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 סמכים למכרז/חוזה זה:ת המרשימ
 

 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך
 מסמך א'  

 

  ותנאים נוספים הקבלןהצעת 

מדף   -קבלן  ע מבנה על ידי  אי החוזה לביצונת  מסמך ב' 
 -של מדינת ישראל )החוזה הסטנדרטי 3210
 . (2005תשס"ה  נוסח  

 מסמך ג'  
 
 

בודות  כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לע 
י המדידה ותכולת המחירים  ין ואופנ בנ

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם  
 . ביותרהעדכנית 

  וחדים תנאים כלליים מי 1-מסמך ג'
   2-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה  
 מיוחדים 

 

  כתב כמויות     'מסמך ד
  מערכת התכניות   מסמך ה'  
  דו"ח יועץ קרקע  '  ומסמך 
  דו"ח נגישות  ז' מסמך 

  קה דו"ח בניה ירו מסמך ח' 
  דו"ח תרמי  מסמך ט' 
  דו"ח שימור עצים  מסמך י' 
  בהשלמה  – אקוסטיקה ' אמסמך י

  בהשלמה  – הידרולוגיה ' בך יממס
  השלמה ב -  קרינה ' גך ימסמ

 
 

 כפיפות 

לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות,  גם    וףויקט יהיה בכפהביצוע של הפר .1

ובתוך  במהדורתם העדכנית ביותר ליום ביצוע העבודה  רטים הסטנדרטיים,  והמפ

 כך:

 .רז זה על נספחיו השוניםמסגרת מכהנחיות בההוראות וה  .1.1

 . בגרסתו העדכנית ביותר', מסמך ב  .1.2

ו  .1.3 שהוראות  סטהנחיות  גורמים  ורל  כגוןשוי טוטוריים  אחרות  אגף  :  ות 

הכבאות,   ההנדסה רשות  העורף,  פיקוד  חברת    והבינוי,  הבריאות,  משרד 

החשמל, בזק, משטרת ישראל, משרד העבודה, רשות העתיקות, המשרד  

   בה וכו'.גנת הסבילה

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו.   .1.4
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ה    .1.5 יועצי  כל   של  והנחיות  יועץ  דוחות  לרבות    קרקע,יועץ פרוייקט 

בטי טיקה,אקוס נגיחויועץ  ירוקהת,יועץ  בנייה  תרמי,יועץ    ,יועץ שות,יועץ 

 ה,יועץ מיגון,יועץ קרינה וכו' וכל יועץ אחר שיועסק על ידי המזמין. סביב

 . בניהן והתכנו חוק ה  .1.6

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.   .1.7

 . יםותקנות רישום קבלנחוק רישום קבלנים   .1.8

 ת(.ל")ה  קני תברואההוראות למת  .1.9

 תקנות לנכים בבנייני ציבור, מ. הפנים.  .1.10

)הספר הכחול(    .1.11 בנין    -משהב"ט/ההוצאה לאור    -המפרט הכללי לעבודות 

 .כל הפרקים

מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר    -הישראלי, ובהעדרם  נים  התק  מכוןקני  ת   .1.12

מיפרט ו/או  ישראליים  רלבנטים  תקנים  מכון  ארה"ב,  תק   -י  של  נים 

 . מזמיןר הו גרמניה, באישוא  בריטניה, צרפת

 וסד לבטיחות וגהות. המ -דה )נוסח חדש( פקודת הבטיחות בעבו  .1.13

 המוסד לבטיחות וגהות.   -חוק החשמל   .1.14

 בודה. בע ת הבטיחותקנות    .1.15

בפרטים/במיפרטים/בקטלוגים .1.16 האמור  אחר    בהנחיות  /כל  מסמך  ובכל 

הם/ספקים  רניהיצכל  של   כל  בהם /חומרים עבודות/ה,של    המוצרים, 

שימי זה  עשה  במיכרז/חוזה  המחמירה  וש  הדרישה  של    ביותרולפי 

   .על פי החלטתו הבלעדית של המפקח  ו/או נציג המזמין  היצרנים/ספקים

החו .2 הכל  וההנחיות  נותק קים,  הסטנדרטיים  המיפרטים  ההוראות,  התקנים,  ת, 

 . צוע העבודהם ביליו מעודכנות ביותרהות  יהיו במהדורותיהן השלמו

המסמכים   .3 יחדל כל  מהווים  מצורפיעיל  שהם  בין  החוזה,  מסמכי  את  ובין  ד  ם 

 שאינם מצורפים. 

 הערות:
 

ואינם ברשותו של  זהה / חוז  למכרז המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו א.
ברשת באופן  הדהקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להור

 בכתובת:חופשי 
 ec.aspxnageSphttp://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/ma 

 
  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם ב.

 מצורפים. 
 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 :לןצהרות הקבהבהרות וה, דעימ 

קראם  ,  חוזה זה/כרים במכרזמסמכים הנזהמפרטים וה כל  לן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים  קבה-

תכנם את  ל ,  והבין  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  לומתח   דעתקיבל  בכפיפות  ייב  עבודתו  את  בצע 

 .  לדרישות הכלולות בהם

מך  דר במס וגפ המ"ע" עבודהצו התחלת ה"תן  לא תצא לפועל לפני מ הקבלן מצהיר כי היה והעבודה

חוזה/ו  39סעיף  '  ב חתימת  לפני  ו    א ול  אין ,  או  טענות  כל  לקבלן  כנגד  /יהיו  כך  בשל  דרישות  או 

לרבות דרישות כספיות כלשהן בשל ההוצאות בהן  ,  עמואו מטמו  המזמין או כנגד מי מהפועלים בש

 .  תת אחרואו כל הוצאות נלוו זרא הקבלן לשם הכנת מסמכי המכנש

החוזה או לאחר קבלת  ו שבמידה ותופסק עבודתו לאחר חתימת  הובא לידיעתי  ר הקבלן כ מצהיעוד  

 '. במסמך ב 65יחולו הוראות סעיף " צו התחלת העבודה "

 . והינה חלק בלתי נפרד ממנו, חוזה זה/זלמכר  נספח  ווההצהרה זו מה

  
  ,ירותיםש ציוד, ה, ספקי לי מלאכבע -דו כי כל המועסקים על יומצהיר כי הוא קבלן עצמאי  ן הקבל-

 ו  בלבד והוא אחראי עליהם. קבלני משנה יהיו עובדיו והם פועלים בשמ

ג שהיא כלפי  וסו מין    ת מכלריולא תהיה אחו או לכל אחד מטעמ למען הסר ספק למזמין העבודה

בהקשר עם   ים ו/או הטבות אחרותילא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצו  הקבלן וכלפי עובדיו והם

 זה/חוזה.   מפרט

פקודת    –ת כל התקנות בנושאי בטיחות צהיר כי הינו מכיר את כל הנחיות הבטיחות וא לן מקבה-

במיפרט הכללי. הקבלן   97פרק  מור בהא  וכן את כל  1970תש"ל  –ת בעבודה נוסח חדש הבטיחו

 דרישותיהן. אותן והוא מבין את   אותו אותן במהדורה האחרונה, וכי קר מצהיר כי יש ברש

-ן שלא יעמיד בסכנה בניוע העבודה הכלולה במפרט, ינהל באופל הקשור לביצכ  מתחייב, כילן הקב

והדרכת  ודה, ת בעביחו ה העובדים בשמו ובאחריותו וכי כולם עברו הדרכת בט אדם ובכלל ז 

 סמכה בתוקף .ההעבודה, וכי בדק ויש בידם תעודת  בטיחות לעבודה בגובה, טרם תחילת 

עת כללי הבטיחות הנדרשים, לא תשמש כעילה  ידי-ילא מכל סוג שהוא כי טענה בזאת, מוצהר 

 נדונה. הסרת האחריות הכוללת מעליו כמבצע העבודה הל

 

 

 

 

 
 
 
 

 בלןקחתימת ה                                                                                                 שם הקבלן
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 ם יננכתמ  ת מישר
 
 

 מייל -אי טל' ר קש איש ןהמתכנ םש מקצוע

 דרור דבאח  בע"מ  גבעתייםוח פיתיעד חברה ל מזמין
 שמוליק וייס 

054-4768262 
6922841-050  

dror@yaadg.co.il 

shmuelw@yaadg.co.il 
 musi@meginit.co.il 054-3020160 עד מוסי ס  מגינית פרוייקטים  קוחניהול ופי

 

 amihai@adomarq.com 076-5480006 עמיחי  אדום אדריכלים  אדריכלות  

yonatan@adomarq.com 

office@adomarq.com 
 alex@katzman-eng.com 054-6304226  מן כצאלכס  קונסטרוקציה

 

 avi07@017.net.il 052-8461313 אבי גנח  אחוזת בית הנדסה ובינוי  איטום

 

  אינסטלציה
 מיזוג אוויר

 office@af-eng.co.il 052-2660625 סלימאן זועבי  אוסמה פרח

 

 alex@eng-klainplatz.co.il 03-6818881 אלכס  קלינפלץ הנדסה בע"מ חשמל 

 

 yshahak@zahav.net.il 03-5493115 יוסי שחק  הנדסת מעליות  יוסי שחק מעליות

 ednahod@zahav.net.il   עדנה הוד תנועה

 uri@ptilat-hamidbar.co.il 052-3564451 אורי מאירוביץ  תילת המדבר פ אגרונום

office@ptilat-hamidbar.co.il 
 omri@omriarc.com 050-7529640 עומרי עוז אמר  עומרי עוז אמר  פיתוח

 
 zelio4@zelio.co.il 052-8848872 אסף בוט  זליו הנדסת קרקע  קרקע

 
 office@mann-safety.co.il 052-2337718  מן בטיחות ונגישות ותבטיח

 
 office@mann-safety.co.il 052-2337718 נועם  מן בטיחות ונגישות נגישות

 

 EVERGREENירוק עד    בניה ירוקה 
 

 office@e-g80.com 054-7392647 ליאור חסיד 

 
 hagay44@gmail.com 052-2681042  חגי וויס מדידות

 
     מיגון

     הידרולוג

     סטיקהואק

י  מכמס תכירע
 אי | כמ רזכמ

 מנין בע"דוד יקותיאל תכנון והנדסת ב
  לי ראשונים )מגדל, עזריא2שד' נים 

 עסקים(, ראשל"צ 

 office@yekutiel.co.il 03-6394018 יקותיאל  ודד

 

mailto:dror@yaadg.co.il
mailto:shmuelw@yaadg.co.il
mailto:musi@meginit.co.il
mailto:alex@katzman-eng.com
mailto:alex@eng-klainplatz.co.il
mailto:uri@ptilat-hamidbar.co.il
mailto:omri@omriarc.com
mailto:hagay44@gmail.com
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 הנחיות מפעל הפיס 
 
 ה(זממכרז/חוזה  דר)המהווה חלק בלתי נפ
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 ליים מיוחדים אים כלתנ - 1-ג' מסמך
 

 ה(זממכרז/חוזה  דתי נפרחלק בל )המהווה



 מבנה צופים
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   10  

 מוקדמות   - 00פרק 
 
 תאור העבודה 01.00

מסמכי המכרז  כל  כמפורט ב להקמת מבנה צופים גבעתים מכרז/חוזה זה מתייחס  - 
 . השונים

   
 ג' מסמךת" בוקדמו"מ 00רק תכולת פ 20.00

ז/חוזה  יבים מכרחימ (' )המפרט הכללישל מסמך ג מוקדמות-  00רק כל הסעיפים מתוך הפ 
   .)מדידת פאושל(  00.09  ף ה למעט סעיז
או   השוניםמטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו,   

 .של מסמך ג' 00נוגדים או המשלימים את האמור בפרק המ
 
 צועתקופת בי 03.00

  מין " על ידי המזדהוב ע"צו התחלת לת  מיום קבחודשים  8 רלאחהקבלן יסיים את העבודה  
 . הקבלןאחרת, בכתב עם  יסוכםאלא אם כן  

 
 אחריות  04.00

 
דק את תנאי  יקט, בע הפרוהקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצו .א

וכו',  ה ישהג  צע, דרכי ה המוהמבנ   של ת את הצורה והמידותהמקום והקרקע לרבו
לא  ת ושאין לו ווול נהת התכניות הזה, לרבו  כי המכרז/חוזהמסקרא ולמד את מ

שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום ומהאילוצים   תביעהל תהיה לו כ
   .שהוזכרו לעיל

  
ן  כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיו ןת הקבל רואים א .ב

גי  מפרטים, סואת התכניות, ה יופן קפדני בדק ובחן באזה וכ ות מסוג עבוד ביצועב
כי הוא בקיא בהם ובתנאי  וה זו ודמיניהם של עב תר הדרישות ל י  לכוחומרים  

 . העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה
התקינה ולשלמותם של המתקנים   פעולהחראי ל בלן כא לפיכך רואים את הק 

ניות,  כתכל פרט בבו של המפקח בומת לות את תשלהפנ  ועליודו  המבוצעים על י
לכך  ו ם לגרום לדעת ', אשר עלוליכוו  תתאמה במידוכנון, אי ה טעות בת

יום ממועד   14מתקנים לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו הש
לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו   .יןם המזמחוזה עהחתימה על ה

 .אחרתית והיות הכספהאחר ת בכללשא
 
ת  ות בלתי נראוערפהמ כתוצאה   ות וצאה  הצעתוכלל בן כאילו ל ברואים את הק .ג

ובדה כי טיב הקרקע  רות או מתקנים אחרים קיימים, מהעצינו רתמראש, משבי
ג אויר, כתוצאה מפעולת צד  אה ממז, כתוצאינו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה

 . אות אלושהיא עבור הוצמורה  קבל כל תלא י  הקבלן  .תשלישי או מכל סיבה אחר
 
לפי   ,יידיובאופן מ   ,בונומקומו, על חשל  ריזהחליף ולהחיב לתקן, להקבלן מתחי  .ד

דרישת המפקח, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח,  
,  גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזהבטיב  אים או לתי מתחומר בשימוש ב

,  הקבלן אחראי לה ה אחרת שהמפקח מצא את לתק כל פרט, או ת ולמתכניול
  .אחריות והבדקהקופת ת  ביצוע או תוךהנזק במהלך הל ע  עמזמין יודיבתנאי שה 

על הקבלן לבצע   .דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן
  ימלא לא  באם .לו ע"י המפקחוקצב זמן מתקבל על הדעת שי  תוךם אלה תיקוני

ע"י    ן בעצמו אולבצע את התיקו ןהמזמיזאת, הרשות בידי רישה קבלן אחרי דה
 .לן על חשבון הקב,  רחאקבלן 

כל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או  ייב את הקבלן באי לחהמזמין רש 
, או להפעיל את הערבות המתאימה  לקבלן א חייבלנכות מסכום כלשהו אשר הו

 . בלןשניתנה לו ע"י הק
 
 .ור בסעיף זהמ אכל התמורה נוספת בגין ל כל הקבלן לא יקב  .ה

 
 גון האתרראו תארגנותהה אתר 05.00

 
 . י תחילת העבודהנות יוגדרו לקבלן לפנהתארגתחום העבודה וה .א
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לנתונים הקיימים  בהתאם יקבעו תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר י  .ב

 . ת המפקחובהתאם להוראו
 
המפקח תרשים   רלאישו הקבלן יגישבודה  חלת עקבלת צו התם מ ה ימישבעתוך  .ג

רי כניסה  עשה, שגיוצעים, דרכי  מים, מבנים מ ייק   םהכולל מבנירגון האתר א
שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על   .ואי הגדרוות
על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של   .המפקחידי 
 . ניםם השו קניהמת

 
 דוריג 06.00
 

  גדרות, מחיצות רתאהקבלן בים  יק  עבודה" "צו התחלתוב ב קנה מיום ימים   7תוך  .א
, כולל שלטי אזהרה  ת להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש עבודוהושערים סביב 
תוואי   .שרד העבודהקנות מולפי תטיחות  הכל בהתאם לחוקי הב"כאן בונים",  

 .המפקחלהנחיות התאם  וח, בפיתהגדר יכלול את כל שטח ה
 
ים  נסמכ,  חותמ' לפ  2 בגובה שיםדח" סכוריתיא"  יפחמעשויה   ,אטומה תהיה גדרה .ב

יש   .כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח .צבועהדה ל פ תציקונסטרוקל ע
הגדר תענה לדרישות הבטיחות    .חת המפקהנחיו להתקין פתחי ראיה בקירות לפי

 . אשות המקומיתריות ההנחול  המחמירות ביותר
 
עזר  י  נב מאו גדרות  להזיז קטעי אפשרות שיידרש   על הקבלן לקחת בחשבון .ג

, לרבות מיקומם מחדש על  ללא תשלום כלשהו וזאת עבודה,תקדמות הבהתאם לה
 . מערכותיהם

 
והולכי   ציוד וחומרי בניהכלי רכב, נסת להכ  יםיותקנו שער במקומות הדרושים .ד

 . עהו בהשערים יהיו מפלדה צ .דהעבול ההלך כול במצב נע במ , אשר יוחזקו רגל
 
הזזת מבנים  ,  חותהבטי כל אמצעי  הקבלן, נקיטת י "ע  ות סעיף זהדריש מילויעבור  .ה

בנפרד ועל הקבלן  לא ישולם לקבלן , לרבות פירוקם בגמר העבודה  וכו'וגדרות  
 .בקשר עם זה במחיר ההצעה צאותאת ההולכלול  

 
 שלט 07.00

 
  נייה אובאתר הבלפחות,  מטר 2X3פח בגודל שלט  בונו,יתקין, על חש יכין  ןבלהק .א

ן ופרטים  שם הקבל ם,ננימתכמות ה ודה, שיל את שם העביכ  טלהש .מוך לובס
  ייןענ  וכל, תוכן השלט, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה .נוספים

   .יקבעו בלעדית ע"י המפקח  -ר הקשור בשלט אח
 
 .)"פרוצס"( ברמה גבוהה עוניתבת צבממוחשהדמיה נס בו כ ות לטהשמכחלק  .ב

כרז,  ות במות המופיע מוחשב ות המלתוכני  אםתהב ע"י הקבלן בוצע  ה תמי הדה
  ,השלט עם ההדמיהתכנון  קובץ ממוחשב של  .אדריכלשיסופקו לקבלן ע"י ה

 . טרם ייצורו פקח, ועל הקבלן לקבל את אישור המתכנונובסוף  מפקחיימסר ל
 
תו  לט ואופן התקנ שהל קונסטרוקצית  מהנדס ער משואילמפקח ש  יגילן  קבה .ג

ל כך המפקח ו/או  ורה עחר אלא עם הט אילוורשה כל שי א ל לשלט זה רטפ .באתר
 . "פ חוקי הבטיחותנדרש ע

 
יידרש לשנות את מיקומו   קטהפרוי על הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך .ד

ת או עקב  עבודותקדמות השל ה לוציםמאיכתוצאה ללא תמורה, שלט, השל 
 .אחרת או מכל סיבהח קפהמות של  דריש

 
  ו, אחזקת ושינויים במיקומ ,וקנת, התו, ייצוריהלרבות ההדמ טשלה  ןעבור תכנו .ה

לה  ב ככלוו תיחשבגמר העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אל ווסילוק
 . תבמחירי היחידה השונים שבכתב הכמויו
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רש  המפקח ו/או נד ךעל כ אחר אלא עם הורה שילוטא יורשה כל  ל לט זהלש פרט .ו
 .ט שלר את תכנון הן יגיש לאישובלקה  .י הבטיחותע"פ חוק

 
 שמירה  08.00

ה יב ו גנ דה איאם יקרה קלקול, אב .הקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים 
  יעתו בשטחו בידבלן אהק מכשירים שהונחו ע"יל כלים ול ציוד, לחומרים, ל למבנים, 

 . מזמיןחריות על הלא תחול כל א ו סד, ישא הקבלן בכל ההפנהמבה
 
 מבנה למפקח  90.00
 

במקום   ,על חשבונו ,הקבלן, יקים  "צו התחלת עבודה"הנקוב ב מיום  ימים  7תוך  .א
 . פקחמזג האוויר לשימוש המ  השפעותבפני  שיורה עליו המפקח מבנה מוגן

 . מ' 2.5נימלי של בה מי ובגו  חות מ"ר לפ  40שטח המבנה  
י כוחו  ובא ן י מזאת המ  ומש אשר יש 4י  ,מקרר,מכשיר תמוןמטבח המבנה יכלול  

   ., מים וביובלטלפון, שמלני לחבחיבור זמ ובר ויח 
 
  מ"ס  80X80דות ים במיחלונות מזוגג 8המבנה יכלול: דלת אטומה ניתנת לנעילה,   .ב

מזגן  צפה, וי רריצוף או חיפ , פריצהעת  לפחות כולל רשת נגד יתושים וסורגים למני
לל שולחן  עמדות עבודה כו  3  ,כסאות 10 ,ישיבות חן ירוהט בשולו  "סכ  4מפוצל של  

עם שתי  פח שתי ארונות  לתליית תכניות ומשעם לוח קיר משרדיים, כסאות 2-ו
 . ניתן לנעילהדלתות  

 
שורת  תק קוי טלפון סדיר לשימוש המפקח, עבור  2אוג להתקנת בלן לדעל הק .ג

רגיל(  יה )לנייר כשיר פקסימיל ומן שיר טלפו כולל אספקת מכיה, ופקסימיל טלפון
קבלת קווי טלפון   א מתאפשרתלדה ובמי .ת הביצועלכל אורך תקופ ם תקזואח

ר  ומכשי  המפקח מבזק, יספק הקבלן, על חשבונו, טלפון סלולרי ומטען לשימוש
 . פקס שמותאם לתקשורת סלולרית, כולל קו

תקלקל, תוך  ה אםפו בחדש יר הפקס ויחלי מכש המלאה של ינותו ג לתקידאהקבלן   
 .חדום עבודה א י
 . ש"ח מחשבונו של הקבלן 200של  כבון ע ס באתר יוטללא מכשיר פקל  וםי  לעל כ 

 
וכנת הפעלה  ת , 17" סך מולל: הכ  PC, במשך כל הפרויקט, מחשב הקבלן יספק .ד

WINDOWS 2007500 יסק קשיח של, ד G.B.  נות תוכ בילתח , תלפחו MS 

OFFICE 2010תוכנת , MS PROJECT ו  א/ו  תבנארי כנתתו ,זמנים ללוחות עדכנית
מדפסת משולבת מכונת צילום לניירות   כןות,  שבונולעריכת הח  ור דמרו דקל ו/א 

4A 3  -וA, הבלעדי של ושימושל הכל  -  כולל אספקה שוטפת של נייר עבודה  
 . מהיר  נטרנט ב לאי מחשכמו כן ידאג הקבלן לחיבור ה .המפקח

 
ים  ות רישפקח מבנה רה עליו המו, במקום שיוונשב הקבלן, על חיתקין   וסףבנ .ה

אשר ישמש את המפקח ואת צוות עובדי   קחפון המ ית לשביעות רצ ברמה סניטר
יר טואלט  פקת ניולל אסהקבלן לרבות חיבור לרשת החשמל, המים והביוב כ

 . ומגבות נייר באופן סדיר
 
לצורך  ש דרנ"ל ככל שייל המבנים ה קה שוהאחז יוןהניק   וצאותבה  הקבלן ישא .ו

ינטרנט,  א שמל, ם עבור מים, חות כגון: תשלוונשה מי האגרותכולל תשלו עבודתם
טלפון ו/או דמי שימוש ואחזקה כולל תשלום עבור השיחות של אמצעי תקשורת  

,אספקה  לרשות המפקח ושימושו במשך כל זמן העבודה הועמדום אשר אחרי
 וכו'.כלא משרדי מת ציוד פת שלשוט

 
יוד כמתואר  הצ תקמפקח ואספשרד עבור הכות בהקמת המרוהככל ההוצאות  .ז

טפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת  ותו השיל, כולל אחזקלע
 . עתוות בהצככלול  יחולו על הקבלן ויראו אותן -העבודות 

 
מקום, אם  קום לנה ממ המבמובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת  .ח

  ה ביאו מכל ס  ת של המפקחדרישה מפורש קבע ואםיצוע אה משלביות הבכתוצ
על חשבונו, כולל העתקת כל המערכות   ,מיידיהקבלן באופן  חרת, יעשה זאתא

 .המחוברות למבנים וחיבורן מחדש
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 בלן משרד לק 10.00
יהיה תמיד  רד  שהמש אוגיש לד .מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושו בלןהק 
ח  כו-א בבמשרד  .םהמפקח במקואם להוראות  בהתרד ל המשנקי ומסודר, גודמצב ב

המפרט וכתב הכמויות,    על כל התכניות, מסמכי ההסכם,שמור יש ל אר לעיל, בלן, המתוהק
יש לפנות את המשרד ולהחזיר את  העבודהבגמר   .יומני העבודה והוראות המפקח בכתב

 . השטח לקדמותו
 . נפרד ממבנה המפקח יהיהת שמשרד הקבלן ש בזאגודמ 
 

  מים וחשמל  11.00
מועדי ניתוק מערכות   .ג' לאמור במסמךף  והחשמל, בכפו יםמה אי לאספקת הקבלן אחר 

יגרום די שלא  מים וחשמל קיימות )באם יידרש לצורך התחברות( יתואמו עם המפקח כ
   .פרעה למזמיןה
יה המזמין  דדים לא יה ן הצשיוסדר ביכפי  מזמיןי הבכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע" 

 . סיבה שהיאאו חשמל מכל  יםמ  תבגין הפסקגרם לקבלן לכל נזק שייאי אחר
 
  תנועה בשטח המזמין 21.00

  .המזמין  זמן ע"ינתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן ל 
התנועה  ונהלי י וק ח  .ים אלובנתיבורק  אך כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו 

לכל הוראות   מתחייב לציית לן בקהם מטעמו ו לן והעובדיחולו על הקב ן י זמי בשטח המ
הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן, על   .עניין זהב מזמין ה

בטון,   תשפיכ רה,להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרי ק שיגרם, כל נזחשבונו
 . וכיו"ב  חומרפיזור  

 
 ארעיותשה גי דרכי 31.00

סרנה על  ל חשבונו ותולן ועידי הקבנה על הן תבוצע  -ות  עירא   דרכי גישהשידרשו דה במי 
 הועברו  מקום בו במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב ה  .ידי הקבלן עם גמר העבודה

לן  קבה   .חו של המפקאישור עשה בתי התווית דרכי הגישה הארעיות .דרכים אלה לקדמותו
רעיות  דרכי הגישה הא .חקפהנחיות המהשנה לפי    ם בכל עונותרכיהד ישמור על עבירות

 . ו לכל גורם אחר ללא תמורהבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אל וש הקאינן רכ
 
 באתר  פועלים ן ולינתשירותים מהמזמי 41.00

לחות  כל, מק: אוזמין כגוןתי המבשירומש לא תינתן לקבלן אפשרות להשת מודגש בזאת ש 
 .אסורה בהחלט אתרת פועלים בינ ל  יזאת כגש במוד .יו"בכו  ים, טלפוןטרי סניושירותים 

 
 שמירה על איכות הסביבה  51.00

ו ייקבעו  כות ו/את המוסמהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויו 
לוונטיות ובמפרט  ת הר כמוגדר בתקנו, י רעשטרדיבה ומע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסב

  .מפקחלשביעות רצון הי,  הכלל
 
 ולהיום בימי חת עושב עבודה 61.00

לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת,  ה אחרת בהסכם, הורא בכפוף לכל 
היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם  ים, ללאתון אחרבמועדי ישראל, או בימי שב 

ח על כך למפק   בלןהק  במקרה כזה, יודיע .לטבהח  או הכרחיתמנעת לתי נא בהעבודה הי
ים מתאימים מטעם אישור לקבלתהקבלן   , ידאגכמו כן .מוקדםה ו רובל את אישועליו לק

 . הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות
 
 אום עם המפקח ית 71.00

להתחיל   אין  קח במקום,ם המפולה עפע כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף 
 . מפקחמוקדם עם הללא תיאום   שהיכל ודהע עב בביצו

 
 כוח אדם 81.00

את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות,   ,בונוחש  על ,קמתחייב לספלן הקב .א
אתר וכל דבר אחר הכרוך  ניהול ה חבורה, את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי ת

אי  ן או באמצעות בישריוהשגחתו במ ותו ו, מר קוחבעבודתם כשהם נתונים לפי 
ם של  ים כולל העסקתרישפא הצעדים ה בכל ינקוט הקבלן .מכיםמוסו הכוח
ד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה  חו"ל ובלבמ רים ים זפועל 

 . של לוח הזמנים הבינייםושלבי  בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט
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לעיכובים   כעילהקבל נים לא תתם השופועליל השום בעיה הכרוכה בהעסקתם ש .ב
 . ון וכד'או כוח עליב העבודה ו/ בקצור ולפיג

 
לפני  שעות  48י עובדיו ופועליו לאישור ת פרט להגיש למפקח אעל הקבלן יהיה  .ג

  תבטל במהלךעלול לה זמני ו האישור לעובד מסוים הינו .תחילת עבודתם באתר
ומרי בניה  ד וח ספקת ציוא צורך לן, להקבמכוניות   לש הכניסה והיציאה   .העבודה

 . מפקחם מראש עם הסוכשי יה באופןתה
 

 באתרנהל עבודה  ומ ועציבמהנדס  91.00
  , באתר, באופן קבוע ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלןום, ניהול  י תיאלצורכ .א

 : הביצועבמשך כל תקופת  ו
בביצוע   לשראבי שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ .1

 .תדומו עבודות 
 
ניסיון  ל עב אדריכלים,המהנדסים ורשום בפנקס י הזרחמהנדס ביצוע א .2

המהנדס יחתום   .דומות בביצוע עבודות  לשראבי  ותשנים לפח 10  למוכח ש
כאחראי  וביקורת , אחראי לכאחראי על הביצועמועצה המקומית ב

 . בטיחות
 
עסיק  ן להת, על הקבלודיד ( ולמניםלעבודות סימון )לרבות חידוש הסימו  .3

יט,  ולד ואכלי עזר תרי מדידה וסמך עם מכשימו  ודדיעות מ במקום בקב
טית וכדומה( במספר ובאיכות  ומת אוטלקטרוני, מאזנמד מרחק א

ע"י  תבוצע  כל מדידה שתידרש ע"י המפקח .נאותים, כפי שיקבע מהמפקח
 .ם כלשהודד ללא תשלוהמו

 
ומנהל   רשוםס מהנדיקט בדרגת פרו  מנהל  וירומיזוג א לעבודות חשמל   .4

  בישראל לפחות םינש  10 כח שלניסיון מו  יבעל נדסאי,ת הדרג עבודה ב
 . תדומו בביצוע עבודות 

 
  םבאם ימצא כי אינמאנשי הצוות הנ"ל רשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ .ב

, תתבצע  הבמקרה ותידרש החלפ .םם לתפקידמימתאי םאינ  וי אוראכ יםמתנהג 
 . ייקטמנהל הפרו דעת ום הום מיימי  5תוך  לפהההח

 
לכל אורך  יום יום בקביעות  דהובעבאתר ה  כחלן יהיה נויצוע של הקבהב  וותצ .ג

 . ד בכפיפות להוראות המפקחועב וי הביצוע תקופת
ת העבודה ע"י  ה להפסקאר, עילהעדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין הש 

 . המפקח
 
 .םאחרי קטים פרויעסק בלא יו וע  שצוות הביצ  מודגש בזאת .ד
 
ורק  תחילת הבצוע  ניפל שור המפקח יועברו לאיטי נסיונם,  ופרות שמות אנשי הצו  .ה

פסיקת המפקח בענין זה   .נ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלןה רו של לאחר אישו
 . הקבלן עור מצדהיא בלעדית וללא זכות ער 

 
ד  המודודה ו/או  ל העבו מנה ו/אנמצא כי מנהל הפרויקט  זמיןאם לדעת ב"כ המ .ו

נמצאו בלתי  ו  יר וו/או כיש  ידיו כיאותממלא את תפקנו  אי ו/או אחראי הבטיחות
שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות    ותהעבודאימים לביצוע מת

שורים מתאימים, בעל כי פו באחרלקבלן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחלי
 .וקביעתו בענין זה תהיה סופית

 
 .דותימונים ומדיך סצוריידרש לאו באתר ככל שימצ   צת המדידהוקבו המודד .ז

וג מדידה שירצה  כל ס פקח למדידתהמ  שותה יעמדו לרידדמ הבוצת ד וקהמוד 
זו(   בהקשר עם פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה  ביוזמתולבצע 

 . כל תשלום נוסףאת ללא וז
 
ולא  ולו על הקבלן ח ילן ה ע"י הקבעיף זשות סדריכל ההוצאות הכרוכות במילוי  .ח

 . נפרדבלן עבורן בלק ולםיש
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"צו התחלת  הנקוב בום י מ ועבשע תוך ל יבוצרט לעילן המפוקב ה תמינוי צוו .ט
   .עבודה"

 
 וספקים קבלני משנה 20.00
 

ק עפ"י אישור מראש ע"י  בוצע רהראשי תהקבלן   העסקת קבלני משנה ע"י .א
שי  הרא ם אז יישאר הקבלן ה, גקת קבלני משנ עסה פקחהמ גם אם יאשר .המפקח
 . התיאום ביניהםקבלני המשנה ות ודוצוע של עב ור טיב הבי אי בלעדי עבאחר

 
או כל פועל    , ספקרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה פקחהמ .ב

יניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו  ראות ע אשר לפימשנה של קבלן 
מש  ימים ולא תש 5 תוך הקבלן  ותו ועל חשבוןאחרי ל תיעשה בה הנ"ההחלפ .רבאח

 . ועציב ארכת זמן עילה לה
 
פקח  קבלני מלאכות לאישור המספקים ובלן רשימת יש הקיום יג עה עשר תוך ארב .ג

 כדלקמן: 
קבלני משנה לכל עבודה   3חות כלול לפהקבלן יגיש למפקח רשימה שת .1

 . שנהבלן מת קאותה הוא מבקש לבצע באמצעו
 
 ן: להל הסףאי בתנם לעמוד יביחי ללו ברשימההמשנה שייכלני כל קב .2

הנדרש  וגהסיובעל  נונים, אשר היבפנקס הקבל  שוםר ןלקב 1.2
לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע  

 .ת החייבים ברישוםמקצועו ה באותםבאמצעות קבלן משנה ז
לעבודות     מותהות או דודות ז בעבו ניםש  10נסיון של לפחות בעל  2.2

 . אמצעותםראשי לבצע בן הקבל אותן מבקש ה
 
נים המפורטים להלן,  הנתו ף את ים יש לצרשנה המוצעי המלנבק לרשימת .3

 קבלן משנה בנפרד: לגבי כל 
 .פרופיל חברה 3.1
, אשר בשלוש השנים האחרונות קבלןשביצע ה פרויקטיםשמות  3.2

 .זה  רטת במכרזהמפו עבודה ם לזהים בהיקפם ובמורכבות
התכנון    מתכנן, שנתיין את שם הלצ  יש אלה, פרויקטיםלגבי  
ידים הנ"ל ביחס  פק לי התות כתובות מבעע, ולצרף המלצצו יבהו

 .)כולל מס' הטלפון שלהם( אלה בפרויקטיםלתפקוד המערכות 
 

לן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם  בקאישור לפני  .4
יון  הנסם מת להתרשהראשי, על מנ   קבלןעל ידי ה יוצעושנה שהמ  קבלני

 . םיעלנים המוציות של הקב והמקצוע 
 

תוגש לאישור המפקח לא תכלול  נים שקבלאם רשימת ה מודגש כי  .5
הזכות    שמורה למזמיןבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, ק

ינתן  א י ול את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר, למסור
 וי על כך !! פיצ  קבלן הראשי כל ל

 
ים  אי הסף המפורטתנב םקבלן מסויעמידתו של החלטה בדבר  י הן כיצוי .6

ל דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת  קוה לשילעיל, מסור
 .בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה

 
  שורכי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא איגש מוד .7

זה,   יקטרובפ  דות אלהן המאושר לעבוהקבל קח, בדבר מהמפ בכתב
 . ילעל  יך המצוין ל חר לפי ההשייב

 
קח יקפיד לבצע  להוראות סעיף זה, שכן המפ ב רבהשומת לן לתת תעל הקבל  .ד

 . לעילכמפורט באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, 
 
ום  י  120משך  שנה בני המקבל במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים ל .ה

ם  שלל תו את הזכומזמין לעצממין, שומר ההמזם מבל תשלואחר שהקבלן קיל



 מבנה צופים
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   16  

ם על בסיס חשבונות חלקיים מאושרים ע"י  להמגיע  ני המשנה את הישירות לקבל 
 . עים לקבלןים המגיו מהכספ הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכ   .המפקח

 
 םתיאום ושירותים לגורמים אחרי 12.00

ת  ת בזק, חברכגון: חבר חריםים א רמוספת, שירותים לגורה נייתן, ללא תמו  הקבלן 
נן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי  אי  ה אשרלעבודות במבנ  ם מטעם המזמיןניל בקהחשמל, 

   .קחתחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפ
 ותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן: ירהש 
 .עזר , חשמל ותאורת םיקת מאספ .א
 .ות ביבמבנה וסבות קיימות ה ועל מערכהמבנעל   מתן אינפורמציה .ב
כים ארעיות,  למקום המבנה וזכות שימוש בדר גישה תר,ת כניסה לאמתן אפשרו .ג

 . צירי הליכה וכו'
 . רכות עם הגורמים האחריםהמעהרצה של  הפעלה ו הכוונת מועדי חיבור  .ד
 ,פיגומים וכו' שינועה ומראמצעי ה ש בכלם מראתואאפשרות שימוש מ .ה
י  פועל  א ייפגעו ע"ילשך כ ,מים אחריםרבודות של גואו ע יוד ו/ה של צה סבירגנה .ו

 . הקבלן
   .ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה .ז
 ' וכבע,גבס ו ,ריצוף,צתיקוני טיח .ח
 שילוב בלוח הזמנים של הקבלן.  .ט
 . ביטוח .י
 

 ם יחרא  םינקשר עם קבל 22.00
 
 כללי  .א

  ות לנכלאשר אינן ספות ונ  לות עבודותהמבנה, נכלבודות לביצוע עהבמסגרת  
  יםנפרד  יםעבודות אלה יוצאו למכרז  .ע"פ קביעת המזמין ה ה זחוז /מסגרתב

, וזאת בכפוף לאמור  "נים האחרים"הקבל ו, שיקראםי אחר נים ויבוצעו על ידי קבל
 . בתנאים כלליים לעבודות

 
  00.06.03.02עיף  האחר בהתאם לס ןשרות ישירה עם הקבלקתה  צעיב ן זמיהמ .ב

ות לביצוע מקביל של  תיאום הנדרשודות בצע עבלה ייה  ועל הקבלן   הכללי במפרט
מנים  בלוח הז במפרט הכללי לרבות השתלבות 00.06בהתאם לסעיף  העבודות

 .  00.21ראה גם סעיף -,שירותי אתר,ביטוח וכו'ן הראשילי של הקבלהכל
נים  קבלה שו על ידייעם שמעברי  ת רובה של סגיהח  כללית ור בסעיף ב', ף לאמבנוס .ג

בכל שלבי העבודה,   תזאו, או גבס(/בנויות ו, )בטון ירותק ודרך מחיצות  ,האחרים
השרוולים ומסגרות העץ למעבר התעלות, יסומנו   . לפני או אחרי עבודות טיח

 . וונחשב  ועל  ן הראשילקבה על ידי ויותקנו יסופקו  במשותף,
 
ן שירותים  ומת  הה או אחריוד העבמהלך  ב  םוביצוע תיקוניכתמורה לתיאום  .ד

, עלות הנ"ל תהיה על  ואה ש תשלום כל יה הקבלן זכאי להילא   יםהאחר ים קבלנ ל
 . חשבון הקבלן

 
 בקורת העבודה 32.00
 

רים  לים והמכשיועלים הכאת כל הפ הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח  .א
נה, או  מבס ללהיכנ תויד הרשתהיה תמ למפקח  .ת העבודותל בחינביבשם הנחוצי

  ורעב  ודה אחרים, בהם נעשית עבודהות עבומבלן, או למק עבודה של הקה ם וקלמ
 . הפרוייקט

 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה   .ב

קח תוך  ות המפראהות ייב לבצע או והקבלן ח להוראותיניות או בהתאם לתכ
 .בונוחש  , על בע על ידוהתקופה שתק

 
הנראים לו כבלתי מתאימים   בודה,ע חומר או כליי לפסול כל רשא ההמפקח יהי  .ג

נוסף    -מר במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חו דה בועל
שנמסר  א ישתמש בחומר לן ל הקב  .ייםלבדיקות הקבועות בתקנים הישראל

 . ישור המפקחא  ליב  לבדיקה
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עבודה  ק ממנה, או חל ו אה בכללה, וד העבק את יס פרשאי לה יהיה  המפקח .ד
בהתאם לתכניות, המפרט  ת שיע, אם לפי דעתו אין העבודה נמסויםע במקצו

ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או    .הטכני או הוראות המהנדס
 .עבודהמסירת ה  וי במועדלשינ

 
ים,  מר החולטיב  סחרר בילה שתתעו ן בכל שאע היחידי והאחרוהקובהמפקח יהיה  .ה

 .צועה ה ולאופן ביבודעה לטיב 
 
שהוא עומד לכסות איזו עבודה   נילפ  הודעה מוקדמת בכתב תן למפקחיילן  הקב .ו

ן של  א בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכושהי
להסיר  המפקח להורות  כזאת רשאידעה בל הושלא תתקבמקרה  . נהודה הנדוהעב

 . לןקבעל חשבון ה  חלק מהעבודהכל  ס, או להרודהעבומעל ה  יואת הכיס 
 
אחריותו המלאה של  העבודה אינה גורעת מ  ועיצבהשגחת המזמין והמפקח על   .ז

 . הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם
 
 דהיומן עבו 42.00

 ם כל יום:ר ע"י הקבלן, ובו ירשוודמסן העבודה באופ  דה ינוהל במקוםעבו  יומן 
 . ציוד לסוגיהםנות וכועם ועבודת מסוגם ומקצו עם דח העוסקים י םיעל פור הפסמ .א
 . שנתקבלוחורות הסו  םכל החומרי .ב
 .רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין  .ג
 . מזג האוויר .ד
  בלן המיועדות למזמין אוק הות בקשות ותביע  פן בולט: הערות,באוד ומיוח במדור .ה

 .תב מיוחדמכ תחבמקום שליו ך ז ר בדרבח למפקח אם הוא
ם הוא בחר בדרך זו  א  קחפודרישות המ פן בולט: הוראות ובאו  במדור מיוחד .ו

 .ד במקום שליחת מכתב מיוח
בודות  ת בעד עחשבונו .פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .ז

 .ביומןרשום י הפ לת ייעשו רק יומיו
המפקח מטעם  מטעמו וע"י דה  ובו מנהל העא  בלן"י הקע  םיו ה ייחתם כליומן העבוד 

 . זמיןהמ
  .ור המפקח והעתק עבור הקבלן: הדף המקורי, העתק עביםתקע ה 3  -יומן העבודה ינוהל ב 

מכילים   זכרים לעילאו ו' הנמדור ה' העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם 
 . בסוף כל השבוע -לא  ם וא, וםרש
היומן    יימסרבגמר העבודה   .זמן הגיוניל בכ  וחוו בא כא  מין ת המזושרהיומן יועמד ל 

משך שנה מגמר  מוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני ביע ו , ן לשמירההכרוך למזמי
 . העבודה

של  כתב ייגות בר הסתהיעד .זמין ים את המנם מחייברישומי הקבלן ביומן העבודה אי 
נכונותם של  ר לושע מהוה איבו ו שבאות  חק פמגבי רישומי הומן העבודה להקבלן בי

 . ם בומיהפרטים הרשו
 
 גבהים קיימים  עלר והתוויה, סימון וערע 52.00

  .נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום המבנה  
כבר ע"י  חשבונו ובמידה שנעשו  עלו  לןוצעו ע"י הקביות והסימון יבהתוו ות, מדיד כל ה 

  . י הקבלןויתוחזקו ע" קו  דבמו ו/או ישליו חרים,א  םגורמי
כל ערעור על   .קיימים המסומנים בתכניותה יםה הקבלן לבדוק את הגב יהיה על כן  ו כמ 

צו התחלת  ת יום קבלימים מ   10-גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ
ע  קבות נקוד   ןיק על הקבלן להת  .ו בחשבוןמכן, לא יילקח  לאחרות שיובאו ענט  .עבודה
 . ר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהיות אשוד קין מחדש נקצורך או להתה יפ לות נוספ 

ויספק, על חשבונו, את כל   ך,למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמ 
סיומה  מועד  ל  עדה קופת העבוד ת תוך כל תכך, וזא ושים לשםהמכשירים והאביזרים הדר 

 .ומסירתה
 . לתי נכוןמון בסישתבוצע לפי , כל עבודה בונושחחדש, על  מ נותס ולבור הקבלן יהיה לה על 

 
 םוהת  ימו אקלים קינז הגנה בפני 62.00

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת   
, רוח, ימיות לרבות גשמיםות אקלפע השי  חומרים בפנד הכלים והדה, הציובנה/העבו המ
   .וכו' שמק, שאב
  ברות מי גשמים ו/או מי תהוםע הצטנוושים כדי למ האמצעים הדרבכל   הקבלן ינקוט 

המוקדם של    העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו טחבש
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 ערמת פעלתן, הם והת מימשאבו ה, אספקתוי, אטימאמצעי ההגנה יכללו כיס  .המפקח
ת ביצוע  תקופ ן במשך כלקי ב תן במצתק זאחיקוז המים, רת תעלות לנסוללות, חפי

רים שיידרשו על ידי  אחה םבגמר הביצוע וכן בכל האמצעי ימתן סתנה/העבודה והמב
  ן ובהיקףכל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופ .המפקח
 . חפקהמל נו המלאה ששביעות רצו שיהיו ל

י  שר אושרו ע" ם איש צעים הדרואמל הלן בכ ב קהות גם אם נקט כל נזק שייגרם לעבוד  
 . המפקח ולשביעות רצונו המלאה  ותראוהקבלן ועל חשבונו בהתאם לה  ן ע"יוק המפקח, ית

 ת גשמים,יר, לרבולהסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג או  
 . ןככוח עליו לא ייחשבו

 
  ים קיימים אחריות למבנים ומתקנ 72.00

באתר  קרקעיים, ותת   עיליים ,יימיםם ומתקנים קמבני אי לשלמות חרא הי ן יהבלקה 
על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע   שה אליו ויתקן, גיה י העבודה ובדרכ

על  תיו קבל את הוראוד למפקח ולהודיע מי הקבלן ל  עם גילוי מתקן תת קרקעי על  .העבודה
   .ואופן הטיפול ב 

מבנים, ים, בנשאו פגיעה בא למנוע נזק   כדי תו ת והבטיחרוזהיצעי האמ ן ינקוט בכלבלהק 
 . באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור א שויבמתקנים ובתכולתם 

 
 קרקעית -חפירה תת 82.00

ואי  בתו ינורותם או צ י אין כבלילוודא כ  מכני, ישלפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי  
 . ם וכיו"במיב, י ביווו קשמל, תקשורת, כגון: כבלי ח החפירה

החשמל, חב'   רתחב הקבלן אישורי חפירה מ"בזק",ישיג  , עבודת חפירהי ביצוע כל לפנ 
 . קרקעית -תית תת הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תש 

א  בל ובין אם לם קי"ל בין אם הנתקנייעה במת לכל פג ה ובלעדיהקבלן יישא באחריות מלא  
 . ם אחרורל גאו מכ  חקמפ ר לחפירה מהקיבל אישו

הקבלן מצהיר    .ויגרמו לנזק מבלי להודיע עליאשר   יםים נגד קבלנצעדים חמור  נקטויי 
בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים  

  ל ההוצאות הישירותשאת בכולח פק ות רצון המונו, לשביע, על חשביב לתקנםומתחי 
 . הנ"ל נזקמהאה  כתוצ ומ רוהעקיפות שנג

 
 לבים ביצוע בש 92.00

בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי   צעתבהעשויה ל העבודה ת בחשבון כי  ן לקחעל הקבל  
לפי  ם ו לביוע בשהביצ .המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו

 .ועהביצ תפו ילה להארכת תקוספת תשלום ולא ישמש כעתבלן יזכה את הקב עדיפויות לא
 
 ם ניזמ לוח 30.00

 
  הקבלן לוח זמנים  "יע שוגום מתן צו התחלת העבודה י ום מי י  15שר וחר מאלא יא .א

 . במפרט הכללי 00.04.08בהתאם לסעיף 
 
  .נדרשותהפעילויות האת כל   ויכלול  ,ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב, הלוח יהיה .ב

  םייים העתיד נו השי יות וטסה ודש וישקף את ויעודכן מידי ח ים יתוקן הזמנלוח 
  .ביניהןר קשהאך ורק לגבי סדר העבודות ו יהיה  וןכלשהי, עדכ  יווצר מסיבהלה

 . בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה
 
  כחה כי קצבהוש קבלן ישמ גש ע"י האשון שהואיחור לגבי לוח הזמנים הר  .ג

  יהיה ועל הקבלןן  בזמכולו  ה נהמב את השלמת ינו מבטיחדמות העבודות א התק
 . קחפרוז העבודה כפי שיורה המזי טחתבהל   בכל האמצעיםלאחוז מיד 

 
 . עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד .ד

 
 תגבור קצב העבודה 13.00

ע"י הוראה  וכל נים, הוא יזמה מוד בלוחה כדי לענה מספיק יחליט המפקח כי התפוקה אי 
 דה ע"י: בוהע  ביצוע בציר קקבלן להגב להורות ל בכתב

 . ביעת המפקחלפי קם בכמות וסוגיציוד נוסף  הבאת -
 . השוניםם לסוגיהם דיובע הגדלת כמות ה -
, ולעשות כל דבר שהתנאים  לעיל  00.15, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

 . ם המוקצביםינחריגה הזמ י למנוע  חייבו כד י
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וד בלוח  לעמ יהדרוש כד כלאת צעתו  ה ת חשבון בעת הגשם את הקבלן כמי שלקח באירו 
פת או פיצויים בגין: תגבור  וסת  לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכ מור להאנים, לרבות  הזמ

 . ת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"בהציוד, תגבור כוח אדם, עבוד
יה על הקבלן לילה ובימי מנוחה, יה ות שע ,שעות נוספות ורך בעבודה של של צ במקרה 
 . לעיל 00.15עיף בסר ומל כאעו פל

 
 "שווה ערך"  צרמו 23.00

רשאי הקבלן להציע  סמכי מכרז/חוזה זה פירושו שבמר כ"שווה ערך" )ש"ע(, אם נזנח המו 
וה ערך וכן כל  ר שו מוצ .חרתכאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה א 

, והאדריכל פקחשל המ בתישור מוקדם בכשל מוצר שהוחלף טעון אף עיהסשינוי במחיר 
 .ן אם ביזמת המפקחן ובי בללף ביזמת הקם המוצר הוחן איב
וזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד, מוצר רז/חמכב םבכל מקו 

מוצר כאילו  שם היש לראות את  . ותו מוצרהנדרש מא ור הטיב וכו' נעשה הדבר לצורך תיא
   .בסעיף זהערך כמשמעו וה ו שציע מוצר להאי לן רשבקהערך" ו ו שווה לידו "א נכתב 

 
 בדיקות מעבדה  330.0

  מכל סוג,   ,המעבדה בדיקותכל של וביצוע ה ותאום  י להזמנרא אח הקבלן יהיה - 
הפיקוח  ם ועל פי דרישת קניהת  פי כל,על  ,לפני ביצוע ולאחר ביצוע,ככל שידרש

ת  יקודבפרוגרמת  פי על ומה( ד כומכון התקנים  צוניים )יועצים,ורמים חידי ג על יו
עת לעת  ח מפקהמ  וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקחי סר לו על ידכללית שתמ

 . או על פי המפרטים הטכניים 
 

ת  ת הבדיקו, ותוצאוהבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות שתאושר ע"י המזמין  - 
תחי  שנ הנ"ל  את  העדדהצי  יבנה  תוצתים.  של  תעודות  ברו  עויהבדיקות    אות  קי 

 לקבלן .    רתםבעמקביל להבח מפקל
                                       

שיגרם  הבם  ותיא  -  עיכוב  כל  הקבלן.  של  מלאה  באחריות  יבוצע  למהלך    דיקות 
ל יחשב  לא  הבדיקות  בצוע  בגין  תביהעבודה  לוח  צורך  ועל  עות  הקבלן    זמנים 

      .הבדיקות  צוע מערךבחשבון בתכנון ב זאת לקחת 
                                 

כל מוצריהם    שנה על המי  נ את כל קבלגם  הבדיקות יכלול  מערך  דגש בזאת כי  ומ  - 
 את הבדיקות כדלקמן:  גם בהתאם לדרישת המפקח ובכל מקרה יכללו 

 לכלונסים.  ובדיקותון פלדה בדיקות בטון, זי •

 וק ואספלטים. היד בדיקות קרקע, •
 ר. אווי גו ז ומיכת אוורור  בדיקות מער •

 ם. נקלרירי אש לרבות ספלוי וכיבוי גי  תובדיקות מערכ •

 ק הדבקות לצבע. וון וצבע ובדיקות חוזגלי  ב בדיקות ריתוך, בדיקות עו •

 ון. בדיקות למרחבים מוגנים לרבות: אטימות, ציפויים ומערכות סינ •

 סניטרית( לרבות:  יהלצסטשרברבות )אינ -תקני תברואה ות מבדיק •

 יין.נ בלזים מתחת ת נקבדיק •

 וץ. מים פנים וחקת פ סמערכות אקת בדי •
 תוך המבנה. פכים ודלוחים בים, שבדיקת נקז  •

 ת מערכות הגברת לחץ בתוך המבנה. יקדב •
 בדיקת צנרת כיבוי אש ועמדות כיבוי אש.  •

 הבניין.  ב ותיעולבדיקת התקנה של מערכות ביו •

 ה ערכת ההסקבדיקות למ •

 רבות. גמר של עבודות שרב  בצוע יקתדב •
 וס דח יר ת אוו כרעבדיקת מ •
 קות.א פריולותב פריקות  של תקרות ת  קנהתהבדיקת  •

 גז )גפ"מ(.   ריות ומערכות אספקתולס  תבדיקות התקנה של מערכו •
 בדיקת מערכת לחיפוי קירות חוץ באבן טבעית.  •

 יקה. ריחי קרמבדיקת חיפוי קירות בא •

 וף.ריצ ובקות של טיח בדיקת חוזק הד •
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 ים. בדיקות התקנה של מעק  •

 ט הפרוייק םות חשמל בסי וחלופית ברגוטרמ  בדיקה •

 5ופס וט  4  קבלת טופסות לבדיק •
 ועל פי דרישת המפקח. י כל דין פ על אחרת שתידרש  כל בדיקה •

על חשבון  כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי   •
 ת עדי הבלקול דעתו על פי שי כוןמצא לנככל שין הקבל

 
  עותק מכל עות משלוחמצבא המפקח תעעברו מיד לידי תוצאות הבדיקות יו  - 

 בדה אל המפקח.  י המעשירות על ידי ה,בדיק
 מטעם הקבלן ועל חשבונו   ידי מעבדה מוסמכת   צעו עלבוי תכל הבדיקו  
  יום 14תוך  המעבדה  דיקות עםהקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הב  

 עבודה. ה  תחלהתמקבלת צו 
 

ים  האישורלת כל , עד לקבתודיקות חוזרבום יקוייל ןתיקו, ות הנ"לעבור כל הבדיק 
 לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן.  לםשוילא של המפקח ד אישור סופי עו שיםהדרו

  
 המוצריםטיב החומרים ו 43.00
 

ימן  תקן או ס  תו עליפעלים ב רים של מים ובמוצהקבלן חייב להשתמש בחומר .א
באם אלה   שות המפרטריבד לעמוד רצויב חומר או מ בכל מקרה חי  .שגחה בלבדה

 . תאיםסימן ההשגחה המן או  תו תק מדרישותגבוהות 
 
מרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן  והח  כל .ב

ת אישור  א בלייבים לקן הכלל ח א יוצא מ כל החומרים והאביזרים לל .מוכר
 . פקחהמ

 
ות ת"י  ו בדריש ד מהכלל, יע מןצא לא יול  מרים שיסופקו,מודגש בזאת שכל החו .ג

 . תויות הרלוונטיות הרש וכל דרישו 921
 

יכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה   מתחילת הביצוע,  וםי  45תוך  .ד
  , ללא יוצא'(ים וכומוצרביזרים,  זולים, אהחומרים והמוצרים )פר כלהפיקוח של 

  תם לדוגמאואיית  הקבלןי " פק לאחר מכן עוכל חומר שיסול לאישור  למהכ
 . תהמאושרו

 
 ישורן ות ואבדיקת דגימ 53.00
 

תקבע  מעבדה שבבדיקות פורט לעיל יעברו המפקח כמ "יע וים אשר יאושר חומר .א
או ציוד  בחומרים ך שימוש חל בשום אופן בביצוע העבודה תוולא י  .ע"י המזמין

