

כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק
עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול

ומילוי חוזר

60.00196.0011,760.00מ'

צינורות פלדה קוטר "3, עובי דופן "5/32, עם עטיפה03.57.011.0151
חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי בעובי 4 מ"מ
דוגמת "טריו 4" תוצרת "צינורות המזרח התיכון" או

ש"ע וציפויפנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט
מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות

עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

60.00210.0012,600.00מ'

חיבור קווי מים03.57.014

חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "2 לקו קיים03.57.014.0008
מצינור פלדה קוטר "3, לרבות עבודות חפירה לגילוי
הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות

ריתוך, מעברקוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד),
לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים

הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו

2.001,490.002,980.00יח'

חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "3 לקו קיים03.57.014.0010
מצינור פלדה קוטר "3, לרבות עבודות חפירה לגילוי
הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות
ריתוך, מעברקוטר/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא

כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים
הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו

1.001,540.001,540.00יח'

ניקוי וחיטוי קווי מים קיימים03.57.016

ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים עד קוטר "2 (המחיר03.57.016.0010
ל- 300 מ' מינימום)

300.008.002,400.00מ'

צילום קווי מים וביוב03.57.017

בדיקת לחץ לקווי מים קיימים מכל הסוגים והקטרים03.57.017.0330
באמצעות שעון לחץ וחישן מדידה דיגטאלי ממוחשב,
לרבות דוח תוצאות בדיקה - תשלום לש"ע (מינימום

3 ש"ע)

4.00700.002,800.00ש"ע

ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין03.57.026

ישראל שריג שרותי הנדסה 03-9414478
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ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר03.57.026.0021
בהברגה או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "3, גוש בטון

לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים

1.002,000.002,000.00קומפ

צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול03.57.032

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או03.57.032.0004
ש"ע, קוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים
למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ',

לרבות עבודותחפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

20.00150.003,000.00מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או03.57.032.0010
ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים
למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ',

לרבות עבודותחפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

30.00150.004,500.00מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או03.57.032.0020
ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים
למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ'

ועד 1.75 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול
ומילוי חוזר

10.00160.001,600.00מ'

שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות03.57.042

ביטול שוחות בקרה בקוטר עד 100 ס"מ ובעומק עד03.57.042.1000
1.75, לרבות פירוק התקרה, מילוי הבור עם חול או

מצע מהודק, ניתוק מצינור בכניסה ושאיבת המים
מתוכו

2.00500.001,000.00קומפ

שוחות בקרה לביוב עם תחתית משולבת בטון03.57.045
ופוליאתילן

שוחות בקרה עגולות עם תחתית משולבת בטון03.57.045.0010
"MBP- ופוליאתילן קוטר 80 ס"מ, דגם "מגנופלסט

תוצרת "ולפמן" או ש"ע עם 5 כניסות אפשריות
ויציאה לצינור P.V.C קוטר 1F2" 125 טון), שלבי

דריכה וכל האביזרים, אטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" אוB (12.5 או ש"ע, לרבות מכסה ב.ב.

קוטר 50 ס"מ ממין "MPS" 60-250 ס"מ ואטם
חדירה00 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ'

כולל עבודות חפירה ומילוי חוזר

6.004,200.0025,200.00יח'

מפלי ביוב, חיצוני ופנימי03.57.046

מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ ("6) עם עטיפת בטון03.57.046.0010
מזוין, צנרת ואביזרים מ - P.V.C ואטמי חדירה,

לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד
1.5 מ'

2.00850.001,700.00יח'

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות03.57.047
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חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 160 מ"מ לשוחה03.57.047.0200
קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת,

עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר
שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן

מושלם

4.001,300.005,200.00קומפ

צינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזוין03.57.051

צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם03.57.051.0151
תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 60 ס"מ מונחים בקרקע

בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות
חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

25.00820.0020,500.00מ'

צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם03.57.051.0152
תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 60 ס"מ מונחים בקרקע

בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות
חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

10.00850.008,500.00מ'

שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות03.57.062
טרומיות

שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות03.57.062.0020
פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.

בקוטר 50 או 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי
דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75

מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

2.005,900.0011,800.00יח'

שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות03.57.062.0030
פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.

בקוטר 50 או 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי
דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25

מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

2.006,800.0013,600.00יח'

חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים03.57.065

חיבור קו ניקוז קוטר 60 ס"מ לתא ניקוז קיים, לרבות03.57.065.0030
כל עבודות החפירה, עבודות החיבור והחומרים

הדרושים, מותקן מושלם

2.00910.001,820.00קומפ

קידוחי ניקוז03.57.067

קידוחי ניקוז קוטר 60 ס"מ עם צינור ספירלי מחורר03.57.067.0041
קוטר פנים 50 ס"מ מפוליאתילן (HDPE) מחוזק

בפלדה מסוג "קזפלקס" או ש"ע עטוף בבד גיאוטכני
לא ארוג במשקל שללפחות 250 ג"ר למ"ר בעומק

מעל 6 מ' ועד 12 מ'

1.005,000.005,000.00יח'

עטיפת בטון לצינורות03.57.090
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עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 03.57.090.001010
ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60

ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 מ"מ ("4 )

20.0085.001,700.00מ'

עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 03.57.090.002010
ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60

ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 160 מ"מ ("6)

40.0096.003,840.00מ'

מעבר צנרת בקירות03.57.091

מעבר צינור מים/ביוב קוטר עד 110 מ"מ ("4) בקיר03.57.091.0010
בטון/אבן והחזרתו למצב שלפני הקידוח (לרבות

שחזור המבנה)

4.00400.001,600.00יח'

מעבר צינור מים/ביוב קוטר 160 מ"מ ("6) בקיר03.57.091.0020
בטון/אבן והחזרתו למצב שלפני הקידוח (לרבות

שחזור המבנה)

4.00550.002,200.00יח'

171,580.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

עבודות חשמל ותקשורת03.98

גופי תאורה ותאורת לד03.98.003

03.98.003.0023LED אספקה והתקנה גוף תאורה קירי משופע
3000K גוון אור IP65 בהספק 30 וואט מוגן מים

דוגמאת ORBIT תוצרת ניסקו

2.001,200.002,400.00יח'

גוף תאורת מוגן מים IP65 כדוגמת סמארט 3 03.98.003.003154
וואט

3.00300.00900.00יח'

לוחות חשמל03.98.004

4.00220.00880.00יח'הגנת מנוע מסוג PKZM 1.6-2.4 אמפר03.98.004.0060

התאמת סעיף דקל מספר 08.63.0920 לטובת03.98.004.0070
4X630A מערכת החלפת מכנית בעלת 4 קטבים עד

1.002,500.002,500.00קומפ

נקודות ושונות03.98.007

נקודה לגלאי עשן \ אביזר גילוי אש בצינור 16 מ"מ03.98.007.0170
וכבל מוצלב 4X0.8 ממ"ר מוגן אש, החיווט ייתבצע

CLASS A אך ורק בהתאם לשיטת חיווט

1.00210.00210.00נק'

כללי03.98.009

התאמת מבנה ללוח מוגן מים IP65 לפחות לרבות03.98.009.0173
גגון וסוקל 30 ס"מ לפחות

2.002,500.005,000.00קומפ
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מבנה לוח עשוי קופסאות C.I. בהתאם לתוכנית03.98.009.0175
לרבות פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר וכל

מה שנדרש להשלים את הלוח קומפלט לפי התוכנית
3X20A עד

1.001,000.001,000.00קומפ

מבנה לוח קומפלט לטובת לשות לחיבור של גנרטור03.98.009.0240
ארעי בגודל KVA 350. המבנה יהיה עשוי פוליאסטר

מוגן מים IP65 לפחות

1.009,000.009,000.00קומפ

ביצוע שינויים בלוח החשמל ראשי הקיים בבית03.98.009.0330
הספר הישן

1.002,100.002,100.00קומפ

חיבור מושלם של גלאי עשן בחדר אשפה לרכזת03.98.009.0800
4X0.8 בבית ספר ישן לרבות כבילה חסינת אש

אדומה להתקנת חוץ באורך עד 100 מטר

1.002,500.002,500.00קומפ

תאי בקרה03.98.010

תא בקרה מרובע דגם חברת חשמל במידות 1.2 מטר03.98.010.0050
על 1.2 מטר עומק 1.5 מטר לרבות מכסה כבד ל 40

טון

1.008,900.008,900.00יח'

35,390.00סה"כ לעבודות חשמל ותקשורת

עבודות מיזוג אוויר ואוורור03.99

מיזוג אוויר ואוורור03.99.001

1.000.000.00יח'כל יחידות המיזוג יותאמו לתנאי פנים של 23 מ"צ03.99.001.0001

על הקבלן הנבחר לוודא כי יחידות המיזוג צריכות
לעמוד בדרישות בניה ירוקה ובדרישות יועץ

אקוסטיקה!

קופסאת השתקה ליחידת טיפול באויר מבודדת03.99.001.0003
בבידוד תרמואקוסטי עבור תריס אוירחוזר שימדד

בנפרד

3.00650.001,950.00יח'

מתקן תלייה ליחידת מיזוג פנימית כולל הגנהמלאה03.99.001.0004
מפני פגיעת כדור, מותקן מתחת ומסביב ליחידה
מפרופילים מגולבנים ופחצבוע - פרט ביצוע יוגש

לאישור המתכנן

3.00950.002,850.00קומפ

טיפול והוצאת אישור מכון תקנים לפי תקןישראלי03.99.001.0005
1001כולל אגרה וטיפול עד קבלת האישורים

1.006,000.006,000.00קומפ

10,800.00סה"כ לעבודות מיזוג אוויר ואוורור

901,744.15סה"כ ל פיתוח ותשתיות
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V7 2021 ריכוז תתי פרקים לביה"ס ברנר גבעתיים

4,905,417.70כיתות לימוד01

5,500.00עבודות עפר01.01

5,500.00חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר01.01.020

961,042.50עבודות בטון יצוק באתר01.02

5,660.00מצעים לעבודות בטון01.02.011

61,600.00יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות01.02.012

12,700.00קורות יסוד01.02.041

7,080.00מרצפים ורצפות01.02.050

342,400.00קירות בטון01.02.061

3,200.00עמודי בטון01.02.062

15,625.00קורות ומעקות בטון01.02.071

1,322.50חגורות בטון01.02.072

20,670.00תקרות וגגות בטון מלא01.02.081

105,860.00בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות01.02.085

51,325.00משטחים ומשולשי מדרגות מבטון01.02.092

33,290.00בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל01.02.093

8,750.00לוחות פוליסטרן מוקצף01.02.095

5,060.00תוספת מחיר לבטון מעל ב-20 ועבור דרגות חשיפה01.02.096

286,500.00פלדת זיון01.02.100

393,960.00מוצרי בטון טרום ודרוך01.03

393,960.00פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים)01.03.030

88,665.00עבודות בניה01.04

32,190.00בניה בבלוקי בטון01.04.010

56,475.00בניה בבלוקי איטונג01.04.020

38,080.00עבודות איטום01.05

8,240.00איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות01.05.023
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5,600.00איטום רצפות חדרים רטובים01.05.028

2,540.00איטום קירות ורצפות מבנים ביריעות ביטומניות משוכללו01.05.034

5,720.00איטום קירות בציפוי צמנטי01.05.035

15,980.00בידוד תרמי ואקוסטי01.05.070

241,700.00עבודות נגרות ומסגרות אומן01.06

76,400.00עבודות נגרות01.06.090

10,800.00שיש01.06.091

154,500.00עבודות מסגרות01.06.092

235,734.00מתקני תברואה01.07

29,420.00צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים01.07.011

31,830.00צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)01.07.012

2,925.00צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים (ספרינקלרים)01.07.013

12,210.00ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים01.07.021

590.00מדי לחץ, מדי מים וחיבור מערכת מדידה לקווי מים קרים וחמים01.07.022

29,490.00צינורות למערכת נקזים01.07.031

19,640.00ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל01.07.033

16,425.00מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז01.07.034

26,740.00אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות01.07.041

7,780.00כיורים וקערות01.07.042

10,620.00ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים01.07.045

9,520.00נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות01.07.049

20,560.00ניקוז מי גשמים01.07.050

204.00מתזים (ספרינקלרים)01.07.091

9,860.00ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)01.07.092

7,920.00עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין01.07.093

363,191.00מתקני חשמל01.08

68,400.00נקודות מאור01.08.001
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50,110.00נקודות בתי תקע01.08.002

33,694.00נקודות שונות01.08.003

960.00תיבות הסתעפות לטלפונים01.08.006

7,400.00בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות01.08.007

1,520.00איטום מעברים נגד אש01.08.008

18,440.00צנרת חשמל פלסטית01.08.021

16,290.00תעלות כבלים01.08.023

01.08.031(XLPE) N2XY 7,635.00כבלי נחושת

4,232.00מוליכי נחושת מבודדים01.08.034

1,440.00מוליכי נחושת גלויים01.08.035

6,620.00כבלים חסיני אש01.08.037

224.00כבלי טלפון01.08.038

13,993.00הארקות והגנות אחרות01.08.040

01.08.061C.I 39,100.00מבנה ללוחות חשמל ותיבות

01.08.062C 16,707.00מא"זים אופיין

21,630.00מאמ"תים01.08.063

19,605.00ממסרים ומגענים01.08.066

2,001.00נתיכים ומנתקי מבטיחים01.08.068

19,033.00שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה01.08.069

8,076.00בתי תקע01.08.072

6,081.00אביזרים01.08.073

196,100.00עבודות טיח01.09

67,500.00טיח פנים01.09.011

128,600.00טיח חוץ01.09.021

300,980.00עבודות ריצוף וחיפוי01.10

159,405.00ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה01.10.031

89,535.00חיפוי קירות01.10.050
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3,480.00סימוני אזהרה בריצוף01.10.061

