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  חולון - לוגיסטי פארק פרס  תחםמ

 

 
  רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה:

  
  מסמך שאיו מצורף  מסמך מצורף  מסמך

  מסמך א' 
 

  הצעת הקבלן 
  ותאים וספים

 

מדף  - תאי החוזה לביצוע מבה על ידי קבלן   מסמך ב'
  -(החוזה הסטדרטי של מדית ישראל 3210
 .)2005תשס"ה וסח 

  מסמך ג' 
  
 

כל פרקי המפרט הכללי הבימשרדי לעבודות  
בין ואופי המדידה ותכולת המחירים 

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם 
 .העדכית ביותר

   2-מסמך ג'
 

מפרט מיוחד ואופי מדידה 
  מיוחדים

 

  כתב כמויות   מסמך ד' 
  מערכת התכיות  מסמך ה' 

  דו"ח יועץ קרקע ' ומסמך 
  והחיות תרמיות דו"ח  'זמסמך 

  
  

  הערות:
  
המפרטים הכלליים המצויים לעיל, שלא צורפו למכרז / חוזה זה ואים ברשותו של   .א

הקבלן, יתים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להורדה ברשת באופן חופשי 
  בכתובת:

  aspx.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.gov.mod.online.http://www  
  
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאים   .ב

  .מצורפים
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  רשימת מתכים
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  חולון  החברה לבידור ובילוי  :היזם
  הר הצופים, חולון 

  

  טל':
  פקס:

03-6506539  
1533-6506524  

  קוץ אדריכלים  אדריכלות:
  , תל אביב28רח' חלת יצחק 

  טל':
  פקס:

03-6090827 
  

 קוסטרוקציה
  :ואיטום

  מהדסי בין  -י.ש.למעי 
  , בי ברק 28רח' ברוך הירש 

  טל':
  פקס:

03-6155615  
03-6155616  

  לה שמולסון   איסטלציה:
  , פתח תקוה 27רח' יצחק בן צבי 

  טל':
  פקס:

077-2259238  
072-2740494  

  י.פ. הדסת חשמל   חשמל ותקשורת:
  , אשקלון 3רח' שלמה כהן 

  טל':
  פקס:

08-6636460  
15386636460  

  לבטח   בטיחות אש:
  , ראשון לציון 11רח' סחרוב 

  טל':
  פקס:

077-7990030  
077-7990040  

  משרד טכי לבין - מאיר גריברג   מפרטים וכמויות:
  ברק- , בי6רח' אהרון דב פוקס 

  

  טל':
  פקס:

03-6193670  
03-5707777  

  זליו דיאמדי   קרקע :
  , בי ברק 15רח' כרת 

  טל':
  פקס:

03-5756517  
03-5757694  

  אייל רוטברט  יהול הפרויקט:
  , פתח תקווה20רח' המגשימים 

  טל':
  פקס:

03-9044071  
03-9044072  
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  מפרט טכי מיוחד – 2- מסמך ג'
  

 (המהווה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה זה)
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  עבודות גרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
  
  כללי  10.06
  

על  .המסגרות יתאימו בכל לתכיות, למפרטים ולדרישות התקיםהגרות ופרטי   06.01.1
במפרט הכללי  06.02ן תוכיות ייצור לכל האלמטים בהתאם לסעיף הקבלן להכי

  .אישור המפקחולקבל את 
  

מכל אב טיפוס , לפי הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר לאחר אישור המפקח  06.01.2
, בהתאם גמור על כל חלקיו לאישור המפקחקבוצת מוצרים, לפי בחירת המפקח, 

לן לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפי הקב .במפרט הכללי 06.01.06לסעיף 
  .קבלת אישור הדוגמאות

  
 .שיאוחסו או יורכבו בבין יוגו ויישמרו באופן שתימע כל פגיעה בהם םמוצרי  06.01.3

 .אין להשתמש במרכבי דלתות או חלוות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת
  .י הקבלן על חשבוומוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקו או יוחלפו ע"

  
 .מ"מ 2בעובי מזערי של  FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה   06.01.4