  פקח"י המע  עואושרו לביצו יקות המוקדמות המתאימותדו הבטרם הושלמר באח
 . המתכנניםו
  ותנימו מכל הבחי יהיו לאחר שיתאקבלן ים אשר יספק החומרים והמוצרה 
 . ושרודגימות שאל

 
כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר   .ב

ום חומרים אחרים  קמא לד שהקבלן יבי העבודה תימשך ע  סקתהפ  .האתרהפסול מ
 . המפקח עתל ד בלת עק תמאושר ובכמות הבטיב מ

 
ת  א יםניפטור בשום פ ע"י המפקח לא    מקורםוהמוצרים או  אישור החומרים .ג

אחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש  הקבלן מ 
 .בהם

 
 יודחומרים וצ 63.00
 

מטרת ביצוע  אשר יופעל ע"י הקבלן ל דציו המכשירים וכלהחומרים, המכונות,   .א
 . ותהואיכ   גבי טיבהשות להדרי  ח את קיוםיטבהם כדי להב יה יה   ה,ודבהע
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הציוד יסופק ויוחזק   .דשים ובאיכות מעולהדה יהיו ח בולע ומרים שישמשוכל הח  .ב
הרזרביים  ו הכלים  ילוף ו/אבמצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי הח

  ותבודוד לעצי  ד עלחל במיוח  עניין זה .תקלות מכניות שלם רידרושים במקה
 .ת של ביצוע רציפו המחייבות

 
רשימת הכמויות,  למפרט ול אםהתב הקמת מתקנים ל  זרים הדרושיםואבי  כל ציוד .ג

טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם  
   .פורשות את הנדרשמ ם מיואגם אם הם תשל הקבלן, המלאכה  צוע בבתילבי
  -מספק הציודאו מיצרן, או  ןל דרוש מהקבל פקחאי המ רש תן האישור,י מלפנ 
 . רים טכניים, הסברים ותיאוכניותת

 
היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר   .ד

ודל  גומה ז זרים מגודלציוד ואבי ן בייצורע וניסיויכולים להוכיח שהנם בעלי יד
 . נ"לדומה הדרוש במתקן ה

יעות  ה לשבבפעול  הם נמצאידי-על  ה שיוצרמוכי ציוד דח וכיהם לה י לעכן  -כמו 
לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי,   .שנים לפחות 5  משים בו במשךרצון המשת

להזמנת   .היריעיל ומ המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות
  םיימ הם קייב גם שלאו לספקי ל תינתן עדיפות ליצרנים"חות אביזרים תוצרציוד ו

, לכאלה  יוד הדורש שרותף ולצקי חילושל חל ם מלאיהמחזיקי  תובארץ סוכנ
לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא   .שרות יעיל ארץ ארגוןב יםקהמחז

  קחמפוהע"י היועץ יוד יינתן להזמנת צהאישור   .נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו
ג  יעת סוב קטכניים לם המכיל המסכ וד שאליה יצורפ גבי העתק הזמנת הציו-על

 . אחריותנאי הוד ות טיב הצי  הציוד,
 
יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח  נת הציוד זמלה נאים הטכנייםהת .ה

  התכניות ת, על כלסטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונע 3
  החזיקל  םחילוף מומלצי רי העזר וכן רשימת חלקי זביוא ד ים של הציווהפרוספקט 

הרכבת   בלן למפקח לפניור הק ימס  של הציוד טציה הנ"לוקומנד האת כל  .ילאבמ
אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא   .יירשם ביומןם, והדבר קובמ הציוד

מת,  ינה והמושלולתו התקציוד ופעמשום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב ה
  ישות, הואדרד ב ו עומניאהציוד פגום ו  במשך תקופת האחריות כי ר בריתו  ובמידה
 . יאשה ל כתוספת כספית ת ערעור, וללא ל זכוקבלן ללא כי הידית ע"יוחלף מי 

 
חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה   .ו

או   ע,קבשנוח הזמנים ת בהתאם ללההתקדמו ט או קצבבהתאם לדרישות המפר
ו  ויוחלפ חשבונו,  להקבלן וע  "יה עהעבוד םון, יסולקו ממק שאינם במצב מכני תקי

 . דרישותרים המתאימים לים אחציוד וחומר ב
 
יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה   אל .ז

 . צון המפקחולשביעות רי החוזה  רושים לפ יימצאו במקום בכמות ובאיכות הד
 
 מערכת בקרת איכות  73.00

 תשלוםכללי, ללא כל  במפרט ה  00.08 ףהתאם לסעיב  כותרה איבק יים מערכתן יקהקבל
 

 תשלוםל ותנכמויות וחשבוחישוב  00.38
 חשבון חלקי מצטבר, יוגש אחת לחודש בתחילת החודש הקלנדרי, מודפס ובקובץ    
 ד. לאותו מוע ח עדי המפקשרו ע"עו ואובינארית ויכלול את כל העבודות שבוצ 
 עבור החלק   י פדוייק וסוא, מל מב כמויות שוחי בהגשת הנ יות בון החלקיתשלום החש 
 ואשר עבורו נדרש התשלום.צע שבו 
 דיקה ואישור. לצורך ב  ון החלקישוב הכמויות יוגש כשבוע לפני הגשת החשביח 
 החשבון לא יבדק. –יעמוד בדרישות אלו ידה והקבלן לא  במ 
 . ההכנהיתארבנ  תוכנתוב עזרת מחשבות בת והחשבונ הכין את הכמויו יב להקבלן מתחי  

רו ע"י  ושיא ש ני הקלט יימסרו להרצה לאחרונתו  מפקחיאום עם התיעשה בת לעיבוד 
וני הקלט וההגהות במועדים קח דו"ח מלא שיכלול את כל נתיגיש למפ. הקבלן  המפקח

 בלן.מחשב יחולו על הקות בבהכנת הכמוי שיידרשו ע"י המפקח. כל ההוצאות הכרוכות
 וחזר לקבלן.יו ק לא יבד  יםנהל פי ה על בון שלא הוכןשח 
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  תכניות 93.00
"למכרז בלבד" שאינן מושלמות   יותתכנהינן  זה למכרז/חוזההמצורפות ניות תכה .א

מידע מספיק להצגת מחירי  יהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, לפרט
לן  הקב  .ענים לבצות לוח זמום ההצעה ולהכנעת סכ מויות, לקבייחידות בכתב הכ

לא יבוא בשום  פיק ול אמנם מסע הנ" שהמידהצעתו,   תשר, בעצם הגשאמ המציע
יות הלא  עה, או להארכת זמן בגין התכנת או ההצי היחידו ר חימ י תביעה לשינו
 . מושלמות

 
תמסרנה לו  עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה,   .ב

צו   תלעם קב  .וביכעא  דה ללעבוידום ההתחלת וקמספיקה ללביצוע במידה  כניותת
  .םים החסריטפרה יום של התוכניות ו  14ה תוך רשימ הקבלן ודה יגיש התחלת העב

י  פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפ  לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר 
 . המפרט ברשימה הנ"ל

 
  רהאווימיזוג  החשמל,   האינסטלציה, ה,הבני ק את תכניות הקבלן מתחייב לבדו .ג

עליו להכיר   .הוזה ז ולות בחדות הכלגע לעבובכל הנו  אי המקוםתנ תוא מור, יהגו
את מצבן  , ולקחת בחשבון במבנה ובאתר המבוצעותהעבודות    כל את שלבי בצוע

 .הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא
  וםי  14תוך  ע למהנדסתו להודיבמבנה, וזכור ובאתר ן כאילו ביק רואים את הקבל  

ם במקום, לרבות  התנאיניות לבין התכ  בין על סתירות ,חתימת החוזה וםמי
שרויות גישה  אחר, ביחס למידות הפתחים, אפ"י קבלן שבוצעו ע ותמ וקדעבודות מ

 . וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון
בצוע,  , פרטי הבודותאחריות לעכל ה , תחול עליולא הודיע הקבלן במועד הנ"ל 

ם,  הפתחי, למידות  אמה למבנהאי הת יזרים עקבאבבו יוד א בצ  ינוייםלש
 . פשרויות גישה וכד'לא

 
ים לו לבצוע  ל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושביצהיר שק מן להקב .ד

לפיהם   , ושביכולתו לבצעםוהתיאוריהעבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים 
 . נדסרצון המה לשביעות ם ופועל כהלכה  מושל מתקן

  מדויקאינו  יות, בתכנ  כמצוין ו' וכ  תהצינורו, ה א פתחי היצי ,דיוהצ ום מיק 
ן בצוע  רשו או שיהיו רצויים בזמשיידשינויים בהתאם ל וותנוהמהנדס רשאי לש

על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב    .העבודה
  עם ותהתחשבוך  רים, תצועות אחהגמר ומק, החשמל, רוויאהזוג ות בנין, מילתכני 

יות מתכניות אלה, וישא  או סטויים ו עקב שיניים שנוצר יאותצמהתנאים ה
 .ר דיוק הבצועעדית עבומלאה ובל  ות יבאחר

  
י המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם  לבצע לפ  על הקבלן .ה

לבין   שבתכניותהמידות   התאמות שבין-איס על הודיע למהנדיתחיל בעבודתו ול
אי הקבלן  ה אחרבכל מקר .בכתב ת והסבריםהוראו  ות, ולבקשיאצבמדות שהמי
אי  במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומ תעשה שלא עבודה ש  לוכ ק דיוק המידותלבדו

 . ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו  סתיהרהתאמה( 
 
  ות,התכני  ם לרשימתוזה בהתא פות לח ות המצורניהתכ כל " משמען  ה"תכניות .ו

הסברה, השלמה   לצורךוזה  ר חתימת החלקבלן לאח  הנ רסמשתיכניות ת ןכ  וכמו
 . ושינוי

הקבלן    .ותו נושאימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באת שינויים ש ת יתכנ 
 . אחראי לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית

 
ן  בתכנו ים שינוי וע יתכנוזמן הביצתגלה בציאות שת למאם  בהתדע לכך שהקבלן מו .ז

לו לא יהוו עילה  אפשריים א ויים שינ  .כן התכנוןבהתאם לכך יעוד .התחומים כלב
 . ארכת משך הביצועו/או לה  י מחיריםו ינשל

 
 יחידה רי מחי 40.00

בו  מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצ .א
  מתלהש רוש להד  ל אלמנטיכלול כ המחיר  .נת מסמכי החוזהי כווהסופי לפ 
  לט משני זה או אחר במפורש, כט פריפור , אף אם לאאותו סעיף  גרתסמהעבודה ב

מחיר היחידה   .יף העיקריית בהשלמת העבודה במסגרת הסע וך הגיונ ד הוא כרוע
  עמידהת הכרוכות ביכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאות הכלליו 
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ך  כרו תוהעשוי להיי  פ כסערך  בעל ט אחר וכל אלמני החוזה בכל תנאי מסמכ
 .הנדרשבהשלמת 

 
אותו סעיף,   ה במסגרתאו העבוד יטר לו כל מס החל על הפחידה יכלהי רי  מחי .ב

כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו   .ףלמעט מס ערך מוס
 .ל מחירי היחידהלכה ען לכך כל השהבלעדי של המזמין ואי 

 
 ות כמוי ימתת פריטים ברשימרש .ג

ספקה והרכבה ע"י הקבלן,  ים לא יות מיועדהכמו  רשימתהרשומים ב כל הפריטים 
רכישה, הובלה,   המחירים לפריטים אלה יכללו .במפורשת נאמר אחר אם לאא

עזר  ם, התקנה, שרות ואחריות, חיבור וכל פעולה או פריטי  אחסנה, מיקו
ה ישירה  צא וה לל כל כו ובטוח,לה תקין  למצב פעו ת הפריט הנדון להבא הנדרשים

 .וח קבלני וכדומהם, רומושל צוע באופןהכרוכה בביפה קעו
י הקבלן עד  כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"רש  במפונים מ סומפריטים ה 

ות  מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסנה, הוצא  .למחסנו שבאתר הבניה
 . לבדב האל ולות פע  לני עלורווח קבלות אלה ת הכרוכות בפעועקיפוישירות ו

  תמחיר התקנת הפריטים כולל א .לבד"כ"הרכבה ב  רשפובמ המסומנים   םיטפרי 
התחייבות הקבלן לתקופת  לרבות עמידה ב שלם של הפריט,ביצוע מוהנדרש ל לכ

ט  לות הפרי ם ע שלוהבדק, תקורה ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, פרט לת
 . המזמין ו אשר תחול עלעצמ

י  נם, אחסונם הזמ פריקת החומרי .ןמי יות המזחרא ב לאתר יעוכל החומרים יג 
 . לם עבורם בנפרדולא ישו  ל חשבונועו  ןזורם במבנה יבוצעו ע"י הקבלופי

 
 ריטים אספקת פ .ד

המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו   
  בר דשהמבלי ים חליפי ק פריטיםזמין לספכן רשאי המ .ד"ה בלביף של "אספק סע

  י מהותי בעבודת ההרכבה עצמהן שנווד אי רכבה כל ע י מחיר ההלשנו הישמש עיל 
 . רוכים בהרכבהלוואי הכבפריטי ה  או
ויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפי סוגים  מפקח חישוב כמהקבלן יגיש ל 

ן  ל הקבל , יהיה ע א יספיקוקבלן לכמויות הו  ידהבמ . יות פחתומידות, לרבות כמו 
 . ותהנכונבכמויות   מרים מחדשהחו לכ בונו, את חש על ספק, ל
 .פרדישולם עבורם בנ  בונו ולאן ועל חשלקבהחישובי הכמויות יבוצעו ע"י   

 
 ים שינוי 41.00

 שינוי כמויות  .א
 .בדהכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באומדן בל 
הגדלה או   "יע  יותכמושימת הכלשהו ברת בסעיף כמוהלשנות את  רשאי המזמין  

חלקי  / למסור עבודותלחלוטין, עיפים, ואף לבטל סחסכל י ת הכמות בנטהק
היחידה של   י במחיריילה לשנו עה  ומבלי שדבר זה יהו ,לקבלנים אחריםודות  עב

 . עיפים אחרים הקשורים בואותו סעיף ו/או ס
צאה  אפילו אם כתו ,יחידה יישארו ללא שינויירי הלמען הסר ספק מודגש שמח 

  ר שאינםהעז מצעיא או   ספחיםו הא  ר האביזריםמספ ל ות גדבתוכני  משינוי
 . מחיר היחידהמשולמים וכלולים ב

  50%-כם כאלטרנטיבה או וינים סעיפית מצמויו ובכתב הכדה  יכמו כן במ  
לבטל  יניו,כראות ע  מהכמות,זכותו של המזמין לבחור את הסעיפים לביצוע 

ראות  א כשהו יחס א  ובכלי מות שהככל ם בחלקי סעיפי ם שלמים,לבצע סעיפי
של אותו סעיף ו/או  במחירי היחידה ווה עילה לשנוי זה יה מבלי שדבר , יועינ 

 בו.רים רים הקשואח םסעיפי
רווח בלתי סביר  קבלן קבל ה י,כלפי מעלהכמויות ה שינוי  מוכתוצאה במידה  

 ' להלן.ף בי המפורט בסעייף על פסעל  חיר,יקבע המ ובלתי הגיוני
 עבודות נוספות ו  קוריהמ נון כ שינויים בת .ב

כתב  ב הא קבלת הודען המקורי ללשינוי כלשהו מהתכנו יצוע אין להתחיל בב 
 . ינוי כולול מחיר הש ף אישור עקח בצירומהמפ

על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י  ייקבעו )חריגות(  ות הנוספות מחירי העבוד 
 :הבאיםקריטריונים "י שלושת הפע  בלןהק
ות  ההנח  בניכוי כלו  רטהפרומותאם ע"י  תכמויוב הבכת הדומף סעי  עפ"י .1

 . הצעתוהקבלן בעת הגשת שניתנו ע"י 
, ללא תוספת  15%ה של נח גדולות ובהודות בניה דקל לעב מחירון   "יפע .2

 .עבור קבלן ראשי ו/או מרחקים
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ו על  וגששי -יםה או ספקני משנבלק של מפורטותהצעות מחיר  3ל בסיס  ע .3
 מין.המזדי יבלן או על ידי הק

 
פי   ת עלוזא הנ"להקריטריונים  כל מבין ביותרהמחיר הזול  יההמחיר הקובע יה

 .מפקחשל ה  דיעלו הבדעת לויקש
 
 כמויותכתב ה  הות מחיריכלליות וז 42.00

 
ות מאותו  ודעב ל המחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכ .א

  נות ומידותבכמויות שו  ן, י יבבנ  םונית שו נים ובמקומוצעו בזמנים שו סוג גם אם ב 
פרקים  ב  זהיםם יפיעבסרים זהים גש בזאת שעל הקבלן לרשום מחיודמ  .ותשונ

 .הזהים  בע לכל הסעיפיםל יקה המחיר הזוקרה של סתיר מ בכל  .שונים
 
ם ו/או  חים ו/או אורכים קטנינפו  ו/אלא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים  .ב

 . עבודההצוע  מבי שהיא הנובער מכל סיבה אח יקוש לו כ ו/א ות ידייםודבגין עב
 
 .עבודה ר הטח אתש בכל  ועזהים לביצמחירי היחידה יהיו  .ג

 
 מחירי יסוד  34.00

 סמכי ההצעה: ופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" בממת לב הקבלן משות 
ור  עב   לששולם בפועהוא מחירי   הואכלששמחיר יסוד של מוצר , ויןלהדגשה ולהבהרה יצ  
שולם המספקת אלא למחיר שה ירון החבר ח ע בממופי נה למחיר ההכוונה אי  .צרומ  ותוא

 . ו'הובלה, פריקה וכ לא הוצאות  , ל יהןהנחות למינ  או/דות וורהה  לכ לאחר
ולחייב את ר וצר מ המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחי 

 . יר הנ"להמוצר במח  ש אתלרכו הקבלן
ן  והמזמי  ₪ 200מ"ר הינו  /₪  60ד של יסופריט במחיר סעיף הכולל ר יח: אם מ וגמאדל 
 תשלום זכאי ל יהיה  הקבלן,₪ 50ל  יט שעלותו בפועפר  כושלרט חליה
 ₪   200-60+50=190:של 
 ת שמחיר היסוד כולל פחת מודגש בזא              

 
 ירושםות בין המסמכים ופיפעד 44.00

כרז כי המת שבמסמראו הו ןית במשמעו דו  וא אי התאמה ו/  ו/אוסתירה רה של  מק בכל 
ית  ד עבל יקבע   מפקחהך. ליבו של המפקח לכתשומת  ד אתב מיייב הקבלן להסהשונים ח

  ודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזווסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העב 
 .  נידוןהנחיות המפקח ב אתל  קיבלפני ש

ו לפנות אל  ם עלי המסמכי  אותהור לת שירו אי בה ו אן באי הבנה לקב ו נתקל הל מקרה ב כב 
אי הבנות ו/או   ואו/ תירות מו סצבע  ה שבו יפרש הקבלן לכל מקריו.  חיותמפקח ולקבל הנ ה

  המפקח.  הקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב שלישלים אינפורמציה חסרה,  
ה ביותר ר יחמהדרישה המ  יהמחיר לפ  חוזה יקבעמכי הין מסה של אי התאמה בקרבמ 
 ביעתו הבלעדית של המפקח. פ"י ק וזאת ע מין המז תטובל

 
 קןמת יפרוס( AS MADEדות )תכניות ע   54.00

 
לביצוע   כל העבודות בהתאם תכניות המראות את , על חשבונו , לן להכיןקבה לע .א

ם  טלציה פניאינס יקוז,ון קווי חשמל, נ כגת תרובפועל כולל העבודות הנס
)כולל כל  שבוצעו  פי' כוכדלות  ריכ ,אדתושונ רכות ת,מע ו ייר,מעלג אווו ,מיזוחוץ

במפרט   00.12.01יף בסע  ראמו, הכל בהתאם לות(המקורי  ניותלתכ  השינויים
 . הכללי

 
  גרסתבהתאם ל ת "אוטוקאד" יוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה  .ב

 . נןהמתכ
 
  את כללנה ו לדו ותכעל י הנ ניות תחתמסמך והתוכדד מו "י מוהמדידה תיעשה ע .ג

שבוצעו  ות כפי מערכם והומפלסי/אורכי האלמנטי ידותואת מוכננות המת ות דיהמ
 . בפועל

 
 ת  כניושל ת CD -סטים ו 5,  למזמין, על חשבונוור  ימסיכין ו ן  בלקה .ד

  .רוו, וקבל את אישוומתח ד בלאחר שהציגן בפני המתכנן, כל אח AS MADE-ה
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יקומים  ת מרבול עה,ודה שבוצב עהומדויקת את  ה ברורהצור ה בת תסמנכניותה
,  ים ו/או קיימיםחדש  ייםקרקע תת  יםל שוחות וקו ים מדויקים ש ועומק 
תוכלנה   התכניות הנ"ל לא .ק ממסמכי החשבון הסופילחכ  למפקח סרנהמותי

ו  אושר בעבודות אשר לא  יםוי שינ יס לתביעות כספיות של הקבלן על הלשמש כבס
 . נויים הנ"ליש ת ביצוע ההמפקח בע ע"י

 
ות  מערכ כל הספרי מתקן לשל סטים  5דתו  ם עבועם סיו  בלן הק  קפיס  כמו כן .ה

  00.12.02בהתאם לאמור בסעיף  כו' ם וקטלוגי, להעהפ   הוראותק הכוללים שסיפ
 . לליבמפרט הכ

 
רתן  ומסי  וספרי המתקן ותכני עבור הכנת התבניגוד לאמור במפרט הכללי,  .ו

 . לןקב ל הע  חוללכך תורה  מ תפרד והלם בנוא ישעיל, לכמפורט ל מפקח,ל
ף  יסע  הקפדני על הוראותמילויו  ללא בלן חשבון הסופי של הקבבדיקת ה ל יוחלא  

 . רצון המפקח ותלשביע  זה
  
ומסירתן למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם    קןי המתוספר עבור הכנת התכניות .ז

 .לןל הקבחול ע מורה לכך ת התו  פרדבנ
סעיף  ראות י על הופדנ הק  וי ילומ בלן ללאקהן הסופי של ובבדיקת החשלא יוחל ב 

 . חעות רצון המפקזה לשבי
 
   אתר העבודה ניקוי 64.00

 
בכל יום  בניין יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הנקי,    תרל אמור עשילן  בהק .א

ור  וימס   אחריםחומרים מיותרים ו  מהאד ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה,
 . המזמין נו שלעות רצושבי, לםינקיה ו הסמוכ תביין ואת סבינבאת אתר ה   למזמין

 . רסודאופן קבוע נקי ומ יהיה ב האתרדת שתהיה הקפדה מיוח 
 
  כל הרצפות והמרצפות הקבלן ישפשף וינקה את יים ובגמר העבודה וע בשבפעם  .ב

 . במים וסבון
 
  כתמי צבע וריד כל, יוהחלונות  ותדלתל הכ אתהקבלן ינקה  ה  ודעב ר הכמו כן, בגמ  .ג

שאיר  ו להעלי .ודהי העבך אחרים מחלקלכלו ועקבות  ניםסימ ןוכ  ים אחריםלז וונ
הרצפות יישטפו במים   .ימוש מיידישלן ין מוכהבני ואתהעבודות מושלמות את כל 
 . וסבון

 
 . ודהעבה  גמרהקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים ב  .ד
 
אי  רח ה אהקבלן יהי .רשויותע"י ה אושרקום שיהקבלן למ ע"י קתסול הפסולת .ה

ישא בכל נזק  סולת וית הפשפיכהרשויות המוסמכות לגבי מן  ים ור גת האישלהש
מור  ת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאכישפו עקב יוטלש נס או ק
  . לעיל

 
 . תשלום שהוא כלן  קבלעבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל ה .ו
 
לת אתר  קב ל עד  ופיל חשבון ס בקי והקבלן לא   עם הקבלןת ההתקשרו יםתסתי לא  .ז

   .פקחרצון המסודר לשביעות קי ומנ
 
 דומהכו יםוצר טניםק יםשטח/שיפועים/שתותביצוע בק 74.00
 

תקפים גם לגבי  ן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבל .א
  הראו בעלי צו/ום  ם משופעיעו בשטחיצו יבוו ו/אוהמוצרים שיסופק  תועבודכל ה
ם  טנים קלרבות בשטחי  ה, קשתות וכדומ סוניםוגמת אלכד דת חוית מ טריגיאומ
וזאת    -  וכו' ,שטחים מוגבליםםייקה ל ת והתאמו,התחברליפים,רצועותם,גוצרי
ים בכתב  הסעיפ ן עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של י אלו אם אפי

 . הכמויות
 
ם כל  ל, לא תשול"כנ  יאופ צורה ו/או יעלמוצרים ב ועבודות  ין דגש בזאת, שבג ומ .ב

  כסעיף ש, אלא אם צוין הדבר במפורכמויותבכתב הר לנקוב  תוספת כספית מעב
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התייחסות כלשהי   וינת צמ תהיהביהן לא  בעבודות שלג .יותהכמו  בכתב נפרד
  רואים את ומה(,ם וכדת מיוחדות, שיפועימטריוצורות גיאו  -לנושא דנן )קרי 

הצורך בביצוע  ם את ככוללים ג ,תועצה  בתקבלן בכה  בנק  דה, אותםיירי היחמח
 . ספת כספית לקבלןכל תוללא  תאזדרש, וכנ

 
 ו' טון, גבס, טיח וכיר על במתגודות ע עבצויב 84.00

את או אחרת  מיר זיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגעסה  אותםבכל  
לבצע  לן הקב  לע ,עשל רק ויםסמג צע על סו וומה( תב וכדיקה, צבע  י קרמ חיפו  )דוגמת

ח טי ון, ט על כל רקע כנדרש כדוגמת בתגמיר בודת המויות( את עאותו סעיף כ מסגרת)ב
ידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם ח ימחיר ה שינוי ב גבס וכו', ללא כלוץ(, חו  ים)פנ

 .שכך במפור מוזכראינו לבצע את העבודה,   יו ישסוג הרקע על 
 
 םיחים ושרוולתפ 94.00

 
חורים  השארת כגון: שורות למתקן ות שונות הקעבוד לבצוע חראייה אהי  ןלהקב .א

  תבזמן אן להכין לשם כך על הקבל .קות וכו'ציפני ירות ל וני ושרוולים, התקנת צ
ם הדרושים לו  הפרטיכל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את  

א  לאה נ ירשות יציקה לא  חציבות לאחר .ת וכו'ירונרת דרך ק ברי צ וע מעלביצ
  . ר המפקחשואילת לאחר קב

 . ותיוחרן ובא י הקבל ד נורות תבוצע על יי למעבר הצ ימיםם המתא הכנת הפתחי 
 
ברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום,  עמ ולים והכנת שרועל הקבלן לתאם  .ב

י הכנסת  ד שו על יייענים ם מוג מרחבידרך  כל מעברי הצנרת .חהמפק בתאום עם
ת  כדוגמ  מיוחדות באמצעות מסגרות מה אושרוול ואטי  ידי  על ,ביציקה ר ונהצי

MCT  אוLINK SEAL העורףיקוד פ ת  יווהנח  דרישותל, הכל בהתאם . 
 
רות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם  קי דרךכת מת  צנרת מעברי .ג

 .עכב אשומר מח
  ילעמממתכת ו םיוול מצעות שר איעשו ב   אש ק דרך קירותסטירת פלמעברי צנ 

מרי אטימה  וש בחווך שימלמעבר ות  הפלסטיק בצמוד צינורהמגן על  תכממת
 . מתאימים

 
יסופקו ע"י   תוומסגר  השרוולים  .בלן ועל חשבונוע"י הקו  צעם יבותחיהפ לכ .ד

בלן  ע והקהביצוהופיעו בתוכניות  ם שלאעבור קידוחים ופתחי .הקבלנים השונים
 . דרפבנ ןבלקלישולם  דלשע הבעת ביצו  ל קיומםע עלא יד

 
 מרים וציודת חוהעבר 50.00

ה שתנאי  במיד . ודציאת ה להעביר את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו קן לבדועל הקבל  
ה  יו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצור ל עיהיה   רשו זאת,המקום יד

  יקטס לנט או פז רבעטיפת ב גןושיובא יוד כל הצי .דהמיועמקום פשר הכנסת הציוד לשתא
   .וצאה מהעבודותוך כת בפני לכל הנ להג

לת המתקן  עד קב וה  קנת ההתל תקופכחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך יהיה אהקבלן   
יוד  עבר צלא יו  .וד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצורצי  ריועבא  ל .המפקחידי -על

ך  וללכ ,אבק י חדירת נפב ים ים ואטומר חיו סגופת  מכוסה וכליננו  אשר אהתקנה למקום ה 
  ייד-תו עלתקבל אישור להעברטרם שנ הרכבה ציוד מאושר למקום ה ועבר לא י   .וכדומה
עברת ציודו טרם שיועבר  הלעברים תחים והמת התאמת מידות הפוודא אי  לןהקב  .המפקח

  םכב במקויורלחלקיו ו  מפורקשהוא הציוד כ  ורך יועברצדת הבמי  .הציוד למקומו המיועד
 . הצבתו

 
 ד ויהצ להגנה ע 15.00

ל חלק ממנו כנגד פגיעות  ו/או כהמתקן להגן על  ביצוע על הקבלן  ופת הבמשך כל תק 
ידי  -ידי הקבלן ועל-לע  בוצעיםעבודה המ תוך כדי תהליכי ה יגרם  ה ל ותהעלולריות  שפא

די  י-לק יתוקן ע, הנזההגנהלשהו למרות אמצעי  נזק כבמידה שיגרם  .גורמים אחרים
לן  ידי הקב -גן עלהמכונות יו חדרי כנס ל ד המוהציו  .ןיממצד המז םותשלללא כל   ןהקבל
  ותבצנור  פתחים  .טיח וכו' בניה,מה  צאו כתוך לתוכוזנט להגנה בפני חדירת לכל יפת ברבעט
 .ך מהלך ההתקנהלמש  אטמוי
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 גישה 25.00
-ים עלנד המותק ציוכל חלקי הה אל ה נוח תקן כך שיבטיח גישאת המעל הקבלן להרכיב  

  .קוניםקה ותיל, אחזלשם טיפו -ות בקרה וכו' , לוח, שסתומיםםיוע נמ , םין: מסננוג כו, יד
יע  ד וציוד ילחלקי ה נעים גישה חופשית מי מויפנ ה  והגמרהבנין    בכל מקרה אשר מבנה

לא  יים לים מהותקבלן שינויעשה ה לא י .הקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את הציוד
ובבתי   באתר שה חופשית יג ח קפולמ עץ שר ליופא הקבלן ל ובתח מ .מפקחמה שור מוקדםאי

 . ידו-לות המבוצעות ע ולכל העבוד  בכל עתקורת, המלאכה לצורכי בי
 
 י חלודההגנה בפנ 35.00

  המתקןמנת לוודא שכל חלקי  -עילים והחדישים ביותר עלהי ם יהאמצע  לנקוט בכהקבלן י 
ן  יבי  רשאפ רהדבמקרה ש בלן בכלד הקייפרכך  לשם  .י חלודהל בפנן יעייהיו מוגנים באופ 

ת  ורטיבות או לח  אים במגע עםלדה הב זל והפכל המתלים וכל חלקי הבר .ונותמתכות ש
 . םניוומגול יהיו

 
 םבדק ותיקוני   45.00

ונים  והתיקבמכרז זה תהיה תקופת הבדק  נאמר אחרת בחוק המכר,  א קרה שלבכל מ 
 קמן: )אחריות( כדל

י  מסמכ להלן וביתר  רןוב ע תראמר אחנ  אלאשר אחרות  ת ועבודו ייהלעבודות הבנ  .א
 . ן תעודת הגמרריך מתמתא -  שנה אחת -המכרז 

   .ריך הנ"למהתא םניש  10 - ואיטום לעבודות בידוד .ב
 . מהתאריך הנ"ל שנים  3 -גרות סמרות ו ות נגבודלע .ג
 .למהתאריך הנ"  שנים 5 -ם  לעבודות אלומיניו .ד
   .אריך הנ"להתמ  שנים 01 - אבן  לעבודות  .ה
 . חריםכי המכרז האת אחרות במסמעבודוה לגבי  קובהנ הפ תקו  וכן כל 
  
 -עבודות  שונות לגבי אותן בדק  תפוקו נים תרז השוכבכל מקרה שמצוינות במסמכי המ 

 .קופה הארוכה יותרתהתקבע 
 ודהבהיעדר תען או המזמי השלמה לעבודה ע"י עודת תקופת הבדק תחל מתאריך מתן ת 

ת  שיופיעו בעבודו או קלקול ם פג  כל .המזמין ע"י נהבמית של הפוס ו הריך קבלת אמת-כזו
בלת  י הקבלן מיד עם קלף ע"חיו ו וקן א מה, יתיהמתא  הבדק הנקובה לעבודה  תקופת בתוך
  . מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה של המזמין ךה על כהודע

 
 למזמין  בותרזר 55.00

  .רוש המפקחדיש  רחא ביאו מכל רכ /והחיפויים ו  ריצופיםל המכ 5%ר למזמין ימסו  הקבלן 
 . ניםדה השו ימחירי היחכלול את עלותם בעליו לנפרד ו "ל לא ישולם לקבלן בר הנעבו

 
 5, 4ס טופ 56.00

ך  , תעודת גמר וכל אישור אחר שיידרש לצור5טופס , 4 סג טופ יקבלן להש באחריות ה
 . רתל רשות אחת ומכמקומיוס המבנה מהרשות האכל

רים כנ"ל ע"מ לאפשר אישוקבלת ים לצורך  ש רהנד יםר ות האישהשג לכל ן לדאוגל על הקב
 .רויקטסיום הפבמועד אכלוס 

דד מדווח וכו',  ומ ווח", אי על דיעל הביצוע", "אחר חראי  א"  לןה הקבזו ימנ לצורך מטלה
 .במועד הנדרש ע"י הרשויות

  םירוש שורים הדית כל הא ג אכדי להשי שויות עד ברעוד מולן לפעול מבת הקבבאחריו
 . וע הפרויקטך ביצבמסגרת מש קכחו וסל כלאפשר א

 . ןת הקבלעבסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצשולם ל לא יעבור כל הנ" 
 
 בגובה עבודה 57.00

ש  שימו יצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבותה כוללים גם ב שמחירי היחיד  מודגש בזאת 
 גובהבכל מה וכו' ,רהל סוג,במות  כנופים מג,מעי הרמה מכל סובפיגומים מכל סוג,אמצ

ל אורך תקופת כועיים ככל שידרש,לים מקצדרש,לרבות מפעילים ועובדכל שישיידרש וכ
הפעלת אמצעי ההרמה ככל  דים מקצועיים המוסמכים ליעסיק אך ורק עובהביצוע.הקבלן  

ה  כי הסמכציג מסמהקבלן יידרש לה -בגובה בודה ידרשו ואשר עברו הסמכה לעש
בדים להיות מצוידים בכל ל העות בגובה, ע בודוע העטרם ביצו דבכל עובד ועולים  מתאימ
 .רשיםדהמיגון והאבטחה הנ אמצעי 
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 ת אש טוהתפשמפני  נההג 58.00
      הייצור הליך  לק מתאש כח  ו מוגנים מפני התפשטותכל המוצרים המורכבים בפרויקט יהי   -             
יות  חנ וע"פ ה 755,921  בת"י דרשכנ ןמשך זלמ ,בכל צדדי המוצרת, ו בתוספהמוצר אשל               

 . טיחותיועץ הב
על הקבלן/ספק חלה האחריות המוחלטת להתאמת סיווג עמידות האש של החומרים     -          

פי כל דרישות  נה עלם הסופי במבהמתאימים לתיאור בכתב הכמויות לייעודם במקומ
לי  ן התקנים הישראק להמציא אישור של מכובלן/ספעל הק .י  נים הישראלוהתקבי אש מכ

ציפי.  מכון התקנים הישראלי יאשר של החומרים שסופקו בפועל לאתר המזמין באופן ספ
 כי התעודה שהונפקה לחומר הרלוונטי אכן מתאימה לחומרים המתוקנים בפועל באתר של

 המזמין. 
 

 רזווח מופמניעת ר 0.590
 

  בלן,ם לקולמשת יוהומד ללם או שע כם ששוסששכר ההלהניח,  וד יסמפקח  ה ל יה     -
והקבלן מתחייב  המנהל לצוות על עריכת חקירה  מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי 

כים  משבונות והמסחה ים, קס נפלמנהל, למפקח ולנציגיהם את כל ה  להמציא
ההסכם,  צוע  בבישהיא הכרוכה  כלל פעולה וע שם או לביצהסכהנוגעים ל  האחרים
 יצוע החקירה. שנה לב שתידר  ,כתבן בפה וה הן בעל   אחרות, ידיעות כל וכן לתת

 
מניח שכר ההסכם   ר, כי לפי שיקול דעתוהמפקח כתוצאה מהחקירה כאמוע קב          -

  ומתקבל עלווח הוגן  ר ןל לקב ך שיניחההסכם כשכר   יופחת – לקבלן רווח מופרז 
ישה, כל  לפי דר החזיר,לן מתחייב ל בח, והקפקהמ י דכפי שייקבע על ית בלבד, הדע

ין לנכות כל סכום  כם מופחת כאמור. כן רשאי המזמ ר ההסל לשכעמבל  שקיסכום 
 ין או לגבות אותו בכל דרך אחרת. ום שיגיע לקבלן מהמזמכזה מכל סכ 

 
  חיםבאו בחשבון הרוו ף זה, יוסעי  ה דעת לפיגן ומתקבל על וביעת רווח הלצורך ק            -

כן  מים וים דוא נבת ינהם המדבנים מטעיצעו מבחרים שא ים צל קבלנובלים אהמק
 . 15%ל על פי מחירון דקל  בהנחה ש

 
ש ודח   12 תוםל עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר עלא יהיה רשאי לצוות המפקח             -

 תקופת הבדק.  םתעודת סיו מיום מתן
 

 התוכניות/טיםפרהמ/מויותהכב כת 00.60
.מחירי  חתה איקש ם מוויהמ ו את זהם זה ימימשלות יוהתוכנ  מפרט הטכנימויות הכה  כתב

ניות.אין  ,במיפרט המיוחד ובתוכם את כל המפורט בכתב הכמויותהיחידה בכל סעיף כוללי
רט  גם  ו המלא והמפויומצא את ביט ים הנ"ל  ימכ מסמה אחדהכרח שכל פירוט המתואר ב 

    ה שהיא.מכל סיב תנו יש מחירי היחידה לאמסמכים. אר הבש
כולל   בכתב הכמויות ניתנו באומדן,  רשומותהכלל ה מן וצאללא יהכמויות ה שכל זודגש במ

 על רשימות למיניהן.אותן כמויות המבוססות 
ה  דוב ה במהלך העערכנה במבנ שת ת יקומדושלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות  תה

 דה.  המדי י פנ או בהתאם ל
 

 נים יצר של פרטים ומיפרטים  100.6
             
וצרים וכו' ,של כל  המ /ריםחומות/הבודל העכת שמחיר בזאגש דמו  -   

מור  ,כוללים את כל האזהה ם וכו' ,המצוינים במיכרז/חוז היצרנים/ספקי
  יפם/ספקים ולשל היצרני חרא סמךל מ טים/בקטלוגים ובכבפרטים/במיפר
  המזמין  או נציגו/   חפקו הבלעדית של המפי החלטת על  ביותרירה הדרישה המחמ

. 
 
            ן/ספק  שאכן העבודה בוצעה על פי צרהישל   ישורן א הקבל ודה יגישהעב  מרגב -   

ורע מאחריותו  רה אישור זה לא גהיצרן/ספק.בכל מק של המיפרטים/פרטים 
 עבודה. בלן לטיב ה הקל ת שעדיהבל

 
 עבודה בחום .2600

ות ם,התקנ יל החוקכ פי דה ועל רד העבות משראול פי הנחיות והויבוצעו עחום  עבודות ב 
 ים. והתקנ 
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  אותדוגמ    3.600
  / ותקח דוגמאות מכל העבוד בלן לאישור המפבודות יגיש הקלפני תחילת הע -             

 . הגמר חומרי  / מוצרים
 

תר  תקנים באמו י גמר וכו'צרים/חומרמו/תבודו ת של  עדוגמאו הקבלןיכין ו מכ - 
ת  וראופם לפי ה ת והיק ודוגמאהפקח ,כמות מהאישור ל  טחבשבצורה מושלמת 

 פקח. המ
 

 לן בביצוע העבודה המאושרת. לאחר אישור המפקח בכתב יתחיל הקב  קר - 
 

,  ןת אוממסגרו,  ןנגרות אומ ,  חשוףעבודות בטון גלוי/הדוגמאות יבוצעו ל - 
,  ירוו מיזוג א , אבן, עב צ, פוייםוחיריצופים  , טיח, חשמל, הא תברו, םיניואלומ

גילוי  , הוטיר, שותנגי , םמתועשיאלמנטים , חרש תנגרו  ,מסגרות חרש ,מעליות
לטתו  אחרת שתידרש על פי החריהוט חוץ וכן כל דוגמא , ורגיד ,  פיתוח, וכיבוי אש

 הבלעדית של המפקח. 
 

 ועל חשבונו.  ל ידי הקבלןזה יבוצע ע  ף יסעב ור מכל הא - 
 
 הרוסטי ניצרומ    400.6

 . 316מסוג  זה זה יהיו וחה במיכרז/ט סוררי הניכל מוצ 
 
 NGS DRAWI SHOPת תוכניו    .6500

 ת     ים והעבודוט לכל האלמנ SHOP DRAWINGS  ת הקבלן יכין על חשבונו תוכניו 
    יועצי  ל כח ,לאישור קפיות המוהנח  רישותי דללא יוצא מן הכלל   על פ בפרוייקט  
וייקט צי הפר עכל יו של ערותהה  י נים על פדכו עיונים והל התיקכ   וע ביצ ת בורהפרוייקט,ל 
 יצוע העבודות.   צור ובבאישור סופי יתחיל הקבלן ביי ר לאח   ופי.רקהסורם לאיש עד  

 
 דות בנייה ובבטיחות בע   .6600

 בפרק ט הכללי רפיבמ  מפורטות הבטיחות ה   תודרישל כבעל חשבונו  על הקבלן לעמוד   
 ה חירי היחיד במ לולי ככלל יפרט המ ב 97בפרק  ור אמ . כל הייה דות בנ בובע חותבטי  – 97 
 יות. מו ב הכשבכת 

 
 תכולת מחירים  70.60

)מסמך  במפרט המיוחד,(1ים )מסמך ג'דח ים הכלליים המיוור בתנאהאמ  שכל מודגש בזאת
 רז ר כל מסמכי המיכאבשו בתקניםה,חוזת,ב ניותוכבי,רדש נמביההכללי במיפרט (,2ג'

סעיף נפרד בכתב במדדו נהנ"ל ושלא  נים במסמכיםוי ו הוראה המצט ו/אכל פרות לרב
ר ביצוע כמפורט  ם תוספת עבורי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשוליול במח ות, כל הכמוי 

 מסמכים הנ"ל. ב
 . ותי הכמוב  כתד בנפרסעיף  עיהם מופידות שלגבבוע אך ורקימדדו 

 
ין אם צוין ב בור והפעלה,ה, חיהתקנ  קה,אספ, מחירי היחידה כוללים קפהסר סלמען 

 פורש.חרת במאם לא, אלא אם צוין א ובין ףפורש בסעימב
 

 
 

 
 _________________     ________ ___________ ____ 

 חתימת הקבלן       תאריך 
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 חדיומ  כניט טמפר – 2-מסמך ג'
 

 רד ממכרז/חוזה זה(פנ בלתי ה חלקהוו)המ
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 רות עפ ודעב - 01 פרק
 
 כללי  10.01
 

 .קרקעיועץ הבהתאם לאמור בהנחיות   בוצעועפר ידות הבוע 01.01.1
 

 חפירה בשטח  20.01
 

  יתרת  .ורך המבנהת הנדרשות לצאת כל העבודולות כול ההחפיר  עבודות 1.20.01
מן השטח   תסולק או/ ו  קחפהמ  יורהש וםבמקרם ם( תעו ודפיור )ער החפ החומ

 . סףנוום  למרחק כלשהו, ללא תשל
כל מקרה גם לחציבה בסלע,  בייחס ה, מתוזה ז ח/כרז ר במהנזכהמונח חפירה,  

 . נזכרת החציבה במפורש אם לא אף
 

  חפירה,עומק הב יה הנמצאת לת בכל סוגסילוק הפסו וללותות העפר כ ודעב 01.02.2
ה, לרבות חלקי  רימן החפל בזקת הללן הקב  ולעלר ש דב של כל סילוקסה והרי

  שפךלמקום  טח האתרלש מחוץאל  פסולת תסולקכל ה  .'ו דוכ מבנים, יסודות 
   .המאושר ע"י הרשויות

ושות לפי  התמיכות הדררה, יבצע הקבלן את כל בתמיכת החפי רךש צואם י 
ת  ורוות הקשכל ההוצא ככוללים אתידה ייחשבו המפקח ומחירי היח הוראות 

   .נים, יסודות וכד'בחלקי מות רב ל ,נ"לות היכתמל
 

ת גישוש לגילוי  ונוסף, חפירתשלום   לן, ללאהקב יבצעהחפירה,   ביצועי לפנ 01.02.3
כל   .וואי החפירהמכל סוג שהוא בתים תת קרקעי ים מבנ אורות כבלים או צנ
  קפןוהי יקומן  מחפירות, הצורך ב  . וידי הקבלן ועל חשבונ תוקן על נזק שיגרם י

 . תחילת הביצוע ובמהלכן יקח לפנמפם הם עתאוו ב עקבי
 

במפרט   פורטמהעבודה כ  עש, תבוצנדרמק ה לעו  קרה של חפירה מתחתמב 01.02.4
 . לליהכ

 
 פירהדפי חוע 30.10

 . ללא תשלום נוסף האתרץ לתחום קום שפך מותר מחוה יורחקו למ כל עודפי החפיר  
לקבלן    תון רשאי להורמי ן והמזמיהמזוש רכ  ינםהם  עיומצכר ה, כורר חול החפימודגש ש 

ערימות  י ו/או ל לו מי לשטחי העבירקבלן לנו לדרוש מהר מיו אחול ת חומר החפירהיין אלמ
 .במפקחשיורה מקומות ב באתר,

 . ן ועל חשבונוק מהאתר ע"י הקבלפסולת ויסולחומר שיפסל ייחשב כ  
 
   ריםומחימדידה אופני  40.01
 

 להלן: את הנאמר  גם םי רי יכללו המחילרט הכל המפל ש  01 קרבפ מרנאל  ףוסנב 01.04.1
ם  וקיפיר דות הבוע עאחר ביצול עי הקרקים של פנפלסת מוי כנתו הכנת .א

  ושמשיח ואשר  לאישור המפק ווגש יש ,ת בשטחה כלליוע חפיר ולאחר ביצ
  .י הכלליותחפירה והמילומויות לעבודות הבסיס למדידת הכ

  תומות ו/או בשכבמר בערהחו   רויזפ , תכבובשק הוד מ ,רי חוזמילו  .ב
  ה ו/או החפור עודפי האדמהרחקת ה וכן  שיורה המפקח ניםבמקומות שו

בלה למרחק  לל ההותר, כושפך מו תר כי מילוי, לאימה לצורתאמ  השאינ
לא ימדד ולא ישולם   .תל הרשויות הנדרשומים לכהתשלווכל   שהוכל

 .תרהא  שטחוץ למחל ר אהעפ עודפי הפסולת ו   עבור סילוקבנפרד 
ל  יה לכיהלת י, פינוי הפסו מפרט הכללמור באלבניגוד בזאת שמודגש  

 . ריתוספת מח כלא , ללשהוא מרחק
 . דרשככל שיי גישוש חפירות .ג
 . י יועץ הקרקעדרש ע"כל הנ .ד
 
לם  לא ישו .םעבודת ידייכל ציוד ולותקפים ל  ו אחידיםילוי יהיפירה והמ מחירי הח 01.04.2

רבת  , בקישות המפקחרד יים, בהתאם לדודה ביהעבע  צויר ב עבו  סףנו  וםשלתכל 
ה  חלקי מבנ ת רבקים, במם קייקרקעיי-מתקנים תת רואה,תבל, מתקני חשמ
ס"מ  ה  20-30 -ב ת הביסוסלהגיע לתשתי בהם ישמבנה  כל סוגיב  קיימים וכן
  .הדפנות חפירולם כל תוספת עבור תמיכת תש  לא .האחרונים
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ים  היחידה הנקוב ישנה את מחירי רה לא  החפי ךורלצ ן קבלה  משישתבו  הציודסוג  
 .דת ידייםת עבובולר  בכתב הכמויות,

 
   המדידה 3.40.01

עפר יחושבו  שטחי עבודות הנו ייההכללי, ד מפרט אם לימדדו בהת   דות החפירהבוע 
 . פירהתחתית הח לשי היטל אופקי לפ
הרחבות לתעלה, דפנות  , דרונותומ יםוע פיש  עבורת ספתו כל שולםת לא 

 . ו"ביכות, מרווחי עבודה ו אלכסוני
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 באתר  קויצ ת בטוןעבודו - 02פרק 
 
 כללי  10.02
 

 ן בטו סוגי ה 1.10.02
  אחרת יהיה הבטון ה שלא נאמרמקר כל , בבתכניות ו לפי המפורט טון יהיסוגי הב 

   .30-ב מסוג
   .בטון מוכן ג למ"קק" 150  טצמנשל  ית ערהמזות יה הכמ תהון רזה  עבור בט 

 
 רה תנאי בק 2.10.02

 .נהבמן ב הבטו לכל סוגייהיו טובים ים  שרתנאי הבקרה הנד 
 
 יקה הכנות ליצ 3.10.02

ש לנקוט  ן יל כוע  ל הבטון,שרות מהירה שנוע התקם יש למ וחורב  בימי ש 
י  , כדתויקיצ אחר מיד ל של המים, ידות מהירה י התאי ן מפנמצעים להגנת הבטו בא
 . יתטקה פלס סדיע נו מל
מוקדם של   וריש ס, אלא באוזילצמע'  30 ה העולה עללא תורשה יציקה בטמפרטור 
 . חמפקה
 . וןפני יציקת הבטבטון, לת העלוורות ות ת, קשרוולים יוכנסו לקירו 
  משך זמן, יאוטמו למחסומי רצפה, מרזבים וכו'ז, יקויזרי הנאב  ות,נור ות הציצוק 
 . ציקהיה
יבים במיקום  מרווחים מתועשים מתאימים ויצי חתך ע"ב  יוןהז  של ומוקמיח  טובי 

 . ע בתכניותשנקב ובמפלס
 
 ק הבטוניםזות ח בדיק 4.10.02

  קתלפני יציובעמודים, ות מבטון ים בקורטונהב את טיב וכיחעל הקבלן לה 
  על  תעודות ו להמציאיום, עלי   28 חוזק הבטון כעבורעודות על באם אין ת  .רהתקה
  70%-להגיע לחייב   .ימים 7ם, החוזק לאחר  מיי 7רי  אחים מוד בע טוןבה זקחו

  רהתקה שר יציקתא תנאי זה, תאולמ ויתרק במידה   .םו י  28ש אחרי  הדרו  מהחוזק
 . יםת והעמודרוהקומעל 

 
 . קעת יועץ הקרחיו להנס חילן להתי על הקב 02.01.5

 
 טפסות  20.02
 

 . פקחם המ ום עתאב ים,חדשה, ו מפלד א/ו  םידינה מלבי ונים תעשניות לבט תבה 02.02.1
 . 904ס'  י מל אלדרישות התקן הישר  טפסים יבוצעו בהתאםה 
  ת תבוצעירולק תהתבניו ת ירסג כמפורט במפרט הכללי ו ה יעשב התבניות י צועי 

 . ליל רט הכפבממפורט פלדה כעל ידי ברגי  
 

  וןטהב קבלתם לשים רושסים הדת הטפ מערכאי לתכנון  הקבלן יהיה אחר 02.02.2
טעון אישורו המוקדם של    תכנון זה .הנתונים בתכניותדים ובממה צורב

ריותו  אחר את הקבלן ממשחר התכנון ראישו  ןריכל, אך איאדהוהמהנדס  
  טהריטו  ך היציקה,הבטון במהל ים בלחץכת הטפסמערות  עדית לעמידלבה

 . שהםובפני מאמצים כל
 

ת לפי אישור  ובמקומ רק  נהשיע, ת הנדסהמ י ע"  ינהם תורש באיציקה, הפסקות   02.02.3
   .המהנדס

ל  ציוד וכהזמן, העזר, תוספת ה  יר קה, חומודות הקשורות להפסקת יציכל העב  
היחידה   במחירי נכללים והםרד נמדדים בנפ םקה, אינציור להפסקת היהקש
   .ב הכמויותוכת

י  גב ל ורטמפ  תכנון יציקה עם שה להפסקותשבועות מראש, הדרי 6גיש  לן יבהק 
   .ור המהנדסש ם, לאיצעימוה  םרטיהפ

 
  של תקרה עד להתקשות תוכאין לפרק תמי אמור במפרט הכללי  בנוסף ל  02.02.4

יצוע  קצב הב  .סדנמהבלת אישור הה השניה מעליה ללא ק תקרשל ה  פיתהסו
  חלקית את שיש לתמוך מןומשך הז  ומותהקו ת התמיכותבע את כמויק

   .הנדסמידי ה  על שראותות  והכמה יט הש -ת התקרו
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ן  ו טבהש יהבטון בתנא   ות מהירה שלהכניס ערבים בבטון להתקשהקבלן רשאי ל 02.02.5
   .לא יאבד מחוזקו

 
 לק בטון חון בגמר טבת יציק 30.02
 

ר הוגדרו  אלמנטים אשלמעט כן לצביעה, ומר בטון חלק, מגביהיו ם  ניטו בכל ה 02.03.1
 . באה יףע בס כמפורט, שוףן חו כבטואו יוגדר /ו
ר,  א בועות אוין נקיים חלקים וישרים ללק התבניות יתקבלו פני בטו פירו אחרי 

תהיה כזו   ני הבטון ת פחלקו .חריציםחצץ וללא בליטות ו יס יכו  ףברזל חשו
רך  צו ללא כל לעשות זאתי הבטון הוא יונפבוע את לצה  צם המזמין ירשא

ן  הקבל ע בצים קישימ  יםרשנדה  מותמקוב .ר"גב" נת" או מלוי "מתק  בשכבת
 . גלים מתאימיםסר
פרט  מב ן אחרתילי פרט עם צוט הכל במפר יבוצע בהתאם לאמור לק הבטון הח 

 . ותתכניאו בן ו/להל המיוחד לעיל ו
 

ר  טורי מחט אשר יוחדות ובראמצעיה קלה ברציב ותתבצע עם    ןיציקת הבטו 02.03.2
הכות על  ן יש לכמו כ .שרידשי י כפת כמו, בם להלןם המתוארידי המשפכידלצ

  הבטון לתוך  ירה מלאה שלכל זמן היציקה להבטחת חדהתבניות בפטישי גומי ב
 . בהוג הל לכ  פיגום עבודה  יותקן ך, לשם כתהתבני

ר  ו מקומאות  יהיה מנטצה ,מים הנמוכההישתמש בבטון עם מנת   בלןהק 
  .טיםגרגיון האל ניק חד עבמיופיד קין  בלהק .ומאותו משלוח

 
"  דרש הקבלן להכין "חלונותמרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נכנסת הרך הוצל 02.03.3

ן  ר בייותמטר לכל ה 4.0של  םים אופקי יבמרחק י של הקירותבצד הפנימ
 . ות"חלונ "ה

 
ם  יחמרווס"מ ב 60באורך של  אנכי משפך טע קיר, ק  קתילפני כל יצ יש להרכיב 02.03.4

ומי של המשאבה  גינור הל צשחיו האל כים שפמ דרךר, מט 4.0עולים על שאינם 
ן טרי  ויותז בט   הבטיח שלאזאת כדי לל כ .לפני הבטון שכבר נוצקויורד עד קרוב 

נור  ימנת להבטיח את חדירת צ ל ע .היציקה שלון ות בחלק העליהתבני לע
תך  בצינור בח שתמשעל הקבלן לה .של הקירות  זיוןרשתות  2ן בי  המשאבה

 . םרוניאחה ריםהמט 4-5-ב לי אוב
 

  .של התבניות SHOP DRAWINGS)לאישור תכניות ביצוע )  יגיש  הקבלן 02.03.5
זים  הנק נית,בהתשיטת קשירת  סרים,ייות, הספ חכל הלו כללו מיקוםהתכניות י
 . ני הבטוןפ ט אחר הנראה על וכל אלמנ

 
  יכלר האדרום ובאישויקבעו בתא  לביםהש -וצע בשלבים יציקה תב ה והבמיד 02.03.6

ל חשבונו  ישור המהנדס והאדריכל ויבצע עאכנית לש תגיי  ןלקב ה .סנדמה וה
 . סרגלי הפרדה

 
ות,  תבני בת הרכה של ל שלב קורת בכל לביכיאת האדר ת הקבלן להזמין ריובאח 02.03.7

 . זיוןהוחד לפני הרכבת ובמי
 

ם לש  .במקוםהתבניות   תית אכל יאשר סופ לאחר שהאדרי  בוצעהיציקה ת 02.03.8
סוג  ום מרחיקים )ספייסרים( בטון )מלן במקהקב רציית ותבני מהן זיו ת הרחקה