560.00תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי01.10.090

48,000.00מדרגות גרניט01.10.098

143,665.00עבודות צביעה01.11

47,205.00צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס01.11.011

91,800.00צבע חוץ על טיח, בטון וגבס01.11.012

4,660.00צביעת מוצרי מסגרות01.11.099

364,370.00עבודות אלומיניום01.12

6,800.00מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן01.12.004

357,570.00עבודות אלומיניום01.12.098

27,200.00עבודות אבן01.14

22,400.00עיבוד פתחים בקירות מחופים01.14.060

4,800.00עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה01.14.100

209,720.00מתקני מיזוג אוויר01.15

7,800.00מפוחים01.15.020

VRF190,070.00 מערכות01.15.042

8,250.00תעלות פח למערכות פיזור אוויר01.15.061

3,600.00אביזרי פיזור אוויר01.15.065

0.00שונות01.15.090

1,560.00מתקני הסקה01.16

1,560.00בידוד צנרת מים חמים, עם טיט ורמיקוליט01.16.051

170,000.00מעליות01.17

170,000.00מעלית01.17.001

21,955.20תשתיות תקשורת01.18

4,908.00כבלים ומגשרים01.18.010

14,873.20מסדים/ארונות ואביזרי זיווד01.18.030

620.00אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית01.18.040
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1,554.00תשתית אופטית01.18.050

183,515.00רכיבים מתועשים בבניין01.22

39,250.00מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות01.22.011

51,870.00תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים01.22.021

10,250.00תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון01.22.022

19,475.00תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות01.22.025

58,800.00סגירות אנכיות ואופקיות מגבס01.22.026

3,870.00בידוד תקרות אקוסטיות01.22.027

526,800.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון01.23

418,000.00כלונסאות בטון עם תמיסת בנטונייט01.23.020

108,800.00פלדת זיון01.23.100

15,980.00הריסות ופירוקים01.24

5,980.00קידוחים באלמנטים מבטון מזוין01.24.032

10,000.00עבודות הריסה כלליות01.24.099

160.00שילוט והכוונה בבניינים01.29

160.00שילוט ותמרור מואר01.29.010

13,118.00ריהוט וציוד מורכב בבנין01.30

13,118.00אביזרים במקלחת ובשירותים01.30.011

137,320.00מערכות גילוי וכיבוי אש01.34

65,200.00אביזרים לרכזת ממוענת01.34.012

1,000.00חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש01.34.013

6,400.00מערכות כיבוי אש01.34.020

48,960.00מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי01.34.022

15,760.00מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן01.34.025

8,150.00חריגים01.95

5,000.00עבודות בטון יצוק באתר01.95.002

3,150.00פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים)01.95.030
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217,827.00עבודות חשמל ותקשורת01.96

720.00מוליכים וכבלים01.96.002

102,735.00גופי תאורה ותאורת לד01.96.003

1,400.00לוחות חשמל01.96.004

19,250.00אביזרים01.96.005

1,540.00הארקות והגנות01.96.006

36,300.00נקודות ושונות01.96.007

55,882.00כללי01.96.009

24,000.00תקשורת מחשבים01.97

24,000.00מערכות תקשורת ומחשוב01.97.001

11,925.00מיזוג01.98

0.00הכנות למסדרון01.98.001

3,200.00עבודות כיבוי וגילוי אש01.99

3,200.00עבודות גילוי אש01.99.002

2,395,662.10אולם התעמלות02

289,132.50עבודות בטון יצוק באתר02.02

102,800.00קירות בטון02.02.061

16,495.00קורות ומעקות בטון02.02.071

1,322.50חגורות בטון02.02.072

20,670.00תקרות וגגות בטון מלא02.02.081

5,800.00בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות02.02.085

16,625.00משטחים ומשולשי מדרגות מבטון02.02.092

3,320.00בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל02.02.093

7,500.00לוחות פוליסטרן מוקצף02.02.095

114,600.00פלדת זיון02.02.100

35,645.00עבודות בניה02.04

23,925.00בניה בבלוקי בטון02.04.010
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11,720.00בניה בבלוקי איטונג02.04.020

29,662.00עבודות איטום02.05

624.00איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות02.05.012

7,010.00איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות02.05.013

2,400.00איטום רצפות חדרים רטובים02.05.028

1,560.00איטום קירות בציפוי צמנטי02.05.035

546.00הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים02.05.050

17,522.00בידוד תרמי ואקוסטי02.05.070

139,700.00עבודות נגרות ומסגרות אומן02.06

12,200.00עבודות נגרות02.06.091

10,800.00שיש02.06.092

116,700.00עבודות מסגרות02.06.093

81,348.00מתקני תברואה02.07

9,680.00צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים02.07.011

9,483.00צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספר02.07.012

3,440.00ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים02.07.021

9,455.00צינורות למערכת נקזים02.07.031

P.V.5,260.00 ,ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן02.07.033

1,750.00מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז02.07.034

12,970.00אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות02.07.041

2,610.00כיורים וקערות02.07.042

3,390.00ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים02.07.045

2,370.00נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות02.07.049

14,100.00ניקוז מי גשמים02.07.050

3,340.00עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין02.07.090

3,500.00דודי מים חמים חשמליים02.07.093

157,002.00מתקני חשמל02.08
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14,288.00נקודות מאור02.08.001

10,019.00נקודות בתי תקע02.08.002

16,639.00נקודות שונות02.08.003

1,280.00איטום מעברים נגד אש02.08.008

2,520.00צנרת חשמל פלסטית02.08.021

19,450.00תעלות כבלים02.08.023

02.08.031(XLPE) N2XY 16,860.00כבלי נחושת

1,934.00מוליכי נחושת מבודדים02.08.034

1,440.00מוליכי נחושת גלויים02.08.035

8,500.00כבלים חסיני אש02.08.037

3,255.00הארקות והגנות אחרות02.08.040

02.08.061C.I 19,550.00מבנה ללוחות חשמל ותיבות

02.08.062C 9,759.00מא"זים אופיין

8,680.00מאמ"תים02.08.063

7,255.00ממסרים ומגענים02.08.066

1,334.00נתיכים ומנתקי מבטיחים02.08.068

6,479.00שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה02.08.069

2,600.00בתי תקע02.08.072

5,160.00אביזרים02.08.073

118,650.00עבודות טיח02.09

27,000.00טיח פנים02.09.011

91,650.00טיח חוץ02.09.021

96,217.00עבודות ריצוף וחיפוי02.10

15,540.00ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה02.10.031

21,375.00ריצוף ביריעות ולוחות P.V.C, יריעות גומי, שטיחים ומ02.10.040

31,170.00חיפוי קירות02.10.050

1,740.00סימוני אזהרה בריצוף02.10.061
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392.00תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי02.10.090

26,000.00מדרגות גרניט02.10.098

73,717.50עבודות צביעה02.11

12,517.50צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס02.11.011

61,200.00צבע חוץ על טיח, בטון וגבס02.11.012

100,000.00עבודות אלומיניום02.12

13,600.00מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן02.12.004

86,400.00עבודות אלומיניום02.12.090

43,200.00עבודות אבן02.14

14,400.00עיבוד פתחים בקירות מחופים02.14.060

28,800.00עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה02.14.100

166,560.00מתקני מיזוג אוויר02.15

VRF152,460.00 מערכות02.15.042

14,100.00תעלות פח למערכות פיזור אוויר02.15.061

1,140.00מתקני הסקה02.16

1,140.00בידוד צנרת מים חמים, עם טיט ורמיקוליט02.16.051

9,519.10תשתיות תקשורת02.18

2,454.00כבלים ומגשרים02.18.010

7,065.10מסדים/ארונות ואביזרי זיווד02.18.030

429,350.00מסגרות חרש02.19

266,900.00מסגרות חרש02.19.010

162,450.00סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים02.19.030

19,500.00נגרות חרש וסיכוך02.20

19,500.00רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת02.20.050

6,650.00מפוחים02.21

152,170.00רכיבים מתועשים בבניין02.22

15,025.00מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות02.22.011
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910.00תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים02.22.021

7,175.00תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון02.22.022

81,585.00תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות02.22.025

4,975.00סגירות אנכיות ואופקיות מגבס02.22.026

42,500.00חיפוי אקוסטי02.22.099

80.00שילוט והכוונה בבניינים02.29

80.00שילוט ותמרור מואר02.29.010

158,309.00ריהוט וציוד מורכב בבנין02.30

6,559.00אביזרים במקלחת ובשירותים02.30.011

87,750.00רצפות פוליאוריטן, P.V.C ופרקט, לאולמות ספורט02.30.021

64,000.00ציוד ספורט02.30.090

55,590.00מערכות גילוי וכיבוי אש02.34

24,350.00אביזרים לרכזת ממוענת02.34.012

1,000.00חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש02.34.013

6,400.00מערכות כיבוי אש02.34.020

2,240.00מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי02.34.022

21,600.00מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן02.34.025

220,520.00עבודות חשמל ותקשורת02.98

73,460.00גופי תאורה ותאורת לד02.98.003

400.00לוחות חשמל02.98.004

12,020.00אביזרים02.98.005

360.00הארקות והגנות02.98.006

8,820.00נקודות ושונות02.98.007

125,460.00כללי02.98.009

12,000.00תקשורת מחשבים עת"א02.99

12,000.00מערכות תקשורת ומחשוב עת"א02.99.001

901,744.15פיתוח ותשתיות03
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28,166.25עבודות בטון יצוק באתר03.02

1,250.00מצעים לעבודות בטון03.02.011

1,050.00יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות03.02.012

5,900.00מרצפים ורצפות03.02.050

8,640.00קירות בטון03.02.061

2,645.00חגורות בטון03.02.072

86.25תוספת מחיר לבטון מעל ב-20 ועבור דרגות חשיפה03.02.096

8,595.00פלדת זיון03.02.100

10,050.00עבודות בניה03.04

10,050.00בניה בבלוקי בטון03.04.010

18,545.00נגרות אומן ומסגרות פלדה03.06

4,920.00דלתות פלדה ומשקופי פח03.06.031

13,625.00עבודות מסגרות03.06.090

359,526.00מתקני חשמל03.08

760.00נקודות מאור03.08.001

4,900.00בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות03.08.007

700.00איטום מעברים נגד אש03.08.008

18,600.00חפירות ובסיסי בטון03.08.011

14,280.00תאי בקרה03.08.012

10,950.00גומחות בטון ללוחות מונים03.08.013

1,680.00תאי בקרה "בזק"03.08.014

30,120.00צנרת חשמל פלסטית03.08.021

76,250.00תעלות כבלים03.08.023

03.08.031(XLPE) N2XY 92,410.00כבלי נחושת

2,280.00מוליכי נחושת מבודדים03.08.034

1,040.00מוליכי נחושת גלויים03.08.035

1,308.00מופות03.08.036

ישראל שריג שרותי הנדסה 03-9414478
בית ספר ברנר גבעתיים

V7 2021 ביה"ס ברנר גבעתיים
01/07/2021

עמוד
477

יוצר המסמך: ישראלהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il ישראל שריג שרותי הנדסה 03-9414478מספר פנימי: 19244אתר דקל

477

http://www.dekel.co.il


3,200.00כבלים חסיני אש03.08.037

4,800.00כבלי טלפון03.08.038

4,867.00הארקות והגנות אחרות03.08.040

03.08.061C.I 23,000.00מבנה ללוחות חשמל ותיבות

03.08.062C 1,446.00מא"זים אופיין

41,040.00מאמ"תים03.08.063

15,245.00ממסרים ומגענים03.08.066

2,001.00נתיכים ומנתקי מבטיחים03.08.068

8,649.00שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה03.08.069

10,905.00עבודות טיח03.09

1,350.00טיח פנים03.09.011

9,555.00טיח חוץ03.09.021

13,929.00עבודות ריצוף וחיפוי03.10

6,075.00ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה03.10.031

7,630.00חיפוי קירות03.10.050

224.00תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי03.10.090

6,277.50עבודות צביעה03.11

427.50צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס03.11.011

5,850.00צבע חוץ על טיח, בטון וגבס03.11.012

0.00עבודות אלומיניום03.12

0.00מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן03.12.004

6,080.00עבודות אבן03.14

1,280.00עיבוד פתחים בקירות מחופים03.14.060

4,800.00עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה03.14.100

6,720.00תשתיות תקשורת03.18

6,720.00תשתית אופטית03.18.050

32,345.00מסגרות חרש03.19
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18,320.00מסגרות חרש03.19.010 18,320.00מסגרות חרש03.19.010

14,025.00סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים03.19.030

10,065.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון03.23

7,200.00כלונסאות בטון בקדיחה יבשה03.23.010

2,865.00פלדת זיון03.23.100

9,230.00הריסות ופירוקים03.24

0.00הערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקים03.24.001

2,730.00הריסת יסודות, קורות, עמודי יסוד, קורות יסוד וקירות מסד מבטון03.24.010

6,500.00הריסת מבנה קשיח03.24.082

21,700.00ריהוט וציוד מורכב בבנין03.30

21,700.00ציפוי וסימון מגרשי ספורט03.30.025

360.00מערכות גילוי וכיבוי אש03.34

360.00אביזרים לרכזת ממוענת03.34.012

60,542.00פיתוח נופי03.40

0.00הערות כלליות לפרק 40 פיתוח נופי03.40.001

38,490.00ריצוף באבנים משתלבות03.40.053

9,462.00אבני שפה וגן, אבני תיחום03.40.054

550.00תיחום גומות וסריגים לעצים03.40.056

11,600.00קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון03.40.061

440.00קירות כובד וגדרות בטון03.40.070

4,112.40גינון והשקיה03.41

0.00הערות כלליות לפרק 41 גינון והשקיה03.41.001

770.00עיבוד הקרקע ואדמת גן03.41.011

600.00נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר03.41.020

1,700.40צנרת השקיה03.41.070

42.00שלוחות טפטוף03.41.080

1,000.00ראשי מערכת03.41.099
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40,455.00ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר03.42