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

  
ור מוקדם של המפקח לדוגמאות, כל הפרזול לעבודות גרות ומסגרות חייב באיש  06.01.5

  .אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן
  

במפרט  19וכמפורט בפרק  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולווים בהתאם לת"י   06.01.6
   .הכללי

  
   .באתר יבוצעו תיקוי צבע בלבד .כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים  06.01.7

  
  רב מפתח  20.06

גרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות  -הסוגים  מעולי הדלתות (כולל כל  
קי מותאם לכל הדלתות  -) של קוד MASTER KEYאקוסטיות וכו') יותאמו לרב מפתח (

  .משה בהתאם להחיות המפקח אזוריכמו כן, יקבעו  .במבה
  .מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואיו מדד בפרד  

  
  אטימות  30.06

ת מלאה בפי חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלוות יש להבטיח אטימו  
החללים  .והדלתות החיצויות, לבין מלביהם, וכמו כן, בין המלבים לבין חשפי הפתחים

  .מאחורי המלבים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום
, ייאטמו המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבים המורכבים מפרופילי פלדה  

יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות  .במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאושר
  .אקדח מיוחד למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי שיידרש

  
  אופי מדידה ומחירים  40.06

  
בוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השוים יכללו גם את העבודות   06.04.1

  מפורטות להלן:ה
מילוי מלבי הפלדה ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות   .א

  .(משקופים) בבטון ועיגום
תאם לפרטים הכל החיזוקים הדרשים לרבות זויתים מעוגים בבטון ב  .ב

  .ולרשימות
הגה על כל העבודות בפי פגיעה פיזית, כימית, כגד מזיקים ופגיעות   .ג

  .אחרות
  .כתובות הדרשות על דלתות וארוות הידרטיםכל ה  .ד
  .דוגמאות לאישור המפקחתוכיות ייצור והתקה ו הכת  .ה
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבה וכיו"ב, הקשורות   .ו

בהרכבת חלקי הגרות והמסגרות, אשר ובעים מאי התאמת המבה, וכן 
  .ו בעת ההרכבהגם את כל התיקוים של כל חלקי הביין, שיזוק



6 

 

  חולון - לוגיסטי פארק פרס  תחםמ

 

  .גילוון וצביעה  .ז
  .כל הפרזול כדרש ברשימת הגרות והמסגרות  .ח
  .מעול רב מפתח (מאסטרקיי) וג'רל מסטרקי  .ט
גם אם לא צוין במפורש  במפרט המצורף לרשימותברשימות וכל האמור   .י

  .בכתב הכמויות
  

לא יגרמו לשיוים (עשרה אחוזים) בכל כיוון  10%שיויים במידות, בגבולות   06.04.2
  .במחירים
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  מתקי תברואה - 07פרק 
  

  תאור העבודה  07.01
העבודה המפורטת במפרט זה מתייחסת להתקת מערכות איסטלציה סיטרית וכיבוי   

  אש.
    

  :העבודה כוללת
  מערכת מים קרים וחמים לצריכה.  .1  

  והידרטים  מערכת מים לכיבוי אש ע"י עמדות כיבוי  .2
  ופכין, דלוחין וכלים סיטריים.מערכת ש  .3  

  מערכת ליקוז מרתפי חיה .  .4
  והתחברויות למערכות עירויות. במרתףמערכות מים וביוב ותיעול   .5  
  מערכת ליקוז מזוג אויר.  .6  
  מערכות יקוז מי גשם מהגגות.  .7  

    
  מפרטים  07.02

  העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכיים כדלהלן:
וי ומתקי תברואה וק - 57 ,07פרקים  -משרדית ן של הועדה הביהמפרט הכללי   .1

  ביוב, תיעול ומים חיצויים.
  הוראות למתקי תברואה. -הל"ת   .2
  מערכות שרברבות ובדיקתן. - 1205מפרט מת"י   .3
  פוליאטילן צפיפות גבוהה. HDPEצרת  - 349מפמ"כ   .4
  והחומרים הדרשים.כל התקים הישראליים העדכיים החלים על הציוד   .5
  

  ההוראות הכלליות  07.03
  

 לפי תחילת העבודה הקבלן יברר את קודת ההתחברות לרשת המים. על הקבלן  .1
  עם הרשויות ו/או המפקח בשטח את מועדי ביצוע ההתחברות. לתאם