  -ום ומיני ל אקשירה מ חוטי םם פלסטיות עתבניות ביציבטון ליציקה( יצוק ב 
  .סי.וי. יפ-מ במרחיקים  שלופין יותר שימול או לחידריכת האנחיווה  לפי פרט

 . ליאושרו ע"י האדריכטיים שדרטנס
 

 . ותכני תום להתאים ב זירפם ט יציעם חר ה תהיהציקהי 02.03.9
 

ין לוחות  ת הרווחים ברזל או במוטות עץ לקביעהקבלן לא ישתמש בחוטי ב 02.03.10
שיטה  הקבלן ב תמשיש  ברזל  וטילמניעת השימוש בח .םלקשירת ופסות אהט

ת  הטפסות באמצעות מוטו את קשור ן לחבר ולתינ  לפיהמהנדס  הע"י  מאושרת
 . םופישחם  בטונילשימוש ב חה מיוחדיםמתי

ידי הקבלן לאחר  מהשימוש במוטות אלה יסתמו על   הכתוצאגרמים הנים החור  
   .צמנט 2.5חול   1צמנט ביחס טפסות בטיט פירוק ה
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 . ל הבטוניםלסדרי היציקה ש נית לן מופהקב של ת יוחדב מ תשומת ל 02.03.11
  בטון על פני ה מנע נזילותתטה שיאטמו בשי  לקיר בטון יצוקים סות הנצמד פטה 

   .י טבול בחומר ביטומניפוגמי סטום בגו י: אוק, כגוןבר יצשכ
   .סדהמהנ של ות לשביעות רצונוס י פירוק הטפהבטונים ינוקו מיד אחרפני   

 
לבטון  ור  במקום החיב התרחבות הטפסות  מנועעים לצאמב  לנקוט ןקבל על ה 02.03.12

   .ודםק קשנוצ
 

פגיעה  ל  מכ והגן עלי ל  ן להקב  על רמוגמר אש מהווה שטח חלק בטוןכל שטח מ 02.03.13
 . ם מאושרים על ידי המהנדסמצעיאב

 
  ח,ק פביעות רצונו של המשליהיו   אוון הבטון לורה וג הטקסט ,בטוןבמידה ופני ה 02.03.14

 .ל יכר יידרש מהאד כל ציפוי אשרל חשבונו, ע ן,ל יבצע הקב
 
 ותקלדיוק היצי   מיוחדתדרישה  50.20

 
של אנכיותם   דיוק מרבי רשנדועמודים  רות בחשבון כי לקילקחת  ןעל הקבל  02.05.1

וק את  לבדבלן  הק על  .ורה אחרתבות של כל צ האופקי ולרט, פילוסם וחל המ
בעזרת מכשירי מדידה   תהטפסו  רכבתן המזב  וס הנדרשילהפת  וא דות מיה

 . ךד מוסמדות מובאמצע( כד'ט ו)תיאודולים מדויקי
 

לא  תקבלת למעשה לבין המידה המ  ידה הנומינליתבין המ הסטייה  ת שהיאבולהסי 02.05.2
 .1 טבלה מס', 789בת"י  הדרגותטבלת   לפי 6גה תעלה על דר

 
נטי הבטון כמוגדר  מלילת אלפס העיל וה  יל תהולעת רו גדהמוות דריש ידה במע אי 02.05.3

הריסת  ון כג וזמן שיגרמ  ו הפסדית ו/אואההוצכל   .לליהמפרט הכ של בסעיף ב' 
ירות יהיו על  המפולס של הק הנדרשת, הישר ותם מחדש ברמה ויציק םהאלמנטי

 . ןנו של הקבלחשבו
 
 ו'בוטנים וכם מאלמנטי חורים, חריצים, שרוולים, 60.02
 

מם  יקו את מ ולוודא קבלן לברר קה על הפני כל יצירט הכללי לבמפ מורבנוסף לא 02.06.1
   .ושרוולים חריצים של אביזרים,מדויק ה
ר בכתב  ת ולקבל אישומערכויות הל הקבלן לבדוק את תוכנ היה עי  םברורילצורך ה 

   .דרשות להםכי בוצעו כל ההכנות הנת צעי המערכוממב
יות  ופיעו בתכנהדרושות י  וההכנות הסידוריםכל ח שההכר  מן ןיא ת שבזאמודגש  

  האדריכלותרכות ועת תכניות המק גם אולבד לן הקב ולכן עלנסטרוקציה הקו
 .יו לדרוש אותם בכתב מהמהנדסעל  יותנכ רות תחסובמידה ו

יברר עם  צים וכו' ו ת של כל החורים, שרוולים, חריתכני יכין הקבלןלפני כל יציקה   
את   הכין עבורםודתם כדי לב ורים בעטים הקשרהפ  בר את כל בדם עינוגל הכ

   .רשהנד
 

  םך תאוורמהנדס לצ   עסיק באתר קבלן יהאי החוזה,  נישות תר מד רועי לגמבל 02.06.2
מפורטת  נית תוכ  ס יכיןהמהנד  .ות הנדרשותת, חורים, שרוולים וכל ההכנרכוהמע

  יקתקשור ביצה כלו  מיםפי פי עזר, איצים, משקושל החורים, שרוולים, חר 
   .ביצועלפני ה  שור המהנדסתועבר לאי התכנית .הבטונים

   .לןול על הקבה הנ"ל תח פורמצי נ כוז האיורי תאוםל ות ריהאחכל  מקום כלמ 
בלן, מכל  וצע ע"י הקביות המערכות ולא מופיע באחת מתוכנעבר ופתח ה חור, מ  לכ 
לפי   םונייסור הבט נ  אוו/וח  קידציקה ע"י לן לאחר היצע ע"י הקב יבה שהיא, יבוס
  לה עיינך תהוכות בכהוצאות הכרכל ה .םבמסור יהלוקח בשימוש פחיות המהנ

 . הקבלן  חשבון
 
 רהאשפ 70.02
 

ת האשפרה  צע אן לבעל הקבל 0205לי תת פרק הכל רטפמ מור בבנוסף לא 02.07.1
   .האקליםימה לתנאי המתא
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  תאדותם החוסז חומר שותי ה, ציקהי ימים מיום 7ם חלפו רט, על כל השטחים 02.07.2
   .צבעוני" CURING-COMPOUNDמתוך הבטון "  המים

ת  קו)שטחי הפס ים בעתיד האלמנט  התחברות טחילש חסתתיי מנה ו אי הוראה ז  
ון  ת משטח הבטי שכבות ולהחזיק אם יש לפרוס יריעות יוטה בשת ליה( ע הקיצי

  .ימים 7שך רטוב למ
   .CURING COMPOUNDז אין להתי פסקת יציקהעל משטחי ה 

 
ים  פ נוסים ימ 18במשך  ים וייובשו ימ  10אושפרו במשך קרקעיים י-התתת ירוהק 02.07.3

 . ותלפח
צע איטום ביטומני, חומר  יהם יבולרות ע רה בקיר אשפימוש בחומיהיה שו במידה  

 GS-474בסיס ביטומן כגון היות על , צריך לCURING COMPOUNDפרה האש
 .למ"ר ר'ג 500-כ  ר שלבשיעו 9ASTM-C30ת אם לדרישתוו

 
   .אשפרההוע  ביצה ולאי לבקר שיהיה אחר מיוחדעובד מקצועי הקבלן ימנה  02.07.4

 
 פסקת יציקה קים עקב המישוע צבי 80.02

 
  או עמודים,ין בקורות בבטונים חשופים וביקה ברצון הקבלן, בין ות יצהפסק 02.08.1

 .ח המפק  חייבות באישורו של 
לן  ה חלות על הקבהפסקת יציק ים עקב ע מישקצובי  הכללירט במפ לאמורבנוסף  
 .קחדרש לכך אישור המפונ

 
קה  יצי שלבי ל כך שישנם ע ם ואשר התכניות מורותבשלבי קהניצו מנטאל בכל 02.08.2

ב מאוחר לזה שנוצק קודם  שלון שיוצק בן הבטחיבור מלא בינוספים הדורשים 
 . קהקת היציורי הפסשאי  הלן לגביול ל עי ת לתנונחיות הניל בהתאם להלכן יטופ

 אשון: רהשלב ה שלה קהיצי תהפסק  ת בעת יצוע הפעולות הבאועל ב  הקבלן יקפיד 02.08.3
 . ןו טי הבן טפסות מפנמ שהרחקת מי הצמנט או  -
ל עוד הבטון  כרזל וכו', ן מברשות בגו, כמצעים מכנייםחיספוס הבטון בא -

כולל   תו טרי,והי  כנ"ל בעתן טוהבפס חוס מידה ולא נקוי חול בטרי ו/או ב
  ומריםחכל ה סילוק .סקת היציקהקו הפון הבולט מעל כל הזי  קוינ

 .נ"לורדו כ ה מרים שוחוים  רופפ
ויבושם   ים כשעה פני היציקהפעמ מספרהמחוספסים   ןוהרטבת פני הבט  -

 . ע הכהה של הבטוןמות הצבקה עד להעלהיצי לפני 
 
 קופיםן משביטו 90.02

קת י יצלות, בעת אדריכ  נים בתכניותכל סוג שהם, שמסומ קופים מיש לבטן את כל המש 
קוף,  ש שמידות המ הביטון, כך ים בעתעל המשקופ הגןהקבלן לל  ע  .ות, קורות ועמודיםקיר
 . רו בקפדנותקוף יישמף וגמר המשוק לוון המשג

 
 דים יוחם מבבטונישימוש  10.20

 ביסודות וכדו', ישן עבים הידרציה באלמנטי בטו  עקב חום  מית כגוןטר יקהעת סדלמני  
במקומות  6, " 5שקיעה " עםמיקה )ללא פוליה(, בטון  :וןיוחדים כגנים מ ו להשתמש בבט
  ר פחם ועם מנת מים צמנטה עשיר באפקימניעת סד מיוחד לן או בטון יפות זיו בהם יש צפ
קול דעתו של הקבלן  עפ"י שיאחרים  םצעיו/או אמ זריייסלסטפרפשימוש בסונמוכה תוך 

 . פקח"י המע בטון מאושר כח בכתב מטכנולוג יעוץ מוובי
 
 ןזיות הפלד 11.02
 

  תמצולעפלדה ים/יכ רתים  גילעגולים ר וטות פלדהמיו ההזיון י   ותמוט   02.11.1
  לדרישות דה תתאיםפלה  .כמצוין בתכניות תכות,ת פלדה מרו ות רתיכה/רש

ל  ופקו מכמוטות הפלדה שיס  .ת שהןל סטיוללא כ  יםני כליים העדראישה  ניםהתק
 . טישרים בהחל סוג שהוא יסופקו

 
ולים  קוצים" הע המשמשים "  יוןהז  מוטות  וםמיק קפיד במיוחד עלבלן להקה על   02.11.2

 . ותמפלס התקר  מעל
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  וראישו לבלן שיוגשטות ע"י הקרוללים הכנת רשימות ברזל מפוירים כחמה   02.11.3
כנן לא יספק  מין/המתעל הקבלן לקחת בחשבון כי המז .חשבנותתך ה יקה לצורבדו

 . חשבונו עלמות הוא באחריותו ו ת הרשינהכהנושא של וכל    דת ברזל בנפררשימו
 

מות שונים  לזיון במקו  הוטות פלדפה של מ בור עם חפייה צורך בחידה ויה במי   02.11.4
תכנן  ישור המא ון בורים טעחיי שנין ק ב יהיה המרחבתכניות,   םנימאלה המצוי

יסור  חל א -ראות המפקח  ם לסירוגין לפי הוהחיבוריאופן כללי ייעשו תמיד  וב
תוכים  יבוצעו רילא  -רכה  אך ה והן לצור  יהברזל, הן לצורך חפי ריתוך לט  מוחל
 .תרבא
  12-מיו גדולים  המקומות מסוימים אורכי המוטות יי בכ  ת בחשבוןחבלן לק על הק 

כי לא   חת בחשבון במחיר הצעתועליו לק מ"מ,   25טר ם מעל קו לידוג  ריםבקטמ' ו
 .ת על כךתשולם תוספת מיוחד

   .מןיון בזהזידע את ספקי מוטות  אם וליתבההקבלן להיערך   לע 
 

יכים ליציקה  הזיון השי תו " של מוט"הקוציםהקפיד שכל כל יציקה יש לפני ל   02.11.5
 . ראחוך לכל ץ בטון ומנקיים ממי ויהי   הקודמת

 
ם  לא ימדדו ולא ישולהשונים קה ו"ברזל רץ" באלמנטים  ל חלו ת ברזיפוחפ   02.11.6

 . ליבמפרט הכלפורט מ בעבורן, כ
 

ותם  ק וכמפלסטיביזרים מתי כגון איצור חרושים מו סטנדרטיהי שומרי המרחק י    02.11.7
 . יח את כיסוי הבטון בכל השטחבט ישה במרחק הית

 
  -קום ברזל קשירה  יכה במלדה רת מפות מרותכ ות שתר צרליילן הקביבקש  באם   02.11.8

צורך  ה יהי  םבא .בלןות ע"ח הקי הפרש העלו .ת אישור המפקח לכךהקבלן איקבל 
 . ןהקבל ול עלח ם תיוינעלות השי  ת,י התכניו בשינו 

 
 יםמיוחד י מדידה פנאו 302.1

 ן: ט להלר פוהמגם את  ידה כולליםחי בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי ה 02.12.1
נופים  בות מן בטפסים בכל הגבהים לרוהזיו  הבטון  תשימות  הובל א.

 מיוחדים. 
 ם. הי יכות למינכל התמ וביצוע כנון ת ב.
 . ט לעילמפורטים השונים כין האלמנב קהי להפסקת היצ כל הפעולות המיוחדות .ג
 לרבות מוספים כמפורט לעיל.  וחדיםימ ים ש בבטונושימ ד.
אחרת  אם צוין  וכד', אלא   םמיי ים, אפ ומ, קיט תטולייצים, בעיצוב חר  ה.

 בכתב הכמויות. 
ות )מע'  מערכה תוכניות דרש לפינווים וכד' כנסת ברגים, עוגנים,  הכ ו.

ת  ו לפי הוראו'( אזוג אויר וכותקשורת, מי, לוביוב, חשמ  אינסטלציה מים
 פקח. המ

 האלמנטים הנדרשים. נים לכלו געי ז.
ים, צנרת  תעלות, כבל ,תבור דלתוע יניהםמל  יםם והחורע כל הפתחיוצבי ח.

ם  הדרושי וו בתכניות אות ושקעים כפי שידרש המגרע כו', וכן החריצים,  ו
  ל הפתחיםכ  קתיובד  תיאום ת לרבו ת הגמר והמערכות.בודוע  לביצוע
סידור  המזמין וכן  י "מועסקים ע אשר קבלני המשנהברים של כל והמע

  תכושים למעררוים הדט ריהפשל כל   לפני היציקה  וחיזוק לטפסות
 עיגונם בבטון.  נות לאשר יש לעגנם או לבצע הכגמר וועבודות ה

 בטון לפני יציקתו.ות הי נם בתוך תבמי גש תצינורו ביעתק ט.
 . זלבר רשימותכנת ה י.
 . תרתהסטייה המוים מבטון החורג ת וסילוק עודפיתוסי יא.
 אשפרת הבטון כמפורט לעיל. יב.
 ע. ץ הקרקועיות יח הנל ש בהתאםכל הנדר יג. 

 . שיפה לפי תקן ר דרגת חקבלן עבותהיה תוספת תשלום ל אל .יד        
  נה נמדדת ינאוייבים את ביצועה כניות מח תהט ו/או  ראשר המפ כל עבודה .וט

 .כתב הכמויות  בסעיפי  פרדבנ
 
  יקוןת  כלבות רש לרבכל שטח שייד קלבטון חיצירת שטחי  םה כולליי היחידמחיר 02.13.2

  חהמפק  יות ויה ממנו, בהתאם להנח צפ החלקות ה  א השיג אתשל טון בברש נד
 וכמפורט לעיל. 
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 הני בעבודות  - 04רק פ
   
 הבלוקים   גיסו 10.04

לים  טון חלו בלוקי ב,  ם לבניהגי הבלוקיוס ם יהיו הסכי האחרת במסמכ  הבהיעדר כל דריש 
 . סוג א' 5י " מתאימים לתהישראלי ה יםקנת ה כוןל מתקן ש עלי תוב
 .ו מראש ע"י המפקחים יאושרוג הבלוק מקור וס  

 
 . שור המפקחולקבל את אית  אח ש לבנות שורת בלוקיםות י רבנית הקיתחלת ני הלפ 04.02

 
ל,  חות חשמ ביב ללום, מסו קבלנים אחריא למערכות, הנ משעם קבלני   היתאום הבנ  04.03

ת  ות השונותיאום עם קבלני המערכ י התקדמות וע בשלבים לפצ תבו, כו'ם ומעברי נורות,צי
 .מערכות בלן לתאוםשל מהנדס הקהנחיות מפורטות  ועל פי

, לות קיימותע תהבניה לצנרת או ל יה, תותאםעבודות הבנ  נילפ  במקרה והצינורות יבוצעו 
 . מיםוד מתאיהחריצים וביד מילוי   ל דה עהקפוך ת
ים יש להכין פתחים מתאימ דות הבניה, צעו אחרי עבו יבו תו עלהת  ות אורוהצינורה מקב 

 . הנדרשים לוקים לפי הגדליםסיתות בבו/או 
 

  היורטון, אלא אם עד לתקרת הבובה המבנה, ג כללות הפנימיות, ייבנו מחיצהת ו הקירוכל  04.04
 . המפקחאחרת 

 
 . 1523בת"י  ם לנדרשבוצעו בהתא הבניה י   תועבוד 04.05

בחדרים  חגורות מתחת למחיצות .466ם לת"י יבוצעו בהתא יותנכוא  יותת אופקחגורו  
 . טי האיטוםו בהתאם לפרבספי דלתות יבוצע רטובים ו

כין  י  במידה והקבלן לא .ם ולקורותלתקרה, לעמודי, הו ע"י קוצים לרצפת יעוגנוהחגור  
קדחו  שי 466בת"י המפורט בקוטר  לבצע קוצים יה עליו ה ייקה, יצת הבשעקוצים 

 .דבק אפוקסי לכולם נטיאלמל
 
 י מדידה מיוחדיםפנ או 60.04

 את המפורט וללים גםהיחידה כ   מכרז, מחיריהכללי ובמסמכי ה ור במפרטנוסף לאמב 
 להלן: 

  םירש, קוצכנדון ות זי ( לרב'ווכ  , שטרבותנכיותאופקיות, א למיניהם )  תרוגוחכל ה .א
 . יםחפתה  ליכוי כטו, בנ מ"ר ניימדד ב הכל  .'כוו  עם דבק אפוקסי

 . פיםביטון משקו .ב
 . עוגלה במ בני .ג
 .עה לתקרת הבטוןאינה מגיוכה אשר בניה נמ .ד
פרד  נה נמדדת בנינוא ייבים את ביצועהכניות מח תט ו/או הראשר המפ כל עבודה .ה

 . כתב הכמויותבסעיפי 
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 וםאיטות עבוד - 05 קרפ
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 ות פלדהגרות אומן ומסגרעבודות נ - 06פרק 
 
 לי כל 10.06
 

על   .ישות התקניםולדרטים  פרלמתכניות,  בכל ל אימותירות  גהמסו ות רהנגפרטי  06.01.1
הכללי   מפרטב 06.02עיף התאם לס מנטים בניות ייצור לכל האל וכ הקבלן להכין ת

    מסגרותות/נגראלמנטי האיטום של   יטר ית פבורל , חהמפק  אישור  ולקבל את 
 . תקניםומ ן בהם הם לבין חלקי הבניי  תנגרות/מסגרו ין אלמנטי ה בו

 
מכל  אב טיפוס הקבלן באתר רכיב י, יהכלל ר  הייצו, לפני מפקחה שוראי חראל 06.01.2

בהתאם   ,גמור על כל חלקיו לאישור המפקחח, קקבוצת מוצרים, לפי בחירת המפ
פני  ת הכללית לייצור הכמוב  יתחיל לא לן הקב .ליהכל  ט במפר 06.01.06עיף  לס

 . הדוגמאותר קבלת אישו
 

  .ה בהםכל פגיע  ענשתימ באופןו נו ויישמרגן יו בבני ו בכורי  וסנו א שיאוח םימוצר 06.01.3
  .מים או לכל מטרה אחרתוחיזוק פיגדלתות או חלונות ל  אין להשתמש במרכבי 

 . חשבונולן על י הקבוחלפו ע" י  ואוקנו  ית  פגומיםאו  לקים שימצמוצרים או ח
 

  .מ"מ  2 לש מזערי ובי עב  FE 37לדה וריהם יבוצעו מפיבמוצרי פלדה על כל ח  06.01.4
 .רתכים מומחים צעו ע"יובבד ויים בלמלי יהיו חש  יםתוכרי
 . לקבלת שטח אחיד וחלק ראה והוא יושחז עד יה אחיד במהריתוך יה  

 
אות,  לדוגמ המפקח  קדם שלור מוחייב באיש תוומסגרות נגר  בודות ול לע הפרזכל  06.01.5

 . ע"י הקבלן קוופחת מכל סוג, שיס א
 

רט  במפ 19 רקבפורט וכמפ 918אם לת"י התם בונילווגו מיהיפלדה הרי  צומ כל 06.01.6
ם ועל הגלוון לעמוד  ינמצא בסביבת בחשבון כי האתר  על הקבלן לקחת   .הכללי

 . בתנאים אלו
 

   .צבע בלבדתיקוני  וצעור יבאתב .יםהם צבועכש  רתעו לאיגימוצרים ה כל 06.01.7
 
 תח רב מפ 20.06

יות  טס ת אקודלתו ש,, דלתות אתדלתו ות, רגסמ, ותרנג  - וגיםס הל לל כ)כו מנעולי הדלתות 
כמו   .במבנה הדלתות   לקי מותאם לכ -( של קוד MASTER KEY( יותאמו לרב מפתח )וכו'

 . חהמפק ת ויתאם להנח משנה בה יאזור כן, יקבעו 
 .ינו נמדד בנפרדוא תותהדלמחירי כלול במפתח מחיר הרב  

 
 דלתות אש  30.06

 .הורכבהלת שהדחר לא  יםומכון התקנ  ןהיצרשור  יא בון תק תו לי בע וי הי  האש לתות כל ד 
מחיר היחידה ואינה נמדדת בולה ות התיקונים הדרושים, כלעלות בדיקת הדלתות, לרב

 . בנפרד
 
 ותאטימ 40.60

לתות  הד החלונות ו   ין אגפירוח, ב אבק ו גשמים,רת מי י חדימלאה בפנת  ומח אטיבטייש לה 
רי  מאחולים חלה  .יםתחן חשפי הפי ם לבלבנימה  ביןן, כמו כם, ו הי בנן מללבי  החיצוניות,

 .פח פלדה ימולאו בטון אטוםלבנים הלחוצים והעשויים מהמ
ו  , ייאטמהדפללי  ופירכבים מפרלבנים המוווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המ מרה 
  תעובאמצ ח וו מר המסטיק לתוך הת  יש לדחוס א  .רוגוון מאושפידי ממין ול פוליס יקמסטב

 . כפי שיידרשע, או שקומיחול  ישק כחל את המלכ גם  כן זו, ו המטרד ל מיוח אקדח
 
 ה ומחיריםמדיד אופני 50.06

 
  בודותהע ללו גם אתאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכ סף ל בנו 06.05.1

 לן: ות להרט פומה
לוי מלבני הפלדה  ימ קירות בטון לרבות צות ו במחי משקופיםביטון ה .א

 . נםועיגו  בטוןב (ם)משקופי
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ים בבטון בתאם לפרטים  וגנ נים מע לרבות זוית  דרשיםם הניקחיזוהכל  .ב
 . ולרשימות

עות  קים ופגייעה פיזית, כימית, כנגד מזי הגנה על כל העבודות בפני פג  .ג
 . אחרות

בדיקת דלתות  לרבות   921י  ע"פ ת"י אש  ת בפנדומיעל  הנדרשול  כל הטיפ .ד
 .ים הדרושיםקונ התיכולל   אש

 .טיםידרנה ונות ר את ולתות על דרשודנה  כתובותה כל .ה
 . ריםת לרבות תיאום עם הקבלנים האחבוקרולתות מכל הנדרש לד .ו
 .פקחדוגמאות לאישור המקנה ותוכניות ייצור והת הכנת .ז
,התאמת  בטון/בנייה  למותהש,תאמההה החציבה,כל עבודות הסיתות,   .ח

  תהרכב ות ב, הקשורוכיו"ב יםלמידות האלמנט  ימיםם הקיהפתחימידות  
ן  וכ  חיםמידות הפת מאי התאמת  יםנובע  גרות, אשרסמוהנגרות קי הלח
  ,בטון,צבע הנידרשים כגון תיקוני ריצוף,טיח,בנייה התיקונים כלביצוע  גם
 . וכו'

 . גילוון וצביעה .ט
יות  ן,יד מחזירי שמ   בותלר  ת והמסגרותגרו ש ברשימת הנכל הפרזול כנדר .י

 ' וכו  עותאצב,מגיני וריםצעמי סגירה,מבהלה,מתא
 .מסטרקי 'נרלי( וגרקיטסא)ממפתח  ל רבו ענמ .יא
נגישות ובשאר  ח ו"קה,בדסטי וק הבטיחות,בדו"ח א "חבד המפורט כל .יב

 ו"ת היועצים חדו
במפורש  גם אם לא צוין   במפרט המצורף לרשימותות וברשימכל האמור  .יג

 . ויותהכמ בכתב
 י הנגרות/מסגרות למנטומושלם של א מוחלט  איטום  .יד
  ןי הבניחלקי  יןלבת  וגרת/מסנגרוהי מנטלאבין   שלםמוחלט ומוום איט .טו

 . קניםם מותבהם המכל סוג השונים 
 נגרות/מסגרות ה  אלמנטי של כל ם ואבק ח מיית לרו אטימו  בדיקות .טז

 
שינוים  וון לא יגרמו לכי חוזים( בכל )עשרה א  10%ת ולובגב שינויים במידות,  06.05.2

 . במחירים
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 התברואמתקני   – 07 פרק
 
 כלליות:  07.0
 

 המפרט: תחום 7.0.1
ב  אינסטלציה  עבודות  וניקוז  ביוב  מים,  וחמים,סניטרית  קרים  מים  המגרש,  כלים    תחום 

עירונית    וכל מערכות העזר כולל התחברות למערכת  ספרינקלריםסניטרים, עמדות כיבוי אש,  
 .בפרויקט 

 
 ים תנאים משלימ 7.0.2

  כללים ו/אועל פי התנאים השל הקבלן    אלו מהתחייבויותיוה בכדי לפגוע באי  אין באמור במפרט ז
של   התחייבויותיו  בנ המיוחדים.  יבוא  זה  מפרט  פי  על  במקום  הקבלן  ולא  של  וסף  התחייבויותיו 

 הקבלן על פי התנאים הכלליים ו/או התנאים המיוחדים. 
מפרט זה  התנאים המיוחדים ש  משמעות שנתנה על פי  למונחים המפורטים במפרט זה תהיה אותה 

ודה המתוארת  יכך, אין זה מן ההכרח שכל עבוכניות, לפהינם השלמה לת   . המפרטיםנספח אליהם
 ים. ת ביטוייה במפרטבתוכניות תמצא א 

 כמו כן מחובת הקבלן לדאוג לקבלת מפרטי המכר של היזם ומתחייב לעבוד לפיהם. 
 

 דרישות כלליות: 7.0.3
 נים הבאים: ים והתקתאם לדרישות של המפרט במפרט זה תבוצענה בה עבודות המפורטותה כל
 . מפרו מיוחד א.
תברוא ב. למתקני  כללי  פרמפרט  פרק  07  ק ה  וביוב  למים  כללי  מפרט  כללי  57,  ומפרט   ,

פרק   כבוי אש  פרק  34לעבודות  חשמל  משרד 08,  צוינו שבהוצאות  ויתר המפרטים שלא   ,
 דה.רד הביטחון, משרד העבווחדת בהשתתפות משהביטחון הועדה המי

 התקנים הרלבנטיים.  ם, וכל יתר תברואה ובדיקת התקנת מתקני  1205ת"י  ג.
 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(.  -ובניה תכנוןדיני   ד.
ופיקוד   ה. , מכבי אש  העירייה  הבריאות,  הרשויות המוסמכות, משרד  של  והוראות  דרישות 

 העורף. 
 התקנים. דרישות מכון ו.
 מין. י מכר מעודכנים של המזמפרט ז.

ה  יהיו  הנ"ל  המסמכים  האחרונהכל  המפרטים  מהדורה  בלתי  .  חלק  הם  הנ"ל  הכלליים 
 צורפים ובין שאינם מצורפים. רד מהחוזה בין שהם מנפ

 
 סיור קבלנים:  7.0.4

 מחובת הקבלן המציע, להשתתף בסיור קבלנים. 
 עתו. השתתפותו בסיור עלולה לפסול את הצ-אי
 

 :ופת הביצועתק 7.0.5
לב הקבלן  עבודת על  את  זמנ צע  ללוח  בהתאם  עם  ו  שיתואם  ושי ים,  נפרד  המזמין  בלתי  חלק  היה 

 מהחוזה.
 

 תכניות: 7.0.6
 . תכניות עבודה 1
 תוכניות המכרז אינן לביצוע, אלא למכרז ועיון בלבד.  א.
ידאג   ב. ובמידת  הקבלן  המתאים,  במועד  מהמזמין  תוכניות  ד ורהצלקבלת  ולפי  רישה  ך 

 ף(. וללא תשלום נוס)באחריותו הבלעדית של הקבלן  להשלימן לתכניות ביצוע 
 
 MADE-ASניות . תכ2

שיאושרו על ידי המפקח. גם תכניות אלה תהינה    AS-MADEניות  הקבלן יכין תכ   עם סיום העבודה
 ממוחשבות בתוכנת אוטוקד. 

 ם במחירי היחידה. הם כלולילא תשולם כל תוספת למחירי יחידה עבור התכניות הנ"ל  
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 ומתקנים קיימים ות למבנים אחרי 7.0.7
כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה    נים קיימים ויתקן על חשבונולשלמות מב  ן יהיה אחראיבלהק

מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודת הקבלן , על הקבלן להודיע מיד  
על   לקבלן  יורה  וזה  הטלמפקח,  כבלים  יפול  אופן  אין  כי  ולוודא  כבלי  בו,  כגון:  אחרת  צנרת  או 

 ים , ביוב, וכ'. צינורות מ ון, כבלי חשמל,טלפ
א משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם לאותם מבנים ומתקנים  בזה, כי הו  הקבלן מצהיר

ות והן  ן הישירקיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולזאת בכל ההוצאות, ה 
 מהנזק הנ"ל.   העקיפות, שנגרמו כתוצאה

 
 הכנת העבודה:תנאים ל 7.0.8

ודל , טיב, תצרוכת חשמל,  ההזמנה נתונים על ג   יום מקבלת  14ור תוך  חייב למסהקבלן מת .א
הציוד שהינו   עבור  דומה  וחומר  טכניים  פרטים  תוכניות,  ותכונות אחרות,  היסודות  מידות 

לפי דרישת המתכנ עבודה מפור ן. הקבמספק  מכונות  לן חייב לספק תכניות  לציוד, של  טות 
 איבה וכיו"ב:ת, מתקני שם בעיקר לבריכוומתקני

 :ימשרד -הביןפרט בנוסף לאמור במהתכניות יכללו 

 ת הרכבה של מערכות שהוא מספק )כגון משאבות(. ותוכני  -

 סכמות חשמל ופיקוד למערכות שאיבה ותגבור וכיו"ב.  -

 ציוד. ת יסודות לותוכני  -

 שרטוטי פרטים.  -
 הערה חשובה:

הקמחוב וקבלןת  מהנדס  עם  לתאם  מ  בלן  כל  את  החשמהחשמל  על ערכות  המסופקות  ל 
ורים, כדי להבטיח  מסמך המפרט את כל האספקה, החיבליו להגיש להם  ידו. לשם כך ע

 סעיף זה הינו עיקרי בחוזה. -תיאום מלא בנושא
)כבוים בהקבלן אחראי להשגת כל האישורים הקשורי ב. אש(  -נושאי הבטיחות והגנה נגד אש 

עומד   לב המתכנן על כל פריט שאינו  ב את תשומתיאות. עליו להסוכמו כן דרישות משרד הבר 
 בדרישות הנ"ל. 

 האחריות בנושא הבטיחות ובכללם שריפות, על הקבלן. 
טיב  ת של הסביבה, לרבו הקבלן חייב לבדוק התאמת חומרי הציוד המסופק לתנאי הקורוזיה ג.

צעתו. לא  א, לפני הגשת ה עיר את תשומת לב המתכנן לנושמים וכו'. במקרה של ספק עליו לה 
 בנדון. חלה עליו חובת האחריות   -עירה

העבודה   ד. בשלבי  הביצוע  ורמת  החומרים  את  ולבדוק  לבקר  המזמין  לנציג  יאפשר  הקבלן 
מקצו לרמה  לא מתאימים  נמצאו  חלקים אשר  יחליף  או  ויתקן  לפי  ע השונים,  ית מקובלת, 

של    פקה והרכבהשור ביצור , הסוהפיקוח מטעם המזמין בכל הק  דרישת המתכנן. ההשגחה
 את הצדדים. בידי המתכנן והחלטתו תחייב   המתקן על כל חלקיו, תהיה

על הקבלן למנות את נציגו במקום אשר ישמש כאחראי לבצוע העבודה, ויתאם בין הגורמים   ה.
לאחר קבלת ההזמנה  יג הקבלן יצור את הקשר עם המתכנן מיד  הקשורים לבצוע המתקן. נצ 

 ם בפנקס המהנדסים.מנוסה ורשולן יהיה מהנדס . נציג הקב 
 

 כניות ותנאי המקום:דיקת התוב 7.0.09
הקבלן מתחייב לבדוק את תוכניות הבניין ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודה שקיבל על   א.

 עצמו לבצעה. 
 העבודות המבוצעות באתר.  יתר בי עליו להכיר את של ב.
מק ג. ביקרה  בכל  כאילו  הקבלן  את  באתר,  רואים  אתר  האדריכל  תיו  תכניו  תאם  עם 

הודיע  הבי  ואת  הקונסטרוקטור לא  בנידון.  הנחיות המתכנן  וקיבל את  השלד  עם קבלן  צוע 
הנ"ל   במועד  לשינויים שעלולי  –הקבלן  לרבות   , הביצוע  פרטי  לגבי  האחריות  עליו  ם  תחול 

ליות  לה אי התאמה  עקב  באביזרים  או  הפתחים הבציוד  למידות  או  מבנה הקיים,  קיימים 
 רות גישה. לאפש
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ה , הצינורות וכמצוין בתוכניות, אינו מדויק ויהיה  , פתחי היציא מיקום הציוד  –תנאי המבנה  ד.
יהי    ניתן לתיקון בהתאם לשינויים שידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה. כל שינוי

 . המתכנןבאישור מראש מטעם  חייב 
 
 :בקורת העבודה 07.0.1

עבודה שהיא בכדי לאפשר  לפני שהוא עומד לכסות איזו    כתב למזמיןת בהודעה מוקדמ הקבלן ייתן  
בקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. בנוסף לנ"ל חייב הקבלן  לו ל

ם ביקורת על  ישראלי או מעבדה מוכרת אחרת( לשקנים ה כון התלהתקשר עם מעבדה מאושרת )מ
 ין. דוחות למזמאה ולהגיש את הביצוע מתני תברו

תוספת תשלום ללא  הנ"ל  על הקבכל  כל האחריות חלה  ליזם, .  ועד מסירתה  לן מהתחלת העבודה 
 תשלום עבור עבודה חלקית אינה משחררת את הקבלן מהאחריות הסופית על כל המתקן. 

 
 ה: ות השלמעבוד .117.0

 מעברים:
השארת חורים    רת גומחות,מתקן כגון: השאהקשורות לבצוע עבודות שונות  הקבלן יהיה אחראי ל

התק   , יציקות  ושרוולים  לפני  צינורות  בלתי  'וכונת  הכנה  או  התקנה  בגלל  קשיים  על  תלונות  כל   .
 נכונה לא תתקבלנה. 

ן היציקה כגון מעברי צנרת  כניס בזמתם יש להלשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים או
ים  בלת אישור המפקח. הזמנת הפתחאל לאחר ק  תורשינה חציבות. לאחר יציקה לא  'וכו קירות    דרך

 מעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו. המתאימים ל
קת השלד  . כל חציבה שתידרש אחרי יצי'וכוהקבלן יהיה אחראי הבלעדי לנושא הפתחים, המעברים  

 הקבלן. תהיה על חשבון  האינסטלציהת  בור עבודוע
 

 לגבולות הנכס:עבודות מחוץ  7.0.12
מים או    חיבורי  מעברוביוב  כבישים,  יעש  מעבר  וכו'  הרשויות    ו במדרכות  עם  מוחלט  בתאום 

לצורך קבלת   הנדרש  יש לקחת בחשבון את הזמן  ועל חשבונו,  ע"י הקבלן  המוסמכות המתאימות, 
ו על ידי  על ידי עבודות מסוג זה יכוס  גרמו לרכוש הצבור ו/או לצד שלישיים שי. נזקבלו"זהאישורים  

 בלבד.  הקבלן
 

 תקנים: נגישות להפעלת ואחזקת מ .0.137
הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות. כמו כן ימקם הקבלן את  

 ובקרה וכו'. ביזרי פיקוד ם, ברזים, אהצנרת כך שתינתן גישה נוחה להפעלת שסתומי
 

 המתקנים:  קבלת 7.0.14
 הבאות: ת הפעולות  בוצע לאחר השלמקבלת המתקנים ת א.

 עבודות ההתקנה. השלמת 
 סיום כל עבודות הבדיקה הנדרשות , ודווח על ביצועו בכתב.

 .AS-MADEהגשת תוכניות 
 תחילת מועד אחריות:  ב.

ובה המתקן  של  הרשמי  הקבלה  המתמיום  להחלטת  לא  תאם  הקבלן  רשאי  כנן,  יהיה 
 כל שהיא.קבל מסיבה אם המתקן לא התו גם ולת המתקן או חלקים ממנ להפסיק את פע

 
 יות:שירות ואחר  7.0.15

במשך   יהיה אחראי  והחומרים    24הקבלן  לכל העבודה  ע"י המתכנן  מיום קבלת העבודה  חודשים 
יותר מבלי כל  תוך הזמן הקצר ב   ל כל הדרוש תיקוןשסופקו על ידו ויהיה עליו להחליף או לתקן א

 את הקבלן מאחריות זו.   ל לא תשחרריוד כמוזכר לעי דיקת הצוסף במשך תקופה זו. בתשלום נ 
 פקיד בידי המזמין ערבות לפי שיידרש ע"י המזמין. חתה י ולהבט 

הנדרשות  והבדיקות  השירותים  כל  את  הנקובה  התקופה  במשך  לספק  הקבלן  מתחייב  כן    כמו 
וי  תקינה  .  לפעולה  המתקן  של  וחלק עילה  האלו  העבודות  יהיכל  הכרוכים  החילוף  חשי  על  בון  ו 

 הקבלן. 
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להחת הקבעל   הביקורלן  בעת  האחים  איש  את   , של המקום.  ת  והבדק  זקה  האחריות  תופת  בסוף 
 עליו ליזום פגישה עם כל הגורמים לקביעת מועד סיום תקופת האחריות. 

 
 MADE-ASדות מסמכים ותוכניות ע  7.0.16
 ות העדות הבאים: העבודה ימסור הקבלן המסמכים ותכני יום  עם ס
ינויים , סטיות,  כל הש בוצעו בפועל. הקבלן יסמן את  לקיה כפי של כל חהמערכת עתוכניות   א.

. לשם  2000תוספות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות ע"ג דיסקט בתוכנת אוטוקד  
 השינויים שנעשו.  ך הבהרה וברור לגביפקח והמתכננים לצורכך יתאם הקבלן פגישות עם המ

תח .ב תוגש  בהעתק  החומר  המהטיוטת  לאישור  והמתכ  –נדס  ילה  בנן,  יוכן  כך  אחר    5-רק 
 קים והדיסקט. העת

הבדיקות ג. לכל  בנוסף  כן,  מ  כמו  הקבלן  לעיל,  הנזכרות  מתאריך    -בויחוהתעודות  כחלק 
בשימו  -המסירה  המזמין  אנשי  במערכת  בהדרכת  ותקין  נכון  ע"י    ,  האינסטלציהש  וזאת 

 "י היצרן.מומחה המאושר ע
ל  ד. כל חלקיהקבלן מתחייב  כדי  שורים בהמשך העבודה בצורה בר המערכת הק  סמן את  ורה 

 שר המשך ביצוע על ידי קבלן אחר כמו כן לאטום ע"י פקקים את כל הנקודות. לאפ
 

 תנאים אחרים ושונות: 7.0.17
 עבודתו.  השיירים הנגרמים על ידינקות את השטח מהפסולת ו על הקבלן ל  א.
הבה  על ב. סידורי  כל  את  לבצע  אחקבלן  ויהיה  הטיחות  בפני  התביעות  ראי  כל  עבור  מזמין 

 ך או בתחום עבודתו ע"י אנשיו או ציודו. כספי או גופני אשר ייגרם תולנזק 
על חשבונו ג. לערוך בדיקות שונות  עבודתו  כגון בדיקות אטימות, באהקבלן חייב במשך  ם , 

 יידרש ע"י המתכנן. 
מכונה, או מכשיר כל מגוף,    מאיר עיניים על, שילוט עמיד ולא תוספת מחירהקבלן יתקין ל ד.

 בי צנרת. יסמן חצים, צבעים וכדומה לג אחר, כמו כן
או   ה. הישראלי  לתקן  כפוף  בגוונים,  האחרים  והמתקנים  הצינורות  כל  צביעת  יבצע  הקבלן 

ללאלה ע"י המפקח  שינתנו  סימ   וראות  כולל  הנ"ל  הזתוספת מחיר.  כוון  בחיציון  ם  רימה 
 אים.פי המפרט המת-על

מוסמךלקל  אחראי  הקבלן   ו. בודק  הח  אישור  חשבו למערכות  על  אחד  שמל  בכל  הוא  נו 
 מהמקצועות. 

 
 ניקיון קווים: 7.0.18

להו עליו  המסירה  ובעת  והמתקנים,  הקווים  לשטיפת  ידאג  אינם  הקבלן  שהקווים  למפקח  כיח 
  24  -צע בדיקת לחץ להבטונים לאחר מכן יבי יציקת  לבצע לפנם, מכל סיבה שהיא. וזאת עליו  סתומי
 זה.  סעיף זה הינו קרדינלי במפרט שעות.

 על הקבלן לדאוג לחיטוי הצנרת לפי התקן ודרישות משרד הבריאות ללא תשלום נוסף.
 

 תכניות למכרז:  7.0.19
הן    ה זהחוז/ידוע לו שהתכניות המצורפות למכרז  המכרז/ חוזה זה, מצהיר הקבלן כי    בחותמו על

ו בלבד  למכרז  תכנתכניות  מהוות  מעודכנאינן  המפויות  התכניות  את  זה  במקרה  לביצוע  ות  רטות 
 ם צו התחלת העבודה. עיבצע הקבלן יחד 

 
 חלוקת העבודה בין קבלני המשנה: 7.0.20

ותתייחס   07עיקר בפרק אמור בטרית כהאינסטלציה הסניל ידי קבלן סניטרית תבוצע ע אינסטלציה
 יוב. ין, הניקוז, הבות המים הקרים, החמים, השופכלכל העבוד

 
 :האינסטלציתנאי סף לעבודות  .217.0
 ניסיון:א.

פרויקטים    10שנים לפחות, ועליו להוכיח שביצע לפחות    10הקבלן צריך להיות בעל ניסיון מוכח של  
ימת  ורשים  ות, עליו לצרף רשימה עם שמות ממליצהשנים האחרונ  5-שפועל באופי דומה בשל מתקן  

 הפרויקטים. 
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 ם:כוח אדב.
 ם לפחות:עובדי ת שלו()ברשימת מקבלי המשכור כי בחברתו  עליו להוכיח

 שנים לפחות.  10בעל ניסיון של   אינסטלציהמהנדס 
 שנים לפחות. 10מנהל עבודה מנוסה בעל  ניסיון של 

 . אינסטלציהסאי מומחה בהפעלת מערכות הנד
וקיבל השתלמות  שעברו  בכירים  כלעובדים  לביצוע  מהיצרנים  הסמכות  והמערכו  ו  ת  הציוד 

 כים., וכמו כן תעודות הסמכה לרת במפרט, ומהווים חלק מהעבודה המופיעים
 
 :מסמכיםג.

ביצוע לכל הצוות.  עליו לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על הנ"ל ולקבל אישור המזמין בעת ה
 תעודות מתאימות.  הצוות חייב להציג

 
 נ"ל: אישור ובדיקת הד.

כגו נציגיו  ו/או  ה המזמין  ו/או  יהיהן המפקח  או  מתכנן  לאשר  הנ"ל  לבדוק את  הכל    רשאי  לפסול 
 יקול דעתו. בהתאם לש

 
 קבלני משנה: ה.

אישו  לקבל  חייבים  אשר  הקבלן,  שיעסיק  המשנה  קבלני  על  יחול  לעיל  האמור  לפני  כל  המזמין  ר 
 הפעלתם. 

 
 : גשם, ביוב ו , דלוחין , שופכין חץרת לצנ  .0107
וקר. א חמים  למים  צינור -ים  צנרת  פלסטייםיהיו  ממולטיגול    מסוג  ות  צינורות  גן  עם 

הצפלסטיים.   סקדיול  י במקלט  תפר  ללא  מגולוונת  מפלדה  יהיו  ת"י    40נורות    . 593לפי 
ת"י   לפי  חשילה  מיציקת  מגולוונים  יהיו  ע255המחברים  יהיו  החיבורים  כל  הברגות  .  ם 

פיפות  ן בצליאטילאו מפו  958ת"י  תהיה מפוליפרופילן לפי    -ין  ויאטמו בפישתן. צנרת דלוח 
בבטון אטים למים )כלול במחיר( ולהגן מכנית על    רים והצנרת  לעטוף המחב  גבוהה.  יש

 יה.   הצנרת  תוך  כדי  הבני
שופכין    ב. בבנין    -צנרת  מח  -גלוייה  לפי התקן  או  תהיה מפלסטיק קשיח  פוליפרופילן,  ומר 

 ה ביטון חציבה ברצפ ולל כ  (   H.D.P.E)  יפות גבוהה פוליאטילן בצפ
י ג. לפי קביעת המתכנן  מפול צנורות שופכין מתחת לרצפה  גבוהה עם   היו  יאטילן בצפיפות 

ס"מ מכל צד, )כלול  במחיר  הצנור(.    10ין תעטף בבטון של חיבורי  ריתוך.  צרת מתחת לבנ
 .   מעשה חלק אינטגראלי של הרצפהקשורה אל ברזל זיון הרצפה ותהיה ל המעטפת תהיה

, לכל    SN-8י דגם עבה  פי.וי.ס-מ  שטח תהייה  קעית מונחת בפיתוח קר-פכים תתצנרת שו ד.
 עומק נדרש כולל עטיפת חול .

 .    2בשפוע  %  -בשיפוע כמצויין בתכניות. אם לא צוין אחרת  צנורות אופקיים יונחו ה.
מחקופכל   ו. וברצפה,  בקירות  הביקורת  התוסאות  והמחסומים   הרצפה   יהיו  סומי   פיים 

 . ניקלופילן עם מכסים מים מפוליפר תקני
 מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.    -ות אויר  ורצנ ז.
 .   H.D.P.Eפוליאטלין צפיפות גבוהה  4צינורות מי גשם גגות + חצרות יהיו קוטר "  ח.
"  ט. רצפה  "   4מחסומי  אמ  יהיו   8/  פנימי  ציפוי  עם  מפ מיצקת  או  וליאטילן  איל 

מח גבוהה.   " בצפיפות  רצפה   בתוך  יותקנ  8"  /   4סומי  או  לרצפה,  מתחת  ו 
יתקין  היציק הקבלן  התכניות.  לפי  ומבחוץ  שרוול  ה  מבפנים  ויאטום  מאריך 

עומק  הח לכל  סיליקון  )לפחות   באטם  החופף   יהיה    5-3לק   ס"מ(. המכסה 
 יקבע. מתברג מפליז בגוון שי

 
 צנרת ואביזריה: 7.0.1
 צינורות:טרי הא. קו

המס הקטרים  בתוכניוכל  קוטרים והרשומים    תומנים  יהיו  הכמויות  ברשימת 
 נומינליים. 

 הגדרת הקוטר הנומינלי תהיה בהתאם לתקן הנוגע לצינור הנדון. 
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 ב. ניקיון הצנרת:
ות לפני הרכבתם הקבלן לבדוק את הצינור  ש להקפיד על ניקיון הצנרת ולשם כך חייבי

קצותיהםולסתום   י   את  הע הפתוחים  גמר  אחרי  להקפיומיום  יש  סתימת בודה.  על   ד 
 קי עץ. כבים בתקרות או בעמודים, בפקצינורות גשם ו/או ביוב המור 

 ג. ספחים:
)פיטינגים( יש להשתמש בספחים  חרושתיים שיתאימו לסוג הצינור   בכל עבודות צנרת 

 אשר הם מחברים. 
 ותמיכה:ד. אמצעי תליה 

ות גומי  ולבנים עם רפיד מג  ליה, תמיכה וקיבועה מפלדהעל הקבלן להשתמש באמצעי ת
ושר לכל סוג צנרת יש לבחור בשיטת ערך מא   או שווה  ROCOאו     MUPROוגמת  כד

להגיש הקבלן  על  המתאימה.  קיבועה  או  תמיכה  אמצעי    תליה,  של  רשימה  למתכנן 
 ישור מראש להשתמש בהם. תליה, תמיכה וקיבוע מלווה בדגמים ולקבל א 

 
 י:ט טכנפירו  –ן במבנה ופכין ודלוחין מפוליאטילכת שמער .27.0
 נרת דלוחין שופכין ואוויר:צ א.

  ׂ קשיח  מפוליאטילן  לתא   (H.D.P.E)תהיה  עד  ש"ע  או  "גברית"  או  מובילות"   " של 
 ותר. ביוב הקרוב בי 
 הנחיות טכניות:

רק   יש להשתמש  °88.5  -שינוי כיוון ב  C45שינוי כיון יש להשתמש אך ורק בזויות עד °
 באישור המתכנן. 

 
  P.EH.D.-ולות קו הבניין( תהיה מלבנין )בגבת מתחת  המורכב  ב. צנרת

פגיעה אחרת  ו/או  שיפוע  שינוי  שימנע  באופן  הבטון תהיה  יציקת  לפני  הצנרת  הרכבת 
חד. יקה . לשם כך יש להשתמש בחבקי עיגון מיוחדים, כמתואר במפרט המיו בעת היצ

 . ורכבת בבטוןהמ  של היצרן בגין התפשטות הצנרתיש להקפיד על הוראות ההרכבה 
 

 : ג. חומר
 HDPEזריהן יהיו מיוצרים מפוליאטלין בצפיפות גבוהה  ביוא צינורות פוליאטלין קשיח  

יצרן הצינורות והאביזרים המסופקים    1ק  חל  349המתאים לתקן הישראלי לפי מפמ"כ  
"גבריט" או מטעם חברת  שמפעלו הינו בעל רישיון ייצור    לאתר הבנייה יחויב להוכיח 

 ואביזרים מאותו יצרן! ק צינורות בת הקבלן לספחומ ש"ע.
 

 :בוריםד. חי
שיטת החיבור בין צינור לצינור לאביזר תהיה אחת מהשיטות המפורטות להלן, אולם 

ניתן לשלב מספר שיטות בתנאי שהמערכת תתאים להנחיות של חברת בבניית ה רשת 
 "גבריט" או ש"ע. 

 מכונת ריתוך.  וך פנים בעזרתחיבור ע"י רית -

 לי. ריתוך חשמ  חיבור ע"י מצמד -

 עם אטם אלסטומרי.   חיבור ע"י מחבר שקוע קצר -

 חיבור ע"י מחבר שקוע ארוך עם אטם אלסטומרי )מחבר התפשטות(.  -
 ברשת הצנרת מפוליאטילן קשיח הינו החיבור ע"י ריתוך פנים. החיבור השכיח 

ע"   בחבור   השימוש מותנה  יהיה  אחר  המסוג  )חיבור  התקנה  דרישות  חבור  תפשטי  ות, 
 רים וכו'(.ר לחומרים אחרים, חבור למכשי באתר, מעב ענפים

עפ"י   יעשה  אחרים  מחומרים  לצינורות  קשיח  פוליאטלין  צינורות  בין  החיבור  אופן 
 ת חברת "גבריט" או שווה ערך. הנחיו

 
 יקורת: ה. מאספים ומחסומי רצפה וקופסאות ב 

 ן עם תו תקן. או פוליפרופיל  H.D.P.E-היו ממאספים ומחסומי רצפה י
והמכשה העגולים בכות  במ  סים  מקרה  בל  הכוליהיו  מרובעת  צבוע    סגרת  מפליז  עשוי 

 ר , ומותאמים לריצוף.גוונים בסיסיים , תוצרת מ.פ.ה או שווה ערך מאוש 5-אפוקסי ב



 מבנה צופים
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   61  

 קטעי ביקורת:
להר יש  חרושתיים  ביקורת  בהתאם  קטעי  ובנקזים  בקולטנים  לדרישות  ת לכיב  ובהתאם   , וכניות 

 מורכבים. ומר זהה לזו של הצנרת בה הם רת יהיו מחקן. קטעי הביקוהת
 קטעי ביקורת יורכבו במקומות שהגישה אליהם נוחה והטיפול בהם לא יפגע במטפל. 

מם את הזכות  והמתכנן שומרים לעצ קין פתחי בקורת בכל הנקודות הקריטיות המזמין  חובה להת
 ך.ת לפי הצורפתחי בקור להוסיף

ן חייב להיות  שינוי כיוו  יעלה לאמור בתקן כמו כן בכל   ר אנכי, לאהביקורת בצינו  המרחק בין פתחי
 פתח ביקורת. 

 
 ו. התקנה:

 והנחיות חברת "פלגל" או שווה ערך. התקנת צנרת מפוליאטילן קשיח תתאים לדרישות
 ל הצינור. שליטה על התפשטות טרמית צירית ש

 טות הצינור. טת על התפשיאפשר שליטה מוחל  אופן התקנת הצינור
 הנחה האפשריים: ן שני אופני הבדיל בי ל יש

 הנחה גמישה. 
 הנחה קשיחה. 

 של היצרן.כל קטע צינור יונח עפ"י ההנחיות בתוכניות ובהתאמה להוראות ההתקנה 
יצרני הצנרת במקומות בהם    התקנת הצנרת בבניין תעשה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של

 ין מחסום אש. למנוע התפשטות אש צריך להתק יש
 

 בקרקע:  \לבניין ונחת מחוץ ז. צנרת המ
 לן תיאור הנחת הצנרת בקרקע מחוץ לבניין: הל

 .רה בהתאם לשיפוע הנדרשהצנרת תונח בתעלות חפורות בעלות תחתית יציבה ויש
רגבי  אבנים,  )ללא  נקי  חול  מצע  על  יונח  אורגני   הצינור  חומרים  או  קשים  בעובי  עפר  ס"מ    15ים( 

 דק היטב. לפחות, מהו
א  במקום לחפ ביזריבו  יש  בולטים  במם  גומחות  להור  מנת  על  אורך  צע  לכל  מלאה  תמיכה  בטיח 
 הצינור. 

ס"מ כ"א, מהודק היטב    10נקי כנ"ל , בשכבות של  אחרי הנחת הצינור יבוצע המילוי הצדדי בחול  
 בעזרת כלי ידני. 

 . גב הצינורצע עד גובה זה יבומילוי 
 ת לצינור. חשוב שלא יישארו חללים מתח

  10גב הצינור, תבוצע בשכבות של    ס"מ לפחות מעל   30ל, עובייה  א, חול נקי כנ" לוי הב המי   שכבת
 ס"מ כ"א מהודקות בעזרת כלי ידני. 

ל יש  כיסוי  בהמשך  בחומר  החפיר  את  לפגומלא  היכולים  אחרים  חומרים  או  אבן  גושי  ם  ללא 
 . בצינור

תוך  יבוצע  א  הכיסוי  באופן  שוו הידוק  ובלחץ  החיד  צידי  משני  ל צה  כדי  לפחות  ינור    90%השיג 
 (. Dאו  B בדיקה    ASTM 1557מעבדתי ) לפי    בית בהידוקמהצפיפות המר
ניתן להשתמש בהידוק מכני . לכיסוי החפיר ניתן להשתמש    ס"מ מעל גב הצינור  50אחרי כיסוי של  
 בקרקע מקומית. 

גב הצינור מונח    0.5יהיה    הכיסוי המזערי מעל  הצינור  בו אין ככאשר  ול תנועת רכבמקום    0.8-ב 
 לה.זורים בהם קיימת תנועת רכב קכאשר הצינור מונח בא

ס"מ מסביב,    10עטיפתו בבטון מזוין  כאשר לא ניתן להשיג כיסויים אלה, יש להגן על הצינור ע"י  
יח אל תאי בקרה מבטון יעשה  ר . חבור צינור פוליאטילן קשלפחות, אולם להנחה זו יש לקבל אישו

המאפשר  ב מעבריש גמאופן  ד  ות.  דרך  בצינור  יבוצע  התא  עםופן  שרוול  אטומה    אמצעות  טבעת 
 מחומר אלסטומרי בהתאם להוראות. 