4,780.00ספסלים, שולחנות וביתנים03.42.020

8,505.00מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים03.42.030

13,670.00אשפתונים ומסתורי אשפה03.42.041

13,500.00תחזוקת מתקני משחק03.42.065

4,320.00גידור03.44

0.00הערות כלליות לפרק 44 גידור03.44.001

1,160.00גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות03.44.013

730.00מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים03.44.021

2,430.00מעקות לבניה פרטית ורוויה03.44.022

40,646.00סלילת כבישים ורחבות03.51

17,488.00עבודות הכנה ופירוק03.51.010

4,850.00עבודות עפר03.51.020

10,200.00מצעים ותשתיות03.51.030

8,000.00עבודות אספלט03.51.040

108.00צביעה וסימון דרכים03.51.082

171,580.00קווי מים, ביוב ותיעול03.57

47,100.00צינורות פלדה לאספקת מים03.57.011

4,520.00חיבור קווי מים03.57.014

2,400.00ניקוי וחיטוי קווי מים קיימים03.57.016

2,800.00צילום קווי מים וביוב03.57.017

2,000.00ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין03.57.026

9,100.00צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול03.57.032

1,000.00שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות03.57.042

25,200.00שוחות בקרה לביוב עם תחתית משולבת בטון ופוליאתילן03.57.045

1,700.00מפלי ביוב, חיצוני ופנימי03.57.046

5,200.00חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות03.57.047
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29,000.00צינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזוין03.57.051

25,400.00שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות03.57.062

1,820.00חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים03.57.065

5,000.00קידוחי ניקוז03.57.067

5,540.00עטיפת בטון לצינורות03.57.090

3,800.00מעבר צנרת בקירות03.57.091

35,390.00עבודות חשמל ותקשורת03.98

3,300.00גופי תאורה ותאורת לד03.98.003

3,380.00לוחות חשמל03.98.004

210.00נקודות ושונות03.98.007

19,600.00כללי03.98.009

8,900.00תאי בקרה03.98.010

10,800.00עבודות מיזוג אוויר ואוורור03.99

10,800.00מיזוג אוויר ואוורור03.99.001

8,202,823.95סה"כ

1,394,480.07מע"מ בשיעור 17%

9,597,304.02סה"כ כולל מע"מ

V7 2021 סה"כ לביה"ס ברנר גבעתיים

V7 2021 סה"כ לביה"ס ברנר גבעתיים

4,905,417.70כיתות לימוד01

2,395,662.10אולם התעמלות02

901,744.15פיתוח ותשתיות03

8,202,823.95סה"כ לבסיס

1,640,564.79-הנחה הנחת קבלן (20 %)

6,562,259.16סה"כ אחרי הנחות/תוספות

6,562,259.16סה"כ עלות

 סה"כ הנחה/תוספת

ישראל שריג שרותי הנדסה 03-9414478
בית ספר ברנר גבעתיים

V7 2021 ביה"ס ברנר גבעתיים
01/07/2021

עמוד
481

יוצר המסמך: ישראלהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il ישראל שריג שרותי הנדסה 03-9414478מספר פנימי: 19244אתר דקל

481

http://www.dekel.co.il


V7 2021 סה"כ לביה"ס ברנר גבעתיים

 סה"כ לאחר הנחה/תוספת

 מע"מ

 סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות
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  להסכם   ב'ספח 

  אוטוומית בלתי מותית  ביצוע  ערבותכתב  וסח 
  _  _בק __________  

  תאריך: _________   לכבוד

  יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ 

  גבעתיים  ,1כורוזין רח' 

  

 ,.א.ג  

  _____________הדון: כתב ערבות מס' 

לפי בקשת ___________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _____________ מרחוב _______________  . 1

") או ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום הערב(כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן: "

")  סכום הערבותש"ח) בלבד (להלן: " ________________ש"ח (במילים:  ________עד לסכום כולל של 

בקשר   הערב  מאת  עבודות    הסכםלשתדרשו  מעל   ביהלביצוע  ספורט  ואולם  כיתות  אגף  להוספת  ופיתוח 

  יים. בגבעתמקלט קיים בבי"ס ברר 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית  . 2

 ") בתאי הצמדה שלהלן:המדדלסטטיסטיקה  (להלן: "

,  _______________שהתפרסם בתאריך    _________לעיין ערבות זו יהא מדד חודש    "המדד היסודי"

  __________________ קודות.והעומד על 

  לעיין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו.  "המדד החדש"

  הפרשי ההצמדה לעיין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש 

ש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה מוך מהמדד  בין המדד החד

  היסודי שלם לכם את הסכום הקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה. 

כתובתו  . 3 לפי  ידיו  על  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים  משבעה  יאוחר  לא  בכתב,  הראשוה  דרישתכם  לפי 

 וקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי  המפורטת לעיל, אשלם לכם כל סכום ה

הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  

  מאת הערב ו/או ליתן לו הודעה ו/או התראה מראש.

בכתב   . 4 לו  תימסר  זה  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישה  ___________________, כל  בכתובת  בסיף 

 יעד.  מהל כספיםכשהיא חתומה ע"י מכ"ל יעד או ממלא מקומו או 

התשלום כאמור לעיל יעשה על ידו על דרך של העברה בקאית לחשבון יעד עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם  . 5

  די. בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם הבלע

ומבוטלת.  . 6 בטלה  ולאחר תאריך זה תהיה  ליום ___________ (כולל) בלבד  עד  בתוקפה  ערבות זו תישאר 

למרות האמור לעיל הערבות תהא יתת להארכה על פי דרישתכם, אשר תימסר לו בכתב בסיף בכתובת  

התקבל על ידו בכתב  ה"ל, כשהיא חתומה ע"י מכ"ל יעד או מי מטעמו. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה ל

  לא יאוחר מהתאריך ה"ל. 

 ערבות זו איה יתת לביטול, להעברה או להמחאה והיה בלתי חוזרת. . 7

  

  בכבוד רב,

 _________________  
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  ביטוח   -ספח ג' 

    :ספח זה בלבדלצורך 

  מהליה. יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ ו/או עובדיה ו/או  - "יעד"

  .ם של כל ה"ל ו/או מהלי םו/או עובדיו/או התאגידים העירויים עיריית גבעתיים   -  "העירייה"

 והמתכון  זהספח    פי  על  התחייבויותיו  את  לצמצם  באים  אים  הקבלן  י "ע   שיוצגו  הביטוח  אישורי  כי  בזה  מובהר
 לגבי   הביטוח  על  הפיקוח  בהחיות  לעמוד  הקבלן  למבטחי  לאפשר   כדי  ורק  אך  היו  הביטוח  אישורי  של  התמציתי

 יהיה  הקבלן  על.  להלן  כמפורט  הביטוח  בספח  המופיעות  אלו  הן  המחייבות  הביטוח  הוראות.  ביטוח  אישורי  וסח
  בביטוחיו  וליישמן  הדרישות  את  להבין  מת  על  מטעמו  ביטוח  באשי  להיעזר  הצורך  ובמידת  אלו  דרישות  ללמוד
  .הסתייגות ללא

ה . 1 מאחריות  לגרוע  הסכם-עלקבלן  מבלי  פי    זה  פי  על  ו/או  המכרז  מסמכי  פי  על  הו/או  מתחייב  דין,    קבלן כל 
וזאת    לערוך חשבוו,  על  ו/או  ולקיים,  כולו  האתר,  העמדת  ממועד  החל  העבודות,  ביצוע  תקופת  כל  למשך 

תחילת   ממועד  ו/או  הקבלן  של  לרשותו  מכלול   ועד  זה  הסכםב  הקבוע  פי-על  העבודות  ביצועמקצתו,  לסיום 
ו/או    אתרמה  מטעמו  מי  או/ו  הקבלן  של  והמלאה  המושלמת  יציאתו  או/ו  ליעד  בפועל  מסירתןהעבודות ו/או  

אישור    ,1בספח ג'בסעיפים שלהלן וכן  את הביטוחים המפורטים  ,  )ין המועדיםמב  המאוחר(  תום תקופת הבדק
"), אישור קיום ביטוחי הקבלןהמצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי פרד מהסכם זה (להלן: "   -  קיום ביטוחים

תאיהם, כל  מורשית    על  ביטוח  להלןו  ,כדיןבחברת  המפורט  מן  יפחתו  לא  אשר  :  בהתאמה  (להלן  בתאים 
 : )"ביטוחי הקבלן"

המוצר,   חבות  וביטוח  מקצועית  אחריות  לביטוח  בהתייחס  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  הקבלן בוסף  יחזיק 
  . מכלול העבודותשים ממועד סיום  7 -כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מבביטוחים 

פוליס להמציא עותק  לבקשת יעד, הקבלן מתחייב  לעיל,  לגרוע מהאמור  הכולל ומבלי  ההתחייבויות   תות  את 
מוסכם כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור, הקבלן רשאי להמציא את עותקי הפוליסות    החוזיות.

  ללא תוים מסחריים. 

 ביטוחי הקבלן: . 2

 ביטוח עבודות קבליות  . 2.1

באישור קיום ביטוחי הקבלן, ולהלן מס' וסף של הדגשים לכיסוי הביטוחי  כיסוי כמפורט    הכולל 
  שיש לכלול בפוליסה זו: 

העירייה   -  לכלול את יעד ו/או  מורחב  פרקיה)  כל  עבודות קבליות (על  המבוטח בפוליסת  שם 
קבלי  או  / קבלים ו המהל ו/או היועץ הטכי ו/או    או / ו   כמבוטחות ראשיות, וכן את המפקח 

 כמבוטחים וספים.   -   ל דרגה) משה (בכ 

שעל   -  גוף,  ו/או  אדם  כל  וסף  כמבוטח  לכלול  יורחב  הביטוח  כן,  או  יעד  כמו  לשפותו  החובה 
בידי   יטלה  זו  שחבות  ובלבד  התחלוף,  זכות  על  ויתור  לטובתו  מקרה    יעד לכלול  קרות  טרם 

 הביטוח. 

בת   -  מורחבת  תחזוקה  תקופת  כוללת  זו  פר   24פוליסה  כל  על  החלה  תקופת  חודשים  וכן  קיה 
 . הביטוח   בתקופת   , הכלולה הרצה בת חודש ימים 

 יום.   120  – סעיף הפסקת עבודה   - 

לעיין פרק א', ההרחבות הקובות בסכום ו/או בסכום מיימום באישור קיום ביטוחי הקבלן   - 
 הין על בסיס "זק ראשון" שאיו כפוף לביטוח חסר.   - 

ורה עליו, ייקבע כמוטב היחיד והבלעדי לקבלת  ת מובהר ומוסכם בזאת כי יעד ו/או מי שיעד   - 
רכוש עליו  ו/או ל ו/או לרכוש סמוך  לעבודות תגמולי ביטוח בכל הקשור לאבדן או זק הגרם 

 עובדים והפוליסה תכלול הוראות בהתאם.  

מכל   -  השלמתן  טרם  הקבלן  ידי  על  העבודות  הקבלן  בכל מקרה בו תופסקה  על  שהיא,  סיבה 
להמציא אישור ממבטחו על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבליות בידי יעד ו/או כל  

 ורה עליו.  ת גוף אחר שיעד  
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 ביטוח אחריות מקצועית  . 2.2

תקופת   במשך  לראשוה  שהוגשה  דרישה  או  תביעה  בשל  דין  פי  על  הקבלן  חבות  את  המבטח 
בגין   ה הפרת  הביטוח  מצד  רשלות  ו/או  השמטה  ו/או  טעות  ו/או  מקצועית  ו/או    קבלן חובה 

עובדיו ו/או מהליו ו/או בגין מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור בביצוע העבודות, שאירעו לאחר  
ה  הרטרואקטיבי  להלן. המועד  חריגה    מפורט  שימוש,  אובדן  גם  מכסה  הביטוח  ספק,  הסר  למען 

לרכוש.  או  לגוף  פיזי  זק  עקב  שאים  פיסיים  זקים  וכן  לב  בתום  יכלול    מסמכות  הביטוח 
בת   גילוי  הביטוח.   6תקופת  תוקף  מתום  לא  ה   חודשים  הביטוח  פי  על  הרטרואקטיבי  תאריך 

  קשר אליהן. יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או ב 

  יתן לערוך פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים עם ביטוח חבות המוצר. 

 ביטוח חבות המוצר  . 2.3

תקופת   במשך  לראשוה  שהוגשה  דרישה  או  תביעה  בשל  דין  פי  על  הקבלן  חבות  את  המבטח 
לרכוש   זק  ו/או  גופית  פגיעה  בגין  ש   שייגרם הביטוח  המוצרים  עם  בקשר  ו/או  ו/או  עקב  ייצר 

סיפק   ו/או  התקין  ו/או  הרכיב  ו/או  הציב  בה  אחרת ו/או  צורה  בכל  טיפל  עם    ו/או  בקשר 
זו.   י התקשרות  בת  הביטוח  גילוי  תקופת  הביטוח.   12כלול  תוקף  מתום  התאריך    חודשים 

  הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן. 

עקב   מהן  מי  על  שתוטל  אחריות  עם  בקשר  וזאת  העירייה  ו/או  יעד  את  לשפות  תורחב  הפוליסה 
  ו/או בגין המוצרים כאמור לעיל. 

  יסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים עם ביטוח אחריות מקצועית. יתן לערוך פול 

הקבלן . 3 מתחייב  לעיל  לאמור  מטעמו,ו  בעצמולערוך ולקיים    בוסף  משה  קבלי  לחייב  מכלי   כן  אחד  כל  בגין 
העבודות ביצוע  עם  בקשר  ו/או  לצורך  ישמשו  אשר  חובה)  בביטוח  החייב  הדסי  מכי  ציוד  (כולל  ו/או   הרכב 

 :, את הביטוחים כמפורט להלן השירותים

  פי דין.-ביטוח חובה כדרש על 3.1

סך של מ  שלא יפחתו אחריות    ותביטוח אחריות בגין זק לרכוש של צד שלישי, בגבולכולל    ביטוח מקיף 3.2
  .  לכלי ₪ 750,000

" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוי טבע (צ.מ.ה) על בסיס "כל הסיכויםביטוח "ציוד מכי הדסי"   3.3
  1,000,000כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של    הביטוח כוללוזק בזדון במלוא ערך כיון.  