כמו כן על קבלן האיסטלציה לבדוק הצטלבויות מערכות מים וביוב באזורי   
יות עם מערכות אחרות כגון: חשמל, בזק וכד'.חיבורים לרשתות עירו  

  הקבלן אחראי לתאום כל המערכות ה"ל.  
על הקבלן לכלול במחיריו את כל עבודות העזר הדרשות: חפירה וחציבה לרבות   .2

  וי המים, הביוב וצרת השופכין והתחברויות לצרת קיימת.ומילוי חוזר עבור ק
ם מבלי לקבל את אישור המפקח. הקבלן אין לחצוב חורים או חריצים בבטוי  .3

  יהיה אחראי לסימון חריצים ופתחים הדרושים לביצוע עבודות האיסטלציה.
  חציבת פתחים בבטוים תבוצע אך ורק באישור המפקח.  

בכל מעבר צרת דרך קירות, תקרות, מחיצות, רצפות וכו' יש לסדר שרוולים   .4
  (פרט לציורות שופכין ודלוחין).

ומעוגים במבה בקוטר מספיק גדול על מת  .P.C.Vים יהיו מציורות השרוול  
לאפשר העברת הציורות ובידודם באופן חופשי. (שרוולים להעברת ציורות דרך 

  ס"מ על מת למוע חדירת מים). -0.5רצפות יובלטו מפי הרצפה הסופיים ב
ן יל כל המערכות בביבגמר העבודה יגיש הקבלן תוכיות עדות (תוכיות ביצוע) ש  .5

יות יכללו סימון י מידה בקדס. התוכמתאים ובמספר עותקים לפי דרישת המה
כל האביזרים והשסתומים בבין, הזהה עם מספור ושילוט האביזרים עצמם 

  אשר על הקבלן לבצע תוך כדי העבודה.
  "ספר מתקן" . - פרוט ראה בספח ב' 

ציוד לסוגיו יצוידו בסימון או שילוט כל האביזרים, המגופים, השסתומים וה  .6
מתאים על גבי שלטי פלסטיק לפי קביעת המפקח. סימון זה יופיע בתוכיות 

  העדות כאמור לעיל.
כל מתקי התליה, התמיכות, השלות, הקוסולות, קודות הקבע וכו' יהיו   .7

  מגולווים ויקבלו אישור מוקדם של המהדס.
הגורמים  ו תוך שיתוף פעולה ותיאום עםהקבלן מתחייב לבצע את עבודת  .8

הוגעים בדבר ובכללם קבלי המשה האחרים, על מת למוע תקלות והפרעות 
  מכל סוג שהוא.

העבודה תבוצע תוך תיאום  במקומות בהם עוברת צרת בחלל תקרות כפולות,  .9
מלא עם תוכיות מיזוג אויר וחשמל ובצורה שתבטיח גישה וחה לטיפול בצרת 

ל.ה"  
   רשת הספקת מים קרים, חמים וכיבוי אש  07.04
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  הספקת מי צריכה לביין מתוכת מרשת מים עירוית.   .1
  מתוכת מרשת מים עירוית. הספקת מים לצרכי כיבוי אש  .2
 ציפויעם  כוללת קולט שמשה 'הספקת מים חמים לדירות ע"י מערכת סולרית   . 3

  קמים על הגג.ליטר הממו 150ודוד שמש בפח  אמאיל
ללא  פלדה מגולוויםמיהיו  2" – 3" יםבקטר אש לכיבוי ציורות הספקת מים  .4

   .QUICK UPע"י מחברים מהירים מסוג  מחוברים ",40תפר, "סקדיול 
יהיו ציורות פלדה  11/2"-2" יםבקטר לצריכה ציורות הספקת מים   -

  מחוברים בהברגה ",40מגולווים ללא תפר, "סקדיול 
  מים קרים וחמים לאזור שרותים וחדר אוכל: ספקתה  -

או  מפוליאתילן מצולב 24מ"מ פלסטיים דרג  16-20מציורות בקטרים 
פוליבוטילן מותקים סמויים בקירות בתוך ציור מתעל בקוטר מתאים , 