 
 ח. בניית רשת הצינורות: 

)ענפים( אשר יבוצעו בבתי מלאכה מורשים עהרש "ח היצרן  ת תבנה באתר מקטעי רשת טרומיים 
הטרו הקטעים  באתר ביצוע  והרכבתם  )הענפים(  תכ  מיים  סמך  על  ביצוענ תעשה  מפורטות    יות 
 ע"י המתכנן.  ע"י הקבלן ויאושרו  )איזומטרית( שיוכנו
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 ט. שירות שדה, אחריות: 
שיר  יבטיח  מוסמך  נציג  או  הטרומיים  היצרן  הרשת  קטעי  של  מפורט  תכנון  הכולל  שדה  ות 

(PREFABRICATION  ׂ     הצורםויי באתר  ופיקוח  ייעוץ  להתקנת  ,  הטרומיים בניה    הקטעים 
מחייב להשתמש בשירותים    הל"ת. הקבלן   י כיסויים ובדיקת אטימות לפי הצנרת לפנ  וחיבורם, קווי 

כמ המוסמך,  נציג  או  מיצרן  אחריות  תעודת  ולקבל  כגון  הנ"ל  מוסמכת  מעבדה  אישור  לקבל  כן  ו 
 מכון התקנים. 

 . שנים 10מר והעבודה למשך האחריות תחול על טיב החו 
 של שלמות המערכת.ישור סופי העבודה לאח ר אתעודת האחריות תימסר למזמין 

 
 צנרת שופכין:  אקוסטיקה י. עטיפת 

העוב הקולטנים  לכל  אינסטלצייה  קבלן  ע"י  תבוצע  אקובטית  ובשטחים  עטיפה  בדירות  רים 
עד    ע"י סרט לשמירה על הבידודציבוריים בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה כולל עטיפת הבידוד  

 ביצוע סגירת הגבס. 
 

רת פלסטית אחרת, יש להוסיף בין הקומות וקירות אש או צנH.D.P.E -ה  מעברי צנרתבכל  יא.  
יועץ הבטיחות.   ואביזר נגד התפשטות אש לפי הנחיות  סעיף זה מתייחס לכל הצינורות  קולרים 

 הפלסטיים.
 
 די גז: ב. צינורות איסוף מי מזגנים וניקוז מי

   P.V.C -ו מ מדי גז יהילניקוז ארונות  זי מערכות מיזוג אויר וצנרת  צנרת לאיסוף ניקו
לי מתוצרת  חוליותקשיח  או  או  פסקי  רקורדים  או  פיטינגים  בעזרת  בהברגות  יחוברו  הצינורות   .

 עם גומיות אטימה מקוריות.   P.V.C -פרקים מ
ת ובמקרים של הנחה  בשיפועים שיוסמנו בתכניוהצינורות יותקנו אנכית לגובה הבניין או אופקית  

בם ולכל אורכם. לצינור  ביס"מ לפחות מס  3טון בעובי של  ו ביציקת ביצוף יעטפחת לרוי מת במיל
 ניקוז המזגן  יסופק בין השאר אביזר קוני מתוברג. 

ב יהיו  חריצים  ביקורת  קופסאות  גבס.  בבטון/  במלואם  יאטמו  צנרת  תעבור  בהם  קירות 
 מיות אטימה. פליז מתוצרת מ.פ.ה עם שתי גולן ויכוסו במכסה מיציקת  מפוליפרופי

 
 : קרקעית-תלחץ ת  צנרת   027.0

פלד " צנורות  בקוטר  סקדיול    -  2ה  מגולבנים  חיבורי    40יהיו  פלסטי    ריתוךעם  וציפוי 
, עם חיבורי ריתוך, עם  530תהיה לפי תקן    -ומעלה    3.  צנרת מקוטר "APC-3  חרושתי

קוני  העטיפה   . יש לעשות  תי  י פנימי בטון וציפו  ,    APC-4  חרושתית  עטיפה  פלסטית
  יצונית, תוך בקורת שדה של היצרןה הח ההרכבה להשלמה מלאה של ההגנ   לאחר  גמר  

 ת וחיצנייות . , הצנרת הנ"ל תספק גם לעמדות כיבוי אש פנימיו
 

 :הכנת חורים ועבודות חציבה  .0307
הצנרת   סוגי  כל  הקבלן   -לגבי  חורים     על  שרוולים,  של וחריצילהכין  באלמנטים  ם  

הצנרת לפי תכניות  גודל ובמקום הנדרשים להעברת  היחידה, ב  שייכללו במחירי הבטון  
והחריציה על חשבונו הוא את החציבה של החורים  וכן לבצע  ם הדרושים אינסטלציה 

הבצוע.  אשר הוכנו בשעת היציקה. החציבה תעשה רק  באשור  בכתב  של  המפקח לפני  
נ בכל   ישא  מאושרת.כ הקבלן  לא  מחציבה  שיגרם  שזק  של  הצנורות  מתחת ל    ופכין 

 בהם צויין אחרת. פלטות הרצפה, פרט למקרים יבוצעו לפני יציקת   -צפות לר
 

 : צביעה  .0407
צנר  כולל  תצבע  הצנרת  ובשתי  כל  יסוד  צבע  שכבות  בשתי  יצקת  וצנרת  מגולבנת  ת 

שיאו וגוון  מסוג  סופי  צבע  לצבועשכבות  יש  המתכנן.  ע"י  הכנסתה    שר  לפני  צנרת 
 לקירות.  

נכ הצביעה  במחיר  מחיר  לצב  לל   להקפיד   יש   המגולבנת     את  וע  הצנרת.   הצנרת 
כל הנאמר לעיל חל גם במקומות החתוך בצבע גילוון קר עשיר  אבץ  למניעת  קורוזיה.   

 על  מתלים, חיזוקים וכל חלקי ברזל הקשורים בצנרת. 
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 :ת צנרת שופכיןתקנה  .0507
פת הבקורת  כל  להל"   -חי  בהתאם  הבקורתיעשו  פתחי  תמיד  ת.  המאפשר    יפנו  לצד  

להשת יש  צדגישה.  גישה  בעלי  באביזרים  גישה מש  להתקין   אין   הנדרש.  לפי  דית 
אם סומן בתכניות לנוחיות השרטוט, אלא בהוראה מפורשת מלמטה בשום מקרה, גם  

כי שינוי  בכל  המתכנן.  של  שופכין  בכתב  בקווי  ל  -וון  או  יש  בברכיים   השתמש  
של   בהסתעפוי ולמעל   45ות  בלבד  מפור  90א  ות  בהוראה  אלא  של מעלות,  בכתב  שת 
 המתכנן. 

והכיסוי   הצנורות.  -החפירה  במחיר  ונכללים  הכללי  במפרט  מתחת    כמפורט  צנרת 
עבוד" לרצפת קומת קרקע תותקן על ווים אשר יותקנו ביציקת הרצפה, כך שהצנרת "ת 

 . יחד עם רצפת המבנה
 

 ך הבניין:צנרת לכיבוי אש בתו 7.5.1
  3"-, מ  2ורי הברגה עד ", עם חיב 593י  לא תפר לפי ת" ל   40דה סקדיול  יה מפלת תה הצנר

 לרבות צביעה בצבע עשיר אבץ. בריתוך עם אלקטרודה מתאימה לריתוך מגולבן, 
 צנרת אספקה מחוץ לבניין : 7.5.2

פי ה " צנרת המונחת מעל  עד  מ   2קרקע  לפי    40בנים סקדיול  גולצינורות  ת.י  ללא תפר 
צביעה593 מ +  קוטר  לפי    3"  -.  פלדה  צינורות  מ   530ת"י  ומעלה:  פנימי  ציפוי  לט  עם 

 ון כל אחד. מיקר 20-צבועה לפחות פעמיים אפוקסי בעובי שלא יפחת מ
 צנרת המונחת מתחת לפני הקרקע:  7.5.3

" עד  בקוטר  סקדיול  צינורות    1  1/2צינורות  הג ללא    40מגולבנים  עם  אנטי  תפר  נה 
 תלת שכבתית.   APCיפת אפוקסי ועט על ידי צביעה בקורוזיבית 

עם ציפוי פנימי מלט עם הגנה אנטי    530צינורות פלדה לפי ת"י    2טר עד " ות בקולצינור 
ועטיפת  קורוז ידי צביעה באפוקסי  על  לפי     APCיבית  עטיפת בטון  תלת שכבתית, או 

 ת. החלטה נוספ
 ים הבניין :צנרת אספקה בפנ 7.5.4

רי הברגה , עם חיבו593לא תפר לפי ת"י  ל   40קדיול  ת תהיה מפלדה ס* צנרת מים ראשי
ע עשיר בריתוך עם אלקטרודה מתאימה לריתוך מגולבן, לרבות צביעה בצב  3"-, מ2"עד  
 אבץ.

סופי   אישור  לפי  פקסגול  תהיה  בדירות  צנרת  ותבוצע*  והמתכנן,  המזמין  לפי    של 
 של הספק ובאישורו. ט הנחיות ותכנון מפור

 ראת הביצוע.ת יקבעו לקגי הצנרובה: סוהערה חש
גלויה תיצבעצ  -* צביעת צנרת יסוד ובצבע עליון    מחוץ   נרת  , צבע  לבניין בווש פריימר 

 בגוון שיקבע ע"י האדריכל . 
 הנחיות כלליות לצנרת: 7.5.5

הדירתיים המים  למוני  ועד  לבניין  )מהכניסה  בבניין  המים  צינורות  או    כל  גלויים   ,)
שכבתי    מגן תלת  וללא תפר, עפ ציפוי  40קדיול  גולוונים סה מצינורות פלד ויים, יהיו  סמ

בצבע   266.5.1מתוצרת "אברות" נושאים תו תקן ישראלי     APC GAL  -ל מסוגבשיחו
לבר מים  המוליכים  צינורות  צביעת כחול.  תורשה  לא  אדום.  בצבע  יהיו  השריפה  זי 

 צינורות בבניין. 
, 225גולוונת לפי ת"י  דה חשילה מנגים מיציקת פלרים יבוצעו בהברגת בעזרת פטיהחיבו
ברי המתאו  באלקטרודות  ובעזרת  תוכים  מגולוונת  בצנרת  לעבודות  פטינגים אימים 

 מגולוונים מתאימים לעבודות ריתוך. 
ורות יוסרו בעזרת כרסום ידני. איטום החיבורים יבוצע בשפתן  הבליטות על שפת הצינ 

ו ההתחברויות יבוצע הריתוכים א. תיקון אזורי  ת מיניום או בעזרת סרט טפלוןובמריח
 ת אביזרי עזר מקוריים מתוצרת אברות. ם מתכווצים או באמצעוע"י סרטי

מגול מפלדה  וחיזוקים  תליות  ווים,  באמצעות  יעוגנו  גלויים  מצופה  צינורות  או  וונת 
 אפוקסי גלוי בתנור. 

עם  ן הצנרת בבטון ידוד ובדיקת הצנרת בלחץ תבוטלאחר השלמת עבודות ההתקנה , הב 
 וה של מלט וללא סיד.אחוז גב 
ס"מ לפחות מסביבם ולכל   3יעטפו ביציקת בטון בעובי  מתחת הריצוף    במילוי  צינורות
 אורכם.
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 בבטון. חריצים בקירות בהם תעבור צנרת יאטמו במלואם
ב גדול  בקוטר  שרוולים  דרך  יבוצעו  קירות/תקרות  דרך  הצינור  מעברים  קטרים  שני 

 אש .מו בחומר עמיד  העובר ויאט
 בידוד צנרת מים חמים: 7.5.6
יעשה    צנרת  בידוד "ענביד". מים חמים  תוצרת  "וידופלקס"  סינטטי  גומי  קליפות  ע"י 

תוך הבניין או פח מגולבן בעובי  ההגנה על בידוד צנרת תהיה ע"י עטיפה בסרט פלסטי ב 
 ום. ת(. או לחלופין בפויל אלומנימ"מ )מחוץ לבניין וחדרי מכונו  0.6
 

 : לחץיקת בד  .0607
אטמוספרות    12ות לחץ של  יעברו בדיק  -כיבוי האשמערכות המים הקרים, החמים ו.א

פק את . הבדיקות יערכו על חשבון הקבלן  ועליו לס8.8.2שעות, לפי הל"ת סעיף  4במשך 
וסגירת    צנרת   מנומטר,  משאבה,  כגון:  לכך  הדרושים  זמניים. המכשירים  קווים 

ב  תערך  שהבדיקה  המפקח  זאת   נוכחות  הא יאשר  לאחר  רק   העבודה,   ישור  ביומן  
 ו יותקן הבידוד על הצנרת המבודדת. יאטמו הצנורות, א

 
.  אין לכסות 8.6.2תעשה לפי  הל"ת  סעיף     -בדיקות לחץ לצנרת השופכין והדלוחין  .ב

ט בפקקי   להשתמש  יש  המפקח.  אשור  לפני  התעלות  לצורך את  מתפרקים   סט  
 ס" או ש"ע מאושר.  חברת "פומ  כדוגמת מוצר שלהבדיקה, 

 
 ם וטיפול באבנית: ת מד מיג. מערכ

מד מערכת  תותקן  למגרש  היתר -בכניסה  בין  כולל  העירייה,  ע"י  כנדרש  ראשית  מים 
ציבורי, -תום אלניקוז, מלכודת אבנים ושס  גינון  וחיבור למונה מים עבור  חוזר, מז"ח 

 י העירייה. משני כנדרש ע"  לכל בית תותקן מערכת מד מים  בכניסה
 

 ד. ברזים חוצצים:
מעבר מלא עם ידית מתכת עם אטם טפלון או ש"ע  כדוריים "שגיב"    ברזים  2"עד קוטר  

 , T-4001או מגופים דגם    תוצרת "הכוכב"  103ןמעלה: ברזי פרפר דגם    3מאושר. קוטר " 
 תוצרת "רפאל". 

 
 ה. שסתומים אל חוזרים: 

 איסקים" או ש"ע מאושר.בלאס" או " -תוצרת "סוקלה  231מפליז, דגם   2עד קוטר "
תוצרת    RV  283תוצרת "רפאל" או דגם    V-51גם  מעלה מיציקה ברזל, דו  3"  בקוטר

 בלאס" או ש"ע מאושר.-"בראוקמן
 

אוטומטים שסתומים  לאישור למינ  ו.  שיוגשו  ברמ"ד  או  דורות"   " מתוצרת  יהם 
 המתכנן. 

 
 ביזרים.מתכנן לסוגי האלבצע את המערכת ללא אישור ה ז. אין

 
 : שיפועים  077.0

 פקיים.  או  -ם וחמים צנרת מים קרי
 מינימום,  אלא אם כן יצויין אחרת בתכניות.   2דלוחין ושופכין  %  צנורות

 1.5% – 6צנרת שופכין  " 
 . מתכנןיש לקבל אשור בכתב מאת ה -יפועים  קטנים יותר להנחה  בש

 
 : קבועות מחרס  .0807

 ת .  כתב הכמויוב  לפי  המפורט סוגי הקבועות
מיו הקבועות  על  להגן  למסירת   יש  ועד   אספקתן  יש יהבנם  המסירה   לקראת   ין.  

הרצפות   מפני   המרחקים   על   להקפיד   יש   פגם.   מכל  מבריקות  ולמסרן  לנקותן 
 קירות ולשמור על גובה אחיד עבור הקבועות  מאותו  הסוג.  וה
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סוג "כבד". בהיעדר   חומר פלסטיסה יהיו מ ב ומכ , מושלות יהיו מתוצרת "חרסה"האס
אח מחומררתדרישה  ההדחה   מכלי  יהיו  כמותי.   ,  דו  מנגנון  עם  מאושר  בדגם  פלסטי 

כולל   ולקיר  לרצפה  פלדה  קונסטרוקצית  עם  יסופקו  תלויות  המפורט אסלות  כל 
  כמותי , יש לבדוק-חה סמוי דו+מיכל הד   1ויסופקו עם מזרם חצי אוטומטי "-בתכניות

 ה .מיכל ההדח  עם אדריכל סוג
בעז לרצפה  לחזק  יש  "אסלות  פליז  ברגי  למרוח ס"  40,    3/16רת  יש  כרום.  מצופי  מ 

 תושבת האסלה במרק פלסטי לבן לפני הידוקה לרצפה. 
רחצה   קונ  -כיורי  על  "יורכבו  בקוטר  מגולבן  מצנור  לצורת   1/2זולים  ומותאם  מכופף 
הרחצה במקלט יהיה עות. כיור  הכיורים והקבו  גע רציף. יש להקפיד על איזון הכיור במ

 .1205.3לפי ת"י ר בלתי מחלידה. התקנת הכיו עשוי מפלדה
מיד  עם  היציאה ממחסום   -  2כל צנרת הדלוחין במילוי, כולל לכיורים, תהיה בקוטר " 

 יור והכניסה לקיר יש לעבור לקוטר הנ"ל.  הכ
אחרת   דרישה  תקנ בהיעדר  הסניטריים  הכלים  כל  סיהיו  לבן  מחרס  תוצר יים  א'  ת וג 

לפי דוגמא מכל   .  בחירת המזמין או האדריכל  "חרסה"  או  שווה  ערך  יספק  הקבלן 
. כל קבועה ואביזר לאישור המפקח. כל  הכלים  יורכבו  לפי  המפרט  הטכני  של היצרן

בצבע מותאם לכלים לפי  הארמטורות יהיו מצופות ניקל כרום בהתאם לדרישות התקן ו
, או האבחירת   בגוודריכל. מכסהמזמין  יהיו מסוג קשיח  לפי בחירת י  אסלה  ובסוג  ן 
 ו האדריכל. א המזמין 

 
 א. חומרי הקבועות:

ו  -היזם(חומרי הקבועות יהיו כדלקמן: בהתאם למפרט המכר. )טעון אישור האדריכל 
כ את  לצייד  יש  כן  כמו  משפטים(.  כיורים,  )אסלות,  למיניהם חרס  המים  ברזי  ל 

 עלי תו תקן כחול(. הרשויות )ב ם מאושרים ע"י  חסכוניי
 

 מטבח: ב. קערות
כפול. התקנה שטוחה ג אקרילי  מסו  60/40כיור במידות   כיור אקרילי  נירוסטה או  או 

 ש"ע. כדוגמת דגם שלוסר של זהבי ו/או סוליקוויץ או
מפוליפרופילן מתנקה מאליו    הזיזים כנ"ל לגבי כיורי רחצה. לכל קערה מחסום בקבוק

 לים. עם הכנה לחיבור ניקוז מדיח כ" חוליות"  תוצרת  2קוטר "ב
 

וחמ  קרים  למים  סוללות  תוצרת ג.  פרח  דגם  בעמידה  להתקנה  ניקל  מוכרום  יהיו  ים: 
יה סוללה עם ברז נשלף . לעיתים מודגל סרת גליל, ציפוי כרום ניקל, לקערת מטבח תה 

 גם במרפסת במידה ויהיה צורך.כיור וברז מים קרים יהיו  
 

הארץ או חוץ סוג א'   תוצרתמחרס  לות יהיו אסלות תלויות  בה: כל האסד. אסלות ישי 
כבד בצבע   דגם  ומכסה  מושב  כולל  כמותי  דו  מנגנון  עם  סמוי  הדחה  מיכל  לבן. 

 מפלסטיק. 
 זוק והתקנת המיכל והאסלה בכל סוגי הקירות. המתקן כולל כל מתקני החי

 . ן בקורתעי עם  H.D.P.Eלה  אל נקז יעשה באמצעות ברך לאסחיבור האסלה 
 

 ה. מקלחת 
ראש מקלחת מצופה כרום ניקל  עפ פקק ניקוי,    4/"2מחסום רצפה "המקלחות כוללות  

כרום מחומר  וחמים  קרים  למים  וסוללה  מעולה  ראש   -מטיפוס  עם  למקלחת  ניקל 
ו לפי  דרך תוצרת "חמת" סידרה "מיקסומית"    2לחת קבוע אינרפוץ  מק או שווה ערך 

 רה. בחירת החב
 

 ת:ו. אמבטיו
עש. צבע לבן  יצוני בולם ראקרילי כולל ציפוי ח   מ עם ציפוי אמאייל אומ"  3בי  מפח בעו

ס"מ תוצרת הארץ או חוץ סוג א' או שווה ערך, כולל סוללה   160/71או פרגמון במידות  
ק למקלח למים  גמיש  צינור  עם  תלייה  מוט  ניקל,  מכרום  וחמים  תוצרת  רים  יד  ת 

 . מת או שווה ערך"חמת" דגם מיקסו
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 כביסה תכלול: למכונת הז. הכנה  
ה , כולל מחסום מיוחד עם זקיף לחיבור  ם חמים ודלוחין למכונת כביסים קריצנרת מ

 עם הברגה.  1/2צינור הגומי של המכונה וברז גן "
 

 כלים תכלול:ח. הכנה למדיח 
 רת מטבח. ברז מים קרים והכנה לניקוז בסיפון של קע

 
 רר: ט. הכנת חיבור למק

 קרר.קרים למיני פנטהאוז ברז מים ד בדירות מיותקן בעתי
 . 28-30יותקנו ברז וכיור  במרפסות בקומות בדירות מיני פנטהאוז ופנטהאוז 

 בכל הברזים והמקלחות יותקנו חסכמים עם תו תקן כחול.
 לים יהיו בעלי תו תקן כחול. כל הכ

 
 :מחסומי פלסטיקו סוללות ברזים  .0907
ה  כל: הקריסוללות  והחממים  ברזים  ים ם  ח   ושופכין    יוצאים   ,  חלקים  של ,    יצוניים 

מזרמים,   פנימיים,  שרשרות  ברזים  לכיורים,  שסתומים  וברגיהם,  חיזוק  ווי  רוזטות, 
וכד'    שופכין   נחושת מצופים כל      -לפקקים, רשתות  לעביטי   יעשו מסגסוגת  אלה  

ף  ת, כפוכתב הכמויודגם  המצויין בט  בתקן  הישראלי  ויהיו  מהכרום  מלוטש  כמפור
 .  ידי המפקח לדוגמאות שיאושרו על

יהיו מפלסטיק מתוצרת  מאושרת.  חלק מהמחסומים   -ון"(  מחסומים לכיורים )"סיפ
מי  ניקוז  של המזגנים, או מדיחי     יסופקו עם יציאה צדדית  לפני  המחסום,  לקליטת

 כלים.   
 

 : ברזים ואביזרים  .1007
ם כרום.  מצופי   טיפוס כדורי  מסגסוגת  נחושת יהיו מ   -ל  בכל   ועד  2וטר "ברזים עד ק

יהיו  מתוצרת  "חמת", מסוג וגוון לפי בחירת האדריכל. בכל   -ים  ברזים וסוללות פנימי 
יש להתקין רקורד לאפשר פרוקו. כל     -ר הברגה  מקום בו יותקן ברז או  אביזר עם חיבו

 מחיר  הברז  או האביזר.זה  ב
 

 :חיצוניים ברזי שריפה  .1107
שריפה   כיפ  -ברזי  בעלי  דגם  יהיו  כדוגמת  "פ  3ות  על  ומס"של חברת  ברז    .  כל  פתח  

 .  יורכב מצמד מסוג שטורץ עם אטם מתכתי
 

 :מחסומי רצפה  .1207
עי  יעשו מפלסטיק עם מכסה פליז  מחורר  על  משטח  רבו     -   4/ "  2מחסומי רצפה "

  -על  ידי  חצי  רקורד קוני     תקן. חיבורייבים לשאת תו  בגוון שיאושר. המחסומים ח
 נקי עם שטח הרצפות.פיד על גמר  בחיבור  המחסום. יש להק

 
 : קופסאות בקורת  .1307

"  2קופסאות בקורת "  /2  " "  4או    מכסים  כמפורט  לגבי   יעשו  מפלסטיק  עם  -   4/ 
 תקן -תו . הקופסאות חייבים לשאת יכיםמחסומי רצפה. כנ"ל לגבי מאר

 
 :SP/ מולטיגולקה בשיטת צנרת אספ  .1407

, עם   מולטיגול  צנרת  בוצע  באמצעות  וקה בתוך יחידות השירותים ומטבח  תהחל  צנרת
ע ע"י היצרן עם הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצבטיפת בטון .

 שנים.   10 -אחריות ל
 וס. מעלות צלסי   100אטמוספרות עד  10לחץ הצנרת 

 . להתחברות לנקודה  תכלול את האביזרים  הנדרשים  לטיגול "ומ צנרת " * 
שנים   10  -ין  במסמכי  ההצעה/הסכם  ולילו שרות ואחריות  כמצו מחירי הציוד יכל  *  

 .   מולטיגוללצנרת אספקה בשיטת 
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 :פקסגולצנרת אספקה בשיטת   .5107
יחי בתוך  החלוקה  תבוצע   צנרת  ומטבח   השירותים  .   סגול  קפצנרת  באמצעות  דות 

ההתקנה.    ים  שליפה  לאחרת  מגן  פלסטיים  המאפשרות  יותקנו  בתוך  צנורוצנורה
   10  -הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן עם אחריות ל

 שנים. 
 מעלות צלסיוס.   100אטמוספרות עד  10חץ הצנרת ל
נקודה ותכלול שרוול  להתחברות לרים  הנדרשים   תכלול את האביז  "  פקסגולרת "צנ  *  

 מחיר נפרד.   חלקים יינתן מתעל. למ 
שנים   10  -ין  במסמכי  ההצעה/הסכם  וליד יכללו שרות ואחריות  כמצו מחירי הציו  *  

 .   מולטיגוללצנרת אספקה בשיטת 
 
    :וניקוז מתקני ביוב .6107

לביוב השוחות  נ  כל  לפי   -  יקוז /  טרומי  מבטון  פלסט  יעשו  או  מתוצרת הת"י,   יים 
(  מאושרת וולפמן  ל)  הרצפה  הבט.  ותשוחות  התקן   לפי   זיון   עם  תהיה  לפני   ון  וצק  

הטבעות מגנופלקס    הנחת  שוחה  ביציקה תחתית  המיוצרות  חרושתיות  תחתיות  או   ,
ת לשוחה יותקנו  ת עם הכנת הפתחים מראש ע"י היצרן.  בחיבור הצנורומונוליטית אח
מיוחד לשוחותמחברים  בה  ים  השדריש    יעדר,  מכסי  אחרת  לה  ייבנו  טון    25  -וחות 

פי.וי.סי דגם -רקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מק-תת  / ניקוז  צנרת שופכים,    מעמס
 , לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול .  SN-8עבה 

העירייה + בזק + חברת   למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם  / ניקוז  קו הביובחיבור  
כולל חפירה    החשמל  ש ,  והזמנת שוטר  וגישוש +   , יש ימוש במחפרון   , במידת הצורך 
 קיים לפני תחילת הביצוע .  / ניקוז  א ביובלבדוק ת

 
 ביוב ותיכול:  07.17
 . SN8 844פי.וי.סי קשיח לפי ת"י -צינורות: צינורות מ  א. 
מים  או במקרים מסוי  658לפי ת"י    תאי בקרה: תאי בקרה מחוליות בטון טרום ב. 

 בנצ'יקים( מבטון. ק באתר ותחתית עם מזלגונים )מזוין יצו תאים מבטון
 טון. 40תנועת רכבים יש לבצע שוחות עם מכסים לעומס באזורי כביש מיועד ל ג. 
רון מוגבה ומכסים ממולאים  באזורי שטחים מרוצפים יש לבצע שוחות עם צווא ד. 

 בדוגמת הריצוף. 
המגר ה. של  הביוב  מערכת  למער התחברות  והניקוז  עירוני ש  לבצע  כות  יש  ות, 

 ירייה ובתאום עם העירייה. בהתאם לדרישות ע 
 

 : מתקני מים .1807
 ראש מדידת מים ראשי יותקן לפי תוכנית . 

זרים וספחים , חפירה מטר , הכוללת אבי  1תותקן בעומק עד  צנרת המים בפיתוח שטח  
 והחזרת המקום לקדמתו . 

, + בזק + חברת החשמל  עם העירייה קיימת בתיאום    יבור קו המים למערכת ציבורית ח
במידת הצורך , יש לבדוק קוטר   שוש + שימוש במחפרון , והזמנת שוטרפירה וגיכולל ח 

 קו מים קיים לפני תחילת הביצוע . 
המים לצריכה ולכיבוי אש ייעשה בהתאם, כמו    בהתאם להנחיות התאגיד, תכנון מאגר

, ושר ע"י הממשאבות וסוגם י תכנון לחדר משאבות , ספיקת ה כן   תכנן לפני התקנתם 
מים הסכמת  חשמל,  לוחות  אביזרים,  למשאבות,  חשמל  ובאחריות    זנות  מתוכננים 

 הקבלן לבצעם בהתאם עד לקבלת אישור מכון התקנים בכפוף לתקנים הרלוונטיים. 
 

 : ציוד כיבוי אש  .1907
ב  יותקנו  אש  כיבוי  המתכגלגלוני  ידי  על  שיאושר  ארון  יכלול  תוך  ואשר  מטף   נן  גם 

י, צנור  כוונ   -על ציר רב   הגלגלון יורכב    -ת אחרות  ק"ג. בהיעדר דרישו  6קה יבשה  אב
 25ואורך    3/4לפחות, על כל  גלגלון  יורכב  צנור  לחץ בקוטר  "  1המים המזין יהיה "

ל  יותקן ברז לפתיחה מהירה. לפחות. בנוסף לנ"  3/4מזנק רב שימושי בקוטר  "  מטר עם
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ה צינור  הגל חיבורי  אל  באמצעותלחץ  יהיו  המזנק  ואל  בקוטר    גלון  "שטורץ"  מצמדי 
 לאישור מכבי אש. .הציוד הנ"ל כפוף 1"

יסופקו בנוסף לנ"ל    -בעמדת כיבוי מלאה   מבד   2זרנוקים  "  2ובהיעדר דרישה אחרת 
   2שטורץ, ובנוסף ברז שריפה  "   עם  חיבורי    2מטר בתוספת מזנק סילון "   15ריין  משו

 ק"ג.  6ה אבקה יבשה  שטורץ ומטפעם  חיבור  
 

 : קבלת המתקן  .2007
בקורת ראשונה לקבלת המתקן, יבצע הקבלן את   בנוסף לנאמר במפרט הכללי: לאחר

רשום  הדו"ח  עד למועד     כל העבודות שנרשמו, כולל העבודות הנוספות  שנתנו  מיום
ב  יחויי  -ים  את כל  התיקונ  ה הסופית ימצא שהקבלן לא בצעהסופי לקבלה. אם בקבל

ור נוסף ר וזאת עבור כל בק ול זמן של כל הנוגעים בדבהקבלן בהוצאות הנובעות מבט
 לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו.  -לקבלת  המתקן 

 
 : אש ספרינקלרים עבודות כיבוי  .2107
, מידות מרחקים וג. המתזים יהיו מסוג לפי המפר1 ו לפי  בהי המתזים יהיט בתוכנית 

היוהנח נית  התוכ התקנת   , התקן  אקויות  לתקרה  למתז  "סטית  רידה  מקוטר    1יהיו 
 ת אם לא צוין אחרת בתוכנית . לפחו

לא2 הקהלן  על   , הכמוייות   בכתב  המופיעות  ההגדרות  עפ"י  תהיה  הצנרת  את .  שר 
 יצוע . תוכנית הספרינקלרים במכון התקנים לפני ב 

 
 :תכניות עדות  .2207
(AS MADE יוכ ע"(  הקבנו  הביצו י  לאחר   א לן   ויכללו   מהלכיע   כל   הצנרת    ת  

 ימסרו למפקח בצורה ובמועד לפי קביעתו. והקבועות כפי שבוצעו וי
טמ שקובע  מדוד  יוצא  חמים  מי  בקו  טרמוסטט  להתקין  יש   : פרטורה הערה 

 צלזיוס .  45 -מקסימאלית ל
 

 מים חמים:  ייצור  07.21
שיפורט קן מערכת סולרית מאולצת כפי הבנין, תותת העליונות של הקומו  7-ל  7.21.1
 להלן. 

 ות של הבנין הגבוה יותקנו בוילרים חשמליים.הקומות הראשונ  7-לדירות שמתחת ל 
 דודי חשמל לקומות הנמוכות: 7.21.2

 יה על ידי דוודי חשמל דירתיים, להלן הפירוט:ייצור מים חמים יה 
שנים לפחות, ויכלול:   8-אחריות לצרת מוכרת, עם ליטר יהיה מתו 150הדוד בנפח 

קווט   2.5"י אלמנט חשמלי  בשטח תקני, גיבוי מקומי עחום מסוג מעטה כפול מחליף  
 בנפח לפי התכניות עם תרמוסטט בתוך הדוד. 

-זכוכית, והדפנות הפנימיות מצופות ציפוי טרמו הדוד מבודד בפוליאוריטן או משי
ול שסתום ערבוב תלת תוצרת רוזיה ויכל ח הגנה בפני קוגלאס", או אחר, ציפוי המבטי

 גיב" או ש"ע. "ש
 פירוט המערכות הסולרית: 7.21.3

ייצור מים חמים יהיה על ידי מערכת סולרית מאולצת ועל ידי דוודי חשמל. הדוודים  
 רת "פרת" או שווה ערך מאושר. והמערכת יהיו מתוצ
די  וממים על ימחליף חום המח  ם בדירות תתבסס על דוודים עםמערכת המים החמי

 צת ועל דוודי חשמל.מערכת סולרית מרכזית מאול
 

 א. כללית: 
במפורט את מערכת האנרגיה הסולרית במעגל סגור המבוססת על   על הקבלן לתכנן
 דוודים דירתיים. 

ולטים,  דירתיים בתוך הדירות , משאבת סחרור, מערכת קהמערכת תכלול: דוודים 
ערכת חשמל, וכל האביזרים  מבודדת, מ נ"ל, צנת חיבורקונסטרוקציה לתמיכת ה

 ידי מכון התקנים.  צרת מוכרת ומאושרת עלושים. כל המערכת תהיה מתוהדר



 מבנה צופים
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   69  

כל התפוקות יהיו לפי התקנים המתאימים ובאישור מכון התקנים. הקבלן יתאם  
 את מערך הקולטים על הגג.  ויתכנן

 
 ב. הדוד: 
ויכלול: מחליף    נים לפחות,ש  8-ם אחריות ליהיה מתוצרת מוכרת, ע  150פח הדוד בנ 

קווט בנפח לפי    2.5 מקומי ע"י אלמנט חשמליה כפול בשטח תקני, גיבוי חום מסוג מעט 
 התכניות עם תרמוסטט בתוך הדוד. 

-ות הפנימיות מצופות ציפוי "טרמוהדוד מבודד בפוליאוריטן או משי זכוכית, והדפנ 
 קורוזיה.  אחר, ציפוי המבטיח הגנה בפניגלאס", או 

 
 לט:הקוג. 
 . 579תאים לדרישות ת"י  תוצרת מוכרת והמבנה שלו יה מיהי

 6מ"מ, הקולט יאושר ע"י מכון התקנים, ללחץ עבודה   3 השמשה תהיה מזכוכית בעובי
ה, במגע עם מים, יהיו עמידים בפני אטמ'. חומרי הקונסטרוקצי 12אטמ' ולחץ בדיקה 

 ר של מת"י(. שקיבל אישווכל חומר אחר  )כגון: נחושת, פלדה מגולבנת קורוזיה
ס"מ, ויהיה   5עובי ס"מ לפחות, או משי זכוכית ב 3בי פוליאוריטן בעו הקולט יבודד ע"י 

 מ"ר.  2.0-נתון בבית מפח מגולבן צבוע או מפיברגלס. שטח הקליטה יהיה, לא פחות מ
 

 ד. צינורות:
ם חיבורי  ו צינורות אחריא תפר. במקרים מיוחדים יאושרלל  40יהיו מגולבנים סקדיול 

 באות:שיהיה אחת מהאלטרנטיבות הברגה, אטומים, ויכללו בידוד ה
 ס"מ .   2ענביד או שווה ערך בעובי   בידוד וידופלקס של 

 זפת או ציפי פח. הבידוד יצופה ע"י פוליו אלומניום עבה עם שכבה פנימית של ניר 
ה יעת רורוזימאותו סוג למנ סחרור וצינורות הקולטים יהיושים לב: צינורות מערכת ה

 בין מתכתית. 
 

 יה:ה. קונסטרוקצ
לים מקצועיים מרותכים  הקונסטרוקציה לתמיכת המערכת תהיה עשויה מפרופי

 עליון.  וצבועים. הפרופילים ינוקו בחול ויגולבנו אחרי הייצור. לאחר מכן יצבעו בצבע
 

 ו. הרכבה: 
-פחות מ בזווית לא , הקולט יורכב ת ונאה, ולפי כל כללי המקצועתבוצע בצורה מקצועי

C°25     4ד על ם, במדויק ככל האפשר. הקונסטרוקציה תעמוובכיוון דרוביחס לאופק  
 ס"מ.  20X20הגבהות מבטון )יסודות( במידות 

באמצעות פח פלדה )מרותך  כל רגל של הקונסטרוקציה תהיה מחוזקת ליסוד שלה 
 . 12ודיבל פיליפס   100/100/4לרגל( במידות 

 גם הקולט. לדם ציה ייקבע ע"י הקבלן, בהתאהקונסטרוק ום היסודות שלקמ
 

 ז. בדיקה:
 י הקבלן. ע"  579הבדיקה תיערך לפי ת"י  

 עקרון הפעולה: 
גל קולטים מורכבים על הגג, יקלטו את אנרגית השמש ויסחררו את המים החמים במע 

ל ע"י תרמוסטט צע ע"י משאבת סחרור אשר תופעסגור אל דוודים ביתיים. הסחרור יבו
 מהדוודים.  לט מייצג ושנייה בקו חוזראשר גליו יורכבו, אחת על קו דיפרנציאלי

 . 579ת תהיה בהתאם לתוכניות, והבדיקה בהתאם לת"י התפוקה של המערכ
 

 ח. ציוד מכני:
  סבל"ד, אטם מכני, ציר  C 100 1450עד  משאבת סחרור תהיה עמידה בפני מים

 ע"י היועץ.  ערך מאושר מוכרת או שווה נירוסטה, מאיץ ברונזה תוצרת
הקיר  . המשאבה תורכב על בסיס או קונזולה עלם להמלצות היצרןספיקה ולחץ בהתא

 ותכלול את כל החיזוקים הדרושים. 
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ה ערך בדרגה  שסתומים אל חוזרים מסוגסגת נחושת יהיו תוצרת "קים" או שוו
 נה או עם מדף. מותאמת למים חמים עם בוכ

דגם   גת נחושת. מיכל התפשטות יהיהחמים מסגסו ותקן מסנן מיםלפני המשאבה י
 . גמה סגור מתוצרת "פלמקו" או שווה ערך מאושרדיאפר

שסתומי שחרור אוייר ומצמצם לחץ לכניסת המים יהיו מתוצרת " בראוקמן" או שווה 
 ערך מאושר. 

 תוצאת " שגיב" או ש"ע.  מכל דוד יותקן שסתום ערבוב תלת דרכי  ביציאה
 המתכנן. תו לאישור מחייב השג  ציוד כל ה
 

 ט. חשמל ופקוד:
 זה נכללים:יף בסע

המתכנן, יכלול תרמוסטט שני ראשים  תרמוסטט  דיפרנציאלי מתוצרת מאושרת ע"י 
 או שני חיישנים והאינסטלצייה החשמלית עבורם. 

הפעלה חסינת קרינת  המשאבה, והפיקוד שלה כוללים: לוחית  כל מערכת החשמל של
UV בטחון. ת מנמפסיק חצי אוטומטי, נתיך, הגנה ע"י   מים, הכוללת גם אטום 

אבה, לוחות, רגלים( ע"י כבלים  אינסטלצייה חשמלית בין כל מרכיבי המערכת ) מש
עמיד נגד  תרמופלסטיים בתוך צינורות משוריינים וחיבורים פלסטיים גמישים. הכל

 . UVקרינת 
 

 ה:י. היקף העבוד
 העבודה כוללת:

 התקנים. כון  ט והגשה למתכנון מפור -

 חשמליים ותרמוסטטים. ים עם מחליפי חום, אלמנטיםודדו -

 קולטים.  -

 קונסטרוקציה לקולטים.  -

 דות ובידוד, אביזרים, משאבה, מיכל התפשטות. עבו -

 תרמוסטט דיפרנציאלי.  -

 מערכת תפקוד, והחשמל.  -

 כוון.  הנ"ל למערכת מושלמת , הפעלה ויסות,הרכבת כל  -

 שנים.  8-אחריות ל -

 תקנים. ישור מכון הת אקבל -
 

 הערה כללית:. יא
מותאם בדיוק למתכוון    ידו אינו  -תכנון, במידה והציוד המסופק עלציע שינויים בהקבלן רשאי לה

 כאן.
 ה יחייב . שינויים אלה יוגשו בצורת תוכניות מפורטות לאישור המתכנן, ורק אישור ז

  מון אזעקה ותקלה, פע  פעולה לכל מנועתנעים, ההגנות, נורות תקלה ולוח החשמל יכלול את כל המ
ר להחלפה אוטומטית  ת מתח, מגון יתרות זרם, וכמו כן סדוגנה נגד עלית ונפילעם כיבוי השתקה, ה

 בין המשאבות התורניות. 
 ן. אינסטלצייה חשמלית בן כל מרכיבי המערכת תותקן ע"י הקבל

ה, וחברת  החשמל של המבנ  , ויבנה בהתאם לדרישות מהנדסהלוח יהיה במבנה אטום למים ולאבק
 חשמל. ה

הבין והמע -המפרט  ,  משרדי  הישראלי  והתקן  אישור  ודכן  לקבלת  אחראי  הקבלן  כן  בודק  כמו 
 מוסמך למערכת החשמל. 

 
 י.ב בדיקות ע"י מעבדה מוסמכת :

 . 1205י ת.י. קני תברואה באמצעות מעבדה מוסמכת לפ על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקות של מת
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 ם:מוני מי 07.23
 שי: מונה מים רא

ית נשר, כולל כל  ות מחלקת המים של עירי ונה מים ראשי לפי הנחי יהיה מ למגרש 
 והברזים הדרושים בגודל מתאים, הכל לפי התכניות ולפי דרישות העירייה.האביזרים  

 ת עיריית נשר. כמובן מונים דירתיים. הכל לפי הנחיולבניינים יהיו מוני מים משניים, ו
 : מונים דירתיים
חוזר וצינור מקשר, -אל יתוק,רזי נב 2ונה מים דירתי כולל  צע הכנה למבכל דירה תבו

וק משותף לכל קומה. סוג הברזים, סוגי הכנות לקריאה מרוכזת כמו כן יהיה ברז נית
 וכו' בהתאם לדרישות עיריית נשר.

 
 ט מתקני שאיבת ניקוז במרתף: פירו 07.24
 לקמן:לפי הפירוט כד מערכות שאיבת ניקוז 2יותקנו בחניון  
, המשאבות בנויות  מ"מ לפחות 80מעבר חופשי צפה כולל שתי משאבות עם וז רלניק 

 בד מיציקת ברזל והגנה טרמית בסלילי המנוע כנגד עומס יתר והתחממות. במבנה כ
או שווה ערך   A.B.S": "לוברה" או "המשאבות תהיינה מאחת התוצרות הבאות

עם מכסאות לפי פרטים  200י מבטון שאיבה תקני עשו אושר. המתקן יותקן בתוך בור מ
טיבות ברצפה עם חיווט  מתקן שאיבה יותקן רגש ר רו על ידי המתכנן. ליד כלשיאוש

 ללוח בקרה מרכזית ולביפר של איש אחזקה. 
התקין קו מילוי מים אוטומטי שימלא  כדי לגרום להפעלת המשאבות מידי פעם יש ל

ל קו המים למילוי, כולל  שיותקן ע 1/2שמלי בקוטר "ת בור השאיבה על ידי שסתום חא
 עם בשבוע. , ויופעל על ידי טיימר פ מז"ח

ילוי של מערכת זו, כמו מערכת חיישן הרטיבות יכללו במחיר מתקן  מערכת החשמל מ
 החשמל של החדר. 

 
 נתוני המשאבות: 07.24.01

 ראה תוכניות.
 בה: מתקן השאי  07.24.02

 אים: למשאבות את הב  מתקן השאיבה יכלול בנוסף
  10פלדה מגולבנת עם כושר הרמה פי  ויה מטר עש 10ת הרמה באורך שרשר אספקת

, כולל וו הרמה מגולוון. המשאבות תהיינה מותאמות למי הניקוז.  ממשקל המשאבה
וז. מטר מותאם לעבודה בביוב ו/או ניק 10באופן אינטגרלי יסופק כבל חשמלי באורך 

ה תרמית,  הרץ ומצויד בהגנ 50ט  וול 400 פאזות IP68  3  המנוע יהיה אטום לחלוטין
 ה נגד רטיבות.  לחות והגנ

 סל"ד .  1450סל"ד או  2900-תהיה מותאמת לעבודה בנקודת העבודה של המשאבות 
י המשאבה יהיו עשויים  המשאבות יהיו טבולות להתקנה בבור רטוב או יבש. כל חלק

יל או  עים פס מובטי לחיבור באמצהמשאבה תסופק עם סידור אוטומיציקת ברזל.  
קוי בתחתית המשאבה עם פתח ני דה על בטון וכן קשת יניקהלחילופין עם בסיס להעמ

 מברזל יציקה. 
האביזרים סביב המשאבות יכללו שני שסתומים אל חוזרים, שני מגופים רבע סיבוב  

ברות  צינור סניקה ו "גמל" לפי התחעוקף עם מגוף, שסתום שחרור אוויר  מעבר מלא
ללוח.  בטון לפני היציקה ושרוול התקנת שרוולי צינור היציאה ב, וכמו כן לשוחת חוץ

ללא תפר. קו הסניקה בקרקע יהיה מפלסטיק דגם  40נים סקדיול  הצנורות יהיו מגולב 
PE100 40יהיה מגולבן סקדיול   -ישיותקנו בחפיקה עם ריפוד חול. אם גלו. 

 לוח חשמל ופיקוד:  07.24.03
 : דרוניקס או ש"ע מאושר ויכללודי חברת היק על ימת המסופיהיו דוג

קסי קלוי בתנור וברמת  במבנה מתכת צבוע אפו  HYD10025/LHGלוח חשמל דגם 
 . IP68אטימה  

ות דגם  הלוח מיודע להפעיל זוג משאבות טבולות לביוב ומצויד בבקר פעולת משאב
LHGל משאבה, מגעיםם להפעלה אוטומטית וידנית לכ, מפסק זרם ראשי, מפסיקי  

יצוני ופס  דים לחיבור ללוח התראות ח ולה ותקלה של כל משאבה המיועיבשים לפע
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אביזרי פיקוד, לחיבור הזנה ראשית ולחיבור המשאבות. הלוח יסופק מהדקים לחיבור 
 : LGHמצופים חשמליים. בקר המשאבות  4
, החלפת הפעלה והפסקת פעולת המשאיות  קר המותקן בתוך לוח החשמל אחראי עלהב

פעולה בעת תקלה במשאבה  ביניהן, הכנסת משאבה שנייה ל אוטומטית  תורנות
יוב כבד המחייב פעולה של שתי המשאבות יחדיו.  אשונה או במקרה של עומס בהר

וטומטי, מצב הפסק הבקר מצויד במפסק בורר בעל שלושה מצבים לכל משאבה: מצב א
 ד. וי המשאבות בלבהידני הוא קפיצי ומיועד לניס ומצב ידני. המצב  

כל זמן שהבקר במצב "בקר פועל" המהבהבת   ות שתי נוריות: נוריתבה קיימ לכל משא
ת "משאבה שנייה" הנדלקת בכל פכם שמשאבה שנייה נכנסת לפעולה. בתוך תקין ונורי

 ימרים(:הבקר עצמו מצויים שני ממסרי זמן )טי
ועל  ראשונה לעבודה  שר להשוות את כניסת המשאבה השניות המאפ 0-10טיימר   א. 

ות שתי  יכול להיגרם במידה וקיימ  למנוע "רטט" של המשאבות אשר ידי כך
 ת משי. נקודות הפעלה קרובו

דקות המאפשר לצרף משאבה שנייה לעזרת המשאבה התורנית   0.2-5טיימר   ב. 
 במקרה של עומס ביוב גבוה. 

 בקרת גובה הנוזל: 
ה תחתון  מצוף הדממ  -1מליים: מצוף מצופים חש 4ל נעשית באמצעות בקרת גובה הנוז

המפעיל את   1מעל מצוף מצוף הנמצא  -2אבות. מצוףהמפסיק את פעולת המש
, מפעיל את המשאבה השנייה  2מצוף הנמצא מעל מצוף   -3ה התורנית. מצוףהמשאב

  3צוף מצוף גלישה הנמצא מעל מ -4מצוף   ומדליק נורית " משאבה משנית פועלת"
 ההתראות.   ומיועד להפעיל את מגעי

 וח:ת הלפעול
ר למספר שניות. הבקר וח , תשלקנה כל נוריות הבקה ראשונית: עם הכנת מתח לל על הפ

את עצמו ולאחר שיימצא שהכל תקין תישאר רק נורית " בקר פועל" מהבהבת.  יבדוק
. לאחר מכן  ת המשאבות במצב ידני לצורך בדיקהלאחר שהמערכת נבדקה יש להפעיל א

 שהבקר יהיה מוכן לפעולה.  מטי על מנתסקים למצב אוטויש להעביר את המפ
שאבות תעבודנה  ת המשאבות : בכל הפעלה תכנס לעבודה משאבה אחרת והמולפע

 לסירוגין . 
נמצאת במצב הפסק,  במידה וקיימת תקלה במשאבה התורנית או אחת המשאבות 

 יד המשאבה השנייה לעבודה. תיכנס מ 
( מופעלת 2למצוף )ולה ומגיע שר מפלס המים עהמשאבות נעשית באופן הבא: כאפעולת 

 ת הבאות:לעבודה באחת משלוש האפשרויורנית. המשאבה השניה תכנס המשאבה התו

 . 3מפלס המים ממשיך לעלות ומגיע למצוף  -

ית עובדת זמן  ( אולם המשאבה התורנ3מפלס המים עדיין לא הגיע למצוף ) -
 ות. דק 5-.0ון בין נו יורד. משך הזמן ניתן לכיוארוך ומפלס המים אי 

 נה נמצאת בתקלה. הראשו המשאבה -
חת למצוף  בה או המשאבות תופסק רק עם ירידת מפלס הנוזל מתהמשא פעולת 

 . 1התחתון
המסמן את גובה הגלישה תחדלק מנורת  4במידה ומפלס הנוזל יעלה עד למצוף העליון  

ופר התרעה למהדק בלוח המיועד להתחבר לצ, זמזם הגלישה יופעל ויוכנס מתח התרעה
 ני. חיצו

 :  וכיווןהפעלה 
ה יעשו ת המערכת כולל הוראות תפעול ואחזק ון בקר הגובה ומסירהפעלה ראשונית, כיו

 בשטח באחירות יצרן הלוח והמשאבות. 
 ור לעיל:מערכת חשמל ובקרה עבור בורות שאיבה תכלול נוסף לאמ .042407.
במשך זמן  בות לא הופעלו  נמוכה לכל משאבה במידה והמשאטסט אוטומטי בתדירות  -
 רוך.א
 בה. התקלות האחונות בכל משאזיכרון המכיל את חמש  -
 באופן שוטף:   לוח תצוגה דיגטלי המראה -
 לוחץ יציאה מכל משאבה. -
 מהירות הסיבוב של כל משאבה. -
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 שעות עבודה מצטברות לכל משאבה.  -
 משאבה פועלת/ לא פועלת. -
 ה בתקלה. משאב -
ת,  דירות, משאבה פועלת/ לא פועלל : לחץ, תוצאת סינגלים שמגעים המאפשרים ה -

 .למערכת איסוף נתונים או תצוגה נפרדת ומשאבה בתקלה
 חיבור לבקרה חיצונית. -

 הכל צריך להגיע ללוח בקרה מרכזי כפי שיפורט בנפרד להלן. 
 עם קבלן מתח נמוך.  התראות ללוח הבקרה המרכזי בתיאוםחייב בהעברת הקבלן  

 
 כת תברואה:קנה מער דיקת התב 07.25

 כללי:  07.25.01
ים  לדרישות התקנבהתקנת מתקני תברואה, בהתאם   טיב המלאכה בודקים את -

 שבסדרה זו, ולפי כללי המקצוע.
דיקות בודקים את המתקן בהתאם להסכם בין הצדדים , בדיקה מדגמית ובמספר ב -

 ומורכבתו. מוסכם ומותאם לגודל המתקן 
כוח,   ח , או הקבלן )השרבוב( או בא, או המפק בנוכחות המזמין הבדיקות ייערכו  -

 ל ידם. שהוסמך ע 
מותה או לקטעים ממנה, במועדים ובשלבים  מבצעים את הבדיקות למערכת בשל -

או בחפירות , או    הנאותים, המאפשרים את ביצוע הבדיקה ) לפני כיסוי צנרת בקירות,
 ון וכדומה(. לפני יציקות בט 

יכוסו , אלא  הידבק בבדיקת אטימת בלחץ , לא ממנה העומדים להצנרת או קטע   -
 דקו ונמצאו מתאימים לדרישות תקן זה. לאחר שנב
 בדיקת מערכות המים הקרים והחמים:  07.25.02

 ישות התקן. בודקים את התקנת המערכות לאספקת מים קרים וחמים לפי כל הדר א. 
ת הצנרת  רך בדיקת אטימורישות התקן, תיעתאימות לכל דנמצאו המערכות מ ב. 

כפול לחץ העבודה , שבו יימצאו   1-1/2-לא יפחת מ בלחץ מים. לחץ הבדיקה 
בר )ק"ג   0-25ימוש , ובכל מקרה לא יפחת לחת הבדיקה מהמערכות כשהן בש 

 לסמ"ר(. 
ר  הופיעו בה סימני דליפה , לאח הצנרת עומדת בבדיקת האטימות כאמור, אם לא  

 שעות לפחות.  24הבדיקה הפעלת לחץ  
 ים לבדיקה, יהיו מים ראויים לשתייה. המים , המשמש  
 ור הזמני לרשת העירונית. בודקים את כל הצנרת בבניין בדיקה סופית לאחר החיב ג. 

 בדיקת מערכות הנזקים והאזור , המחסומים והמאספים: 7.25.03
נים, צינורות  רכיביה, קולט מה של התקנת המערכת על כל בודקים את ההתא א. 

 ומים וכדומה לכל דרישות התקן. אוויר, מחס
 בר. 0.25ודקים את אטימות המערכות בלחץ מים של ב ב. 

 ן או שבודקים בדיקה חלקית כל קומה בנפרד. בודקים בכל גובה הבניי 
 חיטוי:  07.25.03

משרד  בור חיטוי בהתאם לדרישות כל צנרת המים, אביזרים, מיתקנים ומאגרים תע
 ללא תשלום נוסף.  הבריאות 
 הדרישות:פירוט  

 ריקון מאגרים.  . 1
 ניקוי רצפת ודפנות המאגר במטאטא קשיח.  . 2
 .P.P.M250בריכוז מעל חיטוי המאגר בסודיום היפוכלוריד  .3
 P.P.M3לאחר השהייה שטיפה ומילוי והבאת המים לרמת מי שתייה בריכוז עד  . 4

תברואה   המפורטות בהוראות למתקנישרד הבריאות יבוצע על פי הוראות מ  החיטוי
)הל"ת( על פי חוק התכנון והבניה המחייבות ביצוע חיטוי ושטיפה של כל מערכת מי  

 התקנתה. שתייה לאחר תיקונה או 
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 מתקני חשמל , תקשורת , גילוי אש וכריזת חירום    - 08פרק 
 

   תנאים כלליים מיוחדים
 

 תאור האתר / מבנה: 00.01
 ,תקשורת  ותשתיות מתח נמוךלוי אש מתקני חשמל , גילביצוע  זה זה מתייחס מכרז/חו
 מבנה צופי גבעתיים .  הקמת סגרת  מבמאוד 

 
 בצוע לפי מפרטים ותקנים 00.2

, שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית של  -08העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות חשמל
ק  מים(, לפי חום זרים מתאידרו לפי תקנימשהב"ט ומשרד הבנוי והשכון, לפי תקן ישראל )ובהע

ן תבוצע העבודה בהתאם לדרישות חברת החשמל,  כ-מו החשמל ובהתאם למפרט מיוחד זה. כ
 מכבי אש והוראות המפקח. הנחיות 

 
 העדיפויות של המסמכים לצרכי בצוע  00.3

ה  כל מסמכי המכרז יחד וכל אחד מהם לחוד מחייבים לצורך בצוע העבודה. במקרה של סתיר
 )הקודם עדיף על המאוחר(:  דיפויות כמפורטיה סדר העביניהם, יה 

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

לקבל את  בכל מקרה בו התגלתה סתירה בין המסמכים, על הקבלן להביא זאת לידיעת המפקח ו
 ד לנהוג. ותיו כיצהנחי 

 
 . 5(2סעיף ) 3210יהיה ע"פ המצויין במדף  עדיפות בין מסמכים לצורכי תשלום 00.3.1

 
 תוכניות.  00.4

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

יע על כך מיד  ודחייב הוא לה  או אי התאמה,\מקום שיגלה הקבלן סתירה ו
יידרשו לתיקון. בכל  אות שההוצ אם לא עשה כך, ישא הקבלן בכללמפקח. ב

 ק לפי תכניות מאושרות לביצוע, מהדורה אחרונה. מקרה, יעבוד הקבלן ר
 אישור לפני ביצוע  00.4.2

לפני ביצוע עבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של המפקח על התוכניות   
כל שינוי ללא אישור  לפרטי ביצוע. אין לבצע   חיות הקשורותשברשותו, וכן הנ

 המפקח. 
 תכניות כפי שבוצעו.  00.4.3

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

קבל כל  , וקבלן לא יהיחידה התכניות ומסירתם למזמין יהיה חלק ממחירי  
דת גמר. כל  בלת תעותנאי לקהתוכניות מהווה  ך. מסירת תוספת במחיר על כ

בתוכניות ביום הבצוע באישור המפקח חתום  הבצוע ירשם  שינוי מהלך 
 ומוחתם. 