 .  לכלי₪ 

ו/או עבורו ו/או  קבלן  אתר ו/או לסביבתו על ידי הל" לרכוש המובא  ביטוח "אש מורחב" או "כל הסיכוים 3.4
  מטעמו (אשר לא ועד להוות חלק בלתי פרד מהעבודות), מפי הסיכוים המקובלים בביטוח אש מורחב.

הגדרת "כלי רכב" כוללת במפורש מכוות רכובות, מופים, מלגזות, טרקטורים, משאיות, גררים וגוררים וכן 
  .ם ממועים מכל סוגכלים עי 

ביטוח   לערוך  שלא  רשאי  הקבלן  כי  מוסכם  לעיל  מהאמור  לגרוע  בסעיף  רכוש  מבלי  ו/או   3.4(כמפורט  לעיל) 
ובמקרה זה  למעט ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכלי הרכב)  (ביטוח מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה כמפורט לעיל  

  .להלן כאילו ערכו הביטוחים במלואם 11יחול סעיף הפטור כאמור בסעיף 

 ביטוחי הקבלן יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות:  . 4

ב .4.1 ו/או  המכרז  במסמכי  כהגדרתם  העבודות  את  כולל  בפוליסות  העבודות  תיאור  ו/או  על  העיסוק  הסכם 
 ספחיו. 

מקצועית) ייערכו לפי וסח שלא יפחת מתאי "ביט" ו/או מתאים ביטוחי הקבלן (למעט ביטוח אחריות   .4.2
   מקבילים לו.

התחלוף   .4.3 זכות  על  מוותר  ו/או  המבטח  המפקח  ו/או  מטעמן  מהבאים  מי  ו/או  העירייה  ו/או  יעד  כלפי 
 לוויתור על תביעת תחלוף כלפיו  וו/או התחייב   וויתר   או גוף שהמבוטח ו/או יעדכל אדם    כלפיוכן    המהל,

 ., למעט כלפי אדם שגרם לזק בזדוןקרות מקרה הביטוחטרם 

יעד ו/או ידי   דומה אשר ערך על לכל ביטוח והיו קודם  Primary)הכיסוי בפוליסות חשב ביטוח ראשוי ( .4.4
זכות להשתתפות  כל על  והמבטח מוותר בזאת  ,מי מהם  העירייה ו/או המפקח ו/או המהל ו/או לטובת

של חוק הסכם    59 בטל הכיסוי הביטוחי והחיוב, ככל שזכות כזו הייתה מוקית לו מכוח סעיףהם  מבטחי
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 , או אחרת.1981 -התשמ"א  ,הביטוח

המבטח  .4.5 מזכויות  לגרוע  כדי  כאמור  הסעיף  בביטול  אין  אולם,  מבוטל,  קיים)  (אם  רבתי  רשלות  חריג 
  . 1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

 ן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הקובות בביטוחי הקבלן.  הקבל .4.6

הפרה בתום לב של תאי מתאי הפוליסות לא תפגע בזכויות יעד ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן  .4.7
 לקבלת שיפוי. 

דות כלשהן  י מועד קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה קודם לתחילת עבולפ  יעדהקבלן מתחייב להמציא ל . 5
בסביבתו    אתרב בו  ו/או  כלשהם  חומרים  פריקת  בסביבתו  ו/או  וכתאי ו/או  השיים)  בין  המוקדם  (המועד 

  ה את אישור קיום ביטוחי הקבלן, חתום ע"י מבטחו. מוקדם לתחילת פעילותו בהתאם להסכם ז

הקבלן    את  ולהמציא  להמשיך  מתחייב  הקבלן ביטוחי  קיום  ביטוח   ולעיין  ,תקף  זה  הסכם  עוד  כלאישור 
 .  על תתי סעיפיו לעיל 1 בסעיף כאמור תו וספ ותלתקופ וביטוח חבות המוצר מקצועית אחריות

ספח לבין הוראות  אישור קיום ביטוחי הקבלן  מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור ב . 6
 . ספח זההקבלן ולהתאימם להוראות ביטוחי , מתחייב הקבלן לשות את הוראות זה

בספח זה ובאישור קיום ביטוחי גבולות האחריות כמפורט  קביעת  כי סוגי והיקפי הכיסויים ו/או    בזאת   מוסכם . 7
המוטלת על הקבלן שאיה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם   , הים בבחית דרישת מיימוםהקבלן

בכל  יעד ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן  לא תהא כל טעה ו/או דרישה כלפי    קבלן. לזה ו/או לפי דין
הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טעה אחרת בושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על  

  ן. ידי הקבל

בקשר   ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים וספים או משלימים . 8
העבודות לעצמו    ,עם  לערוך  רשאי  ההקבלן  ו/או  הביטוחים  את  עלהביטוחים  הוספים  שיקול  -משלימים  פי 

י הקבלן ו/או לטובתו, בקשר עם וסף ו/או משלים שייערך על ידרכוש  בכל ביטוח  ויסיוו ועל חשבוו.    דעתו
כלפי יעד ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן כלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף  יהעבודות, י

למעט כלפי אדם שגרם לזק בזדון, וכל ביטוח חבות וסף ו/או משלים יורחב לשפות  ו/או המפקח ו/או המהל,  
  ., בכפוף לסעיף אחריות צולבת ה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמובגין אחריות עקב מעש את הגורמים ה"ל

או חלקם ו/או   הקבלן   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול ביטוחי . 9
 אישור קיום ביטוחי הקבלן חליפי טרם הביטול.  ליעדעל אי חידושם מתחייב הקבלן להמציא 

אה מהוראות הסכם זה לעיין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות שוא הסכם זה או  מבלי לגרוע מכל הור .10
  יהיה   הוא  משהה  קבלי  עם  בהתקשרותו  כי  מתחייב  הקבלןיבוצעו על ידי קבלי משה מטעם הקבלן,  הן  חלק מ
 המשה  קבלי  לפיו  סעיףוכן  להלן,    11סעיף פטור בוסח כאמור בסעיף    עמם  ההתקשרות  בהסכמי  לכלול  אחראי
  עם  התקשרותם  תקופת  כל   למשך  וזאת  לפעילותם   ביחס   אותים  ביטוחים  ולקיים  לערוך   יתחייבו  כאמור
   .הקבלן

כמו כן, הקבלן מתחייב להביא לידיעת הקבלים מטעמו את האמור בהסכם זה לעיין אחריות וביטוח ולקבל 
  בכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם, לרבות בהתאם להוראות הפוליסות.  

תהיה    ומתחייב  מצהיר  הקבלן .11 לא  תביעה    לוכי  ו/או  דרישה  ו/או  טעה  ו/אוכל  העירייה  ו/או  יעד  מי   כלפי 
שייגרם לרכושו מכל סוג שהוא ו/או לרכוש כלשהו  בגין כל זק    מהבאים מטעמן ו/או כלפי המפקח ו/או המהל

המשמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודות ו/או לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתר 
או בגין זק תוצאתי, בין אם ערך ביטוח /ו  )וציוד מכי הדסי  מופים,  (לרבות כלי רכב, כליםו/או לסביבתו  

ובין אם לא ערך (ואם ערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תאי הפוליסות),  
יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול .  מכל אחריות לזק כאמור  ה"ל  מהגורמים  מי את    בזאת  פוטר  והוא

  זדון.בלטובת אדם שגרם לזק 

עקב הפרת    ם בגין כל סכום שיושת עליהיעד ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמן הקבלן מתחייב לשפות את   .12
 תאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.

מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו ע"י הקבלן תהווה הפרה יסודית של   םהי  לעיל   1-12סעיפים   .13
  . ההסכם
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  אישור קיום ביטוחי הקבלן    -   1ספח ג' 

   תאריך הפקת האישור 

(DD/MM/YYYY) 
 ביטוח עבודות קבליות /בהקמה -  ים אישור קיום ביטוח

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה איו  
כולל את כל תאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה לבין התאים הקבועים בפוליסת 

  יסת הביטוח למעט במקרה שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר האמור בפול

מבקש  מעמד 
  האישור * 

מען הכס המבוטח / 
כתובת ביצוע 

  העבודות * 
 * האישור מבקש המבוטח 

  קבלן הביצוע   ☐

  קבלי משה   ☐

  שוכר   ☐

 מזמין אחר:   ☒
 עבודות 

  שם   
  

  שם 
יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ ו/או 

ו/או התאגידים העירויים עיריית גבעתיים  
ו/או   ה"לכל  ו/או עובדים ו/או מהלים של 

  . המפקח ו/או המהל
  ת.ז./ ח.פ.

  
  ת.ז./ ח.פ.

520022864  

  מען
  

  מען
  53397, גבעתיים,  1רחוב כורזין 

  

  כיסויים 

כיסויים 
וספים בתוקף 

  חריגים וביטול  
קוד  לציין  יש 
בהתאם  כיסוי 

  לספח ד' 

גבול האחריות/ סכום 
  הביטוח/ שווי העבודה 

תאריך 
  סיום 

תאריך 
  תחילה 

וסח 
ומהדורת 
  הפוליסה 

מספר 
  הפוליסה 

  פרקי הפוליסה 
  

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
  סכום   מטבע   סכומי ביטוח 

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

  מבקש האישור   

כיסוי בגין   313
  זקי טבע 

כיסוי גיבה   314
  פריצה ושוד 

כיסוי רעידת  316
  אדמה 

מבוטח וסף  317
אחר (קבלים   –

ו/או קבלי משה 
  בכל דרגה) 

מבוטח   318
מבקש   -וסף

  האישור 

מוטב   324
לקבלת תגמולי  

מבקש   –ביטוח  
  האישור 

    ראשויות  328

    ביט:_____         ₪ 
  כל הסיכוים עבודות קבליות 
הרחבות לדוגמה (יתן לפרט 

  בהתאם לפרקי הפוליסה): 
  רכוש עליו עובדים          2,000,000  
  רכוש סמוך           2,000,000  

   
בסכום שלא 

 10% -יפחת מ
  משווי העבודות 

  רכוש בהעברה         

  
בסכום שלא 

 20% -יפחת מ
  משווי העבודות 

  הריסות פיוי          

  
בסכום שלא 

 10% -יפחת מ
  משווי העבודות 

  הוצאות תכון ופיקוח         

  
בסכום שלא 

 10% -יפחת מ
  משווי העבודות 

        
ציוד קל, מתקים ומבי עזר שאים 

  חלק מהפרויקט הסופי 

  
בסכום שלא 

 20% -יפחת מ
  משווי העבודות 

  זק ישיר         

  
מלוא סכום 

  הביטוח 
        

מתכון לקוי, עבודה זק עקיף 
  לקויה וחומרים לקויים 

  
בסכום שלא 

 10% -יפחת מ
  מגובה הזק 

        
הוצאות להחשת זק ותיקוים 

  זמיים

  
בסכום שלא 

 10% -יפחת מ
  משווי העבודות 

  הוצאות הכת תביעה         

  
בסכום שלא 

 10% -יפחת מ
  משווי העבודות 

        
משיויים ותוספות   הוצאות 

  ידי רשויות שיידרשו על  

  צד ג'     ביט:_____       20,000,000  ₪ 
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 לא המשותפים  האחריות  גבולות, המוצר וחבות מקצועית אחריות בביטוח  משותפים  אחריות בגבולות,  משולבת פוליסה שערכת ככל 1

  . ₪  4,000,000  של  מסך יפחתו

אחריות   302
  צולבת 

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

  מבקש האישור  

כיסוי בגין   312
זק שגרם  

  משימוש בצמ"ה 

כיסוי   315
  לתביעות המל"ל 

מבוטח וסף  317
אחר (קבלים   –

ו/או קבלי משה 
  בכל דרגה) 

מבוטח וסף  318
  מבקש האישור  –

מבקש   322
האישור מוגדר  
  כצד ג' בפרק זה 

  ראשויות  328

רכוש מבקש   329
האישור ייחשב  

  כצד ג' 

 ₪  
מגבולות  20%

  האחריות 
  רעד והחלשת משען         

 ₪  
מגבולות  20%

  האחריות 
        

זק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה 
בכבלים ו/או מתקים תת 

  קרקעיים 

  
כלול במלוא 

גבולות 
  האחריות 

        
פגיעה בכבלים ו/או מ  ישיר זק  

  מתקים תת קרקעיים 

  
כלול במלוא 

גבולות 
  האחריות 

        

חבות בגין זקי גוף הובעת 
משימוש בציוד מכי הדסי שהיו  
כלי רכב מועי כהגדרתו בפקודת 

התעבורה ושאין חובה חוקית 
  לבטחו 

 ₪  2,000,000           

בגין זק לרכוש הובע חבות 
משימוש בכלי רכב מועי מעל 

לגבולות האחריות בפוליסת רכב 
סטדרטית ההוגה ביום מקרה 

  הביטוח 

₪  400,000           

הגה בהליכים פליליים, כולל 
הוצאות ייצוג מפי חקירה והליכים 

  מהליים אחרים 

  ג')   -(חלה על פרקים ב' ו

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

  מבקש האישור  

מבוטח וסף  317
אחר (קבלים   –

ו/או קבלי משה 
  בכל דרגה) 

מבוטח וסף  318
  מבקש האישור  –

  ראשויות  328

  אחריות מעבידים    ביט:_____        20,000,000  ₪

אובדן   301
  מסמכים 

אחריות   302
  צולבת 

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

  מבקש האישור  

מבוטח וסף  321
בגין מעשי או  

מחדלי המבוטח  
  מבקש האישור  –

מרמה ואי   325
  יושר עובדים 

₪  ,000,0002    

  
  
  
  

תאריך 
  רטרו: 

  
  

 ______  
  
  

    
  1אחריות מקצועית 
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 לא המשותפים  האחריות  גבולות, המוצר וחבות מקצועית אחריות בביטוח  משותפים  אחריות בגבולות,  משולבת פוליסה שערכת ככל 2

  . ₪  4,000,000  של  מסך יפחתו

פגיעה   326
  בפרטיות 

עיכוב/שיהוי  327
עקב מקרה  

  ביטוח 

  ראשויות  328

תקופת גילוי  332
  חודשים)  6(

אחריות   302
  צולבת  

  הרחב שיפוי  304

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

  מבקש האישור  

מבוטח וסף  318
  מבקש האישור  –

  ראשויות  328

תקופת גילוי  332
  חודשים)  12(

₪  2,000,000    

תאריך 

  רטרו: 

  

 _______  

    ביט:____ 
  2ביטוח חבות מוצר 

  

לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת השירותים (בכפוף,  פירוט  
  בספח ג')*: 

עבודות תחזוקה ושיפוץ  -  062עבודות קבליות גדולות,   -בייה   -   009קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות),   –  069
  (חשמל/איטום/איסטלציה) 

  

  הפוליסה * ביטול / שיוי  

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השיוי או   יום  60שיוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכס לתוקף אלא  
  הביטול. 