  ומחלקים (מרכזיות).
יו אביזרים וספחים לציורות יהיו מאותו מין וסוג כמו הציורות עצמם, יה  . 6

  חרושתיים.
  לא יורשה לייצר ספחים ואביזרים באתר.  
  בהברגה תהיה קוית. התברגות בציורות המחוברים  
  .50.3האורכים של התברגות לפי המצוין בת"י   
הברגת ציורות וספחיהם וכן הברגת שסתומים, ברזים ושאר האביזרים תהיה   

  מלאה לכל אורך התבריג.
  כלולים הבאים:ארוות כיבוי אש יצוידו במ  . 7

  עם מחבר "שטורץ". 2ברז שריפה "  -  
  מ' על ציר מסתובב עם מזק סילוי. 15.0באורך  ¾גלגלון "  -  
  מ' כ"א. 15.0באורך  2זרוקים " 2  -  
  ק"ג . 6מטפי כיבוי אבקה יבשה  2  -  
  מזק סילון רב שימושי.  -  
  ת הזרוקים והמזקיקוזול לתלי  -  

בהל"ת, תכלול את כל ההסתעפויות, ורט זה בדיקת הלחץ כמפורט במפ  .8
  האביזרים והמגופים וכולם חייבים לעמוד בלחץ הדרש לגבי הצרת.

עבודות ההתחברות כוללות את כל החיתוכים של הרשתות הקיימות, התקת   .9
אביזרי חיבור מתאימים תוך שימוש באביזרים ואמצעים אשר יקבעו ע"י 

כן כולל המחיר את כל עבודות החפירה,  לצרת הקיימת. כמו המהדס בהתאם
  מילוי חוזר והידוק הדרושים.

  אין להשתמש בהברגות ארוכות וברקורדים שלא לצורך.  .10
בגמר הרכבת הצרת יש לסתום מיד את כל הקצוות החופשיים בפקקים   .11

מתאימים אשר יושארו במקומם עד להרכבת הארמטורות. בגמר העבודה ולפי 
  וים ולבצע חיטוי כדרש.ות יש לשטוף היטב את כל הקהרכבת הארמטורו

ס"מ לפחות מפי הקיר המוגמר ויחוזקו  2הציורות הגלויים יקבעו במרחק של   .12
באמצעות ווי קולר עשויים מברזל מגולוון ומורכבים משי חלקים עם אפשרות 

  פתיחה לפירוק.
ס"מ לפחות.  2בעובי  הציורות העוברים בקירות יותקו כך שישאר כיסוי טיח  .13

את החריצים יש לסתום בטיט צמט קי ללא סיד, אשר מחירו כלול במחיר 
  הציור.

  
  מערכת שופכין דלוחין ויקוז מי גשם  07.05

ורות דלוחין יהיו מציורות פוליפרופילן מחוברים ברקורדים תוצרת יצ  .1
  "ליפסקי" והאביזרים מאותה תוצרת.

מילוי רצפה יעטפו בבטון. מחיר הבטון יכלל במחיר ורות דלוחין העוברים יצ  
  הציור.

) מחוברים HDPEורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (יורות שופכין יהיו מציצ  .2
בריתוך, תוצרת "גיבריט", "מובילית" או תוצרת מאושרת אחרת לרבות כל 

הספחים, אביזרים, אביזרי התפשטות, מופות חשמליות מאותה תוצרת. הרכבת 
רת תתבצע ע"י קבלן מאושר בפיקוח יחידת שדה של היצרן. לפי תחילת צ

 HDPEהעבודה על הקבלן להגיש למהדס תכון מפורט של מערכת צרת 
 HDPEשיתבצע ע"י היצרן או גורם מוסמך אחר. כל העבודות הקשורות לצרת 

   על כל חלקיו. 349יתבצעו לפי תקן ישראלי 
ס"מ סביב  15לחלקי בין יעטפו עטיפת בטון  ורות העוברים מתחתיכל הצ  .5

  לפחות. עטיפת הבטון והצרת יחוברו לרצפה שמעליה.
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  כ"א. °45ויות בות וז 2כל מעבר של ציור ממצב אכי לאופקי ייעשה ע"י   .6
ורות יצוידו בביקורות במקומות המצויים בתכיות והמתבקשים מכללי יכל הצ  .7