.(. הקבלן  DXF. או DWGהתכניות יסופקו לקבלן  ע"ג דיסקט )קבצי   ב. 
 יעדכן את התכניות ע"ג דיסקט המתכנן. 



 מבנה צופים
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   75  

 יםמר ציוד וחו .500
 

 צרים חומרים ומו    00.5.1
לוגים, מפרטים טכניים וכל דבר אחר שידרש, שרדו קט ק למפקח במעל הקבלן יהיה לספ

לרבות דוגמאות מהאבזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן. רק לאחר קבלת אישור 
 בכתב מהמהנדס, יוכל הקבלן להתחיל בעבודת ההתקנה. 

פקח לפני  מאושרים ע"י המ  -מעולה   טיבחדשים וב על הקבלן יהיה לספק חומרים
 הקבלן על חשבונו באם ידרש. יוחלף ע"י  שלא יאושר,התקנתם. ציוד 

אישור הנ"ל לא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים 
 או תקנים. \המסופקים במתכונת אותם הדגימות, כפי שטיב זה מוגדר במפרטים ו

לתוצרת בהשלמות למפרט  ופק ויותקן בהתאם לדגם ויס  פורט להלןכל הציוד המ
 לאופיין.  ו

 מזכותו של הקבלן, לספק ציוד שווה ערך, בתנאי שאושר ע"י המפקח. 
 על מנת להסיר ספק, ציוד שווה ערך יחשב ציוד השווה מהבחינות הבאות : 

 חשמליות.  -
 מכניות.  -
 פיזיות.  -

שווה  קבלן )במידה ויוצע ציוד י ההמוצע ע"  הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד
 ערך(, תשמר למפקח. 

 
 חומרים ומוצרים     00.5.2

כל ציוד וחמרים אשר הקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים בפני פגיעה, ליכלוך, צבע, טיח,  
חומרי בנין, השפעות אקלימיות, אש וכד'. במשך העבודה וההרכבה עד למסירה הסופית.  

תהיה  י תנאי זה. הצנרת שר יגרם כתוצאה מאי מילו לציוד א נזק  על הקבלן לתקן כל
 התקנה.גירות אחרות במשך האו ס \די פקקים וי-סגורה על

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

 הבצוע  00.6
 

 התארגנות באתר העבודה והכנת לוח זמנים לבצוע  00.6.1
ר המפקח תכנית יש הקבלן לאישוים מיום תחילת העבודה יגאשר שבוע ימ מלא יאוחר  

י עבודה ואחסנה וכו'. רק לאחר אישורו בכתב כי גישה, שטח גנות באתר, כולל דרהתאר
 של המפקח, יתחיל הקבלן בהתארגנות זו. 

 הקבלן יגיש לאשורו של המפקח לוח זמנים לבצוע עבודות החשמל.  
ן  קח לדרוש מהקבלים שנקבע מראש, זכות המפבי לוח הזמנגבמקרה של פיגור בביצוע ל 

 חר, ללא תוספת תשלום.מצעי ביצוע א או כל א\בודה שלו ולהגביר את כוח הע
 פיגומים ומעברים בבנין  00.6.2

על הקבלן לספק את כל הציוד הנדרש לבצוע העבודה כגון הסולמות, הפיגומים וציוד   
ת  צריך להיות בהתאם לדרישוו. כל הציוד ההרמה הדרוש לבצוע העבודה, על חשבונ 

 וסדות לבטיחות.הרשויות והמ
 אחריות למתקנים קיימים 300.6.

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

על אופן  לקבל הוראות ו עם גילוי פגיעה במערכת קיימת, על הקבלן להודיע מיד למפקח  
 הטיפול בו. 

 בטיחות  . 400.6.
נה על  העובדים והציוד במקום, וזאת י הבטיחות הדרושים להג הקבלן ינקוט בכל אמצע 

על חשבונו וללא כל תשלום מיוחד. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה 
 ותוגש תביעה לפיצויים נגדו. 
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 נקיון בזמן ובגמר העבודה  00.6.5

ות ר ונקי לחלוטין, ולשביעתו במצב מסודיר את מקום העבודה וסביבל הקבלן להשאע 
 קום.ח במרצונו המלאה של המפק

 ביצוע תוך כדי תנועה שוטפת  00.6.6
 הקבלן יבצע את עבודתו כך שתמנענה הפרעות לתנועה השוטפת. 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים לאבטחת הבטיחות בזמן העבודה, ולמניעת  
 תו. נים הגובלים בתחום עבוד, עובדים ושכלתנועת הולכי רגל, רכביםרעות ותקלות פה

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל, ותמורתן תיכלל                   
 במחירי היחידה עם הסעיפים השונים.                  

 
                מים וחשמל  00.6.7

 א תשלום, אולם  העבודה יסופקו לקבלן לל ים לביצוערושהמים והחשמל הד
ם למקום העבודה יעשו על חשבון הקבלן  המים והחשמל והבאתתחברות אל מקורות הה

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

מוטלת האחריות החשמל ועל הקבלן  ראי על כל הפסקות המים ו א יהיה אחן להמזמי
 נו לאספקה עצמית. מים, על חשבומראש סידורים מתאי  לבצע

 
 מסירת העבודה  00.7
 

 בקורת המתקן  00.7.1
. הקבלן יספק לבודק כל מכשיר ואמצעי  בודק פרטיהקבלן יזמין ויתאם בקורת של  

 וסף. ם נ בדיקה ע"פ דרישתו, ללא כל תשלו
 סירה למזמין הכנת המתקן המושלם למ 200.7.

 ן לבצע את הפעולות הבאות: ת המזמין על הקבלמסירת המתקן לרשוני לפ 
 בדיקת הידוק חבורי חשמל בלוחות וחיזוק ברגים במידת הצורך.  א. 
 וולט.  500בדיקת בידוד של המתקן ע"י מגר  ב. 
  בדיקת רציפות הארקה של המתקן ע"י אוממטר.  ג. 
 כלול את כל השקעים. הבדיקה ת  
 . ותות התרמיות והמגנטיכוונון כל ההגנ ד. 
 בדיקת נכונות השלוט.  ה. 
 הזמנת הבקורות והתשלום עבורן.  ו. 
 סיוע לבודק המוסמך בבצוע הבקורת.  ז. 
 הכנסת מתח בלוחות.  ח. 
 בדיקת איזון פאזות.  ט. 
 בדיקת כיול מכשירי המדידה והבקרה.  י. 
 ים. ( בשלוש העתק AS MADEכפי שבוצע בפועל ) כניות המתקןתהכנת  יא. 

כמפורט והקבלן יבצע על חשבונו את כל התקונים שידרשו   יבוצעו ע"י הקבלןכל הפעולות הנ"ל  
 בבדיקות השונות וכן ישא בהוצאות בדיקה נוספת אם תידרש.

 כל הפעולות הנ"ל יעשו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח. 
 בחתימתו. דיקות הנ"ל שימסר למפקח הפעולות והב להקבלן יכין דו"ח על כ

 מסירה למזמין  7.300.
 בקורת ע"י הבודק תיערך קבלה סופית של המתקן ע"י המפקח.  בצוע  לאחר 
 הקבלן יבצע את כל התיקונים וההשלמות שידרשו בעת קבלת המתקן.  
בדק  י כ במידה ויהיה צורך בבקורת קבלה נוספת, לפני זימונה, יתחייב הקבלן בכתב 

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

 תעריף משרדי ממשלה. 
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 רלונטיים תקנים ישראלייםרשימת 
 

 שם התקן מס' תקן מס'
 יקות  ת כלליות ובדומנורות : דריש 1חלק   20ת"י  1
 ות  למטרות כללי ורות קבועות מנורות : מנ 2.1חלק   20ת"י  2
 מנורות : מנורות גומחה  2.2חלק   20ת"י  3
 מנורות : מנורות חצפה    2.5חלק   20ת"י  4
 מנורות : מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות נימת להט   2.6חלק   20ת"י  5
 ה ולשימושים דומים  לברכות שחיי תמנורות : מנורו 2.18חלק   20ת"י  6
 י אווירמנורות: מנורות למובל  2.19חלק   20"י ת 7
 מנורות : מנורה לתאורת חירום    2.22חלק   20ת"י  8
 מנורות : מערכות תאורה למתח נמוך מאד לנורות נימה     2.23חלק   20ת"י  9
 מוגבלת    מנורות : מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים 2.24חלק   20ת"י  10
 ולים ומרפאות  בתי חם של ימוש באתרים רפואיי: מנורות לש  מנורות   2.25חלק   20ת"י  11
 מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות חשמליות     1חלק   24ת"י  12
 מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות הידראוליות    2חלק   24ת"י  13
 שירות חשמליות שא : מעליות ממעליות נוסעים ומעליות    3חלק   24ת"י  14
 וי אדם: מעליות משא ללא ליו ות נוסעים ומעליות משאלי מע   5חלק   24ת"י  15
 אמפר   16תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים עד     32ת"י  16
מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים   33ת"י  17

 דומים  
קבועים  במתקני חשמל ים לשימוש בבתי מגורים ומפסקים חשמלי  2.1חלק   33ת"י  18

 לקטרונייםדומים : מפסקים א
 התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים  על חלקיו   62ת"י  19
 תיבות חיבורים למתקני חשמל : תיבות פלסטיק     145ת"י  20
 ליות ודרישות בטיחות  : דרישות כל  תנטלים לשפופרות פלואורניו    1חלק  397ת"י  21
 ות פעולה  לואורניות : דרישנטלים לשפופרות פ    1.1ק חל 397ת"י  22
 צינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה ללא בידוד למתקני חשמל  444ת"י  23
וולט :   1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד    473ת"י  23

 דרישות כלליות  
:  וולט  1000ים למתח נומינלי עד וליכים מבודדכבלים , פתילים ומ   1לק ח  473ת"י  24

 מוליכים מבודדים פוליויניל כלורי ) כינוי ט (  
וולט:   1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד    2חלק  473ת"י  25

  ( מוליכים גמישים מבודדים פוליויניל כלורי )כינוי ט גמיש
  וולט: 1000ים למתח נומינלי עד וליכים מבודדכבלים , פתילים ומ 3חלק  473ת"י  26

 מוליכים גמישים מבודדים פוליויניל כלורי ) כינוי טט ( 
וולט:   1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד    4חלק  473ת"י  27

 כבלי גשר מבודדים פוליויניל כלורי ) כינוי טטר ( 
ולט:  ו  1000למתח נומינלי עד  יכים מבודדיםכבלים , פתילים ומול 5ק חל 473ת"י  28

 ים עגולים מבודדים בפוליויניל כלורי )כינוי טנט ( כבל
וולט:   1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד  6חלק  473ת"י  29

 פט (  פתילים גמישים שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי )כינוי
וולט:   1000ד מבודדים למתח נומינלי ע  לים ומוליכיםכבלים , פתי   7חלק  473 ת"י 30

 פתילים עגולים או שטוחים מבודדים בפוליויניל כלורי )כינוי פטט ( 
וולט:   1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד    8חלק  473ת"י  31

 ורי )כינוי פטטכ( פוליויניל כלבפתילים עגולים או שטוחים מבודדים 
וולט:   1000ד מבודדים למתח נומינלי ע  כבלים , פתילים ומוליכים 9חלק  473י ת" 32

 פתילים עגולים מבודדים בגומי דק ) כינוי פגג (
וולט:   1000כבלים , פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד  10חלק  473ת"י  33

 פגגכ (   עבה ) כינוי יפתילים עגולים מבודדים בגומ
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ביוב , ניקוז  מערכות מים ,  ים לתאי בקרה :רות טרומי מכסים ותק 1 חלק 489ת"י  34
 ותיול 

 שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי     520ת"י  35
נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת : דרישות בטיחות ודרישות   2חלק  520ת"י  36

 פעולה  
 וולט   1000עד בפוליויניל כלורי למתח  עיים מבודדיםק כבלים תת קר 547ת"י  37
 מגעונים  644ת"י  38
חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה : חוליות גליליות מבטון לא   1חלק  658ת"י  39

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

 מזוין 
 צינורות פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים  728ת"י  41
מתקנים  ה מפני זרם יתר , לומטיים זעירים להגנ ם אוטמפסקי 745"י ת 42

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

 לשימוש ביתי ולשימושים דומים : דרישות כלליות 
  832ת"י   44

 12.חלק 
זרם יתר והמיועד  ב הגנה מפני הפועל בזרם דלף ללא שילומפסק מגן 
: חלות הדרישות הכלליות על  ביתי ולשימושים דומים לשימוש 

 המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה 
מובלים ואבזריהם לכבלים ומוליכים מבודדים להתקנות תת  858ת"י  45

קשית  בעלי דופן מ PVCקרקעיות של קווי חשמל ותקשורת : מובלי 
 ואבזריהם  

 םאי בטיחות מבדלידלים ושנ שנאים מב 899ת"י  46
מפסק מגן הפועל בזרם דלף ובזרם יתר לשימוש ביתי ולשימושים   1חלק   1038ת"י  47

 דומים : דרישות כלליות 
מפסק מגן הפועל בזרם דלף ובזרם יתר לשימוש ביתי ולשימושים   2.1חלק   1038ת"י  48

אינה תלויה  כלליות על מפסק שפעולתו ות הדרישות הל דומים : ח
 מתח הזינה ב

 קבלי כוח  1058ת"י  49
תקעים , בתי תקע ומערכות חיבור לשימוש   1109ת"י  50

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

 וטלוויזיה  
 טלפון עות למכשירי  גמ  4תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר  1חלק   1154ת"י  52
 תמגעות לתקשור  6קצה : מחבר  תקע לציוד תקעים ובתי 2חלק   1154ת"י  53
  100מגעות , לתקשורת עד  8תקעים ובתי תקע לציוד קצה : מחבר  3חלק   1154ת"י  54

 מגאהרץ 
כבלים לתדר שמע : כבלים למיתקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה   1155ת"י  55

 לורי כעשויים פוליויניל 
 , הפועלות בלחץ גבוה ות אדי נתרן נורות פריקה : נור 1166 ת"י 56
 נטלים לנורות פריקה ) למעט נורות פלואורניות (    1169ת"י  57
 מערכות גילוי אש : גלאי עשן למערכות גילוי אש   1חלק   1220ת"י  58
 מערכות גילוי אש : יחידות בקרה   2חלק   1220ת"י  59
 ות  ודרישות כלליילוי אש : הוראות התקנה  מערכות ג    3 קחל  1220ת"י  60
 מערכות גילוי אש : גלאי חום    4חלק   1220ת"י  61
 מערכות גילוי אש : התקני הפעלה ידניים    6חלק   1220ת"י  62
 מערכות גילוי אש : התקנים להתרעת שמע     10חלק   1220ת"י  63
 זוקה  חמערכות גילוי אש : ת     11חלק  1220ת"י  64
ם  בזריחשמל : אבזרי פלסטיק וא נורות למתקניאבזרי חיבור לצי   1280י ת" 65

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

 מערכות אזעקה לגילוי פריצות : הוראות התקנה לבתי עסק    2חלק   1337ת"י  67
 קדי בקרה  זעקה לגילוי פריצות : מומערכות א   3 קחל  1337ת"י  68
 קה לגילוי פריצות : גלאים ת אזע מערכו   5חלק   1337ת"י  69
 מערכות אזעקה לגילוי פריצות : יחידות בקרה לדירות מגורים    6חלק   1337ת"י  70
מובלי פלסטיק למתקני חשמל , טלקומוניקציה ואלקטרוניקה :   1חלק   1381ת"י  71

: דרישות   ף של כבלים להתקנות חשמלהעברת ולסינול מערכות 
 ליות  כל

מובלי פלסטיק למתקני חשמל , טלקומוניקציה ואלקטרוניקה :   2.1חלק   1381ת"י  72
מערכות להעברת ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל : דרישות  

מערכות להעברת ולסינוף של כבלים המיועדים להרכבה   –ייחודיות 
   תעל קירות או תקרו

 ך : דרישות כלליות  קרה למתח נמולוחות מיתוג וב 1חלק   1419ת"י  73
לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך : דרישות ייחודיות למערכות סינוף     2חלק   1419ת"י  74

 של פסי צבירה ) מובלי צבירה (
ק"ו   1 -כבלי כוח מבודדים בדיאלקטרן מקשי משוחל למתח נקוב מ   1516ת"י  75

   ק"ו 30עד 
 התקנה  מערכות מתזים :  1חלק   1596ת"י  76
   ה מצופות נחושתאלקטרודות הארק    1742י "ת 77
 מערכות לכיבוי אש במים : בקרה , בדיקה ותחזוקה     1928ת"י  78
 ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים    4136ת"י  79

 מפרטים ישראליים  
 שם המפרט מס' מפרט מס'
 סטיק  ות עשויים פלבורים למתקני חשמל : לוחות ללוחות חיבתי 165"מפמ"כ   1
  –חומצה : מצברים מאווררים  –ייחים מטיפוס עופרת ים נמצבר 335מפמ"כ  2

 דרישות כלליות ושיטות בדיקה  
דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה במקומות     372מפמ"כ  3

 קה  ולוחות חל  –נגישים לאנשים לא מקצועיים 
 פון בתעלות  חול כיסוי לכבלי טל  444 מפמ"כ 4

(IEC – מית לאלקטרוטכניקהנציבות הבינלאו ) ה 
 מס' מס' התקן שם התקן

Instrument transformers IEC60044 1 
Surge arresters :Metal –oxide surge arresters without 
gaps for a.c. systems 

IEC60099-4 2 

Surge arresters :Selection and application 
recommendations 

IEC60099-5 3 

Electrical relays IEC60255 4 
Tungsten halogen lamps (non vehicle) IEC60357 5 

General requirements for enclosures for accessories for 
household and similar fixed electrical installations 

IEC60670 6 

Low-voltage switchgear and controlgear : Circuit 
breakers 

IEC60947-2 7 

Low-voltage switchgear and controlgear :Switches , 
disconnectors , switch disconnectors and fuse 

combination units 

IEC60947-3 8 

Low-voltage switchgear and controlgear : Automatic 
transfer switching equipment 

IEC60947-6 9 

Low-voltage switchgear and controlgear :Terminal 
blocks for copper conductors  

IEC60947-7-1 10 
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Low-voltage switchgear and controlgear :Protective 
conductor terminal blocks for copper conductors  

IEC60947-7-2 11 

Metal halide lamps IEC61167 12 
 : ם )ישראליים+בינלאומיים(י טבלת התקניהערה לגב

 
 יש לוודא תוקף התקנים עפ"י המהדורה האחרונה ליום הוצאת המפרט. 

 
 חתימת הקבלן:............................  תאריך........................................ 

 
 

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
 

  מתח נמוך  ת חשמלחולו      08.2
 

 כללי  2.108.
ם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו . במידה  קיימים ועוני  ות חשמל במבנהלוח

ויידרשו מספר הוספות ציוד העבודות והציוד יענו לנדרש לפי הפירוט בפרקים  
 הבאים במפרט זה .  

 
 ציוד   08.2.3

 ט: מפורמהסוגים כ  ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה  א.
   חב ים  )להתקנה ע"ג מסילה(, רומא"זים מודולרי  - A50עד לזרם 

mm17.7 :לקוטב, כושר ניתוקKA10  כושר הניתוק בלוחות המרוחקים עד . 
 )לכל הציוד(.  KA30מ' מטרנספורמטור חבה"ח יהיה  30

תרמית    OVER LOADדת פקטיים, עם יחימאמ"תים קומ   -ומעלה A63 -לזרם מ
   ישה בלבד ניתן יהיה לספקכיול )לפי דרומגנטית ניתנת ל

  KA30שר הניתוק יהיה עה(. אם לא נדרש אחרת, כו יחידה עם הגנה מגנטית קבו 
 . IN   *4 -לפחות וכיול ההגנה המגנטית יהיה ל 

 מפורטות להלן: התוצרת הציוד תהיה אחידה, מאחת  ב. 
 לגרנד או מרלין ג'רן .  וצרת  מת -ים . מא"ז1 

 לגרנד או מרלין ג'רן . רת תוצ  -אמ"תים קומפקטיים מ . 2                         
 .מפסיקי זרם מסוג מפסירקי אוויר יהיו מתוצרת לגרנד או מרלין ג'רן,  3                  

 רוניות על בסיס  עם הגנות אלקט ק"א לפחות 100 בעלי כושר ניתוק של                     
 ססור. מיקרופרו                     

 ת(, אך לא פחות  ר הנדרשים  )ללא הגנה עורפיל הציוד יעמוד בזרמי הקצ כ  ג.
 מהמצויין לעיל. 

 קומפקטיים מסוג "פקט". מפסיקים   - A63דגם המפסיקים יהיה: עד   ד.
 כמפורט לעיל.ים ללא הגנות, מאמ"ת - A63מעל 

 , ABBמילר, או שילה, או -מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר -מגענים    ה.
 . 3AC-בתנאי עבודה מליון פעולות מיתוג  3-למיועדים 

 מ"מ, תוצרת טלמכניק, או קלוקנר   22בקוטר  -רות סימון ם ונולחצני ו.
 מילר, או ברטר. 

.,  K.A.Sדמילר" דגם לה, תוצרת "ווילהרכבה ע"ג מסי קפיציים, מדגם  -מהדקים   ז.
 או "פניקס", או "לגרנד". 

,   CELSAאו   , תוצרת "ארדו",mm96*96 רחבת, במידותבעלי סקלה מו -מודדים   ח.
 .IBMאו 

לפחות, מתוצרת    KA100וזרם פריקה    V230למתח -י מתחי יתר )פורקי ברק( מגינ   ט.
ז'רן" דגם   -", או "מרלןVALVETRAB, או "פניקס" דגם "VA 280"דהאן" דגם 

P-41KA100פזיים עם בסיס לשליפה. -. המגינים יהיו חד 
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נים  פי   41או  11ליפה" סטנדרט  מגעים מחליפים ובסיס "ש  4וד יהיו עם ממסרי פק   י.
, או "סירילק", או "אומרון".  VULC4RY)עם ברגים(, מתוצרת "איזומי" דגם 

 ליל יהיו כמצויין. מתח והתנגדות הס 
   מגעים   4, עם  V230י פקוד יהיו מתוצרת "איזומי" למתח ממסר   יא.

 .VULC4RYגם  עם ברגים(, דמחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרטי  ) 
    11ע"ג בסיס שליפה סטנדרט  זרי הפקוד והבקרה מותקנים כל אבי  יב.

 פינים, חיזוק החווט בברגים )לא בהלחמה!(.  
 

 חווט     2.408.
   החווט יבוצע במוליכים קשיחים, הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים    א.

 )אופקי ואנכי בלבד(.                 
 המחובר. י של הציודם לזרם הנומינלי המכסימל וט יהיה מתאיחתך החו ב. 
"שירשור"  . לא יורשו חיבורי  אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים כל  ג.

 מאביזר לאביזר, לא מתח, לא אפס ולא פקוד מכל סוג  שהוא. 
וכדומה,  סדר הפזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי צבירה   ד.

רה יסומנו  פסי הצבי ם, כחול, סגול(. דביקים בצבעי הפזות )חו י סרטי בידודע"
 כנ"ל.  בצבעים

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

 
 סימון ושילוט   08.2.5

ביזר  כל אלהשילוט יבוצע בשלטי סנדויץ חרוטים לבן על רקע שחור, שלט נפרד   א. 
לים והן בתוך הלוח, כך  הפניותקנו שלטים, הן על   קה(.וזק בניטים )לא בהדבשיח

 הלוח פתוח, ללא הפנלים. שניתן יהיה לזהות כל אביזר, גם כאשר 
המפסיקים  השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח, מקור ומתח ההזנה, וסימון   ב.

 הראשיים. 
ה.  הפזה וכדומ במספר המעגל,  ד בתוך הלוח בנוסף לשילוט, יסומן כל כבל וכל גי ג. 

פלסטיות ממוספרות. מספור  יסומן גם באמצעות טבעות כל גיד במערכת הפיקוד 
 שיוכנו ע"י הקבלן.  ווט גידי הפיקוד יהיה לפי תכניות חי

 נמוך מאוד(. יבוצע שילוט בצבע שונה לכל רמת מתח בלוח )מתח נמוך, ומתח   ד.
 

 תכניות ייצור  08.2.6
צור  )אין להתחיל ביי  להלן התייחסות לכל האמור ייצור מפורטות, הכוללות  יגיש תכניות הקבלן  

 לפני קבלת אישור המפקח לתכניות(:
 

 . 3A, בפורמט סטנדרטי 1:10תכניות בקנ"מ   א.
התכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים,   ב.

ם  פופיהפנלים והדלתות, כל הכי יראו את מבנה תנכיות בחתך צד וכו'. התכניות 
  ופסי צבירה, סידור המהדקים וכדומה. הציוד   וההקשחות, מיקום כל

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

 מפרט הצביעה והגוון הסופי.  ד.
ונתונים  תכניות יזר, מספור ברשימה מפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם כל אב ה.

 מוכיחים את התאמתו. כניים הט
עמידות    תך פסי הצבירה וחישוב או טבלה המוכיחים את עמידותם בקצר, כולל ח ו. 

 המבדדים. 
 פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'. ז.
ת כל  התקנ על הקבלן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר, אפשרות   ח.

השילוט,   התאמת  יציאת הכבלים,וני כניסת והפקוד והבקרה, כומערכות הציוד ו
 המעגלים וציוד המיתוג לנדרש וכדומה. 



 מבנה צופים
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   82  

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

 
 תודוקנל  דחוימ טרפמ       60.80

 
  לל וכ רי חמה רשאכ , "הד וקנ"  יפל  וד דמיי -  ט"הע  וא ט"הת עקת תיב תודוקנ .א

וח החשמל ועד לנקודת הקצה,  למ  ,הנק תה גוס  לכב אוה ש ךרוא  לכב םילבכ
קופסאות הסתעפות, מהדקים, מוליכי פזות, אפס והארקה בכמות הדרושה,  

  מהלוח ועד לנקודה, כוללפזי וכן כל הנדרש -פזי או תלת-במעגל הזנה חד
לול עד  ודת ח"ק חד פאזית תה"ט תכנק כבה עבור אביזר השקע. אות ההרקופס

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

  3-"גוויס" במסגרת ל עה"ט . נקודת ח"ק מוגנת מים תכלול אביזר תה"ט
וגן מים  מ   N-4מסוג "ניסקו" דגם  או אביזר עה"ט  IP-55מים מוגנת  דוליםמו

IP-55   . 
יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא    - ' מאורנק .ב

בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות,  
או  פזי -חד  הזנהקה בכמות הדרושה, במעגל מהדקים, מוליכי פזות, אפס והאר

קופסאות ההרכבה עבור  מהלוח ועד לנקודה, כולל  פזי וכן כל הנדרש-תלת
נקודת מאור  . מפסק מכל סוג שהוא או לחצן מאור מכל סוג שהוא אביזר 

תכלול התקנה מושלמת של גוף תאורה אותו היא מזינה . התקנת גוף תאורה  
  לקיםעגל המזין וחיבורו אל החתכלול תליתו , חיבורו אל המ

 וקטיביים של המבנה .  הקונסטר
לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך  יימדדו     - ודת לחצן חרוםנק .ג

שהוא בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות,  
ואביזר מתוצרת טלמכניק בצבע אדום עם   2X1.5N2XYכבל מסוג  מהדקים, 

 זר .  וי ליד האבילזכוכית שבירה ופטיש שבירה ת
טלפון מסוג   המחיר כולל כבליימדדו לפי "נקודה", כאשר י  -  נקודת טלפון .ד

4X2X0.5  ,מארון ריכוז טלפונים ועד לנקודת  בכל אורך שהוא בכל סוג התקנה
קצה לרבות אביזר מסוג "גוויס" תה"ט או אביזר מתוצרת "ניסקו" עה"ט  

 בתכנית .   בהתאם למופיע 
צינור  מחיר כולל דדו לפי "נקודה", כאשר היימ   -   ביםנקודת תקשורת מחש .ה

 CAT6מ"מ וקופסת "גוויס" תה"ט עם כבל  23כף בעל קוטר  מסוג מרי
צינור מסוג מריכף  יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל  - נקודת טרמוסטט .ו

ט  עם חוט השחלה  מ"מ תה" 55מ"מ וקופסה עגולה בעלת קוטרנ   16בעל קוטר 
 וצע ע"י אחרים .  ט הנקודות יבבלבד . חיוו

צינור מסוג מריכף  ה", כאשר המחיר כולל  יימדדו לפי "נקוד - רמקולנקודת  .ז
 מ"מ עם חוט השחלה בלבד . חיווט הנקודות יבוצע ע"י אחרים .   16בעל קוטר 

סוג  צינור מיימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל  - נקודת מערכת פריצות .ח
וצע ע"י  בלבד . חיווט הנקודות יבם חוט השחלה מ"מ ע  16מריכף בעל קוטר  

 אחרים .  
יימדדו לפי "נקודות " , כאשר המחיר כולל צנור מריכף   – ילוי אשנקודת ג .ט

מסוכך ומתאים    2X0.8מ"מ עם כבל גילוי מסוג  16בצבע אדום בעל קוטר  
לרבות השארת לפחות  למערכת גילוי כתובתית לכל אביזר מערכת גילוי האש 

 הצינור .  בל ביציאתו ממטר כ 1.5
 

 -יים רלוונטים לנקודותתקניים ישראל
 ,  1149, ת"י 1109, ת"י 145על חלקיו, ת"י  62, ת"י 2.1חלק  33ת"י 
  ,1-3-חלקים  1154ת"י 

 
 .... ........................ חתימת הקבלן: תאריך........................................ 
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 יחודות ט עב - 09 רקפ

 
 םינפווץ ח חי ט-ותליכל ישותרד 10.09

 
להכין  ר לא יות .עתרמוקיר", "כרמית" או ש"צרת "במפעל מתו  ןכ הטיח יהיה מו 09.01.1

 . העורף  פיקוד ורישא עלב מוגן יהיה  טיח למרחב  .ובת באתרתער
 

פח  י מגן פינה מ"עבלו חיזוקי פינה  קיות ואנכיות, יקטויחות, אופכל הפינות המ 09.01.2
"ע,  ש ו" א PROTECTORת " רתוצ UV  -ב ידעמן בל P.V.C-מ  נההג נתי לוון + פמגו

 . גובה הפינהלכל אורך ו
 

צועת  חת רי הנ ה ע", תבוצע חבישיופקי ואנכ אובניה,  ןמנטי בטואלר בין יבובח 09.01.3
עם ערב אקרילי,   ספוגה בטיט צמנטיס"מ, כשהיא  15מזערי של   וחבפיברגלס בר

וג  לדא  יש  .חוץ  חיט ם ופני חלטיה הכנ לב בשע צה תבוביש הח .ורורך תפר החיבאל
 . ים לפחותת" במשך יומיבושחתרת ה" לאשפ

 
בסרגל  ק בדתיותם ונציב   םתוריוומישלוטין חוישרים לים היו חד י  יפיםם וגלקנטי 09.01.4

 .פניהמכל צד של ה
 

 X.P.M שה בעזרת רשת "מ או יותר ייעמ 10חריצים שרוחבם   וי טיח עליסכ 09.01.5
 . לליהכ  טט במפררופמכיץ החר  ידציי משנ ת וברע ת מגולוונ

 
ובאופן    פוליםהשי עלמ ו אופקייהיה בקם שיפולי הריצוף  גמר טיח במפגש ע 09.01.6

 . ם מפני הטיחאורכלכל ווה  בלטו במידה ש יהשיפולים ש
 

ות  תכנן והדוגמא מהשונים לפי דרישת אות לסוגי הטיח הגמל הכנת דוהמחיר כול 09.01.7
 . 'מ 2X2  חותלפ של ת וינה במידתהי

 
ול  כל  -ם רטובים קירות חדריתונה( תבוצע על חתט  )התזת צמנ בצהרשכבת ה 09.01.8

 . וייפ החבמחיר 
 

 חדיםה מיומדיד יאופנ 20.09
 : רט להלןגם את כל המפודה כוללים מחירי היחי 
 . יםפוגלי  םבחשפיטיח  .א
 . ל ובשיפועעוג במ  םוישי .ב
ה  גוב ול אורך  ות,לככיאנהו  יותפקהאו הפינות פינות כמפורט לעיל בכל   וקזיח ג.

מקום   לבכו,גליפים,לחשפי פתחים יח חוץ,לרבות מסביב ובט  פנים הפינה,בטיח
 שידרש.

 . מגולוונת כמפורט לעיל  X.P.Mעות פיברגלס ורשת צור .ד
 שונים וכיו"ב(  םאביזריי חלונות, נ במל ים,ם סניטרי ים )כלם שוניטיח ליד אלמנטי .ה
 . וחהמת רשת  ברצועת  שונותה ותכרעבמ  יהטלצצי אינסכיסוי חרי .ו
 פנים.   כבת הרבצה על גבי אלמנטי בטון כהכנה לטיחיש .ז
  דדת בנפרדמננה נואי  צועהת ביות מחייבים אאו התכני ו/  שר המפרטעבודה אל כ .ח

 . יותתב הכמובסעיפי כ
 
 
 



 מבנה צופים
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   84  

 צוף וחיפוי עבודות רי - 10ק פר
 
 כללי  10.10

 
רת  יח ות ולפי במויהכ בש בכתדרלנ םהתאה ביהי  םייו יפח/חים ריא/ותהמרצפ סוג  10.01.1

 . חהמפק
מבחינת   רשיםדקנים הנהת  קה ובכלחל יעת המנל 2279ים יעמדו בת"י ריצופכל ה 
  ום יהיהאריחי .כו'וריות ו ידות למישהמ , סטיה מת בשחיקהעמידווזק, ספיגות,  ח

 . תו התקןמסומנים ב
  רם ואישושוניי היפו חהו  ףצוהרי מסוגי כתב של כל יצרןב ורש לספק אי ןבל הק על 
ל סוג  ש התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו ואן התקנים וכמ
 .יםנדרש התקנים הבכל   הספציפי  צוף/חיפויריה
  
  צורשל הי סדרה אחידהקפיד על לה  יש .זההתהיה   חיםארי/מרצפות ת כל הידמ 10.01.2
דרות  ס בברעל ין א ם,י ל ים גדולמה או בחללש ומהבק  לכל אזור (יצורתאריך י )

מיין  ל יש  .אריחים/גוון אחיד לכל המרצפות על  פידק היש ל .יחרא תוואשונות ל
גודל,  ימה בשל ה מתאמרצפת שאינ כל  וף ולסלקהריצ  י ביצועות לפנמרצפה את
   .פגם  או וון ג

 
   .חיות המפקחפי הנ התכניות או ללפי   -ת האריחים  צורת הנח 10.01.3

 
   .הריצוף ה לפנייצטלס נאיול חשמ  ן צנרתיש לבט 10.01.4

 
ף,  ותיים הריציספלסים, מ ין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרשב רבבמע 10.01.5

 . ן היטבמ"מ מעוג 40/4שטוח  םלומיניוו אא /ו יתן פליזבזו  אה אחרת,הור רבהעד
 

 באות:אלטרנטיבות הריצופים יבוצעו בה 10.01.6
  מדה ו,חשבונ, על לןקבה  עיבצך ורצהבמידת   .רה ע"ג הבטוןשיה יבהדבק .א

  .עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה שפכטל ולסת ו/אמתפ
סף  עם מוס"מ, נטול סיד  2בעובי  טיט  +  ומסוםאו ס יוצב מ  ע"ג חול .ב

   .ק"ג למ"ק 200 -רובת מנט בתעתכולת הצ .תת העבידולהגדל
  30-ב ן בטו קה ע"גבהדב  הריצוף וצעב י (ם נמוכיםי)אזור ם רטובים דריבח .ג

)הכלול במחיר   לליכהמפרט בהתאם ל מהי וסף לאטעם מלק  מוח
 . היחידה(

חירי  ללא שינוי במ,  פקח באתרת המ ום להורא א בהתטיבות האלטרנום תח 
 . היחידה

 
צורות  ונים וים, שילוב גות דגש ף והחיפוי כוללות הריצושעבודו גש בזאתודמ 10.01.7

   .באתרמפקח ת החיו נ הי נפל לפי התוכניות ולהכה,  מדווכ
 

  . אימים לפני הנחיות המפקחת מ  בצע שיפועיםן לל על הקב 10.01.8
 

ים  לול אריחשר יכדוגמה, אמשטח למראש  קחהמפ ר ש לאישוין להגהקבל על  10.01.9
   .שהוא סוג  ם מכליפוליוש
 האישור יכלול את:   
   .יםהאריחסוג  .א
  וכל  רובהוע, הביצת ה טיש  ,םהכנת התשתית, החומריל: ל כו, הביצועאופן   .ב

   .דהעבוהיצוע  לב ש רוהד
לק  ח ויהווה  עד לריצוף מקום המיו ב מ"ר לפחות 12יהיה בשטח וגמא  ד להמשטח  
   .דת לביצועמיועהעבודה המ

 
ח בכתב על המפק שנים מיום אישור 10של   לתקופה ריות בכתבן יתן אחבל הק10.01.10

,  טקיוהפר  השלמת ום מת  םישנ שיעמיד ערבות למשך שלוף  אן הקבל .דהר העבוגמ
ם  ע והחומריצוריות תכלול את כל מרכיבי הביחאה .ות הריצוףבודעותו על לאחרי 
האחריות   .י המליטהוחומר , האריחים  שקיםטיפול במה והח ודות הנב כגון: ע

  בונו, את על חש הקבלן יתקן,  .ט זהוד הכלולים במפרבי התפק כל מרכיתכלול את 
  ליוכקון התי .יןזממה טעם מחה מ מו  של תע ד תוע כפגום עפ"י חוקב שיטח שה
   . מסוים או בשטח כולו באזור ף וצילול החלפת הר לכ
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ודעה  משלוח הה מועד ימי לוח מ 10ך תוקונים ע תיצרגן ולבאתתחייב לה הקבלן מ  
של   ל דעתוה, עפ"י שיקוחמור  ת במקרה של תקלהשעו 48 או תוך וי פגמיםלי געל 

   .חהמפק
 
 פים צומר   םהגנה על שטחי11.01.10

ו/או  וחות גבס באמצעות ל  תומפני כל פגיע ים פים מרוצמשטח עלן  גהלן ל על הקב 
נה ו/או  ת במב כל העבודו לגמרניהם עד  ם בייי מודבקלל קרטון ג הגנה מגלית שכב

  ום, אולם בכלת תשל ח וזאת ללא תוספ"י המפקתאושר עאחרת שנה  הג כל שיטת
 . תפוצבמר הבלעדי לכל פגיעה  אי אחרה ו קבלן הינמצב ה

 
 ב הכמויות כוללים פחת וד המצויינים בכתס מחירי היבזאת שמודגש 10.01.12

 
 צלןורניט פריחי גר בא ףריצו 20.10

 
וון לפי  ( בג2)  314י "בת 4טבלה ג א' לפי סוהוראה אחרת יהיו האריחים מעדר  בהי 10.02.1

 . פקחת המ בחיר
 

  דוגמאות ב בחשבון שילועל הקבלן לקחת  .לתכניות התאםים ב אריחהנחת הצורת  10.02.2
 . תובהתאם לתכני  מדויקיםים כ תוחי לרבותוחדות מי

 
"  770מר  "פלסטוכרמית" ו/או " של "100יש ופר גמ "סוג מס  ה יהיהקבהטיט להד 10.02.3

ט( של   הצמנ מכמות 15%) 460( +לטקס  1:2)  ול:צמנטחאו טיט מ /רמוקיר" ו"תשל 
   .קחשור המפש"ע באיאו  "תגיוולונגב טכנ"
  ו" ו/א"כרמית" של 181יט ט ר ופס סוג "יהיה מצב חול מיו  גט להדבקה ע"הטי 

  15%) 460+לטקס ( 1:2:צמנט ) ט מחולטי אוו/מוקיר" רתופר" של "ת סופייצ"ר
   .המפקחשור יש"ע בא  ולוגיות" א"נגב טכנול מכמות הצמנט( ש

 
 ה ים להדבק האריח הכנת  4.20.10

שטוף  לש י .הדבקהלם המיועדים את האריחים מראש ה מכיניק ההדבצוע לפני בי 
קות  באאבק או את ה אתיר להס במברשת כדי במים ולשפשף  יחאר הת גב א

  .בניתבתעשויים בכבישה   םתעשייתיייחים הסבר: אר  .חיגב הארץ" מולה"חי 
באבקה   צרניםשים הי תמית, משן התבנמ אריחההיר של ילוץ מרך חלצו
ב  ל גגדולות ע צאת בכמויותה זו, כשהיא נמבקא .משל( ל טלקגון ה" )כמחליק"

להסירה,    אריח, וישב הוג  בק הד ןר שבי משמעותית לקשה מיד בה יע רח, מפהארי
   .דבקההה ני לפ
   .בידה קלות שכן ניתן לנגבקה, ניכרת בהמצאות האב  
רת מטלית  זלשפשף בעפחות , או לחגב הארייטב את  הטוף  שה, יש לת להסירמנ על 

  תלהיו ם הלוחותיכבקה צרידבזמן הה .יאדבק כל שהם שכבת ני יישופה, ל רטוב
עדות  המיו ת הניצבותו אול גם את הפ כל י יםיח ראניקוי ה .ק ויבשיםמאבם  ייקנ
 . ה(ובה או כוחלי המישקים )רקלוט את מילול

 
 טובים ומקלחות דרים רף בחריצו 5.20.01

כיוון  לרצף בשיפוע ל  יש .ל לעי   05רק רט בפכמפו בת איטוםאחר שכל  הריצוף יעשה 
הכניסה ובאזור  לדלת   תמתח  פליז  דה עם פסרפ לבצע ה  שהרצפה, יום מחס
פי  ת השיפועים לבכדי לבצע א .יות האדריכלותתוכנחת ובהתאם ל ר למקלגדהמו

 . חיר היחידהים, הכלולים במלבצע חיתוכים אלכסוני  תוכניות האדריכלות יש
 
 מילוי מישקים  6.20.01

  3ם ל מישקיעם שמירה ם עבהתאם לכל התקנים הנדרשיתהיה ת הריצוף  הנח 
ובה  ול רם בחומר כיחממולאי ו המישקים יהי  .ניותם תוכתאבה וא  חותלפ  מ"מ

גש עם  עד שתיפ -עומק החדרת ה"רובה"  .ו ש"ע" א MAPEIרת "אפוקסי תוצ
   .מ"מ 6ולפחות   הדבק שחדר למישק

אין   .בגוון המוזמןצרן, כן מראש ע"י הי, מו מילוי מישקים בחומר משנדרש להשת 
 . חטט, בשגמנן או פיש במגוו תר ולהשתמלאל

 .מ"מ 10ומק והדבק הקשוי לעולת  שקים את הפססלק מהמיילוי המישקים יש ללפני מ 
 .הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי 
יש  ,  ריכלותות האדניו בהתאם לתוכ לפחות ו/א מ'  6.0/6.0של  טחים גדולים שב 

עזרת  המפקח ביקבע ע"י י שמ"מ ו/או כפ  10-8 -וחב כשקי התפשטות ברלבצע מי
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קום  ל מיהתכנון ש  .חע"י המפקבגוון שיקבע  יקוןסיס סילל ב עגמיש מר חו
 . דריכל והמפקחבא לאישור האהמישקים יו

 
 רצלןגרניט פוו ריחי קרמיקהחיפוי קירות בא 30.10

 
(  2)314בת"י  4פי טבלה חיד, מסוג א' ל ות וגוון אדות אחידעלי מיב  האריחים יהיו 10.03.1

 . חרת המפקן לפי בחיגווב
  ע"ג טיח  בוצעת םהאריחי  דבקתה  .רט הכללימפהיה בהתאם לסריחים י הא  םיישו 10.03.2

  תוצרת "שחל" או מ  472בק מסוג שחלקריט בד פרט הכללימבהתאם ל נטיצמ
  .ית" או ש"עוצרת "כרמ" מתC-7ו דבק "א וגיות" ו/גב טכנולתוצרת "נ" "גרנירפיד

 . רןהיצהדבק בהתאם להוראות   יישום
 . אההמל והתייבשותם  ותי הקירו ניק ים תעשה רק לאחראריחת ההדבק 

 
 . לעיל 10.2ראה סעיף  -וי המישקים אריחים לחיפוי ומיל כנת הה 10.03.3

 
אים מהקירות,  צמנטים היולבין אל ן אריחיםת מרווחים בי יד על סתימ להקפ יש  10.03.4

תום  ש לסן יפקח, כ המ שור אטימה אלסטומרית באי  ות וברזים, על ידיגון צינור כ
 . רצפההתחתונה לבין החים  ן שורת האריבי רווח שהאת   בחומר כנ"ל,

 
וסטה כמפורט  " ו/או פרופילי נירRONDECגמר דגם "בוצע פרופיל בפינות י 10.03.5

 . ותוכני בת
 
  C.V.P.ריעות התקנה לימפרט  40.10
 

 ליריעות פרט טכני מ 1.40.10
 
בעלות תקן אש  ות, מויכתב הכט בפורבהתאם למ C.V.P. -ות מהיריע  .א

 . 921מה לת"י והתא  755"פ ת"י ע V. 3.3 םימונמי
 
גוונים לרבות  ות מיוחדות ושילוב דוגמא הקבלן לקחת בחשבון על .ב

 .לתכניותמדויקים בהתאם חיתוכים 
 
 שתית הת 2.40.10

 . (בנפרדהנמדד ק )בטון מוחלע"ג   עיצוף יבוצרה 
 וצע כדלקמן: העבודה תב

 .ומניםשק ובחומר זר לרבות דמכל  פה טח הרצי שפנ ניקוי .א
נת חספוס  פת הבטון בעזרת מכואת רצטון, יש לחספס פה בבמקרה של רצ 

 . סרת שכבה דקה עליונהיהלום עד לה אבן
לת פני בטון  באבק עד לקפסולת והאת כל ה שואב תעשייתייש לשאוב ע"י  

 . יןיים לחלוטנק
במידת   .םפלסי המ  ת גובהן אוכ  יקה של טיב פני הרצפהיש לבצע בד .ב

   .י"י בטון פולימר פה עים בפני הרצונ צע תיק בש ליהצורך 
שתי שכבות שפכטל   ו השטחים ע"יהרצפה יוחלק במידת הצורך, פני .ג

נציג   סופית ע"י השפכטל ה ת שכבות כמו .כל שכבהמ"מ  1ת בעובי לפחו
 . קבלןללא תוספת למחיר הות באתר, ספק היריע 

 .מ' 3מ"מ לאורך  3ת סימו מק מותרת  טיהס -רמת אחידות  .ד
 .שעות 24-של כ  לבצע לאחר יבושיש   חלקה הסופיתההאת  .ה

 
 ות הדבקת היריע  3.40.10

 ות ההדבקה: סדר פעול 
ורי  ב יאושרו חינחה )לא ון קו המ המאימים וסימ ורכים  ריעות בא הכנת הי .א

 .ראש(
אושר  המ  יליהדבקה תבוצע בדבק אקרה .והמתנה לייבוש ריחת הדבקמ .ב

יהיה בעל   הדבק .לפחות  מ"רם/גר  300 -כ ל בכמות שהיריעות ספק "י ע
החומרים   כל .ית הנדרשוליכות החשמל בטיחו את רציפות המות שיתכונ

 . יעל פי ת" אש  עמידים ב הריצופים יהיו לביצוע הדבקת
 . בקה הלאההד .ג
 . לת גלילההידוק במשקו .ד
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 . לחוטי הלחמה Vוחיתוך  חיתוך שאריות  .ה
ן  ת בישעו 24ימום  ינד על מיהקפ למה וחיתוכם )יש הלח וטילחמת חה .ו

שממנו  ומר תואם לח יהיה  הלחמהה חוט  . חמתן(ת להלהדבקת היריעו
 . היריעהורי של יצרן  ר מק ה יהיה מוצחוט ההלחמ .ויה היריעהבנ

 . המישקים איטום .ז
 . הדבקת פנלים .ח
 . ורת פרטי גימור וחיבהתקנ .ט
 . ניקיון השטח .י
 
נקודות חיבור   ב עםושת שתי וערנח ח רשת  ילהנ  ישסטטי  -ות אנטיריע ת לי מתח 10.04.4

 . מלית כנדרשהמוליכות החשבטחת רציפות  ות ההארקה במבנה להמערכל
 
 ירות ימור יריעות בק ג 5.40.10

ומולחמת   ה מעוגלתק ס"מ, ע"ג רול 10יר לגובה ו ע"ג הקיעות יעל היר .א
צע מיחידה אחת  תבוצפה ר והרהקיעל   יש להקפיד שהיריעה  .יס.וי.לפי
 . ופהצר

 . ניות בצורה אטומהחיצו פינות פנימיות ו בוד הקפיד על עיל יש .ב
 .צפהיישור הטיח והר פה ולוודא מפגש קיר רצ ל דיוק באזור יש להקפיד ע  

 
 עבודה גמר ה 6.40.10

 .וקסואחריו פוליש עם   ן ראשוני וה יש לבצע ניקי נ בגמר התק .א
יהם  ינ בקים בד מו ימגליל קרטון גל גנהבת היח שכלהניש  לאחר הניקיון  .ב

 .העבודות במבנה כל  עד לגמר
 

 יריםדה ומחאופני מדי 70.10
 כוללים: היחידהי מחירי  במפרט הכללנוסף לאמור ב
ין  ב נקי ומסירה למזמ וף למצ ריציניהם, והבאת ההכתמים למ כל קרצוףוניקיון   .א

 . במצב נקי לחלוטין
מתאימה לסוג   רובתה בתעמ וסתי  ו'סים וככצנרת, מ  עיבוד מוצאי ות,טון צינורבי .ב

 . על בסיס מלט לבן ריצוףה
אלכסון, כל  יתוכים, הנחה בות לרבות חלפי התוכני וגמאותנים ודשילוב גוו  .ג

ים צרים, שטחים  בוד פסעי  ולם תוספת עבורלא תש .כו'מיניהן ול התאמותה
 . נים, מעוגלים וכו'קט

שיפועים   בטוןו/או  בטון ,בל מיוצו תפלסת, חלרבות מדה מ צוףהשטח לרי כנתה .ד
 בכל עובי שידרש.  כמפורט לעילמסום או סו

 . ט לעילחיפוי לרבות טיח כמפורהשטח להכנת  .ה
מים  ' מותאוכדמחסומי הרצפה   עיבוד סביבות ואת האת ההשלמ ור שיפועים, סיד .ו

בעלי  ות חד במקומ ו במימדויקות  דותלרבות ניסור האריחים למים לחומר מסביב
שים עבור אביזרי  הדרו ידוחים במקומותכן קחדת ווית מי טר גיאומ הצור

 . "בל וכיואינסטלציה, חשמ 
 . צומשטחי טר ס"(( ודינוג )"ווקהברקה )"פוליש"-ליטוש .ז
  ,חות גבסלולוחות קרטון או מצעות  בא מכל סוג ,יצוף  הרל משטחי כגנה על ה .ח

 . ריצוףה במחיר  הכלול ,רהמסיה לפני הנ ההגות סילוק  לרב מצופים נילון ,
 . חירת המפקח ופירוקםים לב דוגמאות וגוונ יצועב .ט
 . ימתם ברובהמ"מ וסת 3  מינימאלי של ברוחבישקים יצירת מ .י
כל מתקני  סביב לי מה ובטון פולימררובה גמיש מפוננטי,יק דו קואיטום במסט  .יא

 . ברצפה ובקירותה התברוא
 סילר  יב.
ים גם את כל הפרופילים, הספים, לזה כול כל הסעיפים בפרקרי היחידה בי מח          יג.