  

  חתימת האישור

  המבטח: 
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ספורט מעל  עבודות ביה ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם לביצוע  הסכם ל  ד'ספח 

    בגבעתיים  מקלט קיים בבי"ס ברר
  

  ספח בטיחות 

' ומהווה חלק  א מובהר בזאת כי אין בהוראות ספח זה כדי לגרוע מהוראות המפרט הטכי, המצורף להסכם כספח  

 .  בלתי פרד ממו ו/או כדי לגרוע מהוראות כל דין, אשר יהיה בתוקף במועד ביצוע מכלול העבודות ו/או חלקן 

  כללי . 1

 הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שעשה איתו בקפדות, במיומות ובדקדקות. 1.1

מטעם  1.2 ו/או  יעד  מטעם  עובדים  עובדיו,  לבטיחות  בוגע  האחריות  מלוא  את  עצמו  על  לוקח  הקבלן 

העירייה ו/או מטעם התאגיד והציבור כפועל יוצא של עבודתו, ומתחייב לקוט בכל אמצעי הזהירות 

  למוע תאוה, תקלה או אירוע חריג כלשהוא.על מת 

  חקיקה  . 2

  הקבלן מתחייב לעבוד על פי כל חוקי ותקות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות: 2.1

  ותקותיה. 1970 –פקודת הבטיחות בעבודה [וסח חדש], התש"ל  2.1.1

  ותקותיו. 1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד   2.1.2

  ותקותיו.  1954 –חוק החשמל, התשי"ד  2.1.3

  ותקותיו. 1953 –חוק עבודת הוער, התשי"ג   2.1.4

  כל דין אחר החל על עבודתו. 2.1.5

הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות של החברה או של כל גוף אחר החלות  2.2

  היום ואשר יחולו בעתיד. 

  הכרת עבודה  . 3

ביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והיו מודע לאופי העבודה, הקבלן מצהיר כי במקום ביצוע העבודות וס

  לסיכוים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לקוט למען עבודה בטיחותית.

  איסור מעשה מסוכן  . 4

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדית על כל כללי הבטיחות ולהימע מכל מעשה או מחדל,  

  ו לרכוש.ים להוות סכה לאדם ו/אלהעלו 

  השגחה על העבודה   . 5

  .  מהל עבודה מוסמךהקבלן ימה, מייד עם תחילת העבודה,   5.1

הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה על ידי קבלי משה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו  5.2

הקבלן יוודא קיומם של קווי  הישירה והמתמדת של בא כוחו, אשר מיה כמפורט בתת הסעיף קודם.

  חיים במקומות הדרשים בטרם תבוצע עבודה כלשהי באתר. 

  אתר העבודה   . 6

  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה קייה, מסודרת ובטוחה.  6.1

  הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה אותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.  6.2

  אזהרהגידור, שילוט ואמצעי  . 7

לרבות קירוי מעברים בטיחותיים    הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבוו הוא: שמירה, גידור

לבטחון לציבור מספקת  ובכמות  תקיים  זהירות  אמצעי  ושאר  מהבהבים  פסים  לרבות  אזהרה  תמרורי   ,
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פי שיידרש על ידי יעד,  האתר, ולבטיחותם ווחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כ

  או שיהיה דרוש על פי כל הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. 

  עבודות ביה וביה הדסית  . 8

  עבודות ביה או ביה הדסית יבוצעו על פי תקות הבטיחות בעבודה (עבודות ביה).  8.1

ע  8.2 על  לוקח  והוא  הביה,  עבודות  ביצוע  את  עליו  הטילה  שהחברה  כמי  ראשי,  קבלן  היו  צמו הקבלן 

  כמבצע הביה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקות הבטיחות בעבודה (עבודות ביה). 

הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת ביה או ביה הדסית, שמשכה הצפוי  8.3

  לפקודת הבטיחות בעבודה.  192) שבועות, כדרש בסעיף 6עולה על שישה (

  חפירות . 9

 –ע עבודות חפירה בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודות בייה), התשמ"ח  הקבלן מתחייב לבצ 9.1

  חפירות ועבודות עפר. –ובפרט פרק ט'  1988

  קבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הדרשות ועל פי דרישותיהן.  9.2

  הריסות   .10

  1988  –"ח  הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודות בייה), התשמ 

  הריסות. –ובפרק י' 

  עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים .11

עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודה על 

  . 1986 –גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו 

  עבודה בגובה  .12

ק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (וסח  הקבלן יקוט בכל האמצעים הדרשים למיעת פילת אדם לעומ

תש"ל   התשמ"ח    1970  –חדש),  בייה),  (עבודות  בעבודה  הבטיחות  הבטיחות   1988  –ולתקות  ולתקות 

  ולכללי הזהירות בסיבות הקיימות. 2007 –בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז 

  עבודה במקום מוקף  .13

מ ביקורת  תאי  ביוב,  לכוכי  (כיסה  מוקף  במקום  הבטיחות עבודה  לפקודת  בהתאם  תתבצע  וכד')  יכלים 

  עבודה במקום מוקף. –ועל פי הוראות הבטיחות  1970 –בעבודה, תש"ל 

  עבודות חשמל .14

  עבודות חשמל יבוצעו על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים על פי חוק החשמל.  14.1

  חי. –הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח  14.2

החשמל,   14.3 זרם  מכשירי יתוק  יתוק/חיבור  או  חשמל  למקור  התחברות  החשמל,  זרם  חיבור/החזרת 

  חשמל, ייעשו אך ורק בידיעתו ובאישורו של מהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.

הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידיים מטלטלים תקיים העומדים בתקים לעיין  14.4

  בידוד כפול. 

בר לכל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרף דלף (מפסק פחת), בין שהלוח  כל כלי עבודה המחו 14.5

  קבוע ובין שהוא ייד.

במוליכי  14.6 שימוש  לעשות  לא  וכן  השגחה  ללא  כלשהם  חשמל  מכשירי  להשאיר  שלא  מתחייב  הקבלן 

  חשמל גלויים במקום העבודה. 
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  עבודה בדרכים  .15

באם יתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת   יעד  הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק  

  ומשטרת ישראל ועל פי תאיו בהתאם להוראות כל דין.

  עבודה באש גלויה   .16

על  גלויה,  אש  או  יצוצות  להיווצרות  הגורמת  אחרת  פעולה  וכל  חיתוך  חימום,  כגון:  עבודות  ביצוע  בעת 

האש/פיצ התפשטות  למיעת  האמצעים  בכל  לקוט  הרחקה הקבלן  זמיים,  כיבוי  אמצעי  קיום  לרבות  וץ 

  וטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

  מקצועיות וכשירות עובדי הקבלן .17

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבוו לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה, מספר מספיק של עובדים  17.1

לבי והמתאימים  הדרושים  הכישורים  להם  שיהיו  אותה,  מקצועית  רמה  וידאג  בעלי  העבודות  צוע 

  להכשירים על פי הצורך. 

זה  17.2 הסכם  פי  על  בטיחותית  לעבודה  הקשור  בכל  חשבוו  על  העובדים  את  להדריך  מתחייב  הקבלן 

  ולמסור להם את המידע הדרש לשם כך. 

הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחיה רפואית ולאחר שעבר  17.3

  רפואיות הדרושות על פי כל דין. את כל הבדיקות ה

  ציוד מגן אישי .18

הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כדרש בתקות  

, ויפקח שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם, לרבות: 1997  –הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התש"ז  

גן, כובעים כפפות, משקפי מגן, אוזיות, מעילי גשם, ציוד למיעת פילה מגובה  עלי בטיחות, ביגוד, קסדות מ

  וביגוד זוהר.

  ציוד, כלים וחומרים   .19

  הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה. 19.1

 הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך.  19.2

יהיו תקיים -מתחייב כי כל ציוד מכאיהקבלן   19.3 וכו'  הרמה  הרמה, אביזרי  הדסי, כלי תעבורה, כלי 

  ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.

הדסי, מפעיל מכות הרמה וכל והג בכלי תעבורה אחר יהיו -הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכאי 19.4

  בעלי הסמכה הדרשת ורישיון בתוקף.

  טלת סקציות משמעת וה .20

הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות יעד ובאי כוחה, לרבות הוראה  20.1

רכוש.  ו/או  לפש  אחר  סיכון  קיום  בשל  זה  הסכם  מתאי  תאי  מילוי  אי  בגין  עבודה  הפסקת  בדבר 

  יעד.   לעיין זה, התאגיד ו/או מפקח התאגיד, כמשמעותם בהסכם, ייחשבו באי כוחה של

הקבלן ימסור, לפי דרישת יעד ו/או מי מטעמה, את רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים  20.2

  ויציג על פי דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד, כלי רכב או מפעילהם. 

  הקבלן לא יעסיק עובדים שאים עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת יעד.  20.3

הקבלן מסכים כי הערכת    –וד בגין הפרת הוראות הבטיחות על ידי הקבלן  גרם זק למקום או לצי 20.4

שווי הזק כפי שעשתה על ידי המהל תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי  

  ההסכם. 
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מועסקיהם של כל אלה ו/או מי  20.5 עובדיהם של כל אלה ו/או  הקבלן ו/או קבלי משה ו/או  לא מילא 

מטעמם אחר הדרישות המופיעות בספח זה, ישלם הקבלן ליעד פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 

ש"ח לכל הפרה והכל מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחר העומדים במקרה כזה ליעד ו/או   1,000

עירייה וכן מבלי לגרוע מיתר הפיצויים המוסכמים המפורטים בטבלת הפיצויים המוסכמים, אשר ל

 . ח'כספח מצורפת להסכם 

  

  הצהרת הקבלן 

  

  

אי הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי את תוכן ספח הבטיחות וכי אי מתחייב לעבודה על פיו ועל פי הוראות כל 

  דין. 

  

  

  

   ___________________   ___________________   ___________________  

  תאריך  חתימת הקבלן  שם הקבלן   
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  להסכם   ה'ספח 

  עבודה חלת  תוסח של צו ה

  החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ  יעד
  

  לכבוד, 

 __________________  

  רחוב ______________ 

 __________________  

  

,..ג.א  

  צו התחלת העבודות הדון: 

  

  הך/כם מתבקש/ים להתחיל בביצוע העבודות כדלהלן: 

  ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט מעל מקלט קיים בבי"ס ברר ביהביצוע עבודות תיאור העבודות: 

  בגבעתיים 

 ימים מרגע קבלת צו התחלת עבודה.  7 -מועד התחלת ביצוע העבודות: לא יאוחר מ

   עבודות: ______________________________________ה ביצוע  השלמתמועד 

  , לדין החל בישראל ולחוקי העזר של עיריית גבעתיים. ההסכםביצוע העבודות לפי צו זה יהיה כפוף לכל תאי   . 1

הך/כם אחראי/ים באופן בלעדי לקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים על פי הדין במהלך ביצוע העבודות,   . 2

האמור    –לרבות   מכלליות  לגרוע  מבלי  בעבודה  –אך  הבטיחות  לתקות  תשמ"ח    בהתאם  ביה),   –(עבודת 

  ובהתאם לכל תקות, הוראות וצווים אחראים החלים לעין זה. 1988

החשמל,   . 3 (חברת  הרשויות  של  האישורים  כל  את  ולקבל  לתאם  דרשים  הכבלים,  הכם  חברות  בזק,  חברת 

בביצוע   עיריית גבעתיים וכיו"ב) עם תחילת העבודה, כולל קבלת מוי מים לצורך שימוש במיםתאגיד המים,  

  וכולל קבלת מוה חשמל לצורך שימוש בחשמל בביצוע העבודות. העבודות

  

  על החתום: 

    

   ___________________    

  מכ"ל יעד   

  

  

  קבלת צו התחלת עבודה  מאשר

  

  

 __________  

הקבלן
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  להסכם   ו'ספח 

  וסח של תעודת סיום 
  

  

  תעודת סיום 
  לכבוד, 

 ___________________  

 ___________________  

 ___________________  

  

..א.ג  

  

  תעודת סיום הדון :  

  

  

), אשר חתם "ההסכם") לבייכם (להלן:  "יעד"בהתאם להסכם שבין יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן:  

ובתוקף סמכותי כמפקח לפי ההסכם, הריי מאשר בזה כי עבודות   06/2021מס'    פומביבעקבות זכייתכם במכרז  

 ,__________ בתאריך  והושלמה  בוצעה   ,_______________ מיום  העבודה  להתחלת  בצו  כמפורט  הקבלן, 

  בהתאם להסכם וכי כל התיקוים וכל הכרוך בהם, בוצעו אף הם לשביעות רצוי המלאה. 

  

  ________________________________________________________________________   הערות:  

  

  ________________________________________________________________________  

                                                                                                                             

  

  

  בכבוד רב,

  

  

  

___________________________                                            ________________________  

  המפקח                                                                                      חתימת יעד                       

  

  אישור 

  
הריי מצהיר בזה, כי השלמתי את ביצוע מכלול העבודות בפרויקט וכי בכפוף לקבלת התשלום בגין החשבון  

ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביצוע העבודות  הסופי המאושר על ידי המפקח ויעד, אין ולא תהיה  לי כל טעה 

  בפרויקט.

  
        

הקבלן
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ביה ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט מעל  לביצוע עבודות  להסכם ז'ספח 

  בגבעתיים   מקלט קיים בבי"ס ברר

  טופס עדכון פרטי חשבון בק 
  לכבוד

  יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ 

  1כורוזין 

  גבעתיים

  

,..ג.א  

  

  . שם החברה/שותפות/עסק/ הקבלן _______________________________________ 1

  כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' ____________________ מס' בית _______ 

  ישוב ____________ מיקוד ______ טלפון ____________ פקסימיליה_____________ 

  מורשה/תעודת זהות __________________.מס' עוסק 

  פרטי הבק להעברת תשלומים: שם הבק ____________________. 

  ן בבק _______________ כתובת הבק __________________________-מס' ח

  מס' סיף ___________________. 

  

עברה הבקאית, להחזירם על ידיו הו מתחייבים בזה, שבמידה והופקדו בטעות כספים בחשבוו באמצעות הה

  לגזברות יעד ללא שיהוי. 

  

  שם הממלא  _____________________________________ 

  

   _________________________________  

  חתימה וחותמת (מורשה החתימה) לאישור  

  

  . אישור עו"ד/רו"ח2

אי עו"ד/רו"ח ___________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל היה חתימת ידו של מורשה החתימה 

  . הקבלן הזוכה____________________________, וחתימתו מחייבת את 

  

   _________________________  

  עו"ד / רו"ח   

  

  אישור הבק. 3

  ה"ל. של הלקוח כפרטי חשבון הבקהו מאשרים את הפרטים לעיל 

  

  

  תאריך_____________ 

  

  חותמת הבק___________________   חתימת הבק _________________ 

      

  תתקבל רק חותמת מקורית של הבק                                      
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ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט מעל מקלט   ביהלביצוע עבודות הסכם ל ח'ספח 

    בגבעתיים קיים בבי"ס ברר

  טבלת פיצויים מוסכמים

 סכום הפיצוי בש"ח תיאור הפגם  מס' סעיף 

 . יוםלכל  ₪  200 הפיקוח על ידיאי שימוש ביומן עבודה חתום מאושר  1

 ממוה בטיחות/העדרות מהל עבודה 2

הפסקת עבודה במידי  שח לכל יום,   1,000

ופיצוי המזמין עבור כל הזקים הגרמים  

 מכך. 

 לכל מקרה.   ₪   1,000 אי ציות להוראות המהל או המפקח  3

 אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ לו"ז שקבע   4
ממחיר התיקון הדרש מעבר   15%פיצוי בשוי 

 שקבע. לעלות לכל יום מעבר ללו"ז 

  לכל יום.  ₪  500 אי ציות להוראות המהל / המפקח בקשר למועדי תיקון   5

 לכל יום איחור.   ₪   1,000 אי פיוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה  6

7 

אי מילוי אחר הוראות המהל בקשר לסילוק חומרים שאים מתאימים  

לעבודה , או סילוקו של כל חלק מהעבודה שהוקם בחומרים בלתי  

 מתאימים  

 לכל מקרה. ₪  500

 לכל יום איחור.   ₪   1,000 במועד הקבוע לסיום העבודה.   איחור במסירת העבודה 8

 לכל מקרה/כל יום.  ₪  500 להוראות המהל/פיקוחאי אספקת גידור ובטיחות בהתאם  9

 לכל מקרה.   ₪   5,000 אי תיקון זק לתשתיות ציבוריות  10

 אי ביצוע תיקון ליקויים שתגלו בתקופת הבדק  11
ממחיר התיקון הדרש מעבר   30%פיצוי בשוי 

 לעלות. 

  לכל יום.     ₪   1,000  אי מיוי מהל עבודה מוסמך.  12

  משווי העבודות באיכות ירודה. 50%  העבודות באיכות ביצוע ירודה. ביצוע  13

 . ארועלכל    ₪   1,000 אי ביצוע הוראות המהל בדבר בטיחות   14

  יום איחור ₪ לכל    5,000  איחור בהשלמת אבן דרך בהתאם ללוח הזמים  15

  ₪ ליום   2,000  הרכבת פיגום שלא על ידי מרכיב מוסמך ו/או אי הצגת אישור תקיות  16

  ₪ לכל ארוע  500  אי ביצוע תיקון זק לתשתית במועד     17

  ₪ לכל ארוע  1,500  . לכך  שקבע  הזמן פרק בתוך  עבודה  תוכיות פי על  עבודה ביצוע אי  18

  ₪ לכל ארוע  1,500  העירוית התימרור רשות  -משטרה לאישור ביגוד תועה  הסדרי הצבת  19

  ₪ לכל ארוע  1,500  אישור  ללא לתועה  כבישים חסימת  20

  יום שימוש ₪ לכל  500  חשמל ללא מד זמי  /שעון ללא במים  שימוש  21

  ₪ לכל יום העדרות  500  מהדס ביצוע הקבלן מהאתר   העדרות    22

  

לגבותו מהקבלן בכל   יעדרשאית לקזז את סכום הפיצויים מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית    יעד

  דרך אחרת ולקבלן לא תהיה כל השגה בעיין זה
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הצעת המציע  4מסמך מספר  -ספח ט' להסכם 

  תאריך:__________     לכבוד

  "יעד") : לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלןיעד חברה 

,..א.ג  

  2021/06מס'  פומבימכרז   –כתב הצעה   הדון:  

  בגבעתיים  ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט מעל מקלט קיים בבי"ס ברר ביה לביצוע עבודות 

(א לסמן את אופן ההתאגדות של המציע) מס' חברה/שותפות _________________________או הח"מ _

______________________________________   שכתובתו ____________________ ת.ז.ח.פ./

  מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

על כל ספחיוההסכם  ) במכרז, את מלוא מסמכי המכרז ואת  2קראו בעיון את ההוראות למשתתפים (מסמך   . 1

  ).מכי המכרז""מס :(להלן

יבוצעו  הםב  יםאתרהו מצהירים כי הבו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם לרבות המפרט הטכי, ביקרו ב . 2

לרבות מכלול   מהם,  הובעים  ו/או  העבודות  בביצוע  הקשורים  והסיבות  התאים  כל  את  ובחו  העבודות 

העבודות של  וטיבן  כמויות  הצרות,  הגישה  דרכי  הקרקע,  תאי  העבודות,סביבתם,  ביצוע  שיטת  את   ,

כל  קיום  תוצאות  על  המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  את  וכן  העבודות  לביצוע  הדרושים  האישורים 

  התחייבויותיו.

והתמורה . 3 האמורים  התאים  כל  את  ומדוקדקת  זהירה  בחיה  שבחו  ולאחר  לעיל  האמור  לכל  בהתאם 

מגי הו  התשלום,  ותאי  העבודות  ביצוע  בעבור  לפועלשתשולם  להוציא  בזה  ומתחייבים  זו  הצעתו  שים 

ולבצע את העבודות שוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותיו, כולן ביחד, במחירים המוצעים 

  על ידו. 

שישול . 4 מציעים  המכרז    םאו  מסמכי  וכל  המכרז  שואי  והשירותים  העבודות  מכלול  ביצוע  בגין  פי   עללו 

 ' של המכרז לאחר שתוכה מהם החה של _________ אחוזים.  א  בספח הקובים המחירים

 כולל(לא  ₪  מחיר

  אומדןל בהתאם"מ) מע

ההחה אחוז שיעור

  הוספת. 

אחיד המוצע%  שיעור

  על ידי הקבלן 

כולל(לא  ₪  מחירסה"כ 

  החה  לאחר"מ) מע

 למדידה כמויות

  האומדן  לפי
6,562,259 ש"ח 

כי   . 5 מסכימים  ואחו  לו  בסעיף    התמורהידוע  כאמור  ידיו  על  הכמויות   לעיל  4המוצעת  פי  על  לו  תשולם 

בפועל לרבות הסכם  ת כולל והיא    שיבוצעו  המכרז,  פי מסמכי  על  התחייבויותיו  ביצוע מלא ומושלם של כל 

.ה דרוש לביצוע העבוד ח האדם ה ו את כל החומרים, הציוד, האמצעים וכ   ת ההתקשרות, על ספחיו וכן כולל 

מחיר  ויש בה משום   בהתאם לכמויות שיבוצעו בפועל תשולם  לעיל    4המוצעת על ידיו כאמור בסעיף    התמורה

כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תאי המכרז  עבור סופי וכולל  

מלא   כיסוי  ומהווה  האתרים,  שוא ופירוט  וה   ות להתחייבויותיו  בכל  הסכם המכרז  עובדים  העסקת  לרבות 
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ואמצעי   ציוד  צריכת מים, כל  עבור  ואחזקתם, תשלום  ייעודי  וציוד  מכוות  כלי רכב,  אספקת  כמות דרשת, 

ביטוחים, מסים,    המכרז, הובלות, פריקה, סילוק,   ות אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות שוא 

ו  שוא היטלים,  העבודות  לביצוע  הדרוש  אחר  דבר  של  כרזהמ   ות כל  והתחזוקה  התפעול  עבודות  לרבות   ,

 . המערכות

או מסכימים שיעד תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, כולה או מקצתה, הכל לפי שיקול דעתה   . 6

  הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז. 

על ידי יעד וביצועו מותית בקיומו של תקציב מתאים ואישורו על   ההסכםכמו כן, ידוע לו, כי החתימה על   . 7

ידי הגורמים המוסמכים. לפיכך, לא תהיה לו כל טעה גד יעד אם ביצוע החוזה יידחה ו/או יבוטל ו/או אם  

  העבודות תוזמה באופן חלקי בלבד על ידי יעד. 

) ימים ממועד הודעתכם על 10(   עשרהאם תחליטו לקבל הצעתו הריו מתחייבים בזה להפקיד בידיכם בתוך   . 8

 זכייתו, או בתוך פרק זמן אחר, שייקבע על ידכם,  את המסמכים הבאים:

 חתום על כל ספחיו.  ההסכם 8.1

לל של הצעת מהסכום הכו  10%של    בשיעור,  , ערבות ביצועבלתי מותית  ערבות בקאית אוטוומית 8.2
 . ב'כספח להסכם בוסח המצורף מע"מ  בתוספתהקבלן 

המצורף   8.3 בוסח  ביטוחים  קיום  על  מוכרת  1ג'כספח  להסכם  אישור  ביטוח  חברת  ידי  על  חתום   ,
 בישראל. 

 אישור משרד העבודה על מיוי מהל עבודה לאתר העבודות. 8.4

 הסכם עם מעבדה מוסמכת. 8.5

 פסולת. הסכם עם מטמה מורשית לפיוי  8.6

שבמסמכי   . 9 התאים  לכל  בהתאם  שיקבע  במועד  העבודות  בביצוע  להתחיל  מתחייבים  הכול  ההסכםאו   ,

  לשביעות רצוה המלאה של יעד. 

להביא את   .10 והמוחלט,  לפי שיקול דעתה הבלעדי  לכך שיעד תהיה רשאית,  ואו מסכימים  לו   ההסכם ידוע 

 . ההסכםלסיומו בתאים ובהתאם להוראות 

כספחים בוסחים המצורפים למסמך זה  מצורפים לכתב הצעה זה, כחלק בלתי פרד מן ההצעה, תצהירים   .11

 ). "התצהיר"(כל אחד מהם לחוד יכוה להלן:  ג' -א', ב' ו

היה המציע תאגיד, יתן תצהיר כאמור כל אחד ממהלי ומבעלי השליטה בתאגיד. היה מי מהמהלים ו/או  .12

גיד, ייחתם התצהיר האמור על ידי היחידים המשמשים, במישרין או בעקיפין, מבעלי השליטה של המציע תא

 כמהלים ו/או כבעלי השליטה בתאגיד.

המפורטות  בהצהרות  עומדים  אים  לעיל,  כאמור  בו,  השליטה  בעלי  ו/או  מהליו  ו/או  המציע  בו  במקרה 

את פרטי ההרשעות ו/או כתבי    בתצהיר, כולן או חלקן, יהא עליהם לפרט, בשורות המיועדות לכך בתצהיר,

  האישום העומדים גדם ו/או את החקירות המתהלות גדם.

לביצוע   .13 מתאימה  וכלכלית  מקצועית  ארגוית,  יכולת  ובעלי  ויסיון  ידע  בעלי  או  כי  בזה  מצהירים  הו 

ת מסוג  המכרז ועומדים לרשותו עובדים מקצועיים מיומים ובעלי יסיון בביצוע עבודו  ותהעבודות שוא

 המכרז ובכמות מספקת. ותהעבודות שוא

 או מצהירים כי המידע והתוים שמולאו על ידיו במסמכי המכרז הים כוים ושלמים.  .14

 או מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .15
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התאים הכלולים במסמכי המכרז והו מוותרים בעצם הגשת הצעתו זו, הריו ותים בזה הסכמתו לכל   .16

בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טעה בקשר לכל תאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז, 

 לרבות סבירותם.