ילי ניתוק, פרופילים סופיים, פרופילים  פרופילי ההפרדה, פרופילי פינה, פרופ
פגש  היקפיים, פרופילי חלוקה,פרופילים המשמשים כפנלים,פרופילים במי 

,  שדרפה/קירות,פרופילים במיפגש קירות/תקרה,כל פרופיל אחר שיירצ
ין ריצופים/חיפויים ובקצה ובפינות  בבמעבר   פליז/אלומיניום,מנירוסטה/

מיניהם מכל סוג,  ריצופים/חיפויים, פרופילי הגמר ל
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אופקיים/אנכיים/משופעים/מעוגלים, ככל שידרש בכל מקום שידרש, הכל לפי  
אר בתוכניות ובפרטים בתוכניות ופי פרטי ומפרטי  וכמתו   דרישות האדריכל

ע או תוצרת חברה אחרת לפי  "ם" או שרת "אייל ציפוייופילים מתוצרהפהיצרנים. 
 בחירת האדריכל 
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 עבודות צביעה - 11ק פר

 
 כללי  10.11

 
לאתר כשהם ארוזים באריזתם  ויסופקו  מוכנים מראש היו צבעיםם יכל הצבעי 11.01.1

 .מקוריתה
 . נה ומעלה ממועד הצביעהתאריך ייצורם שלו צבעים שבקלא ית 

 
וג וכמות  ע כולל סבמפרטי היצרן לאותו צ  דרישות לצע בהקפדה על כהצביעה תבו 11.01.2

פי למספר  הסו המפקח יהיה הקובע הבלעדי ו .םשילול הנדר יוחומרי הד  יימרפר
  חותפל וצעו בל מקרה י)בכ .וון אחיד או כיסוי מלאו לקבלת גהשכבות שידרש 

 . כבות(שלוש ש
 

 באות: האת האפשרויות   והיא כוללת  חהמפקבחירת הגוונים תיעשה ע"י  11.01.3
  .וון וכיו"בת בג ג צבע, תוספמאותו סו ערבוב גוונים שונים .א
ן בגוון  ת דלת או חלומשל: מסגר)ל ונים שונים למרכיבי היחידה גו רתבחי .ב

 . וכדו'(באותו חדר  הזה מז  וון שונהונה מהכנף או שני קירות, בגש
ר  פחוזרת במבנה מס )למשל דלת ה  ונותרת גוונים שונים ליחידות השבחי .ג

 .(באותו גוון ת תהיינהואין הכרח שכל הדלת  - פעמים
 
בעלי   , יפורקו ע"יגון פרזולה כהמפקח שאינם מיועדים לצביע "י ע  חלקים שנקבע 11.01.4

 . הצביעה  דש עם סיוםחמ רכבו והקבלן וי אכה המתאימים, יאוחסנו ע"י  המל
 

בש  יה נקי,  עום המיועד לצביך ורק כשהמק אצעו שכבות הגמר של הצבע יבו 11.01.5
כבות  ע שצו צביעה לפני התחלת ביאי הר המפקח לתנקבל אישוליש   .וחופשי מאבק

 . הגמר
 

  מ"ר, מכל 1קטע לדוגמא צבוע, בגודל  בלן להכיןהצבע, על הק  לת עבודותתחי לפני  11.01.6
 . ודהבך בעקבלת אישור בכתב עליו להמשירק לאחר   .מפקח, לאישור העבסוג צ

פר דוגמאות  הקבלן מסמ המפקח רשאי לדרוש  .חרת המפקילפי בח  -וונים כל הג 
 .קבלן הגוון המבוקשעד ל

 
נות, קבועות  ונות, ארוע מרצפות, חלת כתמי צבנקו בגמר עבודות הצבע יש ל  11.01.7

 . המפקח ר לשביעות רצוןנקי ומסוד רסה יימנהמב  .ו"בריות  וכי אסניט
 

 . לוחות גבס  גוהן ע"  חישום הן ע"ג טיהיו זהים לייידה  מחירי היח 11.01.8
 

 עיםיפול בצבט 20.11
 

 .הם יהיה לפי הוראות היצרןל בפו מערכות הצבעים והטי כל 11.02.1
 

אינם  שאווררים לים סגורים היטב, במקומות משמור במיכ הצבעים יש ל את 11.02.2
 . טמפרטורות גבוהות מדיהשמש, לעשן ול ופים לקרנישח

 
 .המתאים ע"י היצרן לץ לצבעמל רק במדלל המוכל צבע ידול 11.02.3

 
  קיםפיד על היחס הנכון בין החללהק ש מרכיביים י-צבעים דווש במקרה של שימ ב 11.02.4

 . ובםבשעת ערב
 

 . בותע שום עבודות בגשם, טל ורטיאין לבצ 11.02.5
  

 חותיטב 30.11
 

ן יש לצייד את  כ .מצב תקיןבהיו דה )מברשות, מרססים וכד'( יכל כלי העבו 11.03.1
 . םאש מתאי יציוד מגן וציוד כיבובעובדים ה

 
עים  אחסנים צבו מובקרבת מקום שבו עובדים א  יעהצב ר לעשן בזמן עבודת האסו 11.03.2

 . םאו מדללי
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 תיקוני צבע  40.11
 

שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס   ילוק כל שאריות ה מכנית וסד לרשת פבבעזרת מ ניקוי 11.04.1
 . צבעביב הפגם בס"מ ס  30רוחב  בטין טמבור( )טרפנ

 
שוריים אחידים  מיים תתבצע עד לקבלת משטח יון וד ובצבע עלבצבע יס הצביע 11.04.2

 . דאחיובעלי גוון 
 

  .תות אקוסטיו רקעל לתמס"מ   10 דות הצביעה יבוצעו עד לגובהעבואחר,   באם לא יאמר 11.05
  .ייעה הסופבביעה וגובה הצצקום הצורך ברר מית ביצוע העבודה על הקבלן לבלפני תחיל 

ה תהיה על יע הצבאלו לא ימדדו ועלות  חים לא ידרש, שטבמקום ש עבמידה והקבלן יצב
 . חשבון הקבלן

 
 דידה מיוחדיםאופני מ 60.11

 
 לים: ל וידה כחמחירי הי בנוסף לאמור במפרט הכללי,  11.06.1

  תלת פני קירוד לקבגרי חול של שכבת השליכטה ועטוש הקירות מגרלי .א
 . חלקים ונקיים

צביעה כולל רצפות  רי הנמצאות באזומערכות שהעל כל פרטי הבנין ו  הגנה .ב
הצבע  רדת כל כתמי והו אתילןוליבפ ע"י כיסוי בברזנטים או  ות לונוח

 . דהות, חלונות וכו', בגמר העבומרצפ
 . לחץ אוירצעות זרם חול ב הפלדה באמ  חטקוי שינ .ג
עבודה באתר  העד גמר   ען בועות או ש"וכיסוי נייל בעזרתהגנה על הצבע  .ד

 . סופי וניקיון
 . חמפקדוגמאות לפי בחירת הים ושילוב גוונ .ה
 . שור המפקחאי הכנת דוגמאות עד לקבלת .ו
שו  רדם, שיהונים כלשו לאחר התקנות כלשהן או תיקצבע שידרשתיקוני  .ז

 . קחע"י המפ
 

  תננה נמדדי ם המתאימים ואיבפרטים בפרקלולה ביעת מוצרי נגרות ומסגרות כצ 11.06.2
 . בנפרד
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 ומיניום בודות אלע - 12פרק 
 
 כללי  10.12

תקן  -תו ולל מפעל בעלי קבלן הכ ע"  האלומיניום יבוצעו אך ורק  ותבודמודגש בזאת שע 
 .מחלקת תכנון בסגל החברה ו
 . בלן ולא ע"י קבוצות קבלניותם יומיים של הקצוות עובדי יצע ע" בהרכבה תתה 
 

 ביצוע וכניותת 20.12
 

התכניות יבוצעו   .פקחלאישור המ  SHOP DRAWINGS  להכין תכניות ןעל הקבל  12.02.1
י איטום של אלמנטי  רטילרבות פ ,חהטעון אישור המפק  בתחום, ה מחמו ע"י
 הם מותקנים. בניין בהם החלקי   ןניום לבי ומיניום ובין אלמנטי האלומי האל

 
יות  כנ ות  .המפקחות לאישורו של  עבודה מפורט כניות תוקבלן  בנוסף יגיש ה 12.02.2

ו  טוטי תלשרהתקנים  שת ע"י מכון  הנדרברמת פירוט תהיינה  רהעבודה לאישו
 . תקן

 
ה  ינויים בתוכניות במידה שיהיקח והכנסת שע"י המפ  ותהתוכניאישור לאחר  12.02.3

 . ת לייצורהיצרן לגש ל, יוכ ךכצורך ב
 

   מכל פוס יאב ט אתר הקבלן ב ירכיב  ייצור הכללי,ה  , לפניהמפקח  לאחר אישור    12.02.4
    הקבלן   .ור המפקחאישגמור על כל חלקיו ל  ח,פק, לפי בחירת הממוצריםקבוצת   
 . אותדוגמשור הפני קבלת איהכללית לת ייצור הכמוב  יתחיל לא

 
 יםיים וציפוחומר 30.21

 
סים  יח, המתי2 -ו 1 חלקים 1068לדרישות הנקובות בת"י האביזרים יתאימו  כל  12.03.1

   .םאלומיניו  לחלונות
 

מ"מ   2בעובי  , םיהתקנמכון ישות מפמ"כ של לדר ו לומיניום יתאימ לי האפרופי  12.03.2
הכפף  דת  ע עפ"י מיי יקב והעוב נימום דרישות מי שות העובי הןדרי .לפחות
 . הישות התפקוד של מפרט ז בדר  גדר כמו רת לפחיםהמות

 
 רמת גימור  3.30.12

 
 ים לפרופי  .א

בהתאם  תנור בגמר צבוע בהיו י  ןטפת הבנייומיניום במעאלופילי פר 
   .לרשימות

 
 אמצעי חיבור  .ב

ויים  ים יהיו עשעי חיבור אחרים, מסגרות דסקיות וכן אמצמ , אוברגים 
מחלידים  לתי ם במריויום או חת, אלומיננטי ד בלתי מגאל חללדלת פ

  רצייווא כך של  ,רכבם הכימים לאלומיניום מבחינת האחרים המתאימי
 . מתאים ליעודםכני הבעלי חוזק מיהיו  םכמו כן, ה .תא חשמלי

 
 מצעי עיגון א .ג

ד או  פלדת אלחל  לומיניום, אושל המסגרות יהיו עשויים א  ןעיגוצעי האמ 
בה נמצא   יביתרוזהקו  ב בסביבהים, בהתחשאחר מחלידים  בלתי ומריםח

 . הבניין
 
 אביזרים ופרזול  .ד

  בלתי הדבעי או פל מאולגן טום ני מאלומי יהיו   לרים והפרזוהאביז 
ק על  וניז   ואינויק לאלומיניום  ו מזנכמפורט, שאי רשר מופה בגממחליד 

 . פקח"י המשרו עם ויאוישות התקניל יתאימו לדר האביזרים והפרזו .ידו
 
 לי זיגוג סרג .ה

במקומות ובמידות   הזיגוג יהיו תשה במגרעהשמ יעתלקב  הסרגלים 
   .ותי בתוכנ יניםהמצו
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ת האגף,  פינו תאמה לחיבור כים בהומסגרת, חתיהיו בצבע הם  הסרגלי 
 . קים במקומם בלחיצהזומחוקייה  ונ  מדויקתצורה שר ביחיבור  

 
 כוכית הז .ו

  .וכניותת במיניום ואלוברשימת ה  פורטתאם למבהסוג ית תהיה מכהזכו 
 . 938ות"י   1099ישות ת"י ייעשה שימוש תתאים לדרבה  וכיתזכה

 
 טימותא 412.0

יום ומינ של אלמנטי האלק ורוח,רת מי גשמים, אבדיחלאה בפני  יח אטימות מבט יש לה 
מכל  םילבין חשפי הפתח המלבנים בין כמו כןיהם, ון מלבנלבי יוםומינ י האלאלמנט בין  ו

 בהם הם מותקנים. סוג 
  
 ת מחיריםתכולדידה ומאופני  50.12

 
 : לים גםה כול דיחד מחירי היחלאמור במפרט המיוסף בנו 12.05.1

 . טיםת התקנה לכל האלמנוותוכני   ורתוכניות ייצ .א
 . םמנטילדוגמאות לכל הא .ב
 .ציבפלכדוגמת  י חומר בידודלפח ע"ום י ינלומהפרדה בין א  .ג
 . ות כנדרשדיק כל הב .ד
ת  צבעומגן ארים,ן,מעצו ן חזירי שמלרבות ידיות בהלה,מ  כנדרשל כל הפרזו  .ה

 . וכו'
,בנייה  ותישנג,ות ,בטיח הק אם להנחיות יועץ האקוסטינדרש בהתכל ה .ו

 של יועצי הפרוייקט.  שאר הדוחו"תו מי רתוקה,יועץ יר
נדרש ע"י היצרן  הוכל  ניוםהאלומי מת ברשיו  מיוחדכל האמור במפרט ה .ז

 .ושלםבלת מוצר מעד לק
,התאמת  בטון/בנייה  השלמות,תאמההה החציבה,כל עבודות הסיתות,   .ח

ת  ב הרכות בהקשור ,וכיו"ב למידות האלמנטים הפתחים הקיימיםמידות  
  ן גםוכ  מידות הפתחים מאי התאמת נובעים  ר, אשיניוםאלומחלקי ה
  ,בטון,צבע כגון תיקוני ריצוף,טיח,בנייה הנידרשים התיקונים כל ביצוע 
 . וכו'

 . רקיטיי( וג'נרל מסמנעול רב מפתח )מאסטר ק  .ט
 יניום של אלמנטי האלומ םמושלווחלט  איטום מ  .י
ין  בין חלקי הבני ל האלומיניום בין אלמנטי וחלט ומושלם איטום מ  .יא

 . יםתקנהם הם מו בכל סוג מ השונים 
 י האלומיניום של כל אלמנטח מיים ואבק בדיקות אטימות לרו  .יב

 ככל שידרש.-,עיגון,איטום וכו'טון משקופים עיורים כולל בי  .יג
 
 . היחידהר יהווה עילה לשינוי במחיבכל כיוון לא   ±10% ת ולוינוי מידות בגב ש 2.50.21
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 אוירמתקני מיזוג   - 15פרק 
 

 ת כלליות לעבודות מיזוג אויר תנאים ודרישו 15.1
 

 מפרט מיוחד  15.1.1
 N.F.P.Aהמפרט המיוחד לעבודות מזוג אויר כולל גם את התקנים הזרים :

AMSE,AFI,ARI,ASHRAE,AMACNA.  
 

 כאן:  15כלולות בפרק  לאעבודות ש 
 .מהרשת הרץ 50וולט   380הספקת זרם חשמלי תלת פאזי .1
 

 לי כל  15.1.2
במפרט  המתוארת  מתקן    העבודה  של  והפעלה  וויסות  הרכבה,  התקנה,  לאספקה,  מתייחסת  זה 

 מיזוג אוויר מושלם.
 

 כוונה  15.1.3
והמערך   ההיקף  את  ומציינות  דיאגרמטיות  הן  שהוצאו  כפי  המכרז  של המתקן     תוכניות  הכללי 

 את המתקן באופן כללי.  לתאר    ת הן התוכניוי העבודה, כוונת ואינן מראות בהכרח את כל פרט
 מפרט והשרטוטים הינם לצורכי מכרז. ה

עם   הקבלן  יגיש  המערכת,  להשלמת  וציוד  פרטים  חסרים  הקבלן  ולדעת  פרוט    הצעתובמידה  את 
 האביזרים והעבודות שלדעתו חסרות כולל המחיר, אחרת תראה הצעתו כמכילה אותם.

רטי החיבורים  המסופק על ידו וכן את פ   יודם עבור הצהדרושי  כנן את כל הפרטיםבנוסף הקבלן ית
תוכניות   את  ידו.  על  מבוצעות  לא  ואלה  במידה  האחרות  למערכות  ציודו  בין  הקשורים  השונים 
בשלושה   למפקח  הקבלן  יגיש  טכני,  וחומר  קטלוגים  דפי  ציוד,  רשימת  כולל  המפורטות  העבודה 

ור  וע העבודה לפני קבלת איש ביצא יתחיל בהקבלן לת ביצוע העבודה.  העתקים לאישור לפני התחל 
 מהמפקח. 
 

 הסברה  15.1.4
שהוא   חלק  כל  של  האמיתי  לפירוש  בקשר  בספק  הינו  הצעה  להגיש  המתכוון  והקבלן  במידה 
בשרטוטים, מפרט, עליו להגיש למזמין בקשה בכתב לשם פירוש, באם הפירוש כרוך בשינוי מהותי  

הקבלנ כל  במכרזשעל  המשתתפים  תולדעת,    ים  זו  לפ  גשבקשה  שבועיים  למזמין  הגשת  בכתב  ני 
 פה. -המכרז, לא תתקבל כל אינפורמציה בעל 

 
 קבלני משנה  15.1.5

מראש   יאושר  המשנה  שקבלן  מבלי  עבודה  לו  למסור  או  משנה  קבלן  להעסיק  רשאי  אינו  הקבלן 
 בכתב על ידי המזמין. 

 
 אישורים וטיב עבודה  15.1.6

כקבלן  ה עבור  וישלם  הרשיו יספק  הדרושיל  שבמם  נות  אוויר  מיזוג  )במידה  לעבודות  זה  פרט 
 ונדרשים(. 

ברמה   תהיה  המבוצעת  העבודה  ביותר.  הטובה  ומאיכות  חדשים  יהיו  והאביזרים  החומרים  כל 
 גבוהה ולשביעת רצונו של המזמין כל חומר פגום או ביצוע לא ראוי יסולק מיד עם הוראת המזמין. 

 לא כל תיאום נוסף. ד אשר יידחה ע"י המפקח ל יוהחליף כל צ דה או ל יהיה לתקן כל עבו  על הקבלן
המפקח   של  החלטתו  תקבע  והתוכניות,  המפרט  של  הנכון  לפרוש  ביחס  דעות  חלוקי  של  במקרה 

 בלבד.
 

 פתחים  15.1.7
 כל הפתחים למעברי תעלות, צנרת, תריסים, ייעשו על ידי הקבלן. 

 
 גישה  15.1.8

 ם על ידו. ל כל חלקי הציוד המותקניא  גישה נוחה שיבטיח הרכיב את המתקן כךעל הקבלן ל 
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 רעש ורעידות  15.1.9

הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש. כל ציוד  
 אשר יוצב על גג הבנין יורכב על ידי בולמי זעזועים. 

 
 הגנה בפני חלודה  15.1.10
 לוונים.ווהפלדה יהיו מג י חלודה, כל חלקי הברזל נו מוגנים בפ תקן יהייוודא שכל חלקי המ   הקבלן

 
 ניקויי,כוון,ווסות  15.1.11

כל   את  לנקות  הקבלן  פיזור  ,  ת  ועבודהעל  מערכת  את  ויווסת  מפזרי  היכוון  דמפרים  כגון:  אוויר 
 אוויר וכו'.

יקות  רז, הבדת התפוקה בהתאם למכהקבלן יבצע את כל הבדיקות של הציוד הדרושים לשם קבל
ות של הרשויות המוסמכות. על הקבלן להמציא את תוצאות  תאם לחוקים, הוראות ותקנ היהיו ב

 הבדיקות בכתב למפקח. 
 באחריות הקבלן לנקות בכל יום את הלכלוך ועודפי ציוד אל מיכל אשפה חיצוני . 

 
 הדרכה  15.1.12

למפע  הקבלן  ויורה  ידריך  המתקן  מסירת  המזמ לפני  מטעם  המתקן  כיל  את  לפעין  הנדרש  לה  ו ל 
 ן.והחזקה תקינה של המתק 

 ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת.   10ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של 
 

 תיקי הסבר  15.1.13
כמו   המתקן  של  והחזקה  לתפעול  מלא  והסבר  חומר  כל  המכיל  תיק  למזמין  וימסור  יכין  הקבלן 

 וכו'.  קטלוגים, תוכניות מעודכנות 
 

 ן  לת המתקקב 15.1.14
 של המתקן ותינתן תקופה נסיונית של   בודות תעשה מסירה מסודרתעם גמר הע
 המתקן. 

 
 אחריות ושרות 15.1.15

לפעולה תקינה של המתקן    ,  הקבלן יהא אחראי במשך שנה החל מיום קבלת המתקן על ידי המזמין
שרות תוך  קריאת    ם. הקבלן מתחייב להענות לכלמתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקוני

מז   24 לשעות  הודעה.  קבלת  נענה  מן  לא  הקבלן  אם  אחרים  מקצוע  אנשי  להזמין  הזכות  מזמין 
 בידו מלאי חלקי חילוף. שיש יקונים. בנוסף מתחייב הקבלן לקריאה ולתבוע את ההוצאות של הת

 ן וגרוז ביקורת וכיול.האחריות כוללת מתן שרות מונע לכל חלקי המתקן כולל שימו
 

 נה הג .1.1615
גן על המתקן כנגד גניבה ונגד פגיעות אפשריות על ידו או ע"י  קופת הביצוע על הקבלן להבמשך כל ת

 גורמים אחרים. 
ע"י   תשלום  כל  ללא  הקבלן  ע"י  יתוקן  הנזק  ההגנה,  אמצעי  למרות  כלשהו  נזק  וייגרם  במידה 

 הבעלים. 
 

 שילוט 15.1.17
להתע הקבלן  והלל  המפסקים  כל  ליד  שילוט  סימוןחצנים,  קין  ו  מנורות  מאבטחים.  ממסרים 

 ם יהיו מבלקיט כתובים לבן על גבי שחור. השלטי
 

 עבודות חשמל   15.2
שמסופקות  בנ.    1 להזנות  להתחבר  אוויר  מיזוג  קבלן  על  המפורטות  לעבודות   וסף 

 על ידי קבלן חשמל. 
 והאינסטלציה שכרוכה בכך. כמו כן להתקין את כל הפיקודים .2
 יצרן. ויחבר הכל לפי הוראות ה ים פקטיםמפסקיתקין  הקבלן גם .3
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 כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל.  .4
של   .5 בשיעור  רגעית  יתר  העמסת  בפני  יכולת  בעלי  יהיו   ללא    50%המנועים 

פע המפקח  לדעת  אם  ויוחלפו  שקטה  לפעולה  יבחרו  המנועים  גורמת  התחממות,  ולתם 
 לרעש מפריע. 

 געי מזג אוויר. בפני פגורים יהיו ס  כל המנועים .6
תרשים לפני   .7 העתקים  בשני  המפקח  לאישור  הקבלן  יגיש  העבודה   ביצוע 

 חשמלי של הלוחות, תרשים פיקוד מפורט, תוכניות מבנה הלוחות, פרוט הציוד. 
כל   .8 אל  החשמל  מלוחות  הדרוש  החשמלי  החיווט  כל  את  יתקין   הקבלן 

 השונים. יזריהם המנועים ומכשירי הויסות על אב
יצויד ה .9 החשמל  בלוח  כנדרש  מתנעים  עזר  מגעי  עם  אוטומטיים  במפסקים   ו 

 קילו אמפר לפחות.  15לפעולה אוטומטית ומיועדים לזרמי קצר 
הלוח יכלול עבור כל מנוע נורה אדומה לסימון תקלה ומצוידים בריליים נגד יתרת זרם, 

 עולה.גוף חימום בפמנורה ירוקה לציון פעולה תקינה, מנורה צהובה לציון 
 

 מערכת פיזור אויר 
 מערכת תעלות 15.3.1

חיבורים, חיזוקים,   פריסתכוללת  מערכת התעלות   גישה,  פתחי  כל תעלות האוויר, מדפי האוויר, 
 מפזרי אוויר ותריסי אוויר. מתלים, מיישרי זרימה, 

 
 לות  אוויר  ואביזריהן:תע 15.3.2 

וכו', יהיו בהתאם  יבורים, חיזוקים, קשתות  , עובי פח, ח לווןותעלות האוויר יהיו עשויים מפח מג
 .ASHRAEלמדריך ואגודה האמריקאית למהנדסי חימום קרור ומיזוג אויר "אשרי" 

 ת קצה התעלות הפתוחות על מנת למנוע חדירת לכלוך. בזמן הבניה על הקבלן לסגור באופן זמני א
מג מפח  תיוצרנה  מיזוג  סותעלות  או  כל סדקים  ללא  יורכב  ימני התקלפותלוון  בכל ההתפצליות   .

 דף מפלג. מ
יהיו   התפרים  כל  אפוקסי  במסטיק  התפרים  בכל  יאטמו  למבנה  מחוץ  המותקנות  התעלות  כל 

 ות תעשה כך שלא יעמדו עליהן מים.בתחתית התעלה למנוע חדירת מים, הרכבת התעל 
תעלות לפני  תחיל בעבודת  רגי תלייה. אין להילוונים ובוכל התעלות תיתלנה בעזרת תליות ברזל מג

 תקרה אקוסטית מאושרת עם מידות ברורות למיקום מפזרים בתקרה. קבלת תוכנית 
 

 בידוד טרמי  15.3.3
יהיה צמר זכוכית בעובי " . הבידוד יהיה  לרגל בחזקה שלישיתנדס" ובצפיפות של ¾ פאו  1הבידוד 

 . 1בלתי דליק ועטוף בנייר אלמניום. תוצרת אואנס קורנינג   "
 

 וסטי בידוד אק .3.415
 את הדפנות הפנימיות של כל קטעי תעלות האספקה. 1אקוסטי בעובי " הקבלן יבודד בבידוד

ק"ג למ"ק    24ל מרחבי של  מותז במשק  ,  הבידוד יהיה בלתי דליק ועשוי מסיבי זכוכית מוגן נאופרן
 לפחות.  

 .Dvro Dyneיותקן בנוסף סיכה במרכז הפנל כדוגמת תוצרת 
 

 מדידה  15.3.4
תעלות  גמ  מערכת  כשהן  תימדדנה  ושלמות האוויר  התעלות  .  ורות  פני  שטח  תימדדנה    ,  לקביעת 

 התעלות כדלקמן:
 אורכן ימדד לאורך הציר המרכזי של התעלות.  א.       

או ב.        תימדד  קשת  מכוונות  בכפות  מצויידת  היא  אם  גם  נוסף    נה זוית  אורך   מטר 
 של התעלה בה היא נמצאת. 

 ה הוא מחובר.במטר אורך של התעלה אלי ור גמיש ימדדחיב ג.       
של   ד.        נוסף  אורך  מטר  תימדד  קשת  בצורת  העשוייה  תעלה  של   הסתעפות 

 התעלה בעלת החתך הקטן ביותר. 
העשויי  ה. בעלת  הסתעפות  התעלה  של  נוסף  במטר  תימדד  מכנסיים  בצורת   ה 

 החתך הגדול ביותר. 
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משתנה  ו. חתך  עם  קטע  בעלת  זה  ,  תעלה  קטע  א  ימדד  בלבד  הנומינלי   ך  באורכו 
 בחתך הגדול ביותר. 

 מחירי מדפי הויסות למיניהם יינתנו בנפרד.  
 בידוד תרמי ואקוסטי ימדד במ"ר. 

 
 עלות האוויר יהיה כדלקמן:עובי הפח ממנו יבצע הקבלן את ת *

 מידות התעלה )ס"מ(  עובי פח )מ"מ( 

 30עד  0.7
 75עד  31 0.8
 135עד  76 1
 210עד   136 1.2
 ומעלה  210 1.25

 
 ידה הגדולה יותר של התעלה תקבע את עובי הפח לכל ארבעת הדפנות. המ
 

 מדפי   אוויר: *
 למניום. עם גלגלי שיניים, המדפים עשויים מא TROXיהיו תוצרת 

 
 יסודות 15.4 

 ים, יוצבו עלככל אלמנטי הציוד כגון מדחסים, מעבי אוויר, יחידות מיזוג אוויר, מפוחים מנוע
 (.. )קפיצים זעזועיםבולמי 

פרטי הבסיס ומידות ינתנו ע"י קבלן מיזוג    ,  קבלן הבנין יכין בסיסים צפים  ,  לגבי יחידות עצמאיות
 אוויר לאחר אישור המתכנן. 

 מתחת ליחידות. ת אוויר ויונחו גומיות עם כרי   כמו כן,
 

 צנרת גז ובידודה  15.5
 . VRFומערכת   R-410ריאון צנרת הגז והברזים מותאמים לפ .1
 ". Lהגז יהיו עשויים נחושת מטיפוס "צנורות   .2
של  .3 דרושה  בכמות  המערכת  את  ולמלאות  לצנרת  אטימות  בדיקת  לבצע   יש 

R-410 . 
עם   .4 תבודד  הגז  עובי  צנרת  "ארמפלקס",  סינטטי  גומי  עשויות  בידוד   קליפות 
 מ"מ.  19    
יעשה   .5 חיצוני  בקיר  גז  צנרת  שרוולמעברי  ידי  ידי4"  .פלדה  על  על  אטומה   "   

 פת מסביב. ז סיליקון ובטון ו
הוראות   .6 ולפי  אוויר  מיזוג  יחידת  גודל  לפי  ייקבע  נוזל  או  גז  צנרת  של   קטרים 

 היצרן. 
 

 חשמל ופיקוד 15.7
 על קבלן מיזוג אוויר    . יחידות מיזוג אוויר מסופקות עם לוח חשמל אינטגרלי  . 1     

 .  חשמלה קות ע"י קבלן שמל אשר מסופלהתחבר להזנות ח
 אוויר להתקין בתוך הלוחות קבלים לשיפור כפל ההספק המיזוג  ןעל קבל  . 2     

  COS = 0.92  
 ת טמפ', כמויות אוויר,  ותקן לוחית הפעלה בחדר בקרה לווסות לכל יחידה 

 . " מיטב"יימר וכו'. אפשר כדוגמת חברת טהפעלה, הפסקה תקלות, 
 
 (  VRF ) מיזוג אויר יחידות  .815
 .  ד לפי הנחיות והוראות היצרן דהיינו הלחמות בחנקן. על הקבלן לעבו1

 היצרן .  מניהם הכל כפוף לאישורל מחלקים    בדיקת טסט לצנרת , ביצוע ואקום , כולל     
 .  .יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות2
 .יש לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן.3
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 . .גז ירוק 4
 מעבה . ו יםמאייד רב .5
 + דייאסיר . .משאבת חום 6
 .לוחית הפעלה + שלט . 7
 .המחיר כולל מס קניה. 8
 .פקט למעבים. 9
 .ציפוי בלאייגולד לסוללות .10
 

   (INV) –ר מיני מרכזי ייחידות מיזוג או 15.9
 .יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות. 1
 ..יש לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן2
 . .גז ירוק 3
 מעבה . .מאייד  4
 ת חום + דייאסיר . .משאב5
 .לוחית הפעלה .6
 .המחיר כולל מס קניה. 7
 .פקט למעבים. 8
 

   חשבון הקבלן . ללאישורים שונים למערכת המיזוג ע * כל האגרות הנדרשים
 .  באחריות הקבלן לוודא כי קבלן השלד מכין ומבצע את כל הפתחים הדרושים למערכות שלו * 
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 עליות מ – 17פרק 
 
 מיוחדים תנאים כלליים . 1
 

 הגדרות    1.01
   .גוף עימו יחתום המבצע על החוזה -     ן  המזמי 

 הקבלן המבצע את הקמת המבנה.  -     בלן ראשיקה            
    .מעליות המבצעת את המעליות נשוא מפרט זהחברת ה -   המבצע/הקבלן            

 עם המזמין. ועל מט קט הפ הפרויי מנהל  - המפקח              
 .האדריכל שהינו בא כח היזם - האדריכל              

     .שחק, ייעוץ וניהול הנדסי - ועץ  הי             
 מפרט זה.  המבצע לספק ולהתקין לפי  שעלמערכות והעבודות כל ה - מתקנים  ה            
 . הי המקרפיר המעלית וגם חדר המכונות לפ - פיר המעלית              

             
 . ר חלק/פריט מצוין בלשון יחיד, הכוונה היא גם לרביםאשכ           

 
 תכולת העבודה  1.02 

וחומרים,    ולהתקנה כגון מחסן כליםלרבות כל הכלים הנחוצים להתארגנות ) התקנה הספקה,  
  במפרט  כמתואר או מעליותה ומסירה לשימוש המזמין של מעלית  פעל ה (,אמצעי עזרמנופים ו
עות  עבודה לשבילהשלמת ה  והתעודות הנדרשות ת העבודו ם, החלקים, החומריכולל כל  הטכני

 .  שנדרשו במפוראם לא  רצון המזמין והיועץ גם
מהלך   רכבה,תאוםמפורטות,הון מפורט והגשת תוכניות כוללת העבודה את כל הדרוש לתכנ כמו כן
 הגופים הנוגעים והשלמתה כנדרש.עם כל   העבודה 

  לרבותכלליים התאומים הנזכרים במפרט ובתנאים ת,  ת, ההספקות, התוכניווהעבוד לות כלע
תשולם    ולאככלולה בהצעת המבצע חוצים להשלמת העבודה תחשב  נ  אך יםמוזכר  ללו שלאה

 .היאשבגינם כל תוספת מחיר 
 

   התאמות לתקנים  1.03
    והחומרים   עבודההקנים.של מת בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זהלהיות מבצע  על ה

ואין התיחסות  מידה ב  2481ישראלי אחרון למעליות שמספרו יתאימו לתקן  שיסופקו יםוהחלק 
 העדכנית.   בגירסה  EN 81אירופאי  ל תקןע ש להסתמך י  מסויםלי לסעיף בתקן ישרא 

 בנוסף על המבצע לעמוד גם בדרישות והתקנים הבאים: 

   .עבודות חשמל ואש  יחוק •

 . המתיחס לרעש ממעליות  – 1004לי ן ישרא תק •

 חוקי תכנון ובניה המתיחסים למעליות.  •

 תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומיים.  •

 (. 1970פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש )  •

 הנחיות יועץ בטיחות.  •

 הנחיות יועץ אקוסטיקה.  •

 . 70חלק  2481דרישות נגישות לנכים לפי תקן  •
 

   תוכניות ואישורים 1.04
, על המבמי  עותשבו  3  ךתו תכניות    צע להגיש לאישור המפקח מערכותום קבלת העבודה 

 שתכלולנה :                                    

 (.  LAYOUTתוכניות הרכבה מפורטות עם רשימות הרכיבים השונים)  •

הדרישות   • כל  עם  מפורטות  בנייה  לרבות  תוכניות  שונים  לביצוע  פיגום,פתחים 
 . ועומסים

 הזנות נחוצות . טות ול מפורות חשמ תוכני  •
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 ניות אביזרי פיקוד וסיגנליזציה בפיר ובתא המעלית. תוכ •

 תוכנית פרטי התא והחזיתות ) בהתאם לדרישת האדריכל (. •

•   , גוונים  משקופים,   , הדלתות  צורת  לבחירת  דרושות  ודוגמאות  תוכניות 
 לחצנים,מעקה, תקרה, תאורה, ציפוי קירות וכיוצ"ב.  

 ר המזמין ו/או בא כוחו. יצוע הפרויקט ואישוורך בדרש לצ ספת שתית נו כל תכנ •
ובהתאם ה הפרטים  להבנת  ברור  מידה  בקנה  ותהיינה  העתקים  בשני  תוגשנה  תוכניות 

 לדרישות שרטוט מקובלות.  
  עד לאישור הסופי הן של המפקח והן של תוכניות חוזרות    לרבות  על המבצע להגיש את תוכניותיו 

 . האדריכל
האי הס לאחר  את    על, ופישור  להגיש  ב ותוכניההמבצע  המאושרות  לשם  לעותקים    5-ת  מפקח 

שינויים   המתאימים הפצתם לגורמים יכניס  ולא  המכרז  תוכניות  על  תוכניותיו  את  יבסס  המבצע 
וחלק במידה  בכתב.  המפקח  אישור  תוכניותמ  ללא  לפי  בוצע  למבצע,  המבנה  שי  שהועברו  נוי  כל 

 ונו. שידרוש המבצע יבוצע על חשב
 לאחר קבלת אישור לתוכניותיו.   ע להתחיל את עבודותיו רקהמבצ לע
 . 

   ולמבנה לתוכניות התאמה למפרט, 1.05
 שכבר   כל העבודות שיבצע המבצע באתר יהיו בהתאמה מלאה לתוכניות, למפרט, לחלק המבנה

התוכניכ  ולחוזה.    בוצע בכתב.   המפקח  אישור  את  לקבל  חייב  שינוי  המבצל  שמקבל  הינן ות    ע 
 .  בלת במידותמקוה  ותיתכן סטיית בלבד  כלליו 

   את המידות כפי שהן במציאות ולתכנן בהתאם. ד ל המבצע למדוע
 הקיים.צב  מהתוכניות לאת בצע יבדוק ויתאים המ
 

   מהלך העבודה 1.06
 העבודות  וינהל יומן ובו תירשמנה כלמהלך העבודה  ח מפורט על "דו המבצע ימציא למזמין

 .  חומר הנ"לת לעיין ב ע  אי בכל מין רשמז והשביצע 
 עבודת המבצע    מזמין עפ"י דרישת המזמין וכן מעת לעת ובכל שלב חשובל  דו"ח והיומן יימסרוה

 .  על ביצוע העבודההשפעה   להשיש 
כך  המבצע להודיע על    שהמזמין צריך לבצעם מראש לצורך המבצע, עלאו שינויים    אם ישנן עבודות
למזמין למנו   מראש  עיכוכדי  בעע  ההרבים  יודי בודת  לא  אם  על  כבה.  מראשכע  המבצע  עלות    ,ך 
 המבצע.  צועה יחול על יבהעבודה ו/או 

    
 עבודות עם קבלנים באתר 1.07

בודותיו תוך שיתוף  את עועל המבצע לתאם  באתר הבנייה יעבדו קבלנים וקבלני משנה שונים
  הנושא  ימסר, וכיו"ב עות ת, תבי,הפרעום אלו. במידה ויתגלו חילוקי דעותגורמיפעולה הדוק עם 

 צדדים. והכרעתו תהיה סופית ומחייבת את ההיועץ   \פקח הכרעת המל
 

    עבודות בהספקת המזמין 1.08

        .)אם נדרש( לפי התוכניות חדר מכונותובניית פיר   •

 הפגושות. יציקת יסודות בבור המעלית עבור  •

 הפיר וסיודו.  ניקוי  •

  המבצע.יגום על פי תוכניות פ •

   .קח/היועץן משקופים לפי דרישת המפביטו •

 וד אקוסטי של הפיר על פי יועץ אקוסטיקה. ביד •

 פתח עם רפפות לשיחרור עשן ואיורור הפיר. •

 .הפיר  יסוד בבורת  קכבל האר •

 )רק אם הפיר טרם נבנה(.   ווים בראש הפיר •

 ווי תקשורת וטלפון עד ראש הפיר.  וק הזנת חשמל לרבות מפסקים  •
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   יר לצורך ההרכבה.קרבת הפמנית במלית ז הזנה חש •
 

  טיב העבודה, ביצוע וחומרים 1.09
תקנים הקיימים  ול העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים לחוקיםהמבצע מתחייב לבצע את 

 והמקובלים.  
מנוסים בעבודות מסוג זה ובהשגחתו המתמדת של  ו  כל העבודות תבוצענה ע"י עובדים מאומנים

 ים יהיו מהמין המשובח ביותר. החומר שאושרו ע"י המפקח ו ים ומרבח  מושמנהל עבודה תוך שי 
ראה שתימסר  בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם המבצע ,האחראי על העבודה. כל הו

 למנהל העבודה תחייב את המבצע.
המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של מנהל העבודה או כל עובד של המבצע שלדעתו הינו  

 קצועית נאותה או שהתנהגותו אינה כשרה בעיניו  לפועל את העבודה ברמה מ להוציאמוכשר בלתי 
       

   נזקים וביטוח 1.10
אחראי   שייגרם  המבצע  נזק  כל  בגין  אחר  צד  ו/או  המזמין  את  לפצות  ויידרש 

שלו   המשנה  קבלני  או  עובדיו  או  המבצע  מעבודות  כתוצאה  אדם  ולבני  לבנין,למכונות,למתקנים 
 מפגם בחומרים שסופקו על ידו.   פין או נזק שנגרם כתוצאהו בעקישרין אבמי

 מנציג המזמין והמפקח. ללא אישור מוקדם מבנהה באין לבצע עבודות או פעולות חציב
 המבצע חייב לדאג לביטוחים מתאימים לעובדיו המהווים כיסוי מלא לנזקים  המתוארים לעיל. 

 .עבודתו לתתחי לפניח פק על המבצע להמציא עותק מהפוליסות למ
 

 המתקן  מסירת     1.11
כון  החשמל ומחברת  ואישור של  ימציא המבצע למפקח תעודות בדיקה ן בסיום הרכבת המתק 

לרבות בדיקות חוזרות  טיב של המבצע. כל הבדיקות הנ"ל הקרת ת בהתקנים וכן אישורי בדיק 
 יוזמנו ע"י המבצע ועל חשבונו. באשמת המבצע, 
המתקן , תוכניות  " )תוכניות הרכבת   AS MADEירת תוכניות "  ולל מסהנ"ל כ תוצאות הבדיקות 

העתקים   3מזמין ב חשמל ופיקוד , הוראות אחזקה וכן רשימת חלקי חילוף כולל מק"טים(, יוגשו ל
לאחר הגשת מסמכים אלו תיערך בדיקה נוספת למעלית בהשתתפות המפקח והיועץ ותיבדק  

 .  התאמת המתקן למפרט ולתוכניות
 ם לביצוע הבדיקות.  מצעי העזר וכח האדיד לרשות המזמין את כל א יעמצע המב

היה קבלה  במידה ויתגלו אי התאמות או ליקויים, על המבצע לבצעם מיידית ורק לאחר ביצועם ת
 סופית של המתקן. 

 
   הדרכה    1.12
מן  זרה בזובמתן ע כון המשתמש בשימוש נ עובדיאת  דריך המבצעלמזמין, י   מתקןמסירת העם 
 ם מן המעלית.  וץ אנשיחיל
מזמין ולהכשירם  ה( ,על המבצע להדריך את נציגי MRLפי דרישת המזמין )במעליות מסוג  לע

ת ההדרכה תעודות  א אנשים שעברול לביצוע חילוץ ממעלית. בתום ההדרכה, על המבצע להנפיק 
 .  ילוץ ח רישמיות המאשרות את כשירותם לבצע 

 ים בשנה.  פעמ  2 –גבוהה מ לא תהיה ין אך י המזמתקבע ע"  תדירות ההדרכה
 ההדרכה תינתן ע"י המבצע בחינם.  

 
 ערבויות  1.13  

   לדרישות המזמין. ציוד ופעולת המעלית בהתאם  ה  המבצע נדרש לתת ערבויות מתאימות לטיב
 
 אחריות      1.14 
 יגו.  צ נמפקח או  הע"י    הסופיתתחלת תקופת האחריות למעלית תהיה מתאריך קבלתה ה

שבוצעה ועל  העבודה   על והיא תחולמהתאריך הנ"ל   חודשים 12 -לתקופת האחריות היא י נקבע כ
  החלקים שהותקנו.  

 . במעלית אחריות הקבלן לא תחול על נזקים כתוצאה מכח עליון או שימוש לא תקין
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  שרות בתקופת האחריות 1.15
רות שוטף  שלספק  עהמבצייב ח ,(וגם לפניה אם המעלית הייתה בשימוש)אחריות בתקופת ה
 ולשלוח את נציגו להיות נוכח בבדיקת בודק מוסמך.למעלית 

  את כל התקלותו  המבצע יטפל במעלית וחלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה במצב תקין ונקי
  ות לאחר ההודעה. שע 24שתתרחשנה יתקן הקבלן מייד ועל חשבונו לכל המאוחר לאחר 
להחליף כל חלק  ו  קלקולכל  ייב לתקן מעלית והמבצע ח ה ליקתעשה בדקופת האחריות תבתום 
 . התגלשהפגום 

 תנתן אחריות נוספת של שנה.  תקופת האחריות לכל החלקים שיוחלפו ב 
חודש לבצע טיפול  ב הקלקולים והחלפת החלקים חייב המבצע לפחות פעם אחתבנוסף לתיקון 

צל  איירשמו בספר שרות   השרותות  ודעבו   םונתיק, המלצות היצרן. הקלקוליםמונע למעלית על פי 
מחסנו מלאי של חלקי חילוף מקוריים בכמות סבירה ומצהיר  ב המזמין. המבצע מתחייב להחזיק

 הנ"ל גם בעת מתן ההצעה.  לקי החילוףחשברשותו נמצאים 
 לשנה לכל מעלית.   4להשבתת המעלית לא יעלה על הגרמות   המבצע מתחייב שמספר התקלות

מנו את האחריות  מ תוכניות , אינה מורידה התאם למפרט ולת עבודתו ביצע אהמבצע ב העובדה ש
 פעולתם התקינה של המתקנים.  להבטחת  

  ציודההמפקח על בחירת   ואישור הנובעת משגיאות בתוכניותעבור כל תקלה    חראיא המבצע בלבד 
  של המבצע אינו משחרר את המבצע מאחריותו.  

לתקן   בצע מהמ ח לדרושאי המפקרש ,בטיב העבודה או מרחוב  ייםליקו מידה ויתגלו פגמים אוב
  או להחליף את הציוד הפגום. 

 . במחיר המעלית  יםכלול,  האחריותהתיקונים  והחלפת החלקים בתקופת 
 

   למתן שרותהסכם  1.16
 צרכנות. ל  שרות בנוסח כפי שאושר על ידי המועצה המזמין והמבצע יחתמו על חוזה

   ב הכמויותן בכתכמצויי עלות השרות תהיה
   טכנאים שלהם "הכשר" לעבודה בגובה ואחד מהם חשמלאי מוסמך. 2יהיה ע"י ביצוע השרות 

 
   הזמנה חלקית 1.17

 המזמין רשאי להזמין את כל סעיפי כתב הכמויות או רק את חלקם. 
ם  מיתרת מויות יוכל המזמין להזמין את יתרתם או חלק אם יוזמנו רק חלק מסעיפי כתב הכ

 נקבע בחוזה.  ספת הצמדות כפי ש עה ובתוי ההצבמחיר
 

 הרכבה בעת שהמבנה פועל  1.18
 ל. וא פועה על המבצע לקחת בחשבון כי עבודתו מהווה מכשול וסכנה לבאי המבנה שבו 

זהרה א לאור זאת עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות, לגדר את אזור עבודתו ולהציב שלטי 
 סכנה לבאי המבנה.   ו/או  הל פגיעמתאימים כדי למנוע אפשרות ש

למטרדי לכלוך   ם האחראי במבנה את מועד ביצוע העבודות הגורמותן על המבצע לתאם עכמו כ
 מבנה. מהורעש ולפי הצורך לבצעם בעת העדרות המבקרים 

 
     זמן האספקה  1.19

נאי  מנתה ובת זהחודשים מיום   6זמן ההספקה, הפעלת המעלית ומסירתה לשימוש המזמין יהיה 
חודשים לפני תום התקופה    4מבצע  ה  ן ימסרו לרשות ם להרכבת המתקבנה הדרושיקי המשחל
 הנ"ל.  
  

     תנאי תשלום. 1.20
 מקדמה בזמן ההזמנה.  20%
 לאחר הגעת הציוד במלואו לשטח.  30%
 לאחר הרכבת כל ציוד המעלית הפיר ) וחדר מכונות אם יש( 30%
 . יועץ  סירה שללאחר אישור מכון תקנים ואישור מ 20%

 המחירים לצרכן בזמן חתימת ההסכם. המחיר הינו צמוד למדד 
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 תאור טכני   . 2
 :תוכן העניינים 
 כללי    2.01 
 תאור טכני מקוצר    2.02 
 תאור סוגי הפיקודים     2.03 
  תאור המערכות החשמליות    2.04 
  תאור אביזרי הפיקוד וההפעלה      2.05 
 תאור התא    2.06 
  הפיר  תות תאור דל  2.07 
 פי הדלתות  תאור משקו   2.08 
 תאור מערכת ההנעה     2.09 
 תאור החלקים המכניים    2.10 

 
   כללי 2.01

ט את הנתונים והדרישות הבסיסיות מהמעלית ואינו התאור הטכני המתואר להלן מפר .א
מפרט את כל הנדרש עלפי התקנים או בא במקומם אלא מהווה כתוספת/השלמות  

 אליהם. 
ט ובתקנים לרבות כל  ת כל הדרוש במפרבלן יספק ויתקין אהק, ו בודתבמסגרת ע .ב

 הנחוץ  
לשימוש המזמין ולשביעות רצונו גם אם  עבודה או    הלהשלמת המעלית ומסירת

   חלק/מכלול לא צוינו במפורש במפרט. 

במפרט ובטבלאות ומתייחס לחומרי ופרטי גמר הינו בסיסי בלבד ומהווה   יןהמצוי  .ג
ין שעליהן צריך ת האדריכל/המזמבא במקום דרישו  אך אינו ישותללית לדר רת כמסג

יועברו אליו ויתבססו על  הקבלן לענות ולקבל את אישורו על גבי התוכניות ש
 דרישותיו.  

כל הנדרש בתנאים הכלליים  במפרט ובתקנים יהיה כלול במחיר המעלית כפי שמופיע   .ד
 . בכתב הכמויות

 

   תאור טכני מקוצר   2.02  
 

 ת  מעלי  תאור  

 
 סוג המעלית  

 MRL 
 שמלית ללא חדר מכונות ח

 Aדרוג אנרגטי 
 70נוסעים + תקן נגישות חלק   שימוש 

 630  כושר הרמה )ק"ג( 
 8  מספר הנוסעים 
 1.0  מהירות )מ'/ש(  
 .Vvvf+dire. Appr  בקרת המהירות 

    
 למעלה, בתוך הפיר    מיקום חדר המכונות  

 עליונה  הקומ  משקוף  ד מיקום לוח פיקו 
 180  הנעות לשעה  

 5.0  אי דיוק בעצירה )מ"מ( 
 + מגע רפיון גבל   2:1  תילוי 

 4  גובה הרמה )מ'( 
 2  מספר התחנות  
 בצד אחד   מספר הפתחים  
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 1.8ר'  1.82ע'   מידות הפיר )מ'(
 1.1ר'   1.4ע'   גודל התא )מ'( 

 2.1גובה  0.9  גודל הדלתות )מ'( 
 מטיות טלסקופיות אוטו  דלתות  סוג ה
 שניות  2  ירת דלת )שנ'(זמן סג

 89X62X16  גודל פסי תא )מ"מ( 
 89X62X16  גודל פסי מ.נ )מ"מ( 

 מאסף מלא   סוג הפיקוד  
 נוסעים   שיטת העמסה  

 אנכי  12אופקי ,  10  (.m.g)רעידות מירביות 
 אוטומטית לקומה קרובה   מערכת חילוץ 

 מתכת מילוי   משקל נגד 

 
 תאור סוגי הפיקודים   032.

     )סימפלקס( ישיר  .א

 לחצנים )אחד לכל כוון(.  1בכל תחנה  •
 כללי  .ב

 בנוסף לנדרש בפיקודים השונים,הפקודים יכילו גם את הדרישות הבאות:      

   .פקוד כבאים תלת מצבי )ידני+גלאים( •

 כל הלחצנים הם עם נורית לאישור רישום הפקודה.   •

צנים במפתחות ללא  ף את הלחניתן יהיה להחלילית תקנת המעמועד גמר ה עד •
   .תוספת מחיר

 .עומס מלא •

 עומס יתר )עם נורה וזמזם בתא(. •

   .סגירה איטית של הדלתות בעת הפרעה בסגירתן עם נורה וזמזם בתא •

   . פתיחה מוקדמת •

 מפלס הפודסט. ית התא מלמפלס הקומה בעת שקיעה או עלי פלוס מחדש  •

 ת הקרקע. ומורים( ע"י מתג מפתח בקלמג  ית שאינההפסקת פיקוד )למעל  •

  . EN81סידור להפעלה בשעת חרום לפי  •

 . עלית הידראולית בלבד(ירידת חירום אוטומטית ע"י מצבר/מטען )למ •
 

 החשמלית תאור המערכת    2.04
  לוח הפקוד .א
 יבנה בתוך ארון פלדה בעל דלתות לנעילה, עם צירים ומערכת אורור נאותה       

קוריים בלבד המבוססים על טכניקות לקים חדשים מבו יכילו ח חשמלביזרי  ה הלוח וא
 עדכניות המתאימות לפעולה בטוחה, אמינה ושקטה.  חדשות 

 הלוח יכיל את כל הנדרש לפעולת המעלית וכן מנגנונים נוספים כגון:  

   .יבשים" לחיווי תקלות, למערכות פיקוח ובקרה  "מגעים •

   .קרת המבנהכת בלמערלחיבור   RS232ממשק אלקטרוני מסוג  •

   .לפחות 0.92בלים לשיפור כפל ההספק ל מערכת ק •

   .מגעים נוספים כפי שנדרש במפרט והתקנים •

  מהדקים  באמצעות  יהיו וכל  החיבורים  במהדקים    מהמגעים  היציאות  •
   .יציבים המסומנים בצורה ברורה ואמינה כך שישתמרו לשנים רבות

   .ועלת גם בהפסקת חשמל(ה )פ לית בקומנורית לזיהוי מקום המע •
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  אינסטלציה חשמלית וכבל כפיף  .ב
 לאחר המפסקים הראשיים של חדר מכונות. הקבלן יבצע את כל החיווט החשמלי  

האינסטלציה בפיר תעשה בתעלות  ו  כל האינסטלציה בחדר מכונות תעשה בתעלות פח
 .C.V.Pאו   פח 

 ים בתוך צנרת . מוגנ   ים יהיוהחוטעם קופסת הסתעפות ותעפות תעשה כל הס

 בסיום העבודה.  היה מסומן בהתאם לתוכנית שתוגשי  החיווט

יציבה   יחוזק בצורהומיוחד למעליות ו בעל גמישות גבוהה  יהיה  חשמלי  ה  כפיףהכבל ה
טי  לחו לתחתית התא ולאמצע הפיר והמבנה יהיה כזה שמשקל הכבל לא יועבר 

חוטים בכל  3  –א פחות מ אך ל ל הנדרשחוטים מע  15ל לפחות  % החשמל. הכבל יכלו
 כבל.

 

 תאורת התא   .ג
בעלי אורך חיים גבוה והיא תתבצע כך   LEDת גופי בתא תהיה באמצעו התאורה 

 שתהיה גישה קלה לטיפול והחלפת הנורות. 
 . (מגוריםבמעליות ל) התאורה תופעל אוטומטית 

ופעל  עות מתג ויתרת התאורה תמהתאורה תופעל באמצ חלק במעליות אחרות,
   מתג מפתח. מצעותבא

 .  LEDתהיה גם היא בטכניקת  תאורת החרום
 

 פעולה על גנרטור  .ד
  בו זמנית ולאחרנסיעה   אשר מונע מהמעליות יותקן סדור )בעת פעולת הגנרטור(

השניה לקומה שתקבע  יאחת אחר  הן תסענה  (בהפסקת החשמל)שהמעליות תעצרנה 
     .לפי דרישה(  יותר ולה )או בלבד בפעת שאר מעלית אחכך שבסוף התהליך ת

  
 אינטרקום/טלפון  מערכת .ה

במעלית יותקן אינטרקום המופעל אוטומטית )פותח את הקו לדיבור ושמיעה( בעת  
 לחיצה על לחצן האזעקה. 

האינטרקום מקשר בין תא המעלית, לוח הפיקוד/חדר מכונות,מוקד שרות ארצי  
 . ה, מודיעין וכו'ומוקדים נוספים כגון בקר

מנויים לפי   3ילוג אוטומטי בחיוג בין  חייגן אוטומטי המאפשר ד  יל גםרקום יכ האינט
 סדר במקרה של מוקד "תפוס"  

שאינם  יבשיםעצמאית באמצעות מטען ומצברים חשמלית בעלת הזנה  המערכת תהיה  
 דורשים טיפול.  

ם כפי שייקבע ע"י  נקודות "הקצה" של המערכת תסופקנה ע"י הקבלן באופן ומיקו
 . ןהמזמי

 

   ציהאופ - נג ותקשורת )בקרה(יטורימונ .ו
  LEDבמוקד הבקרה שמיקומו ייקבע ע"י המזמין יספק הקבלן ויתקין מחשב, צג 

 להדפסת הנתונים מהצג.  , מקלדת ומדפסת לייזר27עוני "צב
המערכת מחוברת לכל המעליות ובאמצעותה ניתן לצפות בצג ולראות את מצב  

פיקוד  וצות וכן לבצע שינויים בות נח קות שונתקלות שהתרחשו, סטטיסטי המעליות, 
 הכל בצורה קלה ופשוטה. , ולהפסיק את פעולת המעליות 

מיקום ,  בנוסף   הדלתות,  מצב  את  בנפרד(  מעלית  )לכל  בצג  לראות  יהיה  אפשר 
 מים לארועים כגון הפרעות לדלת, עומס יתר,לית,כוונה, קריאות החוץ וכוונן, זמזעהמ

 תקלה, אזעקה וכד'. 
 עבור המוניטור.    UPSכת תוספת מחיר תסופק גם מערוללא דרישה  לפי
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 התאמה לנגישות מוגבלים   .ז
 2481)סעיף התקנים ותתאים לחוקי ותקני הנגישות כמצויים ב  כאמור, המעלית תצויד

 ים.  גם לדרישות הרשויות וארגוני הנכ  ( ובנוסף1918ותקן  70חלק 
לכך ומחים ומתאימים  שים מקלטת אנ דה וברורה ותתבצע ע"י ההכריזה בתא תהיה ח

 .  אים מתאימיםובתנ
 

   אופציה -( CCTVצלמה במעגל סגור בתא )מ .ח
הספקת הקבלן תכלול את כל הדרוש להתקנת מצלמה כפי שיקבע המזמין והכנות  

 הקבלן תכלולנה בתא את הסידורים הבאים:  

 גג התא.  על 220VX16AMPוגן הזנות חשמליות ושקע כוח מ  •

ל  ב בכוראות המזמין(  מסוככים מתאימים )לפי ה  כבליםם ו/או גידים מיוחדי •
 עד גג התא.   ראש הפיר הכפיף בין חדר מכונות /

 
  ביזרי הפיקוד וההפעלהתאור א  2.05  

 אביזרי הפיקוד וההפעלה הנדרשים  .א
 בתא        

  .טבלת לחצנים לכל גובה התא •

  .המאווררמתג מפתח להפעלת   •

 קומות וכוון.  ראהמ •

   .ותלדלת  ח וסגור לחצני פת •

 )אופציה( .כרטיסי קרבה מגנטיים הפעלה באמצעות קורא •
 בתחנות      

   .מראה קומות וכוון בתחנה ראשית  •

   .מראה קומות וכוון ביתר התחנות •

   .גונגים בכל התחנות •

 )אופציה( מגנטיים להפעלה/שימוש במעלית.  הקרב  יקוראי כרטיס •

 בקומה ראשית.מפתח לבטול מעלית  •
 

 נים  ת הלחצותאור טבל .ו

מ"מ לפחות המחוברים לקופסא   3מפלב"ם בעובי  שלטי טבלת הלחצנים יהיו  •
 . באמצעות ברגים מיוחדים

שלט טבלת הלחצנים בתא יהיה לכל גובה התא והוא יחובר לקופסא ע"י   •
 ברגים(. צירים   )ללא 

 שלט טבלת הלחצנים בתא יהיה במישור קיר התא.   •
 

 הקומות/כוון/גונג  תאור מראי .ז

"מ לפחות ויחוברו לקופסא  מ  3ל יהיו מפלב"ם בעובי ת הנ" י הטבלושלט •
 באמצעות ברגים מיוחדים שאינם בולטים מפני השלט.  

   . DOT MATRIXמראי הקומות יהיו מסוג  •

 מ"מ לפחות.   50גובה מראה הקומות והכוון יהיה  •

ת  וצמבין עליה לירידה( וע סוגי צליל )שונה  2הגונג הינו אלקטרוני וסמוי בעל  •
 קומה. ניתנת לכוון בנפרד לכל  הגונגצליל 

 
 אופציה  -פיקוד שבת  .ח

  .לפי דרישה המעלית תצוייד בפיקוד שבת לפי מכון "צומת"
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הפעלת פיקוד השבת תהיה באמצעות מתג ו/או שעון שבת ו/או ממוקד בקרה במבנה  
 לפי דרישת המזמין.  

 ם בפיקוד שבת.  מראה הקומות בתא ובתחנות יפעלו ג
 

 ציה אופ -ות "קורא כרטיסים" באמצעהמעלית הפעלת  .ט
קריאת המעלית מהקומות ו/או שליחתה מהתא לקומה יעודית תתבצע רק לאחר  

קורא כרטיסי קרבה מגנטיים )המזמין ייקבע את מיקום קורא הכרטיסים  העברת 
 בתא(.

ן )הרגיל(  רק העברת הכרטיס תאפשר קריאה או שליחת המעלית באמצעות הלחצ
 ים. ת הלחצנהמתאים שבטבל 

היה מסוג "קרבה" והוא יותקן מאחורי שלט הטבלה  כאמור, קורא הכררטיסים י 
 ויהיה סמוי.  

כרטיסים וכרטיסים   איאת כל הנחוץ לרבות תוכנה, חווט, קורהספקת הקבלן תכלול 
 עצמם.

 סים ייקבע ע"י המזמין.  יסוג קורא הכרט 

 
 תאור התא   2.06

  לים עליו וברמת הרעשעמופיות הובמהירוטיח את עמידתו בעומסים מבנה התא יב
 והרעידות המקובלים והנדרשים במפרט.  
 מ"מ לפחות .  2.0הקירות והרצפה יבנו מפח פלדה בעובי 
חיזוקים מתחתיה ותבטיח עמידה    מ"מ לפחות עם 5.0רצפת התא תיבנה מפח פלדה בעובי 

פרט וארת במו כל צורה אחרת כפי שמתנאותה ויציבה בעת העמסת התא ע"י מלגזה א
 גבוהים.   המפעילה עומסים נקודתייםו

 ת לתקרת התא תותקן תקרה מונמכת לתאורה או שתהייה תאורה ישירה. מתח
 התאורה תותקן כך שתהיה בטוחה ומוגנת ושאינה ניתנת לפירוק בנקל.  