  ח.פ.: ___________________   שם המציע: ______________________ 

  ת.ז. ____________________   ______  שם החותם מורשה החתימה בשם המציע _______________ 

  טלפון: __________________    כתובת: _____________________________________________

  פקס: ___________________   טלפון סלולארי: __________________ 

______________________  תאריך:  ____________________ 

  חתימה+ חותמת        

  

  עו"ד  אישור

 מאמת  ,_____________________ עו"ד  הח"מ,   של  החתימה  מורשי  חתימות  את  ת /אי 
מטעמה  כי  ת /ומאשר  _________________  השותפות/החברה החותמים  ההצעה  חתימת  כתב    על 
 . ועיין דבר לכל) השותפות /החברה______________ ( את מחייבת

  
 ______________     _____________  

 תאריך      חתימת עורך הדין  
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  המציע  צעתלהספח א' 

  2021/06מס'  פומבי מכרז 

  

  תצהיר 

הח"מ, _______  האמת  __________ אי  את  לומר  עלי  כי  לאחר שהוזהרתי  ת.ז ______________,  ושא   ,__

  וכי אהיה צפוי לכל העושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

  למחוק את המיותר בכל הסעיפים הבאיםיש 

הי המציע בעצמו / בעל מיות במציע / מהל במציע / בעל מיות / מהל בחברת _____________ בע"מ,   . 1

שהיה בעלת מיות / מהל במציע / שותף במציע * ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה להשתתף במכרז זוטא  

 )."המכרז"(להלן:  ____________ מס'

 (עשר) השים שקדמו לתצהירי זה: 10 -הי מאשר כי ב . 2

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע 2.1

  (או לחילופין) 

 הורשעתי בעבירה מסוג פשע, הכל כמפורט להלן:  2.2

 ________________________________________________ 

 (עשר) השים שקדמו לתצהירי זה: 10 -הי מאשר כי ב . 3

  לילית מסוג עווןלא הורשעתי בעבירה פ 3.1

  (או לחילופין) 

 הורשעתי בעבירה מסוג עוון כמפורט להלן: 3.2

 ________________________________________________  

 הי מאשר*: . 4

 כי לא תלוי ועומד גדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון.  4.1

  (או לחילופין) 

 עוון, הכל כמפורט להלן:  תלוי ועומד גדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או 4.2

 ________________________________________________  

  

 הי מאשר*: . 5

כי לא הורשעתי בעבירות גד בטחון המדיה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש ו/או  5.1

ותקת השבים, בעבירות מוסר, או אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישות לפי חוק המרשם הפלילי  

 . 1981-התשמ"א

  (או לחילופין) 

הורשעתי בעבירות גד בטחון המדיה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש ו/או בעבירות  5.2

התשמ"א השבים,  ותקת  הפלילי  המרשם  חוק  לפי  ההתיישות  תקופת  וטרם  הכל  1981-מוסר,   ,*

 כמפורט להלן:

____________________________________________________ 
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 הי מאשר*:

ו/או על תקות ו/או    1970-כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה [וסח חדש], תש"ל 5.3

על צוים שיתו על פיה, או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישות לפי חוק המרשם הפלילי ותקת 

 . 1981-השבים, התשמ"א

  (או לחילופין) 

ו/או על תקות ו/או על צוים    1970- הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה [וסח חדש], תש"ל 5.4

*, 1981-שיתו על פיה וטרם תקופת ההתיישות לפי חוק המרשם הפלילי ותקת השבים, התשמ"א

 הכל כמפורט להלן: 

 ____________________________________________________ 

 הי מאשר*: . 6

לתצהירי זה לעיל   6  -ו  5כי לא תלוי ועומד גדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המויות בסעיפים   6.1

 ולא ידוע לי שמתהלת גדי חקירה במשטרת ישראל בעייים אלו. 

  (או לחילופין) 

בסעיפים   6.2 המויות  מהעבירות  עבירה  על  אישום  כתב  גדי  ועומד  לע  6  - ו  5תלוי  זה  ו/או  לתצהירי  יל 

 מתהלת גדי חקירה במשטרת ישראל בעייים אלו*, הכל כמפורט להלן: 

____________________________________________________ 

  מחק את המיותר*   

  הי מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. . 7

   ______________________________  
  חתימת המצהיר  

  

  

  

  

  אישור 
  

מר/גב'  אי   בפי  הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר/ת   ,(  ________ (מ.ר.  עו"ד   ,___________ הח"מ 

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  המוסמך להתחייב בשם המציע ו_________,  ת.ז. _________,  

ת את  בפי  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעושים  צפוי/ה  יהא/תהא  לעיל  וכי  תצהירו/ה  וכן 

  בחתמו/ה עליו בפי. 

  

  עו"ד _____________ 
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  המציע  צעתלהספח ב' 

  

  התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים 

אי הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  

  לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן: את כל האמת וכי אהיה צפוי  

 ") ומוסמך להצהיר מטעם המציע. המציעאי ציג  ____________________ (להלן: " . 1

מצהיר בזה, בדבר קיומם של תאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים הי   . 2

 _______________ ועד _______________. , בתקופה מיום ידי המציעעל 

בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות , המציע יקיים  במכרזוהמציע יזכה  בזה, כי במידה  המציע מתחייב   . 3

 את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.  ו, לגבי העובדים שיועסקו על ידזכייתו

ת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מסך של ______  המציע מתחייב כי השכר שישולם לעובדי המציע עבור שע . 4

 ש"ח לשעה. עלות השכר למעביד לשעת עבודה, לא תפחת מסך של __________ ש"ח לשעה.   

, בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי לרבות קס מהלילהלן פירוט ההרשעות בדין פלילי של המציע,   . 5

וכן   כאלה,  והיו  במידה  במציע,  השליטה  ההסדרה  מבעלי  מיהל  ידי  על  מאלה  מי  על  שהושתו  הקסות  כל 

והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה במהלך שלוש השים האחרוות מן המועד האחרון 

 להגשת הצעה במכרז: 

  גזר הדין/הקס שהוטל   העבירות בהן הייתה הרשעה  תאריך ההרשעה 

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  

  * יש לצרף אישור של מיהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקסות כאמור או היעדרם.

  

  פירוט החוקים: 

 (הודעה) ות ומחלות משלוח יד1945, פקודת תאו .  

 1946, פקודת הבטיחות בעבודה . 

  1976 –חוק דמי מחלה, התשל"ו  . 

  1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו .  

 (החזרה לעבודה) 1949, חוק החיילים המשוחררים . 

  1963 –חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג .  

  וחה1951, תשי"א  –חוק שעות עבודה ומ .  

  תית1951, תשי"א –חוק חופשה ש .  

   יכות1953, תשי"ג –חוק הח .  

  וער1953, תשי"ג –חוק עבודת ה .  

  שים 1954, תשי"ד –חוק עבודת .  
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  1954, הפיקוח על העבודהחוק ארגון .  

  ת השכר1958, תשי"ח –חוק הג .  

  1959 ,תש"יט –חוק שירות התעסוקה . 

 1967, חוק שירות עבודה בשעת חירום .  

 (וסח משולב) 1995, חוק הביטוח הלאומי .  

 1957, חוק הסכמים קיבוציים .  

  ימום1987, תשמ"ז –חוק שכר מי .  

 ויות בעבודה1988, "חמתש – חוק שוויון הזדמ .  

 (העסקה שלא כדין) א – חוק עובדים זרים"1991, תש .  

 י כוח אדםו – חוק העסקת עובדים על ידי קבל"1996, תש .  

 שים עם מוגבלותח – פרק ד' לחוק שיווין זכויות לא"1998, תש .  

  ית 8סעיףיעת הטרדה מיח – לחוק למ"1998, תש .  

  1957, תשי"ז –חוק הסכמים קיבוציים .  

 2001,  תשס"א –מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  חוק הודעה .  

  טי 29סעיף2000, תשס"א  – לחוק מידע ג.  

  (אי עבודהת) 2002, התשס"ב –חוק הודעה לעובד .  

  ה על עובדים בשעת חירום2006, תשס"ו –חוק הג .  

  הל התקין5סעיףה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במיז – א לחוק הג"1997, תש .  

  

          

  חתימה וחותמת המציע     שם מלא של החותם בשם המציע     תאריך

  

  אישור 

מר/גב'   בפי  הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר/ת   ,(  ________ (מ.ר.  עו"ד   ,___________ הח"מ  אי 

להצהיר את האמת  _________,  ת.ז. _________, המוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  

לעיל   תצהירו/ה  תוכן  את  בפי  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעושים  צפוי/ה  יהא/תהא  וכי 

  בחתמו/ה עליו בפי. 

  

  עו"ד _____________ 
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  המציע  עתלהצספח ג' 

  

  1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2תצהיר לפי סעיף 
  05/2021מס'  פומבימכרז 

  

אי הח"מ ______________ ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

  צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן: 

כתמיכה   . 1 זה  תצהיר  עושה  גבעתיים   ____________  מס'  פומבילמכרז  הי  לפיתוח  חברה  יעד  שפרסמה 

גבעתיים  לביצוע בע"מ   צופים  מבה  והקמת  בגבעתיים  שב"צ  ספר  בבית  אגף  להקמת  (להלן:    עבודות 

 "המכרז").

מטעם  . 2 זה  תצהיר  ליתן  ומוסמך   __________________________ בתפקיד  במכרז  במציע  מכהן  הי 

 המציע במכרז.

לא הורשע   "החוק"),(להלן:    1976  –עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   . 3

עבירות   משתי  ביותר  הורשע  ואם  עבירות,  משתי  ביותר  אליו  זיקה  ובעל  במכרז  במועד   –המציע  כי 

 ההתקשרות חלפה שה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרוה. 

  ב(א) לחוק. 2ם יהיו כמשמעותם בסעיף לעיל, כל המוחי  3לעיין סעיף  . 4

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. . 5

   ______________________________  
  חתימת המוסמך מטעם המציע במכרז  

  

  אישור
  

(מ.ר עו"ד   ,___________ הח"מ  מר/גב'  אי  בפי  הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר/ת   ,(  ________  .

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  המוסמך להתחייב בשם המציע ו_________,  ת.ז. _________,  

לעיל   תצהירו/ה  תוכן  את  בפי  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעושים  צפוי/ה  יהא/תהא  וכי 

  ליו בפי. בחתמו/ה ע

  

  עו"ד _____________ 
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    המציע  להצעת' דספח 

  אוטוומית בלתי מותית מכרז וסח ערבות 

  
  בק ____________    

  תאריך: _________   לכבוד

  יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ 

  , גבעתיים1רח' כורוזין 

  

 ,.א.ג  

  הדון: כתב ערבות מס' _____________

___________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _____________ מרחוב _______________ לפי בקשת 

 ופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד") או ערבים בזה כלפיכם באהערב(כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן: "

ש"ח) בלבד (להלן: "סכום הערבות") שתדרשו מאת   אלף חמישיםש"ח (במילים:  50,000לסכום כולל של 

ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט מעל מקלט קיים בבי"ס  ביהלביצוע עבודות  מכרזהערב בקשר ל

   .בגבעתיים ברר

המרכזית  הלשכה  ידי  על  לפעם  לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם  המחירים  למדד  צמוד  הערבות יהיה  סכום 

 ") בתאי הצמדה שלהלן:המדדלסטטיסטיקה  (להלן: "

היסודי" חודש    "המדד  מדד  יהא  זו  ערבות  בתאריך    2021  מאי לעיין  על  15.6.21שהתפרסם  והעומד   ,101.3 

  קודות.

  לעיין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו.  "המדד החדש"

  הפרשי ההצמדה לעיין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין  

היסודי. אם המדד החדש יהיה מוך מהמדד היסודי המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד  

  שלם לכם את הסכום הקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה. 

כתובתו  לפי  ידיו  על  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים  משבעה  יאוחר  לא  בכתב,  הראשוה  דרישתכם  לפי 

א יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי המפורטת לעיל, או שלם לכם כל סכום הקוב בדרישה, ובלבד של

תחילה   התשלום  את  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  להוכיח  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  הצמדה, 

  מאת הערב ו/או ליתן לו הודעה ו/או התראה מראש.

כשהיא ,  גבעתיים  1כורזין  בכתובת    משרדי החברהבכל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לו בכתב  

 יעד.  מהל כספים חתומה ע"י מכ"ל יעד או ממלא מקומו או 

התשלום כאמור לעיל יעשה על ידו על דרך של העברה בקאית לחשבון יעד עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם 

  ות המחאה עשויה על ידו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי. בדרישתכם או באמצע

(כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. למרות   02/11/2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

האמור לעיל הערבות תהא יתת להארכה על פי דרישתכם, אשר תימסר לו בכתב בסיף בכתובת ה"ל, כשהיא 

מ ע"י  יאוחר חתומה  לא  בכתב  ידו  על  להתקבל  צריכה  זו  ערבות  פי  על  דרישה  כל  מטעמו.  מי  או  יעד  כ"ל 

  מהתאריך ה"ל. 

 ערבות זו איה יתת לביטול, להעברה או להמחאה והיה בלתי חוזרת.

  

  בכבוד רב,

 _________________  
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  המציע  להצעת' הספח 

  פירוט בדבר יסיון קודם

  תאי הסף הרלבטי 

  _______________ פרוייקטים של    _______(כולל), לפחות    ________מי שביצע במהלך השים  

  :פרויקט ראשון   .א

  שם הפרויקט: _______________________________ 

  תיאור הפרויקט: _________________________________________________ 

 __________________________________________________  

    מיקום הפרויקט: 

  גמר:            התחלה:     -   מועד הביצוע

  ללא מע"מ) ₪  היקף כספי של הפרויקט (

    טלפון             _____________________ שם המזמין ______

  : ________________   פוןטל   איש קשר אצל המזמין _______________________ 

  :פרויקט שי  .ב

  שם הפרויקט: _______________________________ 

  תיאור הפרויקט: _________________________________________________ 

 __________________________________________________  

    מיקום הפרויקט: 

  גמר:            התחלה:     -   מועד הביצוע

  ללא מע"מ) ₪  היקף כספי של הפרויקט (

    טלפון             _____________________ שם המזמין ______

  : ________________   פוןטל   איש קשר אצל המזמין _______________________ 

  :פרויקט שלישי  .ג

  שם הפרויקט: _______________________________ 

  תיאור הפרויקט: _________________________________________________ 

 __________________________________________________  

    מיקום הפרויקט: 

  גמר:            התחלה:     -   מועד הביצוע

  ללא מע"מ) ₪  היקף כספי של הפרויקט (

    טלפון             _____________________ שם המזמין ______

  : ________________   פוןטל   איש קשר אצל המזמין _______________________ 
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  : הערות
  

פרויקט ביחס לכל אחת מעבודות ה יש לצרף אישור חתום ע"י מזמין העבודה/ מהל הפרויקט בדבר ביצוע   .1

 שפורטו לעיל, או לחילופין מכתב המלצה מאותו מזמין.  

 .פרויקט ביחס לכל אחת מעבודות שפורטו לעיל ה היקףחתום ע"י מזמין העבודה בדבר   חשבון סופייש לצרף  .2

  יתן לצרף צילומים של הפרויקטים (רשות בלבד). .3

  בדפים וספים (רשות בלבד).עבודות וספות יתן לפרט במתכות ה"ל   .4

          

  

      שם המשתתף: _____________________                 

  חתימת וחותמת המשתתף: ____________                 

  תאריך: ____________________         
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 ספח י' להסכם- רשימת התוכיות ותוכיות המכרז 
  רשימת התוכיות: 

  

      אדריכלות 

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  מספר הגליון 
 2  לביצוע תכנית העמדה כולל חדר אשפה  27.6.21 100
 2  לביצוע תכנית  קומת קרקע 27.6.21 101
 2  לביצוע תכנית קומה ראשונה + שניה  27.6.21 102
 2  לביצוע תוכנית קומה שלישית  27.6.21 103
 2  לביצוע תכנית גגות 27.6.21 104
 2  לביצוע חתך א'  27.6.21 201
 2  לביצוע חתך ב' 27.6.21 202
 2  לביצוע חתך ג' 27.6.21 203
 2  לביצוע חזיתות מערבית ומזרחית 27.6.21 301
 2  לביצוע חזיתות צפונית ודרומית  27.6.21 302
 2  לביצוע קרקע א' ב' -תכנית תקרה קומות  27.6.21 401
 2  לביצוע תכנית תקרה קומה ג'  27.6.21 402
 2  לביצוע פנים -תכנית מדרגות  27.6.21 501
 2  לביצוע חוץ -תכנית מדרגות  27.6.21 502
 2  לביצוע פרטים  27.6.21 601
 2  לביצוע פריסות שרותי נכים וכיתות טיפוסיות  27.6.21 602

 2  לביצוע רשימת תגמירים 29.6.21 -
     

     רשימת אלומיניום 

  מהדורה   סטטוס   תאור כללי   מיקום מס' פריט 

1  
כניסה לאגף  -קומת קרקע

  החדש 
  3  לביצוע  דלת דו כנפית

  חדר מדרגות   2
מערכת מזוגגת הכוללת חלונות קבועים ללא 

  פתיחה
  3  לביצוע

  חדר מדרגות   *2
מערכת מזוגגת הכוללת חלונות קבועים ללא 

  פתיחה וחלון רפפה עליון לשחרור עשן 
  3  לביצוע

  מדרגות חדר   3
מערכת מזוגגת הכוללת חלונות קבועים ללא 

  פתיחה וחלון רפפה עליון לשחרור עשן 
  3  לביצוע

4  
כיתות לימוד (צפוניות) 

  קומות א' וב' 
מערכת מזוגגת הכוללת חלון הזזה כ.ע.כ.  

  וחלקים קבועים
  3  לביצוע

5  
כיתות לימוד (צפוניות) 

  קומות א' וב' 

ת הזזה מערכת מזוגגת פינתית הכוללת חלונו
כ.ע.כ., חלון קיפ, חלקים קבועים ועמודון  

  אלומיניום
  3  לביצוע

  כיתות עזר קומות א' וב'   6
מערכת מזוגגת פינתית הכוללת חלונות הזזה 

  כ.ע.כ. וחלקים קבועים
  3  לביצוע

7  
כיתות לימוד (דרומיות)  

  קומות א' וב' 
מערכת מזוגגת פינתית הכוללת חלונות הזזה 

  קבועים ועמודון אלומיניום כ.ע.כ. וחלקים 
  3  לביצוע

8  
יציאה למדרגות חיצוניות  

  קומות א' וב'  
מערכת מזוגגת הכוללת דלת דו כנפית 

  וחלקים קבועים
  3  לביצוע

9  
מבואה    -קומות א' וב'

דרומית (סמוך למדרגות  
  מחסן  -חיצוניות) קומה ג'

מערכת מזוגגת הכוללת חלון הזזה כ.ע.כ.  
  וחלק קבוע

  3  לביצוע

  3  לביצוע  חלון הזזה כ.ע.כ.  שירותים (בכל הקומות)   10
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11  
מבואות גישה לחדרי 
  שרותים (בכל הקומות) 

  3  לביצוע  חלון קיפ שחרור עשן פתיחה אוטומטית 

12  
גישה למבואת המדרגות  

  קומות א' וב'  -(פנים) לכיתות
  3  לביצוע  דלת דו כנפית

  אולם ספורט  -קומה ג'  13
מזוגגת הכוללת חלון שחרור עשן  מערכת 

בפתיחת קיפ אוטומטית, חלון קיפ (פתיחה 
  צידית) וחלק קבוע 

  3  לביצוע

  אולם ספורט  -קומה ג'  14
מערכת מזוגגת פינתית הכוללת חלון שחרור  

עשן בפתיחה אוטומטית, חלקים קבועים 
  ועמודון אלומיניום

  3  לביצוע

  אולם ספורט  -קומה ג'  15
מזוגגת הכוללת חלונות קיפ וחלקים מערכת 

  קבועים
  3  לביצוע

  אולם ספורט  -קומה ג'  16
מערכת מזוגגת הכוללת חלונות קיפ וחלקים 

  קבועים
  3  לביצוע

  אולם ספורט  -קומה ג'  17
מערכת מזוגגת פינתית הכוללת חלונות הזזה 

שחרור עשן בפתיחה אוטומטית, חלקים  
  קבועים ועמודון אלומיניום 

  3  לביצוע

  חדר מדרגות  -קומה ג'  18
מערכת מזוגגת הכוללת חלונות קבועים ללא 

  פתיחה
  3  לביצוע

19  
יציאה למדרגות   -קומה ג'

  חיצוניות
  3  לביצוע  חלקים קבועים מעל דלת מסגרות 

20A  
חזיתות קומות א' ו ב' כיתות  

  לימוד ועזר 
  3  לביצוע  אלמנט הצללה

20B  
חזיתות קומה ג' אולם 

  התעמלות
  3  לביצוע  אלמנט הצללה

      

     רשימת מסגרות

  מהדורה   סטטוס   תאור כללי   מיקום מס' פריט 
  2  לביצוע  ארון חשמל   מבואת כניסה  -קומת קרקע  1
  2  לביצוע  ארון כיבוי אש   מבואת כניסה  -קומת קרקע  2

3  
כיתות לימוד המוגדרות  

 קומות א' וב'  -כאזור "מחסה" 
  2  לביצוע  דלת אש עם צוהר 

4  
שרותי בנים  -קומה ג'

  המוגדרים כאזור "מחסה" 
  2  לביצוע  דלת אש

4B  
קומת קרקע כניסה למקלט  

  קיים
  2  לביצוע  דלת אש

  2  לביצוע  דלת פח עם צוהר   קומות א' וב'    -כיתות לימוד  5
  2  לביצוע  דלת פח  שירותי נכים   6

7  
שירותים בכל הקומות  

  (בהתאם להפניות)
  2  לביצוע  דלת פח

  2  לביצוע  דלת פח דו כנפית עם צוהר  מבואת כניסה  -קומה ג'  8

9  
יציאה למדרגות   -קומה ג'

  חיצוניות 
  2  לביצוע  דלת פח דו כנפית עם צוהר כפול 

  2  לביצוע  ארון חשמל   כל הקומות   10
  2  לביצוע  ארון כיבוי אש/ שירות   כל הקומות   11
  2  לביצוע  ארון שירות   קומות א' וב'   12
  2  לביצוע  ארון תקשורת   אולם ספורט  -קומה ג'  13
  2  לביצוע  אבזור לשירותי נכים  כל הקומות   14

  פתח לגג  15
  מכסה לפתח עליה לגג

    
  2  לביצוע

510



  

  2  לביצוע  רפפת שחרור עשן   פיר מעלית    16

17  
סמוך לדפנות   -קומת קרקע

  המקלט
  2  לביצוע  רפפת פח

18  
לדפנות  סמוך  -קומת קרקע

  המקלט
  2  לביצוע  רפפת פח

  2  לביצוע  מעקה ומאחז יד  -מדרגות פנים  -  19
  2  לביצוע  מעקה ומאחז יד  -מדרגות חוץ  -  20
      

     רשימת נגרות

  מהדורה   סטטוס   תאור כללי   מיקום מס' פריט 
  2  לביצוע  ארון כיתה   קומות א' וב'   -כיתות לימוד  1
  2  לביצוע  לוח כיתה   קומות א' וב'   -כיתות לימוד  2
  2  לביצוע  שירותים   כל הקומות   3
  2  לביצוע  מראה שירותים  שירותים   4
  2  לביצוע  מראה שירותים  שירותי נכים   5
  2  לביצוע  סרגל הגנה לקירות   כיתות וחדרי עזר  6
  2  לביצוע  לוח לבד לתליה  כיתות וחדרי עזר  7
  2  לביצוע  מתלה בגדים   כיתות וחדרי עזר  8

      

     רשימת שיש 

  מהדורה   סטטוס   תאור כללי   מיקום מס' פריט 

1 - 
 -כיורים 2 -שיש אבן קיסר משולב עם פתח ל

 כמשורטט. 
 1  לביצוע

     

      קונסטרוקציה

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  מספר הגליון 
 1  לביצוע תכנית יסודות ופרטי ראשי כלונס 20.6.21  01-ק
 1  לביצוע קירות זיון  20.6.21 03-ק
 1  לביצוע +3.73תכנית תקרה  20.6.21 05-ק
 1  לביצוע +7.36תכנית תקרה  20.6.21 07-ק
 1  לביצוע +11.16תכנית תקרה  20.6.21 09-ק
 1  לביצוע +14.71תכנית תקרה  20.6.21 10-ק
 1  לביצוע תכנית תקרה גג 20.6.21 11-ק
 1  לביצוע חדר מדרגות צפוני  20.6.21 13-ק
 1  לביצוע חדר מדרגות צפוני חתכים 20.6.21 14-ק
 1  לביצוע חדר מדרגות דרומי פודסטים 20.6.21 16-ק
 1  לביצוע חדר מדרגות דרומי חתכים  20.6.21 17-ק
 1  לביצוע חזיתות 20.6.21 20-ק
 1  לביצוע חתכים מקומיים  20.6.21 21-ק
 1  לביצוע 2 -חתכים מקומיים  20.6.21 22-ק

     

      איטום 

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  מספר הגליון 
 1  לביצוע תכנית איטום ק.קרקע 17.6.21  1-א
 1  לביצוע תכנית איטום  17.6.21 2-א
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     אינסטלציה וספרינקלרים

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  מספר הגליון 
INS-01 20.6.21 7  לביצוע אינסטלציה סניטרית תכנית פיתוח 
INS-02 20.6.21 7  לביצועאינסטלציה סניטרית קומת קרקע חדר אשפה 
INS-03 16.5.21  6  לביצוע 1-2אינסטלציה סניטרית קומות 
INS-04 16.5.21 6  לביצוע 3-אינסטלציה סניטרית קומות גג 

     

     חשמל, תאורה ותקשורת 

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  הגליון מספר 
CM1 6.6.21 3  לביצוע סכמת תקשורת חד קווית 
E1 6.6.21  3  לביצוע תכנית חשמל קומה א'+קרקע 
E2 6.6.21  '3  לביצוע תכנית חשמל קומה ב 
E3 6.6.21  '3  לביצוע תכנית חשמל קומה ג 
E4 6.6.21  3  לביצוע תכנית חשמל קומה גג 
L1 6.6.21 '3  לביצוע תכנית תאורה ק.קרקע + א 
L2 6.6.21  '3  לביצוע תכנית תאורה קומה ב 
L3 6.6.21   3  לביצוע תכנית תאורה קומה ג'+גג 
T1 6.6.21  '3  לביצוע תכנית תעלות קומה א 
T2 6.6.21  '3  לביצוע תכנית תעלות קומה ב 
T3 6.6.21  '3  לביצוע תכנית תעלות קומה ב 
G1  24.5.21  2  לביצוע תכנית הארקת יסוד 

SWB1 14.6.21 4  לביצוע סכמה ורטיקלית חשמל 
SWB2 14.6.21 3  לביצוע לוחות חשמל 
SWB3 14.6.21 3  לביצוע לוחות חשמל 

A1 14.6.21 3  לביצוע תכנית פיתוח 
     

      בטיחות 

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  מספר הגליון 
 -  לביצוע נספח בטיחות 30.6.21 -
     

      אקוסטיקה 

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  מספר הגליון 
  3  לביצוע  תכנית קומה ראשונה   15.5.21  1
  3  לביצוע  תכנית קומה שניה  15.5.21  2
  3  לביצוע  תכנית קומה שלישית   15.5.21  3
  3  לביצוע  ב -חתך ב  15.5.21  4
  3  לביצוע  א-חתך א  15.5.21  5
  3  לביצוע  חלופה ב  -רצפה צפה   15.5.21  6
  3  לביצוע  חלופה א  -רצפה צפה   15.5.21  7
  3  לביצוע  חיפוי אקוסטי   15.5.21  8
  3  לביצוע  חיפוי אקוסטי   15.5.21  9

  3  לביצוע  רצפה צפה באולם ספורט   15.5.21  10
  3  לביצוע  גג תרמו אקוסטי  15.5.21  11
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      מיזוג אוויר 

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  הגליון מספר 
AC-01 11.5.21  5  לביצוע מיזוג אויר קומה ראשונה 
AC-02 11.5.21  5  לביצוע מיזוג אויר קומה שניה 
AC-03 19.5.21 8  לביצוע אולם ספורט -מיזוג אויר קומה שלישית 
AC-04 11.5.21  6  לביצוע מיזוג אויר קומה גג 

     

      מעליות 

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  מספר הגליון 
1939-00 12.4.21 M.R.L. 2 לביצוע  תכנית כללית ובניה 

     

      פיתוח נוף 

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  מספר גיליון 
P-0 18.5.21 1  לביצוע  תכנית מצב קיים ופרוקים 
P-1 21.6.21  5  לביצוע מתחם א תכנית פיתוח כללית 
P-2 21.6.21  2  לביצוע מתחם ב תכנית פיתוח כללית 
P-3 12.5.21  1  לביצוע תכנית ופרטי חדר אשפה 
P-4 12.5.21  0  לביצוע תכנית גינון והשקיה 

P-10 12.5.21  0  לביצוע פרטי פיתוח 
     

      תנועה  

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  מספר הגליון 
 -  לביצוע נספח תנועה וכבישים 13.5.21 1
     

     גילוי תשתיות

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  מספר הגליון 
 1 - גילוי תשתיות  2.9.20 -
     

      מדידה 

  מהדורה   סטטוס   שם הגליון    תאריך  מספר הגליון 
  -  -  מפה להיתר בניה  11.3.21  13838

  
  
  

  התוכיות לעיל מצורפות בפרד

  

ת שתצורף בהמשך המכרז ו/או העבודות ית במהדורתה המעודכ כל תוכ

הל  חיה בכתב שתועבר על ידי מכלולות  בהצעת מחיר זו לרבות כל ה

ה מכל סוג שהוא הפרוייקט לקבלן  במהלך הביצוע, ולא תהיה לקבלן כל טע

  . יות עתידיותתוכו  יותעל אי הכרת התוכ
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