מניעת מעל התיקרה יותקן מפוח שקט המאוורר את התא באמצעות תעלות מיוחדות ל
 רעש ורעידות.  

קירות יותקנו סרגלי הגנה למניעת נזקים  וליה( יותקן סוקול ועל ה )בש ה יב הרצפסב
 בקירות כתוצאה מחבטות. 

 ירות התא יותקנו מעקים יציבים על פי הדרישות והתקנים. על חלק או כל ק
  קירות התא, תקרתו וכנפי הדלתות יצופו בחומר מיוחד הסופג רעשים ורעידות שעוביו

 דבק.  וא מו שעליו ה כפול לפחות מעובי הפח 
ת אוטומטית המצויידת במגביל כוח סגירה שרגישותו ניתנת לכוון  בפתח התא תותקן דל

אלקטריים המונעים את סגירת הדלתות  -תאים פוטו-תותקן מערכת טורובשפת כנף הדלת 
 )או פותחים אותה מחדש במקרה ויש הפרעה במסלול הדלת הנסגרת(  

מופעלים על  הו יבטיח עמידה בכוחות הומבנ   ום משוךא יבנה מפרופיל אלומיני הת סף דלת
 הסף בעת הכנסה והוצאת ציוד בצורה המתוארת.  

 ובתחילת הפתיחה. ון והינה איטית יותר בסוף הסגירהתנת לכומהירות פעולת הדלת ני
 מנוע הדלת פועל בשיטת בקרת תדר עם "למידה עצמית" של תחום הפעולה.  

 גמר בתא יהיו כדלקמן:חומרי ה

או   המתאימים לעומסים  או אריחים מיוחד PVC"ם מחוספס או ח פלברצפה מפ  •
 . שיש מקטלוג היצרן

  .קירות מפלב"ם עם טקסטורה •

 תקרה מונמכת.  עם תקרת התא מפלב"ם מלוטש או  •

   .דלת התא מפלב"ם מלוטש •
פיים והחומרים כאמור החומרים המצויינים הינם לאינפורמציה בלבד ופרטי הגמר הסו 

   לא כל תוספת מחיר.ל  יכל"י האדר ייקבעו ע
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   תאור דלתות הפיר   .072
 הדלתות אוטומטיות אופקיות ומופעלות ע"י דלת התא.   

מ"מ לפחות והן מותזות בחומר סופג רעש  1.5כנפי הדלתות מפח פלדה דקופירט בעובי  
 .  וי נירוסטה חלקה, גימור הכנפיים הינו בציפורעידות שעוביו כפול מעובי הכנף

   .ולהן כפף עם דופהכנ
 לפתיחה ידנית בחירום. ת פלב"ם )רוזטה( עם טבע בכל דלת יהיה פתח  

המותקן על חיזוקים המחוברים לקירות הפיר כדי  סף הדלת מפרופיל אלומיניום משוך 
 שיוכל לספוג את הכוחות המופעלים עליו בעת הכנסת והוצאת ציוד מהתא.  

י לכל  נות/פגיעות וכן פחי כיסותאו ם למניעת יותקנו מגינים /סינורימעל ומתחת לכל דלת  
 לתות הקיצוניות. גובה הפיר בין הד

 מ"מ לפחות. 2.0 וי יהיו מפח פלדה בעוביהסינרים/פחי הכיס
 

 תאור משקופי הדלתות     2.08
 סביב כל דלת פיר יותקן משקוף מאחת הצורות הבאות: 
   .חן על כל עובי הקיר בפתמשקוף עיוור/סמוי המתאים לציפוי אב .א
   .ס"מ רוחב בחזית X 10 ס"מ עומק  5בני במידות כ  ף מלמשקו .ב
 ס"מ.  12עד   5חזית ב ומשקוף עוטף, העוטף את כל עובי קיר החזית בפתח ורוחב .ג

מ"מ לפחות ויחוזקו בכל צידיהם למניעת   2.0המשקופים יהיו מפח פלב"ם מוברש בעובי 
 לתות אליהן.  תזוזתם בעת היציקה ו/או חיבור הד 

המצב הקיים במבנה וצורתם תיקבע  ורוחב( תקבע לאחר מדידת ומק  ים )עקופמידת המש
 ע"י האדריכל. 

ים מסוג ג' יסופקו  משקופים מסוג א' או ב' הנ"ל יסופקו במסגרת מחיר המעלית ומשקופ 
 צויין בכתב בכמויות. בתוספת מחיר שת

   האדריכל/המזמין ייקבעו את סוג המשקופים שיותקנו. 
 

   הנעהתאור מערכת ה   2.09
  )חשמלית ללא חדר מכונות( MRLמערכת הנעה מסוג   א.       

 מנוע הרמה 
 המנוע יהיה מסוג מבוקר תדר בחוג סגור המתאים לעומס ולמהירות. 

המנוע ללא תמסורת והתנועה תועבר לתא ולמשקל הנגדי ישירות באמצעות כבלי  
 פלדה/רצועות הרמה.  
 ת. רכת אורור פנימית ועצמאיבמע  ה ומצוידהנעות בשע 180ת בעלות המנוע מתאים למעליו

 התנועה מבוקרת בכל מהלכה והעצירה /ההתנעה מבוקרים. 
עם פילוס  ) DIRECT-APPROACHהעצירה הסופית היא עם גישה ישירה לקומה 
 והעצירה הסופית חשמלית.  (אוטומטי מחדש במקרה של אי דיוק בעצירה

קורי למניעת העברת ם ומדוד מתאירות עם בימורכבת על קונוע מורכב על מסגרת ההמ
 ורעידות למבנה.  רעשים

 סינון רעשים 
המערכת תצויד במנגנון לסינון "רעשים חשמליים" ולמניעת חדירתם למערכות  

האלקטרומכניות והאלקטרוניות של המעלית ושל המערכת במבנה כולל הגבלת הרמוניות  

 שעה.   1:95%  תברות שללקיום הס  בפרק זמן  THD ≤ 5%חשמליות לסטיה מירבית של 
 חשמלי  חילוץ אוטומטי 

תביאו לתחנה קרובה  , את תא המעלית  אוטומטית רכת תניעבהפסקת חשמל /תקלה המע 
 ותפתח את דלתותיו.

 פעולה זו ניתנת לביצוע גם ידנית מלוח הפיקוד. 
ים יבשים  הזנת מערכת ההרמה במקרה זה תהיה באמצעות סוללות/ מצברים מיוחד 

 למטרה זו.  מצעות מטען מיוחד המתאיםם בא( שטעינתקדמיום-)ניקל
ירדה מתחת לרמה מסוימת, תופיע למערכת לא ידרש טיפול אך בעת שטעינת הסוללות 
 התראה ויזואלית ואקוסטית בלוח הפיקוד ובבקרה. 
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 חילוץ ידני מכני  
לקומה  עד להבאת התא חת הבלם וסיבובו ידנית המנוע יצוייד במנגנון המאפשר את פתי 

 צורך בפעולות מכניות מורכבות. ומהירה ללא   בצורה קלה, פשוטה, בטוחה ת,וזאהקרובה
 החזר אנרגיה לרשת 

 .  המערכת תצוייד במנגנון המחזיר אנרגיה לרשת בעת הפעולה
 

   תאור החלקים המכניים    2.10
 גלגלים  א.

רך  ון עצמי למניעת צובעלי שימתקן יצוידו במיסבים כדוריים אטומים כל גלגלי המ 
 ם בה בטיפול

 כבלי פלדה להרמה   .ב
 בבורג למתיחה ומגעי כבל רופף.  יצוידו  ת הכבליםקצוו

 מובילים ) פסים לתא ולמשקל הנגדי(   .ג
 מיוחדים למעליות עשויים במשיכה, מושחזים ומלוטשים.

 משקל נגדי  .ד
   ומילוי(.הרמה של התא ויבנה מפלדה בשלמותו )מסגרת  מכושר ה  50%יאזן 

 נעלי הובלה   .ה
 י גלגלים ויתאימו לסוג המעלית ויעודה. יהיו נעלי החלקה או נעל ש,/מ 1.6רות עד מהי

ם וסוגם יקבעו על פי העומס, הנעליים יהיו מסוג גלגלים שגודל   מ/ש, 1.6מעל מהירות  
 המהירות, סוג המעלית וייעודה.

 מפוח לאוורור התא   .ו
 אחד.   נוסעים יותקן מפוח  8במעלית עד 

 מפוחים. 2קנו יות ים נוסע 8במעלית שכושר נשיאתה מעל 

בערך והפעלתם תהיה שקטה עם  פעמים בשעה 70בטיחו תחלופת אויר של  המפוחים י
 להפוך את כיוון זרימת האויר שלהם.   אפשרות

תהיה אוטומטית או על ידי מתג או מתג מפתח )ייקבע ע"י המזמין(   הפעלת המפוחים
 ת לאחר השהיה הניתנת לכוון.  והפסקתם אוטומטי

 ות  עידעת רעש ורימנ .ז
ריה כדי  זהאמצעים הנדרשים להשקטת פעולת המעלית ואביעל הקבלן לנקוט בכל 

לעמוד בתקנים ובדרישות לרבות הללו של יועץ האקוסטיקה. בין יתר עבודות הקבלן  
 עליו לבצע גם: 

 בידוד המנוע/מכונה מהמבנה  •

נועת  ת ובפיר למניעת רעידות ורעשים בעת אמצעים אחרים נוספים על התא  •
 ת בפיר וכד'. ו מבנה הפיר, כמות המעליוהנובעים ממהירותה ו/או ית המעל

 קורות ורשתות הפרדה  .ח
הקבלן נדרש להתקין את כל הקורות לחיבור הפסים אליהם ואת רשתות ההפרדה  

 בבור הפיר ולכל גבהו אם נחוץ.  

 ווים וקורות הרמה  .ט
 הקבלן.  די  תקנו על ירות הפלדה הנחוצים בפיר ובחדר מכונות יסופקו ויוכל קו

תהיה יצוקה ולא הותקנו   עת כניסת הקבלן לעבודה בבנין תקרת הפירכמו כן במידה וב
 בה ווים , התקנתם תתבצע על ידו ועל חשבונו.  

 סולם בבור  .י
 . יסופק ויותקן ע"י הקבלן על פי התקנים

 למניעת נזקי שטפוןגנות ה א. י             
סקת פעולת  בור הפיר גלאי הגורם להפב בלן להתקיןלמניעת נזקי שטפון על הק      

 לאחר הגעתה לקומה )חידוש הפעולה יהיה ידנית(. המעלית 
 . ה בהתראה ויזואלית ואקוסטית בבקרה ולוח הפיקודפעולת הגלאי תלוו 
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    קיצור כבלי הרמהי"ב. 
ן את הפגושות בבור על גבי "כסאות" מתאימים הניתנים לפירוק  הקבלן להתקי על 
 י ההרמה לאחר שימוש. ל התארכות כב בעת
תבצע ע"י  אשונה )גם לאחר תקופת האחריות( ימקרה קיצור הכבלים בפעם הר בכל

 ועל חשבון הקבלן.  
 

 .  פירוט תוצרת החלקים )נספח א'( 3
 ת נדרש למלא את פרוט החלקים הר"מ ולצרף להצעתו את נתוני היצרן המתאימים  קבלן המעלי 

 ת. המוצע לדרישוהמאשרים את התאמת הציוד 
 , אך אישור היועץ אינו משמש אסמכתא להתאמת  ל לפני קבלת אישור היועץ אין להזמין ציוד מחו"

 ריות הקבלן. הציוד המאושר לדרישות וזה הינו באח
 
 תחנות  2מ/ש ,  1.0ק"ג ,  063, עומס   MRL מעלית   3.1 

 
 ארץ ייצור   יצרן  והספק  דגם תאור החלק  

    (  מנוע הרמה)והספק א
    ת התדר בקר ב
    פיקוד   פיקוד ולוח ג
    אינדיקטורים ולחצנים   ד
    מנגנון דלת הפיר   ה
    מפעיל הדלתות   ו
    כנפי הדלתות   ז
    אלקטריים -ם פוטוטור תאי ח
    תא ט
    התקן תפיסה   י
    מנגנון שקילה   א י
    ווסת מהירות   בי
    " התא "נעלי ג י
    די  ל נגעלי" משק "נ די
    פסי התא   ו ט
    פסי המשקל הנגדי   זט
    פגושות   זי
    בתא  מפוח  ח י
    אינטרקום  ט  י
    בקרה  מוניטורינג / כ
 
 
 
 
 תאריך:____________              __ שם הקבלן_______________    
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 ים בבנין אלמנטים מתועש - 22 רקפ
 

 תותב או/ות ויאקוסטתקרות  20.22
 
 לליות  כ ותדריש 1.20.22

 
ה וכן בדרישות עמידות  ולתקן רעידות אדמ 5103"י ת יעמדו בתכל התקרו  .א

 . ו התקן, ומסומנות בת921אש לפי ת"י 
 
רכבת תקרות  ון ומוניטין בהסיינ בעל ה קבלן מאושרהי לן יקבה .ב

  .המפקח אושר ע"ימ אקוסטיות,
 
ליה,  הת ת את שיטות ביצוע המרא ת ווכניתמפקח ימציא לאישור ה  בלןהק .ג

אויר ומערכות   ביזרי חשמל, מיזוגא שילובוכן שלבי   ן והחיבורגוהעי
ב  שלבכל קרה וע הת של ביצ יות לתאום מלא על הקבלן האחר .אחרות
ור המפקח כי המערכות  לו רק לאחר אישרה יחהתק  שלבי .ושלב
 . צעו ונבדקובו קרההת  לניות שמעמכ-לקטרו הא

 
את אישור  רה ולקבל תקה תלתליית יו, תוכנונו יש, על חשב הגל בלן קעל ה .ד

גם  כניות יאושרו התו   .טטי לאישור המפקחקבלן יגיש חישוב סה  .מפקחה
 .םבמכון התקני

 
סימון ברור   ריות סגורות עםהמקו  יזותבאו לאתר באריוקרה  י התחומר .ה

 . וגןומ  יבש נו במקוםן ויאוחס צרשל שם הי
 
באה   מםודים שעיעמ והקורות  , הורך הקירותא  לן לכמה יסומפלס התקר  .ו

 . יאושר ע"י המפקחשה בציוד מקצועי ויעימון הס  .ה במגעהתקר
 
כנגד רעידות  ם  יונים על יפוניים בקלרות יהיו מחוזקכל הפלטות בתק .ז

 .אדמה
 
 . העורףת פיקוד שווצעו חיזוקים ע"פ דריבמרחב מוגן יב  .ח

 
 אטומים  אוו/ ורריםמח  ,פחם מ מגשיו  םריחיא ויות רות אקוסטיות עשתק 2.20.22
 

  בהתאם לתכניות, תקרות זורים שונים בבנין באתקין ן לספק ולהעל הקבל  .א
  (ים )אקוסטייםררמחו ,ניםמגלוושי פח  מגאריחים ו יות אקוסטיות עשו

  ףעם כיפו מ לפחות,מ" 40תהיה "כתף" בגובה  לכל מגש    .ומיםאו אטו/
   .מגשהיזוק מ"מ לצורך ח  10 של ימיפנ

 
יה  יה ירור הח  .26%יה חוררים יההממגשים וב ם חיארי ר בירו אחוז הח .ב

 . מ"מ 2טר  מיקרו פלוס בקו
 
של   עההצבי .ים הצדד ( משני PRE-PAINTוכן ) צבוע בצבע מ ההפח יהי  .ג

יאסטר  ולפוס סיליקון פיהיה מטהצבע החיצוני י   .נורה בת הפח תיעש
ים  פחההפנימי של ד צה  .חקמפת הלפי בחיר RALון בגו  ,ןקרו ימ  80ובי  בע
 .לא סדקיםל  פופיםה עמיד לכיהצבע יהי .הצבע להגנב בעייצ

 
ציה  מצעות קונסטרוקסטרוקטיבית באייתלו מהתקרה הקונם שימגה .ד

 . ברגהות המגולוון ומוט ח ה מפ עשוי אימה  מת
 
 .טרמ  1.20על לא יעלו ש ית העזר תתלה במרחקיםקונסטרוקצ .ה

שייגרם  י בלהתקרה של פירוק קל  שרפשתא הבצור  ייקבעו בנפרדות לוח ה 
 . יואלוכים צמו או לסמלאלמנט ע זקנ
הפח   מגשי  .מפקחות ה נית ולפי הורא ייקבע לפי התכ  לוחותה  כיוון ומיקום 
 .המגשים הקשחת ורך צד מורמים לצת דפנועלי היו בי
ופיל חיבור או  פר  כל גלה תורה שלא קיים ובצ נ  יהיו לוחותורים בין ה החיב  
 . ישנ אחד ל דיםצמו לוחותשכ םאחרי מצעיםא
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-ת רעשים ליריעה מפחיתתודבק ת וררוקוסטיות המחתקרות האהך בתו .ו
0.75 NRC . 

 
ר  מעבפרופילי  נתהתק פקה ום אס ולנה גה האקוסטית תכלעבודות התקר .ז

   .ירו ומפזרי אי תאורה פ וכד', וסביב גו סינרים, ירות, מחיצותורך ק לא
תקרה  ה אתהתואם  RALור בגוון נבתוי קלצבע  בנסטרוקציה תהיה קוה 

של הפרופילים    על חיבורים נאותיםד  הקפייש ל  .שחוראו בצבע /ו העצמ
  .טהחלקים במדוירונג( יתוכי זויות )גשנהו( וכן על ח)אחד למ

 
  כל .דרשנורים ואלמנטים אחרים כחיתוך פתחים, חולנה  תכל התקרות .ח

 .תר אב כיםתוע חיפעל, לא יותר לבצבמצעו יבו החיתוכים
 
אפשר גישה  ל מנת כל מקום עלהמגשים ב רוקחיות בפינול קפיד ע לה יש .ט

  נחים ופרטי קצההמגשים, קוים מחלוקת  .לל שמעל לתקרהנוחה לח 
 . מפקחה יותי הנחו לפ יבוצע

 
  ממ" 25י  ב צמר סלעים בעומזרוני  המחוררות יונחוקרות ל התמע .י

  מ"מ  25 בעובי תכיזכור צמ ימילוו/או   ק מ"/ג "ק 60י רחב ממשקל וב
  כבה מאליו יאטילןולפות שקי ציפוי  , כוללק מ"/ג "ק 24חבי מרל משקוב

 .מיקרון 30בעובי  
 
  מגשים( במרחבו  ם אאריחית )מדולריותבות פריקות מוכל התקרות התו .יא

   5103אל ות תקן ישרוצעו כפוף להצעגן יבהמו
ים  חבובמרוהתקנה במקלטים   כן לי תכל  :ת פריקותות תותבורתק
   .ניםגמו
אחיזה בין  י תפס  תקן להתקנת לדרישת ה ניתקבלן מופ ה מתתר תשו הי בין 

 . יחידהל כלול במחיר ה כל הנ"  .נושאיםאו מגשים ופרופילים ה האריחים
 
 ות ת מינרלירותק 3.02.22
 

  )צמריים ות מינרלחיהיו מלו  יים אקוסטייםוציפו  אקוסטיותקרות ת .א
  רטם למפותאהמפקח, ובה  יע"ים שרמאו  וס( ו/או פיברגלסדח כית זכו
 . תתב הכמויוובכתוכניות  ב

 
לרבות    (ניסילקו) "AKUTEXTמסוג " היו מטופלים בצבעי יחיםהאר .ב

וחות  של הל לוי החלק הג   .קוןליבסיקשים ו מוים יהי השולי  .העליון  החלק
ות  וריד ק ד לולאחר עיבהאריחים   כל .בצבע אקרילי יצוק יהיה צבוע

 . םייל הקשחת השו לש  זההל טיפוופתחים יעברו 
 
צעות קונסטרוקציה  אמית בונסטרוקטיב מהתקרה הקלו  ייתם ייח ארה .ג

 . גהוון ומוטות הברמתאימה עשויה מפח מגול
 
 .מטר  1.20על  קים שלא יעלורחבמ תתלה העזרוקצית  קונסטר  .ד

ייגרם  ש בלי  קרהתקל של ה  שר פירוקפיקבעו בנפרד בצורה שתאי הלוחות  
 . וכים אליומלסאו ו עצמ  נזק לאלמנט

  מגשי הפח .מפקחת ה אוהור  תכנית ולפיקבע לפי ה יי  לוחותם הקומייוון וכ 
 .שחת המגשיםורמים לצורך הקיהיו בעלי דפנות צד מ 

חיבור או   תגלה כל פרופילשלא  צורההיו נקיים ובי  חותלון ה ם בי חיבוריה 
 . לשניחד אצמודים  לוחותכש םאמצעים אחרי

 
מר  רופילי גפ נתה והתק פקס לולנה גם אכת  טיתוסהאק  עבודות התקרה .ה

ים  הפרופיל .ומפזרי אויר וסביב גופי תאורה  ',וכד  ות, מחיצותלאורך קיר
(Z  +Lחיי ) וון  ר בגבע קלוי בתנובציו ויה חהמפק דם של בים באישור מוק

RAL ל  שנאותים   חיבורים  ליש להקפיד ע .קרה עצמההתואם את הת
  .בהחלט יםיקג( מדוונרי זויות )גכתוחי  עלוכן ים )אחד למשנהו(  ילפרופ ה

 . מ"מ 2ל ש עובי ( יהיו בL+Zופילים )הפר
 
 . שטים אחרים כנדרם, חורים ואלמנות תכלולנה חיתוך פתחיהתקר .ו
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 סת גב מלוחוינורים וס ות תקר 4.20.22

 
בהתאם   אטומים    חות יהיווהל  .מ"מ 12.5יו בעובי לוחות הגבס יה  .א

 . לתוכניות
  

י  צעות לאמגשה לגבי ההנחי הדעם   בלןקס מטעם ההנדמ י" ע יקבע השלד .ב
 . וקטיביתטרנסהקו רה לתקיבור ה והחתליה
 . F-47וג ית של אורבונד מסר קובקונסטרוקציה מיש להשתמש  
 .מיםמתאי גבס ולוחותמש בחומרי שלד עוגלים יש להשתמה  בקרניזים 
 .ומפרטי היצרן   יהיו ע"פ פרטי וררותהמח השלד לתקרות 

 
רים,  נקלפריס תאורה,ור הרכבת גופי עב נות ההכ   כל יעשו גבסה רותקבת .ג

 . ב"וכיווג אויר יז למרילים  , גגלאים
מפס    בת פינות מגן חיצוניותיש להקפיד על הרכ  םידקורטיבי ניזיםבקר 

 . נכיתואקית נת בפינה אופוופלדה מגול 
 
ים  ים סמו ל חשבונו, חיזוקיע ע"י הקבלן וע ויבוצכנן  ידת הצורך, יתובמ .ד

ל  אדריכע"י השר יאוק  החיזו  פרט .את הגופיםשירך נלצו זי תאורהרנילק
 . י היחידהיר מחכלול בו

 
  .מוחלק מוכן לצבע  עד לקבלת משטחכטל שפהתקרות יהיה ב גמר כל .ה

 . יות האדריכלהנחל וכן ורט למפ אם רות יבוצעו בהתגש בזה שכל התקמוד
 
  ת"פ הנחיו, עבלבד רלר קצת תהיה באתר, ברוהתקרות המחוררוביעת צ .ו

 .דריכלגוון לבחירת האב צרן,הי
 
ק  חל  5103 צעו כפוף לתקן ישראליבוים יוגנ מבמרחבים  ס רציף בגתקרות  .ח

3,2,1 . 
 

 ותמאדוג 30.22
 

,  ', רצפה וכותקרהציפוי,  מחיצה, כל סוג של מ הכין דוגמא אחת לן ל על הקב 22.03.1
  .מפקחו יורה העלי  ותמקו במ םתע אוולקבו סגרת עבודותיו,במ יםהמורכב

ת  גם אנה לקח ותכלוידי המפ  לת ובצורה שיקבעו ע מידוגמאות תהיינה בהדו
 . תעלות התאורה

 
: את דרישות  יקבמדוותשקפנה הבחינות ל מכשלמות מו אות תהיינהוגמהד 22.03.2

שרו על ידי  העבודה כפי שאופרט הטכני ואת תכניות פקח, את הוראות המהמ
 . קחהמפ

 
  ת ר סופי של הדוגמאואישוה אך ורק לאחר ייעש ודותל של העבע הכול יצוהב 22.03.3

 . יים, כפי שידרשונוהשי  ללת כהמפקח והעל ידי 
 

 .קחהמפ  ו על ידיו ויאושר בעיקתקרות  ל הוני הצבע שגו 22.03.4
 

ולכל   המפקח לדוגמאות על הקבלן לקבל אישור   סף לכל האמור לעילנוב 22.03.5
תקרות: סרגלי  צוע הת בי בהם, בע להשתמשתו דעש בם שיהאחרי  האביזרים

 . וכו' קה,אקוסטי יר , אביזברגים, פחיםמר, ג
 
 דיםוחותשלום מי מדידה ופניא 40.22
 

 כו'( ת, סינורים ותקרו) גבס נטי אלמ 1.40.22
 ת הנאמר להלן:רי היחידה כוללים גם א במפרט הכללי, מחי ורבנוסף לאמ

 . נים התק  ואישור מכון נםכנו בות תה לרת נשיא קונסטרוקציו .א
  רבותל ליפורט לעמ יוחדים כמ אלמנטים  ת חיזוק כוללקונסטרוקצי .ב

בלן ועל  הקם ור מטע וקט שור קונסטרואי  R.H.Sפרופילי כולל  כנונםת
 חשבונו.
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בקצה  ף פתחים וכולל גליפים ק,כולל גליפים בהירשפתחים כנד  יבודע .ג
 . נכיקי וא אופ נמוכותפשיות ומחיצות מחיצות חו

בצמר   תת וצינורוום סביב תעלולרבות איט  םניהלמי םטומיהאיאת כל  .ד
 . אקוסטיקה רטפי פק לר כית + מוזכ

,  יםדיאגונלי קים  זר, חיזו העת י טרוקצונסחיבורים, קוה   קיםזוכל החי .ה
וכל הנדרש   חומרי העזר למיניהם ץ,חיזוקי ע דות אדמה,יע חיזוקים לר

 . קנה מושלמתלהת
בטיחות  חיות יועץ ההנ ש לפירי אכנגד מעב  הםיני למ  טומיםהאי את כל .ו

 . מרק לפי פרט אקוסטיקה+ כית  זכו ות בצמררות וצינולם סביב תעואיטו
ש  כפי שידרו ידותובמ אמיתיים  ובחומריםל וד שות בגדרוגמאות הוהדכל  .ז

 . ריכלהאדהמפקח ו/או    יל ועד אישור סופי ע"המפקח ו/או האדריכ
כות בהן  כרואות הההוצהמפקח וכל  רוששידימות והדגדיקות כל הב .ח

ליקוי   כלקון תי  ת, הוצאותאקוסטיו תבדיק  רבותלובעות מהן,  והנ 
 .דרשיישוי שינל שיתגלה בהן וכ

 .ובשיפוע גלעובוד במ עי .ט
 וכו' תוק,פרופילי סיום  ני,פרופלי ותפינ   פרופילי .י
 . שפכטל .אי

  אלמנטי ם בלביטים המשו למנת  לכל הא וההכנווקים החיזוקים ל החיזכ יב.
רבות  לאורבונד,רטי חברת  פהגבס ,לפי י  אלמנט  ם על וייוהתל הגבס
נטי נגרות אלמונות,ות ,אר,מחיצות  מתועשחלונותות,תדל
  וגאלמנטי מיזאלמנטי חשמל,ציה,י אינסטלנט למגרות,א ומס

אחרות  ,מערכות שונות כל סוגמיניום,אלמנטי חיפוי מאוויר,אלמנטי אלו
 לך הביצוע. במהידרש אשר בתוכניות ו  ורטאחר כמפ מנט וכן כל אל

ואיננה נמדדת   יצועהם את ביבייניות מח כתו/או ה אשר המפרט כל עבודה יג. 
  .ות מוי יפי כתב הכבסע נפרד ב

  
 . שהוא למיניהם, בכל גודלם הפתחי  כלי ה במ"ר נטו בניכוה תהי דידהמ 
י לוחות  יפוציה עם חגבס תהיה רק עבור קונסטרוקס וציפוי ת גבצו התשלום למחי 

 גבס.  פוי לוחותא חילל  נסטרוקציהן עבור קובללק ישולם,לא גבס
ת  יעאחר קבן לטח הנראה לעיישל השרישה ת וסינורי גבס תהיה בפרו קדת תמדי 

 ת . כל התקרו 
 

 ת ות אקוסטיורתק 22.04.2
 הנאמר להלן: לים גם אתכול  דה לי, מחירי היחיט הכלבנוסף לאמור במפר 

ידרש   כל גובה ש וברש שייד ככל שנית וראשיתמה יות נשיא קונסטרוקצ א.
 ים. התקנ  מכון ואישור  נםתכנוות לרב

אחרות  ת כוולמער בו"גלאי עשן וכי אויר,יזוג הכנות לתעלות ומפזרי מ .ב
 .דרשכנ

 יצוע העבודה. ים לב רים והאביזרים הדרושר וכל המוצזחומרי ע ג.
מעבר וכל  ר וגמופילי שיאה מפח מגולוון לרבות פררופילי הנכל פ .ד

 לעיל. ט פורים כמיזוקהח
מושלם של העבודה   ועצלבי ל עדכדמה הד רעידת אכנג רות תקחיזוק ה ה.

 יכל. אדרתכניות ו/או הישת הף לדר כפוב
ש  שידרוכפי  ובמידותמיתיים ובחומרים א ת הדרושות בגודלגמאווהד כל .ו

 . ריכלהאדהמפקח ו/או    יר סופי ע"ועד אישו ריכלאדהמפקח ו/או ה
בהן   וכותהכרההוצאות   המפקח וכל ש דרוות שי דגימהבדיקות וה כל ז.

ליקוי  ן כל תיקו   דיקת אקוסטיות, הוצאותב תלרבוהן,  מבעות והנו
 דרש.ייש ויינוכל ש  בהןשיתגלה 

  תקרותבם המשולבים נטיההכנות  לכל האלמהחיזוקים והחיזוקים  כל  .ח
י  מנט לרבות אל, התקרות האקוסטיות  והתלויים על   ת וסטיוהאק

נטי ,אלמג אווירו,אלמנטי מיז שמלי חנט,אלמ אינסטלציה
אלמנט  ן כל ונות אחרות וכסוג,מערכות ש מכלחיפוי  יט למנלומיניום,אא
 הביצוע.  ש במהלך ואשר ידרת יובתוכנ ורטר כמפאח

יננה נמדדת  עה ואביצוים את כניות מחייב הת  ה אשר המפרט ו/אוכל עבוד  .ט
 .ות בנפרד בסעיפי כתב הכמוי 

 וא. כל גודל שההם, במיניפתחים לה  כלבניכוי   נטו"ר במהיה של תקרות ת ידההמד 
 
כלול  מוגנים  יםחבות במרבוד צוע עעורף לביקוד ה ע"י פי  הנדרש  ודגש בזאת שכלמ 22.04.3 

 הכמויות. א אם צויין אחרת בכתב ,אלד בסעיפים נפרדיםדה ולא ימדחירי היחיבמ
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וכו'(  ויים שונים  ציפרות, , תקזה )מחיצות פרקעבודות בה  ידה של כלרי היחמחי 22.04.4

ת תאום  לרבו וכו'  וי אשתאורה, גיל גופי   יר,יזוג אומ תיחת פתחים לציוד פ כוללים
האלמנטים  ות לקביעת  קים,כל ההכנמחוז ,משקופיםיםתחזוק הפ,חיהפתחים

 קביעה בפתחים וכו' ועדים להמי
  
 יאה סטרוקצית נשקונ 5.04.22

תקרות,   זה )מחיצות,רק  ים בפלמנטדה של כל האיחי שמחירי הת מודגש בזא- 
משנית  ,סוג מכל   נשיאהסטרוקצית השל קונוע ן וביצו נכ ( כוללים תו'ם וכ ייציפו

 ת. מוסמכר מעבדה שוי ות קבללרב וראשית 
ת  קונסטרוקצי צוענון וביכל סוג, המחיר כולל תכתותב מ/רות אקוסטיותבתק -             

ככל  ת,מכל סוג ואשיית ורמשנ  וקצית נשיאהסטררבות קונל ה מכל סוגנשיא
 גובה שידרש .  כלשידרש וב

י  וך על יד ער ט י מפורסטטורטות וחישוב ות מפתוכניבונו יכין על חשהקבלן -             
ת של  ה תבוצע על פי התוכניות הנשיאקונסטרוקצי .ישור המפקחדס רשוי, לא מהנ
 . ל הקבלןש נו הבלעדי ל חשבו כל הנ"ל ע  .בלןהק

 
   לים מכל לים גם את כל הפרופי כל האלמנטים בפרק זה כולל ש י היחידה מחיר 22.04.6
   רופילי הפרדה, פרופילי אומגא, פ  , פרופילי פינה,פרופיליL,T,Z,L+Zסוג, פרופילי               
 סיום, פרופילי חלוקה, פרופילי ניתוק,פרופילים במיפגש קירות/תקרה,פרופילים                

 ובכל מקום רש  ש, מכל סוג,ככל שיידיר, כל פרופיל אחר שיידרה/קמיפגש רצפב              
 ולפי    תוכניות ובפרטים בתוכניותי דרישות האדריכל וכמתואר ב כל לפשיידרש, ה              
 פרטי ומיפרטי היצרנים.כל הפרופילים צבועים בתנור בגוונים ודוגמאות לפי                
 האדריכל. בחירת               
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 תרויצוקים בא  ת קדוחיםנסאו כלו - 23רק פ
 
 כללי  .123
 

עבוד 23.1.01 בוצע יב  הביסוס   ות כל  ל התו  מתהנחיאם  הקונסטרוקות  ולהנחיכנן  יועץ  ות  ציה 
הכללי  23לפרק  ובהתאם    קעקרה כל  במפרט  יועץהד.  ע"י  האמור וכל  הקרקע    רוש 

 כמויות. ה בכתב רי היחידה שמחיכלול ב הכללי במפרט
 

 דותיסו  ימון מרכזי ס     1.0232.
 ונו. שב ל חוע בלןמטעם הק ך שה ע"י מודד מוסמות ייעכזי יסוד סימון מר    . 1 
והש     .2  המדידה  יבטיחיטת  ד ציוד  בסו  כל ון  ימ יוק  לא       יסוד  מרכז  השגיאות    כאשר 

 ברות. תהיינה מצט
ת מרכז  ר איהיה לבק  ןכך, שנית  "בטחותביתדות "מאומן  דות יסוסימון צירי היסו .    3 

  ז הקדוח רכשהיתד המסמן את מלאחר    קדוח וגםכדי מהלך ה  דוח  תוך ת הקמכונ
 יים.ק ינור אכב

 
להג 23.1.03 סיוםעל הקבלן  עם  תעב  יש  )ית  כנ ודתו  לפי הביצועAS MADEעדות  מעודכנת  של   ( 

 ע כנית תבוצו. הת ןמזמי ימסר לתוט  "ג דיסקתוכנית העדות תעודכן ע  ביסוס.עבודות ה
תוספת מחיר   תשולם   בודה. לא אי לקבלת העת היא תנתכניסמך. הגשת המו  ע"י מודד

זות  עבור כספי  כבסיסכל לשמש  תו לא  יא  וה  כנית  עות של הקבללתביעות  ם ייל שינון 
 הביצוע.  א אושרו ע"י המפקח בעתאשר לעבודות  ב

 
 חריות כוללת של הקבלן  א 41.0.23

הכלוניב  הקבלן  את  התכניולסאות  צע  שיט   תפי  הולפי  המתואת  בביצוע   מפרט רת 
 יו לבצע, על ק,  מספ נו  שבהם איע  לדעת הקבלן המיד  קע. אםהקריועץ  אם להנחיות  והת
 וביצוע העבודה. הצעה הגשת ה  ורךלצ ות לו רושנוספות הד  שבונו, בדיקותעל ח

מ  ולאי היווצ  לשלמות  קרה, האחריותבכל    עליו   בקידוח חלה  לותרות מפו הכלונסאות 
אם   לדלבלבד.  יש  נ נקו עתו  באמצעים  לאבטחתוספיט  הכל   ם  הוא  ונסאות,  שלימות 

 . שה זאת על חשבונויע
  ים בשטח הקי ב  אם למצבהתהקידוחים    צעתו את מיקום ון בהקחת בחשבל  בלן הק  על 23.1.05

 דני. קידוח יוחדים לרבות הצורך בשימוש בכלים מיואת 
 

 הקדיחה    23.1.06
כונה  ח יבש מקידווקים באתר בצי  כלונסאות   תשיטקבלן בהידי    וח יבוצע עלהקד .    1 

M-150 , מוש של וידייה. רך בשייתכן צו 
 המפקח. ר  ישון אטעוהציוד  .2 
מרכ  יש .3  את  מכונתלוודא  והק  זיות  לאנ  אתידוח  הכיותה  וכן  פני  הקדיחה  תחלת 

 די מהלכה. תוך כ
ס"מ    5לה על  א תעכז למר: סטיית ה הכללי  מפרטבת המותרות הנן כמפורט  הסטיו  .4 

 רכז המתוכנן. מל חסבי
 . 2% -א יותר מל הציר מהאנךסטית  .5 
קד .6  מה  ייעש וח  כל  צינור  ב  יוןעל גן  עם  הכמפורט  צינומפרט  יבלוט  המג  רכללי.  ן 

 רקע. מפני הק
 לות מפו מפני ח ש להגן על דפנות הקידוהקדוח יבכל שלבי   .7 
תחתית  לנקות  יש   .8  מקרהקאת  שיידוח  מופרת,  בוירקע  ומי  השץ  חול.  וי  קניקע 

יבת הבור  בקה סהקדוח תנו  ני גמרלפ  הקדוח.  ת הזיון לבור י הכנסייעשה מיד לפנ 
ח שמכל  כדימה  הוצאומר  הפר   קדוח  ההתח   תלמנוע  הכנסת  בעת  זיון  תית 

 היציקה. ו
ות  מע בחשבון משיביא    סגור. הקבלןוח  מקדח שט חתית הקדוח ייעשה ע"י  ניקוי ת  .9 

 זיון.כלוב היחה ולפני הכנסת ד הקעם סיום  חהמקדלפת החזו והצורך ב דרישה
  יון. באם הז   כנסתוח והה מיד בגמר הקדשה תעכך שהיציק  העבודהת  אלתכנן    יש .10

מ' עומק עד סמוך    1.0חות  גמר הקדוח לפ   כב אתב ביציקה, יש לעעיכו  עלול לחול
ור,  ת הבא  וציאו ולנקותן, יש להיוהכנסת הז   ב לאחרבאם חל עיכוה.  ד היציקלמוע

 מחדש.ן ואת הזי   גור, ולהכניסשטוח סלעיל בעזרת מקדח  ארכמתושנית ב
ל .  11 שמ  ל התחיאין  לפני  היהעבודה    פותרצי  ובטחת בקדוח  לגמר  בהתאם    יקה.צ עד 

 עבודה. נן סוף יום ה כו יתולדרישה ז 
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 אותבכלונס סידור הזיון   23.1.07

 י. ל המפרט הכלל ש  23031ף  כמפורט בסעי חתו תהיהקש הזיון וה ה כלובמבנ .    1 
 ולא ימדד   םו צלבים פנימיייים אסונות האלכט , המוי רט הכללר במפבניגוד לאמו .2 

 יון. יר הזמחם ב זוק כלוליחישוקי חי ריתוכים של  זיון.ול במחיר הרם כלמחיו
 ם בתכנית. מצויניהחישוקים ה רק הזיון, ימדדו, עם פלדת  
ממשכאשר   .3  אינו  עהזיון  לתחתית  יך  יד  חישוש  הכלונס,  לצינורות    יםקלרתך 

בחל שהתחתוק  הבקרה  הכלן  שבו  ול  שמ  זיון  איןנס  להבטיח  מיקומע"מ  ם  ירת 
 דדי. קם ההמרחו

 וטר הכלונס אם לקהת ב  ס"מ  5-8 זיון יהיה בטון סביב הסוי הכ .4 
 

 הכללי.  מיפרט בכמפורט   ון גלילי בט טח ע"יב הזיון יוב סביהבטון  כיסוי  .5 
 טיק.לסבגלילי פ אין להשתמש  
הזיכנה .6  תעשהסת  מבע  ון  פגינזרת  ללא  כפנות  בד  עהוף  הזיון  כאשר  ש  יבד  הבור. 

מלהשתמ בשני  הזיון  :  פיםנוש  כלוב  להרמת  הכובד  במראחד  לכז  תו  הבאוהשני 
 . תו לבורצב אנכי והורדלמ

 
 וןקת הבטיצי 23.1.08

ט למ"ק  מנק"ג צ  400ג "משאבה", יכיל לפחות  בדרו,  6בסומך "  30  -יהיה ב  וןהבט .1
  ר אמויטת טרמי. בניגוד לים בשבמ  וקלבטון יצ  1  חלק  466  שות ת"ים לדריאיתוי

 בת. אפר פחם בתערו מצאותה מנט הנ"ל עקבפחת מכמות הצלא יו ,הכללי במפרט 
י  .2   -ל  4%ין  החללים יהיה ב  רש, אחוזנדח הסומך ה שיובט  ו מוספים כךוספלבטון 

 קה. ציהי מרלאחר ג   ותשע 3ת עד והתקשרות הבטון תעוכב לפחו  6%
התערומר .3 הכיבי  ובת,  בהומוספים  לבאופן  ל  טוןספתם  מקודאישויובאו  של  ר  ם 

 ח. המפק
 הכללי. מפרט כמפורט ב  היציקה תעשה .4
קהפס  א ללהיציקה   .5 עד  בטקה  מעבלת  נקי  כל    , פרון  בראו  אחרת,  אש  פסולת 

 כלונס. ה
הבט .6 את  לסלק  יידרש  מהקבלן  במים  המעורב  העליהחון  הכל   וןלק  עד  ו  ס ונשל 

 נקי. טון הלב
לת  ר קבח ן ועל חשבונו לאהקבל   ו ע"י ק זה יבוצע לוות בסיוכר ודות העפר הככל עב 

ת יצוקים  לונסאו לכך שהכנית  פ מוהקבלן    . תשומת לבלאופן הבצוע המפקח    אישור
 ך מפני השטח. פלס הנמו למ

 ת.מ' עליונים לפחו  3לרטט את הבטון עם ויברטור לעומק  יש .7
שליפא ק  פרו .8 המינצ ת  ו  תיור  לאחרגן  רק  שכלו  עשה  אה  בשיובטח  שוקע  ינזיון  ו 

הטבבט בון  להבטרי.  יש  מקרה  שלי כל  תיווצרח  העל"פטריי  א  בקצה  של  ה"  יון 
 ליון.לקצהו הע ד ן בדיוק עהמתוכנ בקוטר   יהיה ואונס, וה הכל

 
 ח ובקרהפקו 23.1.09

ולסייע   .1 לאפשר  הקבלן  לכל  על  להגיע  באתנקלמפקח  מרים  חוהת  למקורוור  ודה 
ל החוכדי  את  הציוד  בדוק  להע  עללאכה.  המומרים,  להקבלן  המפקח  רשות  מיד 

 .פי הדרישותוע בדיקות ל ות וביצחת דוגמאלקי   ךעזרה לצור
ית והסונית  רסונות בשיטה האולטלוב בדיקשיבדקו ע"י  ציקה ייחה והיהקד  תכואי .2

 ע.כמתואר בדו"ח יועץ הקרק 
הבדיקות של    פקח. תוצאות"י המושר עתאשה  ה מנוס ד עבה ע"י משנהבדיקות תע .3

בעות  יות הנול המשמעון בכל , יחייבו את הקבהמפקחע"י   אחר אישורןל  דה זו,עבמ
תהיה    הבדיקות  ותישור תוצאלגבי אנבחרת ודה הבמעלגבי ה   ביעת המפקחמהן. ק
 סופית. 

היקפן,  מו .4 על  והחלטה  הבדיקות  בצוע  בלבדיעד  באופן  המפק ע  יקבע  מתן    ח."י 
שליבדיקות  וצאתו בשלביםת  של    ליות  לאעב המאוחרים  הקבי  ודה  את  לן  זכו 
 ספת או פיצוי.ום תובש

יבצע  הקב .5 וילן  ההכנה  לבצוע  עב סיע  בדיקבדיקות.  האולטבשיט  ותור    רסונית ה 
הקב  בכ  צינורות  לןיכין  קביעת  מהכ   20%  -בקרה,  ע"פ  שונים  בקטרים  לונסאות, 

 מפקח. ה
 . ותא נסל הכלוכל  ית תעשהונבדיקה ס  .6
לשנות את  רשאי  והוא  ע הבדיקות  צו היקף בי  ב פקח הקובע לגקרה יהיה המ בכל מ .7

 לגמרי.   ול הבדיקותבלה כולל בטללא הג וג בדיקהכל סבההיקף 
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לעל   .8 דוהקבלן  מאצקחת  הבטון  ווגמאות  למעבדת  מוולהעבירן  לבדיקת  ה  סמכת 
  בדיקה מ  ת פחולא י  םקומפקח במה  הבדיקות יקבע ע"יהחוזק. מספר המדגמים ו

 לונס. ת אחת לכל כתקני
למלקבהעל   .9 כ  א,לן  כל  לביצוע  "טופ  לונס,עבור  תיעוד  בהתאם  לונסכס  לנספח  " 

 . 23בפרק מפרט הכללי ב
 מפרט הכללי. ראה  –הבדיקות ת אם לתוצאונס בהת ילת כלוו פסא ר אישו .10
הבדיקות   .11 הקבלןבגמר  על  א  והתיקונים  צלמלא  צמי בדהבקרה    ותינור ת    נטי יס 

 ראוט(.  )ג
 עליון. ס ע"מ לבחון את חלקו הנ הכלויפת את חש  י לדרושא רש המפקח .12

 
  לבדיקה אולטרסונית  ההכנ 1023.1.

 : תרבין הילת ולית כקה אולטרסונ בדילהכנה   
בדיהתק .1 צינורות  צנת  כמקה  ובמקום  בכמות  הזיון  לכלוב  בפרטי  מודים  תואר 

 . התכניות
 .רכוכל אולבדק נ ונס ת בכל כל ורוצינ  2ו ניותק ללי  כ ה ת המפרטשו לדריוף  ובכפ 
  , ירותכו יוןו אין זכלונס שבשל ה  ו התחתוןס. בחלק לתחתית הכלונרות יגיעו  הצינו 

ור המפקח, חישוקים אלו  לאישאם לפרט שיוגש  בהת  ורות נ ילקיבוע הצשוקים  חי
 . אינם נמדדים

 יקות. בדוע המת בצות עד להשלהצינור ות  ות ושלמשמירה על תקינ .2
 ונס. נוחה לכל שה  ור גיידס .3
 בדיקה. ד גמר ה זקתם מלאים עה במים ואחות הבדיקנור וי צימל .4
 קות. ר הבדיגמ נטי לאחרצמ ות בדיסי הצינורמלו .5

 
 לבדיקה סונית כנה ה .11.123

 לבדיקה סונית כוללת בין היתר:  הכנס 
 פקח. המ יעות רצוןשבעד ל טון ופים, מיץ בים רופגושממים,   ניקוי ראש הכלונס  .1 
 ס. לונחה לכשה נוור גיסיד      .2 

 
 פני הכלונס  סיתות   1223.1.

 בתכניות.  כמפורטית  ירה הכללהחפ ת לפני  ימים מתחמסתי כלונסאותכל ה .1
זהירות את  " בראש הכלונס, יידרש הקבלן לסתת בטריהשל היווצרות "פ קרה  במ .2

 . נמדדתה  נדה זו אינ בון. עמתוכנקי בקוטר הלונס נ ר כולהשאי  ה"פטריה"
העפ .3 ושבכל  הבר  מ רי  הסיתועבוטון  מדת  יסולקו  ש ת  למקום  מאושהאתר  ר  פך 

 וא. מרחק שה  לכלשבונו ולן ועל חת הקבבאחריו
 

 רכז כלונס ה במסטיי ןתיקו   1323.1.
 ן. צעים הנדרשים לתיקו קבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמקח יהמפ 
 ל תמורה. א כולל   תפוס קורות נו אוחדש ונס מהכל ביצוע  יכלול  קוןהתי 
  

 הזיוןבקוצי  ון הכלונס אופלס פני בטסטייה במון תיק   1.1423.
ונתגלת במיד .1 סטייהה  פני  במ   ה  הכלובטו פלס  העולה  ן  ס"מ,    –  30או    +  5  לענס 

 קח. בלן לתקן את הסטייה ע"פ הנחיות המפש הקיידר
צי  קו  לימותש  לך שמירה ע תו רוש  לס הדרות עד למפת בזהיסותיחצב ויבטון עודף י .2

 .הזיון
 היטב. ינוקו    בטון הכלונס לאחר שפני ם ביציקהושלחסר י בטון  .3
 ון עצמו. התיקבור ע  כל תוספת תשולם לא  המתוקן. רכולפי או נס יימדדהכלו .4
ז קו .5 בשיעור  צי  בסטייה  מהמתוכנן  קצרים  על  יון  ק  5העולה  המופעמים  ט,  וטר 

 קח. ת המפלפי הנחיו יתוקנו
יי .6 ולחצו  רשדהקבלן  את  ב  ה לסתת  אלגלו  כלונספני  נוסףי  המוטות   ורך  או    של 

 ים. ים הקצר רכה לקוצי, האיתוך תקנרתך, בר שיידרש ל
ותרת בריתוך מסוג  ה המעשה שימוש בפלדבו נ רה שקמ אושר רק בוצים יך ק ריתו .7

 .  W- 440פ 
מאפ במק   אינה  שהפלדה  ריתרה  פג וך  שרת  בחזקה,ללא  הקיידר  יעה  לבצע  בלש  ן 

באור בחי שרוולמצעים  מתות  ב  ועשיםים  המיועדרגיעם  זם  למטרה  ומהסוג  ים  ו 
לקוהמת המוט.אים   ET Seriesת  סדרמ  Ancon MBT Couplersמסוג    כגון  טר 

Couplers . 
 ע"י הקבלן ועל חשבונו. עשו  כל התיקונים יי .8

 



 מבנה צופים
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   118  

 ם דוח כלונסאות צמודיקי 23.1.15
קוטר    2.5  ן מפייהיה קט   יהםן צירבי  אשר המרחקת  נסאוי כלופן רצוף שנ וח באו לקד אין   

הקטןהכל הכונס  קדיחת  תו.  השני  ללונס  רק  שהבטתר  בכ אחר  הראון  יגי לונס  ע  שון 
 . ימיםן לפחות שלושה המתי יש ל  ה. בכל מקרהסופי זקו מחצית חול

 
 מפלס פני הכלונסאות 23.1.16

בפנ  יהיו  הכלונסאות  קי  היסוורותחתית  ראשי  ת  או  בההכלונד  לתכניותתאס  א ל  . ם 
י   צעויבו יבוהקידוסוד.  עמודי  פנצע  ח  הכלונס  יציקת    לית. רק לאחרי חפירה כלממפלס 
 היסוד. לקורות חת המצע שמתזי בור ארגהתעלות עחפרו י

 
 מדידה מיוחדים ופניא 2.32

 חידה כוללים גם: וסף לאמור במפרט הכללי מחירי הי בנ 
הסיתות   .1 בעזרכלוראשי  פטינסאות  כל  שת  הי  ול מתאים  ואידיח במחיר  נו  ה 

בנפ ע  תסיתוה  רד.נמדד  וד לקבלת  יבוצע  נקי  כל    רר, ללאלא מפובריא,  בטון 
 '.ע וכו נייט, קרקו לוך, בנטות לכ שארי

 .(AS MADEעדות )  כניתתלרבות הכנת ך מוסמודד  מ ירותים של מדידות וש .2
 ה. ת הבדיקינורוות צלרב רט יות( כמפולטראסונבדיקות )סוניות, או כל ה .3
יהיל  האורך  .4 פי   וק היצאורך  ה  ה מדידה  המסורהא   על  בתוכך     לא .  ניותומן 

לקישו קידלם  עבור  ללא  בלן  ולוח  ישויציקה  לקבלןא  ביצו   לם  ע  עבור 
 . ניותבתוכ ורך הנקובבר לאות מעלונסא כ

פני      אפילו עד  כנן אופלס הסופי המתו ל למלונס היצוק מעך הכלא יימדד אור .5
 .  כנדרש  ן נקי להגיע לבטו  כדי הקרקע 
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 אש לוי ג - 34פרק 
 

 בודה )כללי( תאור הע
 גבעתיים .  בנה צופי מהקמת במסגרת המערכת כוללת מתקן גלוי אש  -

   3חלק  1220מערכת תהייה עם רמקולים לכריזת חירום משולבים לפי תקן ה
רכת ות, לרבות הכנסת כלל המעמיוחד ובתכני ודה תכלול את כל המפורט במפרט ההעב -

 לפעולה. 
 
 הקבלן רישות מד
וכבוי אש  שנים לפחות בהתקנה ואחזקת מערכות גלוי   5נסיון מוכח של  קבלן להיות בעל  על ה -

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

 של המערכת. ההתקנה, ההפעלה והאחזקה 
רישת שתותקן, עפ"י ד וריים למערכתי חילוף מקלת לספק חלקעל הקבלן להיות בעל יכו  -

 להלן(.  5סעיף -תת 34.05המזמין )כמפורט בסעיף 
 הקבלן לקבל אישור מכון התקנים הן לתכנון הבצוע והן להתקנה.  על -
 תבוצע ע"י קבלן אחד בלבד. התקנת מערכת הגלוי והכבוי  -
ת  הכבוי, כדוגממערכת הגלוי ולהפעלת  אים שאינם קשורים ישירותקבלנים בנוש תאום בין -

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

ו.  והתקנת   צנרת החווט, הכנסת הציודושים לגישה ל באחריות הקבלן לבצע פתחים ומעברים דר  -
בתום העבודה, זאת עפ"י המפורט בסעיף  פתחים והמעברים ו לאטום את ה כ"כ באחריות

 "איטום" שבמפרט זה.
 

 ספרות טכנית 
ע בקורת הקבלה  שבועות טרם בצו  3ידי הקבלן לאישור המזמין -טיוטת "ספר המערכת" תועבר על

 למערכת. 
רכת  תפעול ואחזקת המעית, לקים של "ספר מערכת" בעברעות 5ויספק   הקבלן יתקן בהתאם

 רג מעבדה(, זאת ביום בקורת הקבלה למערכת. פעל והמתחזק  )דברמת המת
פר המערכת" יכיל את הפריטים הבאים  )אספקת "ספר מערכת" הוא תנאי הכרחי  כל עותק של "ס
 ע"י המזמין(: לקבלת המערכת

 הפעלתה בעברית.  ערכת והוראותתיאור מילולי כללי של המ א.
 רכת. כל התקני המעומפרטים מלאים של  גיםקטלו ב.
 ים( שברכזת. חשמליים וחווט של כל החיבורים הפנימיים )כרטיסים ומחבר שרטוטים ג.
 שרטוטים אלקטרוניים של כל הרכיבים והכרטיסים, כולל רשימת רכיבים.  ד.
 . שרטוטים חשמליים של מערכת הפלות מתח וכד' .ה
הנוספים, כולל  ביזרי העזר( הלוחות והפריטים )אכל  חשמלים ואלקטרוניים של  שרטוטים ו.

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

 המיכלים.
 .PRE ENGINEEREDהרצת מחשב של מערכת הכבוי, או אישור  ח.
ידי  -ים עלקי חילוף המומלצ ת( ורשימת חלהכמויו -)בדומה לכתב קן רשימת כל הציוד המות י.

 .+ מחיר(. N.Pהיצרן  )תאור פריט + 
 ול תקשורת של הרכזת.פרוטוק  יא.
 (.(TROUBLE SHOOTINGהנחיות היצרון לאיתור תקלות  יב.
 ות אחזקה המומלצות ע"י היצרן. הורא יג. 
 לת מצברי הגבוי. יבוחשמליים במערכת הגלוי וק שובי עומסים  פירוט חי יד.
 "י דרישת המזמין. עפ   -נטית נוספת ספרות רלוו  .טו
 
 
 



 מבנה צופים
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   123  

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

 הציוד והחומרים במהלך כל בקורות הקבלה הקבלן יספק על חשבונו את כל
 בדיקת הגלאים.ה, כולל גז להנדרשים לבצוע בקורות הקבל

 .1מת"י בפרק ג יות לבצוע בדיקה ע"ינח ראה גם הה 
 

 הדרכה 
ציגי המזמין. ההדרכה חר סיום העבודה וטרם קבלתה הרשמית, יבצע הקבלן הדרכה לנלא א.

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

 
 ריות אח

ודה, למעט  ו במסגרת העברכיבי המערכת שיסופק לתן אחריות של שנה אחת לכהקבלן י
בלת המערכת לאחריות  שנים. המצברים שימסרו עם ק 3 -ים, עבורם תינתן אחריות ל המצבר

 המזמין, הם אלה שיותקנו סמוך למועד הקבלה. 
תחייבות זו  נים לפחות. הש  10ן התחייבות בכתב לאספקת חלפים, לתקופה של הקבלן יגיש למזמי 

יים, בכמות מספקת  לוף חדשים ומקורם של חלקי חי רה שברשותו  מלאי מתאיתכלול גם הצה
 המזמין רשאי לבוא ולראות מלאי זה. לתת שירות מלא ומיידי לתקופת האחריו. 

 
 תקנים 

  1220נו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות התקן הישראלי מערכת והתקני גלוי וכבוי אש יתוכנ 
אושרים של  ל היצרנים המרטי, תכניות והתקנות של מפחרונה. זאת בהסתמך עבמהדורתו הא

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

ו  להם ע"י היצרן וישא מטרה שיועדה  ל אבזרי המערכת, כולל יחידות לוח הבקרה, ישמשו רק לכ
 מהדורה אחרונה. ULתקן -תו

ם  ליות החלות על שימוש בחומרים רדיואקטיביים ויהיו מאושרימו לתקנות הישראהגלאים יתאי 
 גם ע"י הוועדה לאנרגיה אטומית )הקבלן יגיש את האישור למזמין(. 

  7-10% -הקבלן(: )יחושב ע"י   . צפיפות הגז תהיה200FM-בוי אוטומטי בלוח ראשי , בגז יבוצע כ
 ות. לל אותו הוא מיועד לכבמנפח הח
 . 40בועה, סקדיול וי תהיה מפלדה צ צנרת הכב

דרגות, כאשר בשלב ראשון תופעל התראה אורית   2מערכת הגלוי להפעלת הכבוי תהיה בעלת  
ים,  קולית ובמקביל תפעיל המערכת ניתוקי חשמל אוטומטי-אה אורבלבד. בשלב השני תופעל התר

 חייגן אוטומטי. ובמקביל 
הישראלי וכד'( לכל הציוד, עפ"י   גון מכון התקניםגוף מוסמך )כדרוש מהקבלן בדיקה של המזמין י

 ' לעיל. 1של גלוי גלאים פגומים( ראה גם מסמך ג  שיקול דעתו )למשל במקרה 
 

 וציוד אישור תכניות עבודה 
 הבאים:  ן את הפריטיםטרם התחלת העבודה )ההתקנה( יגיש הקבלן לאישור המזמי

ז", לרבות מספר שב"תכניות למכר עפ"י התוואי ע"  )מיקום כל ההתקנים"תכניות לבצו  א.
 המוליכים וחתכם בכל קטע וקטע(. 

אורכים טריית  )מהלך( צנרת הכבוי, כולל אורכים מדוייקים, קטרים מדוייקים, איזומ ב.
תכניות  התוואי שב"  כדומה  )עפ"יאקוויוולנטיים של מחברים  )ספחים(  ואביזרי זרימה ו

 "(. למכרז
 . PRE ENGINEEREDבוי או אישור של מערכת הכ הרצת מחשב מלאה ג.
ת )עפ"י התוואי שב"תכניות למכרז"( ותכנון  שרטוטי תנוחה, כולל פרטי ומיקום תמיכו ד.

 תמיכות מיוחדות. 
  )גלוי וכבוי(ת יצרן וקטלוגים מלאים )כל העמודים( של כל הציוד וההתקנים הוראו ה.

 התקין.שבכוונתו ל
 כת  )כולל ניתוק חשמל וכ"ו(.הרכזת וכלל המערר החווט( של ניות חווט )לרבות מספותכ ו.
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 . SHOP”-”DRAWINGSוע אישור מת"י לתכניות הבצ  ז.
ידי המזמין. לאחר אישור תכניות  -נ"ל עלהקבלן לא יתחיל בעבודתו בטרם אושר כל החומר ה

נות את  (. אין הקבלן מורשה לשנפרד ממפרט זהכחלק בלתי ורק לפיהן )  אלה, תבוצע העבודה אך
 ישור בכתב של המתכנן והמזמין.המערכת, אלא בא  תכנון 

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

שרוול   הלחמת קצה המוליך ו/או וכד'(, רק ע"י , צופרים פסאות לחצניםהגלאים, קו
 ( ושרוול בידוד מתכווץ. , לא ע"י מהדקיםלחיצה

בקופסאות הסתעפות. אין לבצע הסתעפויות בתוך   חבורי הסתעפות יבוצעו אך ורק ג.
 ההתקנים! 

 יבור יהיה חזק לפחות כמו המוליך שאותו הוא מחבר. מקום הח  ד.
יכן הולך"(  המוליך )"מהיכן בא ולהסמנים את כוון  גלונים המישולט ע"י ד כל חיבור ה.

 .מספר אזור הבקרהו
 
 סימון ושילוט  .8
וליכים של כל חוג ימוספר במספר האזור, צבע  כל חווט המערכת ימוספר: כל זוג מ  א.

 המוליכים שונה. 
של אזורי  וט פנימי של הרכזת ולוחות משנה ימוספר בסדרת מספרים שונה מזו חו ב.

זמין. המספור  אושרו ע"י המתואם לתכניות החווט שיי. המספור יהיה  וי והכבוהגל
 צמד בנקודת חבור החווט לכרטיסים. יו

 דיסקיות מתכת עם מספר הכבל המצויין בתכנית. כבלי פקוד יסומנו ב ג.
 גם על פסי המהדקים. אותו המספר יצויין  

 
ות החשמל לצוךר כזת ללוחוהממסרים מהרבאחריות הקבלן לבצע את כל חווט הפקוד   .9

"ל, ולוודא הפעלת הניתוקים אימים בלוחות הנ ספת מגעים מתבצוע ניתוקים, כולל הו 
 כנדרש.

 גלאים  
 TWISTתקן לבסיס. כל גלאי יכלול ראש גלאי ובסיס ננעל סיבובית כל גלאי יו  .1

LOCK.אל קופסת חיבורים שתותקן בצמוד לו , 
)עפ"י סוג  UL 521 -ו  A268  UL   ,268UL תקניםמדו בדרישות הגלאים והבסיסים יע .2

 אחרונה.  לאי(, מהדורההג
 סוגי הגלאים יותקנו על בסיס מאותו דגם. כל  .3
את  ו במיקום כמתואר בתכניות. הקבלן יביא בחשבון )ויוכיח זאת( הגלאים יותקנ .4

 השפעת האיוורור על מיקום התקנת הגלאים בפועל. 
 הכניסה. ון שלהם מופנית לכוון ימכך שנורית הסהגלאים יותקנו  .5
עקב מהירות זרימת אויר בפועל חסרים  מערכת יתברר כי ורות הקבלה לבמידה ובבק .6

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

ין  זה )גלאי שיותקן ללא פ לבטחון. אין לשבור פין   ול פין נעילהכל גלאי יכל  .7
 ל(.שלם, ייפס 

 ם יהיו מסוג כתובתי .  . כל הגלאי8
 

 גלאים בלוחות חשמל 
 קות חשמל. תקנו כך שניתן יהיה לבדוק אותם תקופתית ללא צורך בהפסהגלאים יו א.
 . D.F.Rגלאים שיותקנו בלוחות חשמל לא יכילו ממסר מגנטי  ב.
כך   רקת עם ציריםהלוח, ע"ג פלטת פח מתפו ע"ג הדופן העליונה של ותקנהגלאים י ג.

 הכניס ידיים לתוך הלוח כדי להגיע אל הגלאי.שאין צורך ל
נוע חדירת מים או  יבצע איטום של הלוח לאחר התקנת הגלאי בלוח ע"מ למ  ד.    הקבלן

 חרקים  ללוח. 
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 צופרים ומנורות 
 ורה אחרונה. מהד  UL 464ן הצופרים יענו לדרישות התק  .1
 . DBA95ת מי יהיה בעצמה של לפחוצופר פני .2
 וי הופעל"(  יהיה משולב עם מנורה לבנה מהבהבת. צופר פנוי  )"כב .3
 
 ים וצבעים: צליל .6

הדבר   אש, תקלה, פנוי(  יהיה צליל שונה.  לכל אחד מסוגי הצופרים  )אזעקת  א. 
 יצרן.כך ע"י ה דה לייעשה ע"י שימוש ביחידה מודולרית שנוע

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

 
 נורת "כבוי הופעל" תהיה לבנה מהבהבת. מ .7
 
 ך. מתמשהצופרים יהיו אלקטרוניים ובעלי צליל  .8
 

 ים לחצנ
(, ללא לוח  SINGLE ACTIONמסוג "פעולה יחידה" )לחצני אזעקת אש יהיו 

 ית/פלסטיק לשבירה. זכוכ
 (. DOUBLE ACTIONפולה" )לחצני הפעלת כבוי יהיו מסוג "פעולה כ 

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

 (L.O.Eהתקני סוף קו )
ך, . במידת הצוראות לחצנים ולא בגלאיםו במידת האפשר בתוך קופסהתקנים יותקנ ה

 ת החווט כך שסוף קו יהיה בקופסת לחצן. יותקנו תכניו 
צופר אחרון בקו   תקנו בתוך הבסיס. כ"כ יותקנו התקנים בתוךהתקנים בגלאים יו

 הצופרים. 
 והכבוי.וי בנוסף למצויין לעיל, להלן פרוט לשילוט הנדרש במערכת הגל

 טי סנדביץ' חרותים.תקנים והציוד ישולטו בשלכל ה
 אין לחבר שלטים בהדבקה.ר בעזרת ברגים. השילוט יחוב כל

 ר. מיקום מדוייק לכל שלט ייקבע באת
 

 מערכת כבוי אוטומטי
 

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

 י וכבוי אש.. כמערכת גלוL.Uתקן 
 אושר. לסוג הגז שי   ל ושיטת ההפעלה יתאימונפח המיכ .2
יחושב ע"י   לפחות מנפח הגז הנדרש. נפח מדוייק 20%  -יכל יהיה גדול בנפח המ .3

 .    FM200אישור המזמין, בכפוף לסוג הגז שאושר  הקבלן לפני ההזמנה ויוצג ל 
 ק להתאמתו לתקן. ז, חתום ובדומלא בגהמיכל יגיע ממפעל היצרן כשהוא  .4
ז  )משקל( וסוגו, תאריך  בו נבדק, נפח הג היצרן, התקן ל מיכל יופיעו רישומי על כ .5

 הבדיקה וכל מידע רלוונטי אחר.
מלית מבוקרת וממונעת, ידית להפעלה מכנית  על כל מיכל תותקן מערכת הפעלה חש .6

 ושעון לחץ. 
וריגינליים של היצקן  יגון לקיר, אהתקנה וע עם המיכל יספק הקבלן גם אמצעי .7

 תאמים לסוג ההתקנה. ומו
 
 וג הגז ס
ע"י  ושר הן ע"י מת"י לשימוש במערכות כבוי אוטומטיות בגז והןז יהיה מסוג המאהג .1

 ן יאושר הגז ע"י המזמין.המשרד לאיכות הסביבה. כמו כ
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 "  )בכפוף לאישור המזמין(.”FM 200סוג הגז יהיה  .2
שאושר, לנתוני החלל  ק ע"י הקבלן בהתאם לסוג  יחושב במדוי פח ומשקל הגזנ .3

 דרשת לפי נתוני היצרן וכדומה. ת האופטימלית הנכובה, הצפיפוהמ
 

 אופני מדידה מיוחדים:
 . 08בפרק  ה אופני מדידה מיוחדים כללייםרא

 המתקן יימדד לפי נקודות, כאשר אביזר הקצה כמו גלאי, לחצן, צופר 
 פי יחידות. מדדים בנפרד לוכדומה נ

מחיר  , ומחירם כלול ביימדדו בנפרדגדי סוף קו וכדומה לא  ביזרי עזר כמו דיודות, נא
 הסעיפים השונים. 

 משקלו. לפי נפחו וגז הכבוי בו, ולפי מיכלי כבוי יימדדו כל מיכל בנפרד 
ן גז אחר,  . במדה ויידרש ע"י המזמי 200FM-המחיר שיציע הקבלן עבור גז הכבוי יהיה עבור 

 ים בהתאם.ך ניתוח מחירייער
מה לא יימדדו  ם, קטלוגים וכדו יווט, חישוביאישור, לרבות תכניות חהכנת מסמכים ל

 קומפלט.מערכת", יימדדו כ"א בנפרד כ בנפרד. הכנת תכניות "לפי בצוע" והכנת "ספר
 

 הגדרת תקנים   -כללי 
 ייקט זה. מסמך זה מפרט את מערכת גילוי האש והעשן הנדרשת בפרו

סימון וכ"ו(  תרעה )צופרים, נוריות ש מרכזית, גלאים, ציוד הכוללת רכזת אהמערכת 
 לת מערכת מושלמת. ואבזרי עזר לקב

 
 תקנים 
 

ל הישימים ותקן ישראלי להתקנת מערכות  עבודות החשמ( המערכת תבוצע לפי תקני 2.1
 . 1220/3גילוי אש 

פירוט ישראלי לפי המהווה בסיס לתקן ההאמריקאי ה  L.U( בנוסף, ישא הציוד תקן . 2.2
 הבא :
 . 1220/2 ותקן ישראלי L.U.    864 -אזעקה     רכזת  2.2.1
 . 1220/1ותקן ישראלי  L.U.   268  -גלאי עשן            2.2.2
 . 1220/1ותקן ישראלי  L.U.    521 -חום           גלאי 2.2.3
 . 1220/1ותקן ישראלי  L.U.    464 -אמצעי התרעה  2.2.4
 . 1220/1 ותקן ישראלי L.U.  1481 -ח          ו ספקי כ 2.2.5

 . FM ,VDS ,BSIנים הבאים : נוסף מתוך התקינלאומי אחד  ובנוסף תקן ב 
 
 

 חתימת הקבלן:............................  ........ ........... תאריך.....................
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 )עומרי עוז אמר(     עבודות פיתוח - 40פרק 
 
 וחדים ם מיתנאי -קדמות ומ  – 00 פרק א. 

 
    לתי נפרד מהמכרז /החוזה מס':      המהווה חלק ב

  מהדורה מתוקנת אחרונה.   00מוקדמות המפרט המיוחד מסתמך על פרק 
        

 תאור העבודה והאתר:  
 בגבעתיים.  מפרט זה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח חצר מבנה צופים מתוכנן, 

 
ת הפיתוח  מוד ולהבין את תכניוע ללעל המבצ -תר אתכנית הביצוע משתנה מאתר ל

 הכוללות: 
 כללית  א. תכנית פיתוח 

 ב. תכנית פרישת קירות. 
 ג. גליון פרטים והפנייה לפרטים.

 
 מאפייני העבודה:

מאבן  עבודות הפיתוח כוללות: עבודות עפר והתאמת מפלסים, ביצוע קירות פיתוח 
ני משחק ומשטחי  מתק שקייה, התקנתהלקט , גידור קבוע, התקנת מצללות, גינון ו 

 יקת שבילי בטון סרוק ועוד. לרבות יצ ות, שימור עצים קיים, ביצוע מרצפיםבטיח
 

 דוגמאות לאישור לפני ביצוע : על המבצע לספק  ב. 
דוגמת ציוד, בניה ואביזרים לאישור המפקח לפני  מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא 

 וספות במהלך העבודה. ות נלדרוש דוגמא  איאישור או רכישה והתקנה. המתכנן רש
 ולא ישולם עליה בנפרד.  עלות הדוגמאות תכלל במחירי היחידה 

 מ"ר והדוגמא תאושר במקום עד תום העבודה.    10דוגמאות ריצוף יבוצעו בשטח של 
 

 נדרשות   רשימת דוגמאות 
   

ריצוף מכל הסוגים המצוינים לביצוע כולל רצועות   1
 ריצוף במדרכות 

 מכל סוג  "ר מ 10

 סוג  מכל מ"א  2 מינהן ות למדרג 2
 וג מכל ס מ"ר  2 ריצוף משתלבות  3
  מ"ר  2 שביל מבטון סרוק  4
 מכל סוג  מ"א  3 דוגמת מעקה צבוע, שער וגדרות מכל סוג   5
  יח'  1 פתח לעץ   6
עצים ושיחים לפני הבאתם לשטח ע"י אישור   7

 החומר במשתלה ואישור עיצוב גזע דקל לדוגמא 
  לי כל

  י כלל סוג   י השקיה מכלביזראישור א 8
 מכל סוג  יח'  1 כל סוג של גוף תאורת חוץ.  9

 
 
 
 

 _______________  חתימת הקבלן:    ___________  תאריך:
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 פיתוח האתר   -40פרק  ג. 
 במפרט הכללי  40המהווה השלמה לפרק 

 חציבה, חפירה, מילוי והידוק  – 40.2תת פרק  
 

 ציבה בכל סוג קרקע  ח פירה ו/ או ח           40.02.010
פנאומטי והובלת חומר לפי הנחיות   : חפירה כולל שימוש במיכשור ר כוללהמחי

 המפקח. 
 : מ"ק מדידה

 
 במשטחי ריצוף  מילוי מובא כללי שאינו           40.02.025

דקים )עובר  35%מילוי שאינו במשטחי ריצוף מחומר קירטוני מקומי המכיל עד  
ס"מ. הידוק לפי   15מלי וגודל אבן מקסי  35%ימלי  קס ל נזילות מ גבו(, 200#נפה 

ס"מ. מחיר כולל    20של  , בשכבות 51" של מפרט בינמשרדי פרק "הידוק רגיל
 הידוק. 

 וע המילוי כולל הידוק : אספקה הובלה וביצ  המחיר כולל
 : מ"ק מדידה

 
 מילוי מובא נברר בתחום משטחים ושבילים.           40.02.030

רישות חומר נברר במפרט   לפחות לד  גרנולרי מתאים  מריבוצע מחו  לויהמי
מודיפייד א.א.ש.הו., לפחות   98%. המילוי יהודק לצפיפות של 51רק בינמשרדי פ

ס"מ לאחר הידוק. המילוי יבוצע בבקרה   20לרטיבות אופטימלית, בשכבות של 
יצוע  י ב מלאה של מעבדת קרקע ופיקוח הנדסי צמוד. יש לאשר כל שכבה לפנ

 מעליה. ש השכבה
 קה הובלה וביצוע המילוי כולל הידוק : אספ המחיר כולל

 : מ"ק מדידה
 

 ריצוף ואבני שפה  – 40.5תת פרק  ד. 
 במפרט הכללי  40המהווה השלמה לפרק 

 ריצוף שבילים רחבות מדרכות ומדרגות 
  ע״פ הוראות יועץ 98%ס"מ, ושכבת מצעים מהודקים לכדי  5כולל שכבת חול בעובי 

 ע.קרק
 . אדריכלי ולפי תכניתפרט   פיביצוע ל 

 לפי פרט ולפי תכנית.  -ריח ודוגמאת ריצוף גוון, גודל א -ביצוע צורת ריצוף  
 אין לבצע ריצוף טרם אישור מתכנן. 

מ״מ בכל מקום בו   100קוטר  10המבצע להתקין שרוולים מצינור פי.ווי.סי דרג על 
 עתידה לעבור תשתית השקייה או צנרת כלשהי.

 
 ס"מ :  15/40/60גות רדמ 05.03040. 

ת אקרשטיין או ש"ע גמר כורכרית  תוצר ס"מ  15/40/60ות מאלמנט טרומי מדרג
ס"מ בטון מזויין והכל לפי    20ע, בעובי גוון לפי אדריכל. כולל צורת דרך מצ

הנחיות קונסטרוקטור. כולל חפירה וסילוק עודפי החפירה למקום שאושר ע"י  
 הרשות המקומית 

 ה ע"ג יסוד בטון . הדבקו  אספקה ולל:יר כ המח
  מ"א כולל מצע, יסוד בטון דידה:מ
 

 טריבונות ישיבה:  0.05.0314
ונים ייעודי תוצרת אקרשטין או ש״ע בגוון  ביצוע מושבים באלמנט קופינג אצטדי 

לפי הוראות יצרן   -, ביצוע כולל תשתית מצעים ובטון 3לפי פרט מס׳   -שנהב 
 וקונסטרוקטור. 

 ף.ס״מ ממפלס הריצו  45 -מקסימלי   מושבגובה 
 ס״מ.  43וע מעברי הליכה ברוחב ביצ
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 ע מדרגות ומאחזי יד. ביצו
 

 .  7משתלבות  ׳טבעון׳ קוקטייל אפורים תוצרת אקרשטיין או ש״ע לפי פרט  ריצוף  40.05.55
ס"מ   של חברת   13.5x14.5x7, 13.5x21.6x7, 10x12.5x7ריצוף אבן משתלבת 
כל ע"ג מצעים  ס"מ )ה 5חול נקי בעובי   צענחים ע"ג ממו  אקרשטיין או ש"ע

טון אלא אבנים  עץ הביסוס(. לא יורשו השלמות ביציקת בע"פ הנחית יו  מהודקים
שהותאמו במשור יהלום בלבד. לא תהיה תוספת מחיר לריצוף בעקומות  

 ורדיוסים. דגם הנחה ע"פ פרט .
  5וף  ע"ג יצהנחה של הרקה ו: חפירת צורת הדרך, הידוק שתית, אספ המחיר כולל

 ס"מ מצע חול. 
 : מ"ר מדידה

 
מ  גוון צהבהב סופרסטון  ס" 10X20X6, 10X10X6,   20/20/6ת  ריצוף משתלבו 40.05.55

 ו/או קוקטייל צהובים על בסיס  מלט לבן של חב אקרשטיין אוש "ע  
ס"מ  צבעוניות של חברת אקרשטיין   10X20X6, 10X10X6ריצוף אבן משתלבת , 

ע"פ   מ )הכל ע"ג מצעים מהודקיםס" 5מצע חול נקי בעובי  "גמונחים ע   ש"ע או
ביציקת בטון אלא אבנים שהותאמו  ת יועץ הביסוס(. לא יורשו השלמות הנחי 

במשור יהלום בלבד. לא תהיה תוספת מחיר לריצוף בעקומות ורדיוסים. דגם  
 הנחה ע"פ פרט . 

  5הריצוף  ע"ג ל  קה והנחה שאספ  : חפירת צורת הדרך, הידוק שתית, המחיר כולל
 ול. ס"מ מצע ח 

 : מ"ר מדידה
 

  שחור: -ס"מ  גוון צבעוניות   10X10XX20X66 ,10  20/20/6שתלבות ריצוף מ 40.05.620
ס"מ  גוון שחור של   10X20X6, 10X10X6 , 20X20X6ריצוף אבן משתלבת , 

מצעים   ע"ג ס"מ )הכל 5חברת אקרשטיין או ש"ע  מונחים ע"ג מצע חול נקי בעובי 
לא אבנים  ס(. לא יורשו השלמות ביציקת בטון אים ע"פ הנחית יועץ הביסודקמהו

יהלום בלבד. לא תהיה תוספת מחיר לריצוף בעקומות  שהותאמו במשור  
 ורדיוסים. דגם הנחה ע"פ פרט וע"ג חגורת בטון לפי תוכנית ופרט . 

  5 ריצוף  ע"ג של ה: חפירת צורת הדרך, הידוק שתית, אספקה והנחה  המחיר כולל
 ן סמויה .ס"מ מצע חול וחגורת בטו 

 : מ"ר מדידה
 

ס"מ  גוון לבן על בסיס צמנט    10X20X6, 10X10X6,  20/20/6 צוף משתלבותרי 40.05.61
 לבן  

ס"מ  צבעוניות של חברת אקרשטיין   10X20X6, 10X10X6ריצוף אבן משתלבת , 
קים ע"פ  ודג מצעים מה ל ע"ס"מ )הכ 5או ש"ע  מונחים ע"ג מצע חול נקי בעובי 

הותאמו  אלא אבנים שוס(. לא יורשו השלמות ביציקת בטון הנחית יועץ הביס 
במשור יהלום בלבד. לא תהיה תוספת מחיר לריצוף בעקומות ורדיוסים. דגם  

 הנחה ע"פ פרט . 
  5: חפירת צורת הדרך, הידוק שתית, אספקה והנחה של הריצוף  ע"ג  המחיר כולל

 ס"מ מצע חול. 
 : מ"ר דידהמ

 
על  ון צבעוני  ,ס"מ בגו 20/20/6יוורים עם בליטות במדרכות באבני סימון לע  ףצורי 40.05.62

 בסיס מלט לבן 
ס"מ  צבעוניות של חברת אקרשטיין או   20X20X6ריצוף אבן סימון לעיוורים ,  

ס"מ )הכל ע"ג מצעים מהודקים ע"פ   5ש"ע  מונחים ע"ג מצע חול נקי בעובי 
תאמו  ציקת בטון אלא אבנים שהובי שו השלמותיור   הנחית יועץ הביסוס(. לא

ריצוף בעקומות ורדיוסים. דגם  ספת מחיר לבמשור יהלום בלבד. לא תהיה תו
 הנחה ע"פ פרט . 
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  5: חפירת צורת הדרך, הידוק שתית, אספקה והנחה של הריצוף  ע"ג  המחיר כולל
 ס"מ מצע חול. 

 : מ"ר מדידה
 

,ס"מ בגוון   20/20/6ים רים עם פסעיווריצוף במדרכות באבני סימון והכוונה ל  40.05.63
 על בסיס מלט לבן  ני צבעו

, ס"מ  צבעוניות של חברת  20X20X6סימון לעיוורים, נה וריצוף אבן הכוו
ס"מ )הכל ע"ג מצעים   5אקרשטיין או ש"ע  מונחים ע"ג מצע חול נקי בעובי 

נים  מהודקים ע"פ הנחית יועץ הביסוס(. לא יורשו השלמות ביציקת בטון אלא אב
וספת מחיר לריצוף בעקומות  ר יהלום בלבד. לא תהיה תמשושהותאמו ב
 ם הנחה ע"פ פרט .. דגורדיוסים

  5: חפירת צורת הדרך, הידוק שתית, אספקה והנחה של הריצוף  ע"ג  המחיר כולל
 ס"מ מצע חול. 

 : מ"ר מדידה
 

 אבני שפה ותיחום: 
 כולל יסוד ומשענת בטון 

        
 . 60125214אקרשטיין או ש"ע מק"טשל   -מטולטשת נית אבן גן חברו  40.5.172

 
ס"מ, לפי פרט. עבור תיחום שביל  23/50/15טשת אבן גן חברונית רחבה מטול 

אספלט, לא תהייה תוספת מחיר עבור הנחה ברדיוסים ועקומות.השלמה  
 בהתאמה של אבני הגן בניסור יהלום בלבד. 

 אספקה, התקנה, יסוד בטון.   המחיר כולל : 
 "א.  מ ה:המדיד

 
 "מ גוון צבע לפי בחירת אדר' נוף:ס  10/20/100גן  ןאב  .5.140 86

ס"מ תוצרת אקרשטיין או ש"ע עבור תיחום רחבות   10/20/100בן גן במידות א
ומשטחי גומי בשצפ"ים. לא תהייה תוספת מחיר עבור הנחה ברדיוסים ועקומות.  

  לוםבניסור יה הגן השלמות ביציקה לא תאושר, אלא השלמה בהתאמה של אבני 
שאושר ע"י   ל חפירה וסילוק עודפי החפירה למקוםהכל לפי פרט. כולבלבד ו

 הרשות המקומית  
 אספקה, התקנה, יסוד בטון    המחיר כולל : 

 מ"א  המדידה :
ס"מ תוצרת אקרשטיין או   100/100'/רבע' -ן תיחום גומה לעץ אב

ת תבצעליישום בכל מקום בו מ  -ש"ע עבור תיחום ערוגות עצים 
רחבות ,שבילים ושצפים  לרבות מדרכות , -מרוצף  שטחנטיעה ב

למות ביציקה לא תאושר, אלא השלמה בהתאמה  מרוצפים. הש 
 של אבני הגן בניסור יהלום בלבד והכל לפי פרט.  

 
 יבוצעו אם תתקבל הנחיית המזמין -מיצללות  ה. 

 
 ה.ועמודי פלד פרגולת הצללה מבד של חב' קשתות או ש"ע  42.6.30

ים מאריג פוליאטילן בדחיסות  ת הממברנה העשוישים בשיט מפרללה מסוג הצ
  6-"" 8ואלסטיות. מותקן באמצעות כבלים מחוברים לעמודי פלדה בקוטר גבוהה  

 ובגובה לפי פרט, מגולוונים וצבועים בתנור גוון וצבע לפי בחירת אדר' נוף. 

 .  D 600בי נט עו וסגור בחוט מונופילמ: במכונת דו מחט תפר כפול התפירה
"ע  המקנה  ותו חומר גלם של אריגי קאבריט או ש וט התפירה: החוט הינו מאח

אורך חיים , גמישות ויציבות לאורך שנים בדומה לאריג. התפירה מקצועית, ישרה  
 ואחידה. 
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בכל יציאת כבל מהאריג )נקודת תורפה(. כל פינה מחוזקת בשלוש שכבות בקוטר  
  יג תואםטחון של רצועה עטופה בארן בזקת בעיגוו מחוס"מ, כל נקודה ז  40-50של 

ל ההיקפי תפורות שתי שכבות אריג למניעת  למקרה של כשל במפרש. בשרוו
 שחיקה. 

בכל יציאת כבל מהאריג אביזר נירוסטה למתיחה מבוקרת של הכבל. בכל אביזר זה  
ה ומבוקרת ותמנע  מגרעת אשר בה הכבל "נוסע" על מנת שתהיה מתיחה אחיד

 בל. קת הכשחי
 מאשרת את העמידה בתנאים הבאים: להציג תעודה מהיצרן ה  רשנד  הקבלן
: אריגה ייחודית במונופילמנט, המונעת תהליך פרימת האריג גם  ה האריגמבנ

 במקרה של קרע. 
 (. ASTMD 751Bק"ג )לפי תקן   200 –ק"ג,  ערב  200 –: שתי חוזק קריעה

 מקביל(.  אליו תקן ישרא  ASTM 7873טון )לפי תקן קילו ניו KN 3.7 :ביקוע
 גרם למ"ר.  324נימום : מי משקל החומר
 . U.Vשנים מפני התבלות מקרינת  10נימום חשוף לשמש במשך : מי אורך חיים

 מעלות צלזיוס.  25: מינוס  מינימום טמפרטורה
 מעלות צלזיוס.    80:  מקסימום טמפרטורה

 (. ASTM 1777קן מילימטר )לפי ת 1.3: מינימום  עובי
 (.748קן ישראלי )לפי ת 93%  - 90%נימום : מי ההצלל
 (. 748לפי תקן ישראלי  )  98% - 92%: מינימום U.Vמסנני 

 . 55%: מינימום  אחוז מונופילמנט
יש להציג  את אישור היצרן על תקופת האחריות לאריג, איכויותיו עמידתו בתקן  

 הנ"ל. וכן דוגמאות בדים העומדים בדרישות   5093אש 
צרן  על  יט, על הקבלן לספק תעודת ברילה ש"ע קאת הצל במקרה של אספק
  NSPA 701 testאו לחילופין תקן אש אמריקאי  1 מהדורה 5093בדיקת תקן אש 

 שאיננו תואם לדרישה. test 2בלבד ולא   1
 : אספקה והתקנה כולל עמוד ויסוד בטון לפי תוכנית  מחיר כולל

 : מ"ר  מדידה
ון  וקטור, צבועים בתנור בגו סטרנחיית קונע״פ הההצללה יעשו בפרופיל עגול, עמודי  

 אדריכל. ראל לבחירת 
  50מ׳ ועליו אוזניים למתיחה וכיוון ההצללה ברום העמוד וכ  4ינימאלי גובה עמוד מ 
 ס״מ תחתיו. 

 
 מתקני חצר: ז. 

יבש ולא מפותל   6,  5א' מס' -מוצרי נגרות :כל מוצרי הנגרות יהיו מעץ אורן פיני סוג א' 
רגנציה יעבור תהליך אימפ הנדרש בפרטים. העץ כולו  לפיות ובחתך ם במיד וללא סדקי
החדרת מלחי שימור בלחץ גבוה לתוך העץ הנמצא במיכל לחץ בהתאם   המבוסס על

לדרישות התקן הישראלי המעודכן. העץ יהיה מהוקצע הקצעה כפולה בכל ארבעת  
ורנית  ב" שכבות  2 -ביעה במ"מ. גמר המוצרים מעץ ע"י צ 10/10הצדדים. הפינות מעוגלות 

 קוף מט משי.לעץ" בגוון טבעי ש

 
 מסגרות  ח. 

 שערים: . גדרות ו1
 גדר מוסדית, דגם ׳שיר' להיקף המגרש , מגלוונת, מעוגנת לקרקע לפי הוראות יצרן. -
 גוון לבחירת אדריכל.   -גילוון וצבע במפעל  -
 חינוך.  מוסדות  הגדרות והשערים יעמדו בתקינות ודרישות משרד החינוך לגידור כל  -

ענו על ת"י  . כל מעקות הבטיחות י 4723ישראלי   ת ומעקות ייוצרו ע"פ תקןרודג
 למעקות בטיחות.   1142

, צביעה אלקטרו סטטית בתנור   RALמחירי מתכת כוללים גלוון וצביעה בצבעי 
 גוונים ע"פ בחירת אדר' נוף  -המפרט הבינמשרדי.בהתאם  למפרט צביעה של  

 רן. הנחיות יצות לפי  התקנה וביסוס מעק
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  מעקה הגנה לצמחיה .3

ס"מ    30גולוון. בגובה קוטר מ 2מעקה הגנה לצמחיה מצינור "
ס"מ מכס' ומשתנה לפי רדיוס התוואי. צינור פלדה   150ואורך 

מבטית גילוון  מ"מ . כל החלקים יעברו א  2.5יהיה עם עובי דופן  
  0.6באבץ חם לאחר השלמת כל הריתוכים, הכל בהתאם לפרק 

 י. גוון וצבע לפי פרט. שרדרט הבין מבמפ
לי על ידי צבע אפוקסי  ביעת מעקה לאחר ניקוי וצריבה כימיקצ

ג, מפרט   -ב 40.08 -א מוצרי מסגרות ו – 40.08ולפי סעיף 
 צביעה.כולל עיגון לקרקע ויסוד בטון עם קוצי פלדה. 

 
 . פילרים ומסתורי אשפה: 4

באמצעות דלת  רו ך אחר יסגלכל צורמסתורי האשפה והפילרים לחשמל ומים ו
 מפח רפפה.  חד/דו כנפית 

 ון וצבוע בתנור בגוןן לפי בחירת אדריכל. מ"מ, פח מגלו  3עובי פח 
 כל דלת תחובר למשקוף פח בעל תכונות זהות בשני צירים.

 ת, צבוע בגוון זהה. בכל דלת יותקן בריח לסגירה ידני
 כל עבודות הריתוך והצביעה יבוצעו במפעל.

 
 רחוב ריהוט  ט.
 ריכא או ש"ע. תוצרת שחם א -אשפתון           

כולל התקנה  ₪   850 חירת המזמין עדאשפתון בטון/ מתכת לב 
 עיגון לפי פרט. 

 תוצרת שחם אירכא או ש״ע.  -ספסל 
 ש״ע לאישור מתכנן. דגם נטע עגול, עשוי מתכת ומרישי עץ או 

 
 א או ש"ע חם אריכ ברזיה נגישה בשני גבהים דגם אביב של ש          

מבטון לבן תוצרת   2611ב מק"ט  קה והתקנת ברזיה דגם אביאספ
ריכא או ש"ע. כולל עיגון, חיבור למקור מים בצינור  א-שחם

ופירוק אבן גן לצורך ניקוז המים אל   10מ"מ דרג   40פקסגול 
 בטון לבן מסותת. שטח גינון גמר

 
 י. בורות חלחול: 

 יבוצעו לפי פרט הידרולוג.  -
 אחר אישור קונסטרוקטור. ק לוביצועם רהבורות מיקום  -

 
 כ. קיר אבן לקט: 

 נחיות קונסטרוקטור. ביצוע הקיר לפי ה -
 מ"מ. 8בטון בעל גרגר מירבי של  -
המתכנן ונציג  דוגמאות לאבני לקט טרם ביצוע ולקבל את אישור  3על המבצע לספק   -

 העירייה בכתב.
 מ״א.  2ביצוע נקזים למים כל   -
 ה. ציקרה בגמר יית ואשפיש לבצע הרטטה מירב -
 ע. ניקוי האבן בגמר ביצו -
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 )עומרי עוז אמר(       גינון והשקייהעבודות  - 14פרק 
 

 גינון ונטיעות  –41.03פרק 
 במפרט הכללי  41מהווה השלמה לפרק ה

 כללי: 
 ותאום עמו.  .  אין לבצע כל שינוי בתוכנית או בסוג הצמחיה ללא אישור האדריכל1
יום    90יאושר על ידי אדריכל הנוף והמפקח. מתאריך זה לפרק זמן של . תאריך גמר העבודה  2

מסירת העבודה הסופית  יום תהיה  90  -כל הנטיעות. בתום ה יזם ויתחזק על חשבונו אתל היטפ
א  ואז ימדדו כמויות השתילה והנטיעה. תוך תקופה זו יוחלפו על ידי היזם כל הצמחים אשר ל

עץ שלא גדל והתפתח מאז שנישתל באופן הנראה בברור  /נקלטו. שתיל שלא נקלט יחשב שתיל
 לעין. 

 מסירת העבודה הסופית. חודשי אחריות מ 6טיעות: לנ  ריות היזםאח
 ר תהיינה כדלקמן:. מידות הבו3
 

 
 קומפוסט 

 

 ממדי הבור 
 בס"מ 

 סעיף  גודל השיח/עץ 

0.5 
   3 'שיח גודל מס 30*30*30

41.3.050 
 

0.6 
   4 'שיח גודל מס 40*40*40

41.3.055 
 

 
 בלה, שתילה  הו פוסט/דשן,העבודה כוללת: חפירת הבור, אספקת שתילים וקומ

 למסירה הסופית.  חת גומות, זיבול, השקיה, אחזקה עד והידוק, פתי
 
 . נטיעת עצים בוגרים. 4

 כללי 
ומעוצב, נקי מפגעי גיזום פתוחים, בעל התחדדות גזע ברורה מן הבסיס  העצים יהיו בעלי גזע ישר 

יו אחידים במראה  יה  ות, העציםמ' לפח   1.7פיצולים ובגובה  2צמרת. נוף מפותח ואופקי. בעלי ל
   ובנוף. 

 

 )החפירה תבוצע בשטחי מצעים קיימים(:  מידות הבור לעצים תהיינה כדלקמן

קומפו 
 סט

מימדי הבור  
 בס"מ 

  גודל העץ 

1.5  
 ליטר 

 ליטר   10כלי   -7גודל  30*30*30
41.3.06

5 
80  

 ליטר 
   150 קוטר
 100עומק 

עץ בכיר מהאדמה  מס'  
 1-1.5קוטר גזע " 7

41.3.07
5 

90  
 טר לי

   150קוטר 
 100עומק 

ץ בכיר מהאדמה  מס'  ע
 2קוטר גזע " 8

41.3.07
5 

 
סמיכת העצים תעשה באמצעות סמוכות  יש לפתוח גומה סביב העץ ולהשקות מיד בצינור לרוויה.  

 מ'.   2.5ך  ס"מ לפחות ואור  6עגולות או חצויות בקוטר 
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 . אדמה גננית 5 
חרת. טיב האדמה  "מ לפחות, אם לא צויין אס  30ן בעובי אספקה, פיזור וישור שכבת אדמת ג

אפשרות אספקת חול דיונות  של המפרט הבינמשרדי, תינתן  55091ובסעיף  41015כמפורט בסעיף 
ונות בהתאם למפרט  בהתאם להנחיות מח' גינון. חפירה וסילוק אדמה קימת, אספקה ופיזור חול די 

 של הרשות המקומית, במחיר זהה. 
.  ח תוצאות בדיקת הקרקע ממקור האספקההיזם למסור לאישור המפק על אדמת הגן  לפני אספקת

 בדיקת הקרקע הנדרשת תכלול:
 רמה נדרשת  סוג הבדיקה 

 PHרמת 
 DS/Mמוליכות חשמלית 

 כלור מ"ג/ק"ג 
 נתרן מ"אק/ל' 

 סידן + מגנזיום מ"אק/ל' 
B –  בורון 

8-7 
3 

300 
MAX 10 

7 
MAX 1 

 
ל היזם לספק  בדיקת דוגמאת  יה משכבת אדמה עליונה. עתה פקת האדמהבנוסף לבדיקות הנ"ל אס 

מ"ר ע"י המפקח וע"ח   300בדיקה אחת לכל מקור, רק לאחר אספקת האדמה תילקח קרקע מה
תר ולספק פעם נוספת  היזם. במידה והבדיקות לא יענו על הדרישות, על היזם לסלק האדמה מהא

 אדמת גן בכפוף לדרישות הנ"ל.
  כולל אספקה וערבוב בקומפוסט תוצרת תכנן ממקור הקרקע. המחירהמ  קבל אישורעל היזם ל

 שחם גבעת עדה או ש"ע. 
 
 השקייה  

 
א. ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,  

 השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.     שנועדו להשלים האחד את
צעו במסגרת ביצוע עבודות  ההכנה למערכת ההשקיה יבוות השירוול ו כל עבוד 

   -ריצוף התשתית וה
 חפירה  
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת   . 1

 אחר תיאום עם המפקח. פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות ל
טר  מ  2.0לחפור תעלה במרחק  ו מתוכנן, ישלצינורות המתוכננים ליד עץ קיים א  . 2

 מהעץ ) מלבד לצינורות טפטוף (.
ו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש לפתוח בהם, מעבר צר  בכל מקום ב  . 3

ח"כ  להנחת השרוול ע"י ניסור אספלט או הוצאת אבנים משתלבות מעבר וא 
  ס"מ, 20עובי להחזיר את המצב לקדמותו. דהיינו: שכבות שתית מהודקות ב

אבנים  מ ואספלט במידת הצורך )כמפורט( או שכבות מצע סוג א' ואגו"
 וכו'.  משתלבות  

השרוולים יהיו מחומר קשיח, העמידים לקורוזיה.קוטרם לפחות כפול מקוטר   .4
ס"מ  משולי המעבר   50יבלטו הצינור המושחל דרכם. שרוולים הטמונים באדמה  

 מתחתיו הם מונחים.  
לסמן בשטח ע"י צבע עמיד  המדויק של השרוולים וכן פה את המקום  יש לסמן במ 

ה ולא מסתיים בתא ביקורת ולסגור את קצוות השרוול בפקק מותאם  דבמי  למים
 .לשרוול

 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים.  .5
 פוליאתילן  יהיה ממתכת, מפי.וי.סי או מ  –ומגרשי חניה  שרוול החוצה כביש .6

 ו בהתאם לתכנית.  א  10מים דרג מ"מ ללחץ  110ר מינימלי בקוט
 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.   100אש השרוול בעומק בהתאם לתכנית. ר 

 במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים. 
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ם מפוליאתילן תקשורת עשויי –מדרכות, ריצופים ומפרצי חניה  שרוולים ב                     
  110מ"מ   90.סי ביוב )כתום( בקטרים מ"מ  או מפי.וי 75מ  או מ" 50 קטרים ב

 למצוין בתכנית וכתב הכמויות.    מ"מ, בהתאם 
 ס"מ.    40ראש השרוול טמון בעומק                      

ונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין  שטח מגור משטח מגונן לשרוול יעב   .   7
 בתכנית. 

 ל.             בפקק אינטגרלי של השרוו זרביים יסגרושרוולים ר .8
"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו  כל הסתעפות בצנרת ע .9

 הביקורת.  המכסה בגובה הריצוף.  בתוך תא  
 ס"מ.   20ימום ית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינתחת  מרחק בין

 ס"מ.  10בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי 
ס"מ, לרבות זיון ע"פ   20X20ע"ג חגורת בטון בחתך  הבריכה תונח
 פקח, הבטון  הנחיות המ

 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות. 20  -מסוג ב
 

 ומחברים צנרת  ב.
צנרת וכל  חומר, חפירת התעלות וניקיונם, הרכבת ההעבודה כוללת: אספקת   .1

 אבזרי החיבור  והצנעתם, הכל בהתאם לנדרש. 
 למנוע חדירת לכלוך פנימה. ינורות בעת העבודה, כדי ם את פתחי הצ יש לאטו .2
ים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, לקווי טפטוף  כל המחבר  .3

חיבורים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים  מתחת לריצופים, כבישים וכו', יהיו או 
 לוחות  וגמת "פלסאון" אבזרים שחורים, "פלסים" או ש"ע. חיבור בין ש כד

 
 פריסת הצנרת וחיבורה  ג. 

 ברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.גבי  .  צנרת שלא עות תעבור בשטח מגונן צנר .1
 זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים. .2
שני . צינורות זהים בקוטרם, המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד ה צינורות .3

 . ים בכל  צומתיסומנו בסרטי סימון בצבעים שונ
 פות.לפחות לאחר ההסתע מטר  2ע במרחק של מעבר מקוטר לקוטר יבוצ  .4
 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר .  .5
ר. כל  מט  1.0מ"מ באורך מינימלי של   25קוטר כל ממטיר יחובר לשלוחית ב  .6

 שלוחית תחובר לקו המוביל במחבר נפרד. 
 ההשקיה.  הארקה לצנרת  אין לחבר קווי  .7
בבריכת הגנה מנוקזת או   שסתומים וכו' בשטח, יורכבו מוגנים ברזים, ווסתים, .8

 ע"פ הנחיות בתכנית.  
 
 ראש מערכת )ראש בקרה(  . ד

ות  ביזרי חיבור, אספקה, התקנה וכל העבוד העבודה כוללת: אביזרים, א  . 1
 המפורטות הדרושות. 

ם. מיקום הראש, צורת  קו אספקת המי התקנת ראש המערכת כולל התחברות ל . 2
ון במידת הצורך, יובהר כי יסופק  בתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנ הרכ

 ראש מערכת תוצרת דגם אגם או ש"ע ובכל מקרה יידרש אישור המזמין. 
או בהתאם להנחיות הרשות  ד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת מ . 3

 המוסמכת. 
 .  3/4ורי " לכל ראש יורכב ברז כד  . 4
או ע"פ פרט  רכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים הידראוליים יומגופים   . 5

 בתכנית. 
ומעלה  יהיו עשויים מברונזה, עליהם מורכב ברזון תלת דרכי,   1 1/2מקוטר "

 ן בתכנית. ורקורד או בהתאם למצוי  1/2י ואקום  " שסתום אנט 
מאוזן  המסנן יורכב במסנן כניסת המים ויצאתם יהיה באותו מפלס גובה,  .6

 ם למדידת לחץ. קרקע ויכיל מדכניל
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 המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן. בחירת הצבת ראש  . 7
 קרקעי.  -העדפה היא לראש על 

" או בתא )ארגז( מודולרי כולל  ש יותקן בתא מסוג "ענבר" או "אורלייט הרא   .  8             
בכמויות  ל בהתאם למופיע בתכנית, מבלוקים. הכ מודולורי או ע"י בניה   מכסה
 הנחיות הפיקוח.    או ע"פ

ראש מערכת והארגז יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום   . 9
 הראש.

התאם לאבזרי ראש  נבר" או "אורלייט". גודלו יהיה בג "ע.   ארגז ) ארון ( מסו10
 תאם לנדרש.המערכת יכלול  יחידת ארגז אחת או יותר, בה

שמידות   ות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרהל היזם חלה האחריות שמידע
ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י  

 שילוב ביניהם. 
שני פסי מתכת פנימיים ותופסנים  ) הארגז ( כולל גג נפתח, מנעול,  רוןאספקת הא

גז, בהתאם למפורט במפרט  ה והרכבת האר לתפיסת האבזרים לארגז, אספק
 ובפרטים. 

 . MASTERגז ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות אר                      
 על היזם לספק מנעולים ומפתחות                        

מגולוון    X 50 X 50  5זוית   –יונח ויחובר אל מסגרת מתכת הארון  
 שיועגן בבטון בזמן יציקת הבטון    

 שיוגדרו ע"י הפיקוח.  זנבונים כפי עם 
ס"מ בולטים מעל פני   10ס"מ ,   40בי )גובה( יציקת הבטון עו

 ס"מ עם ברזל ע"פ הנחיות המפקח.   20הקרקע, ברוחב 
 ס"מ מינימום.   20לחמות באורך ת מיוצבת בבטון ע"י ווים או יתדות מומסגרה                         

 אם להנחיות הפיקוח.סוג הבטון בהת –רת מלבן טון יהיה בצוהב                         
זרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו  אבי           

 ופן.  ס"מ מהד 10  אחידים, לפחות  
 לסים ומאוזנים.האביזרים מקבילים לקרקע יהיו מפו           

תיחה נוחה של  שפה ויאפשר פס"מ מאבן ה 40 -הארגז )הארון( יהיה מרוחק כ
  10כבת חצץ, או טוף בעובי שטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשה   .הדלתות

שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן התיחום של  די ס"מ. משני צי
 לתכנית האדריכל. ערוגה תהיה בהתאם ה
 רגז בשתי  לצבוע את החלקים שעשויים מברזל, כולל אביזרים וחלקי פח בא יש
 עליון.  בות צבע נגד חלודה ובצבעשכ

מונע זרימה חוזרת ) מז"ח ( יורכב מעל פני הקרקע   מערכת המכיל אביזרראש  .11
 לראש המערכת (.בהתאם לפרט בתכנית.  ) לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך 

י  זררקורדים, אב ,3/4מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן "  2ההתקנה  כוללת: מז"ח,                       
ות הפיקוח,  התאם למפורט בפרטים או בהתאם להנחיארגז הגנה ב  חיבור, 

בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים. הכל בהתאם לפרט   אספקה והרכבה.
 ת.  ע"י משרד הבריאו  שהוצאולהנחיות הרכבת מז"חים 

אספקת המחשב, מתוצרת אגם, הרכבה, כל האביזרים והדרושים   :מחשב        12
 חיבור לחשמל.  תקינה, פעלה לה

  ות המחשב בשטח למרכז, לרבות אספקה והתקנה שלכולל: תקשורת בין יחיד                      
  שקע ישראלי 

לשנה או בהתאם להנחיות  הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן 
 בכמויות.  

 שב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע.המח
 לראש המערכת.  ץ ת בטון מחועל יציק 

מי פיקוד הכולל ברז, מקטין  ל 3/4אש המערכת תהיה יציאה בקוטר "בכניסה לר
מש.) לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש   150ישיר )גוף פליז( ומסנן    לחץ 
 ערכת ( המ
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סולונואידים,.   ולמחשב, הרכבה על פסור למגופים  סולונואידים: כולל אספקה, חיב
 סוג המחשב. יהיה מותאם להסולונואיד  

 יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתים וכו'(.   כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט . 13             
 
 טפטוף  .ה

ראש מערכת, נכונות גם  ואביזריה, כולל כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת  .1
 סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף. כאן. מטרתו של 

ת הצנרת, הרכבתה,  יבור, חפירת תעלות, פריס ומר, אבזרי חכולל: אספקת ח .2
 הכל בהתאם לנדרש.  –ב הצנעתה, ווי ייצו

הטפטפת    מ"מ ספיקת 16-17שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  .3
 יטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור. ל  2.1-2.3

 בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.   .4
 
 ה סיום עבוד .ו

, על היזם לסתום  דשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיהחו 6לאחר תקופה של  .1
בהתאם  את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר 

שקיה  וע העבודה על היזם לעדכן את תכנית ההלהוראות המפקח. בגמר ביצ 
 בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע.

 יומו של כל קו השקיה. בראש המערכת בתחילה ובס  דוק לחצי מיםיש לב  .   2
בדיסקט  AS MADEוסף לאמור בתנאים הכלליים על היזם להגיש תכנית בנ     .3   

סמך תוכנית מדידה, כולל מידות,   אוטוקד ובסמי אורגינל שיוגשו עלבתוכנת 
 קרקעית ותאי ביקורת.  ם, צנרת תת  קטרי

 אחר גמר העבודה.יום  30-14 -התכניות תימסרנה למזמין כ 
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 יות התוכנ תמרשי - ה'מסמך 
 רז/חוזה( ממכנפרד תי חלק בל מהווה)ה

 
 אדריכלות 

 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד
 תכנית קרקע  110 1
 תכנית קומה א  111 2
 קומת גג   112 3
 ד -ג, ד -ב, ג-א, ב -א  םחתכי 200 4
 חזיתות  300 5
 קומה א' קרקע + קומת  – תכנית תקרות 41 6
 קרקע + קומה א' קומת  – צוףתכנית רי 510 7
 שירותים  פריסות  600 8
 ממ"מ   -   א"גיליון הג 800 9
 Aגרם  -  ות גיליון מדרג 900 10
 רשימת אלומיניום   11
 רשימת מסגרות   12
 רשימת נגרות   13
 רשימת גמרים   14
 
 

 קציהסטרוקונ
 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד

1 C-1  ביסוס תכנית 
2 C-2 קרקע  תכנית קומת 
3 C-3  תכנית תקרת קומת קרקע 
4 C-4  תכנית קומת גג 
5 C-2a תכנית קומת קרקע פרטי זיון 
6 C-3a  תכנית תקרת קומת קרקע פרטי זיון 
7 C-4a  קומת גג פרטי זיון תכנית 
8 C-20 קירות תומכים , חתכים פרטים 
9 C-10  תכנית ממ"דים 
 
 

 הארותב
 שם תכנית  כנית פר תמס מס"ד

1 INS-00  פיתוח 
2 INS-01 קרקע  תקומ 
3 INS-02 א קומה ' 
4 INS-03 גג  קומת 
 
 

 מל חש
 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד

1 A0-4940  תוכנית הזנות 
2 4940-A1  תוכנית חשמל קומת קרקע 
3 4940-A2  'תוכנית חשמל קומה א 
4 4940-A3  מקרא ופרטים 
5 4940-AA  לוחות חשמל 
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 רויאוג מיזו

 שם תכנית  כנית פר תמס מס"ד
 קומת קרקע  10 1
 קומה א   02 2
 קומת גג   03 3
 
 

 מעליות
 שם תכנית  ית כנמספר ת מס"ד

1 A 1201063  הרכבה בפיר מעלית אופקי + חתך 
2 B 1201063 קומה עליונה עבודות בנייה + 
 
 

 פיתוח
 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד

 וגליון פרטים. לית הכוללת פריסת קירות  נית פיתוח כל כת א 1
 תכנית שלד.  ב 2
 גליון חתכים ופריסת קירות פיתוח. ג 3
4   
 
 

 בטיחות
 שם תכנית  כנית ת מספר מס"ד

 תוכניות בטיחות   1
 
 
 
גל  ו לרהשלמה ו/א ו/אוך הסברה רוספנה( לצוותתו ידה מ ה )בנוספ ר תתואש ותריות אח נן תוכוכ

 . סמכותוקף ואי להורות על ביצועם בתפקח רשהמ אשרשינויים 
 
 

 .והתכניותמסמכים ה כל על הקבלן לודא שיש לו סט מלא של
 
 
 

     קבלן:  ימת וחותמת החת   תאריך:  
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 ו"ח קרקע ד - ו'מסמך 

 ה(זממכרז/חו חלק בלתי נפרדוה הוהמ)
  כתבב דה שכלול במחירי היחיקע ר בדו"ח הקרכל האמו  

 ולא ימדד בניפרד הכמויות 
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 ישותח נגו"ד- 'זמך סמ
 ז/חוזה(ממכר דפרווה חלק בלתי נ)המה

שבכתב  חידה מחירי היכלול ב  נגישותהאמור בדו"ח הכל 
 יפרד הכמויות ולא ימדד בנ
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 בניה ירוקה ח  ו"ד- 'חמך מס
 ז/חוזה(ממכר דפרווה חלק בלתי נ)המה

חידה מחירי היכלול ב  בניה ירוקההאמור בדו"ח כל 
 יפרד הכמויות ולא ימדד בנשבכתב 
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 תרמי ח  ו"ד- 'טמך מס
 וזה(ז/חממכר דפרווה חלק בלתי נ)המה

חידה שבכתב  י הימחירכלול ב  תרמיר בדו"ח האמו כל 
 יפרד א ימדד בנהכמויות ול
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 שימור עצים   דו"ח- 'ימך סמ
 ממכרז/חוזה( פרדי נהמהווה חלק בלת)

רי היחידה כלול במחי שימור עציםבדו"ח כל האמור 
 ניפרד דד במב הכמויות ולא ישבכת 
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 -להשלמה-
 
 
 
 
 
 
 

 אקוסטיקה  דו"ח- 'אימך סמ
 ממכרז/חוזה( פרדי נהמהווה חלק בלת)

רי היחידה  כלול במחי  הוסטיקאקכל האמור בדו"ח ה
 ניפרד מדד בב הכמויות ולא ישבכת 
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 -להשלמה-
 
 
 
 
 
 
 
 

 הידרולוגיה ח דו"- 'בימסמך 
 רז/חוזה(מכ מי נפרד תבל   קה חל)המהוו

ה  כלול במחירי היחיד הידרולוגיהכל האמור בדו"ח  
 דד בניפרד שבכתב הכמויות ולא ימ
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 -להשלמה-
 
 
 
 
 

 קרינהח  דו"- 'גימסמך 
 וזה(רז/חמכ מי נפרד תק בל ה חל)המהוו

ה שבכתב  ל במחירי היחידכלו רינההקכל האמור בדו"ח  
 דד בניפרד הכמויות ולא ימ

 
 
 
 