  מה בצרת יותקו אביזרי ביקורת.המקצוע בכל שיוי כיוון זרי
ורות העוברים על הקירות יקבעו במקום ע"י חיזוקים מתאימים ו/או יכל הצ  .8

באמצעות ווי קולר העשויים ברזל מגולוון ומורכבים משי חלקים עם אפשרות 
של פתיחה לשם הוצאת הציור בעת הצורך. החיזוקים ייקבעו במרחקים שלא 

אופקיים העוברים מתחת לתקרות יחוזקו ע"י מתלים ורות ימ'. צ 1.80יעלו 
מתאימים היתים להתאמה וויסות לשם קבלת שיפוע אחיד. המתלים ייתו 

מ', ווסף על כך בהתאם  1.80כמפורט לעיל במרחקים של לא יותר מאשר 
  למקום החיבורים, האביזרים וההסתעפויות.

אם צוין  (אלא 'דמאספים וכ , מחסומי תופי,4"2כל הספחים, מחסומי רצפה "/  .9
  אחרת) יהיו מפוליפרופילן תוצרת "ליפסקי או שווה ערך מאושר".

פליז מתברגים בתוך מסגרת מרובעת עם שתי  יםלספחים יהיו מכס יםמכס  
תוצרת חרושתית  HDPEיהיו מצרת  8/4טבעות איטום. מחסומי רצפה "

  בעת.מאושרת עם מאריך ומכסה מפליז מתוברג בתוך מסגרת מרו
יש להתאימם לגוון הריצוף ולקבל אישור  -מחסומי רצפה בתוך ריצוף קרמיקה   .10

  על המיקום.
) מחוברים HDPEורות פוליאטילן בצפיפות גבוהה (יורות מי גשם יהיו מציצ  .11

  על כל חלקיו. 349. העבודה תבוצע לפי ת"י יבריטבריתוך תוצרת ג
מעלות עם  45ות מציור פלדה בזוית בקומת קרקע יורכבו מתוך מהעמודים יציא  

      . ס"מ מהדופן 5חיתוך אלכסוי מקביל לעמוד במרחק 
קולטי מי גשם על הגג יהיו מטיפוס מתועש מיציקת ברזל או מאלומייום עם 

יציאות הצידה תוצרת "הרמר", "ג'וסם", "פסאבן" או ש"ע מאושר ע"י מהדס 
  ומפקח.

 יו מפי.וי.סי. מחוברים בהדבקה מסוג "מרידור"ציורות ליקוז מיזוג אוויר יה  .12
  מ"מ. 19עם בידוד "וידופלקס" או ש"ע בעובי 

  
  בידוד וצבע  07.06

  
ורות לסוגיהם יבודדו ו/או יצבעו כמפורט להלן. מחיר יכל קווי הצ -כללי   .1

ורות השוים, אלא אם כן פורט אחרת בכתב ייכלל במחיר הצתהצביעה 
בידוד של הצרת יש לבצע לאחר יקוי יסודי של הכמויות. את הצביעה וה

  ורות מכל פסולת ולכלוך.יהצ
  צרת מים קרים, חמים, שופכין, דלוחין  .2

    בכחול –לכיבוי תצבע באדום , צרת מים לצריכה  צרת מים  -
בידוד לצרת מים חמים גלויה יהיה מתרמילי גומי סיתטי תוצרת   

וף בסרט פלסטי בחפיפה. בידוד מ"מ עם ליפ 19"עביד" בעובי דופן 
ה יהיה מבידוד צפלצרת מים חמים בתוך חריצים בקירות או במילוי ר

מ"מ עם ליפוף בסרט פלסטי  4מוקצף תוצרת "רודופלסט" בעובי דופן 
  בחיבורים בין התרמילים.

  
  בדיקות לחץ ושטיפת צרת  07.07

  
טמ'. הבדיקה תערך א 12מערכת הספקת המים תעבור בדיקת לחץ הידראולי של   .1

ורות בפקקים טרם ילאחר שחרור כל כיסי האוויר מהרשת וסגירת כל קצוות הצ
  שעות רצופות ללא כל פילת לחץ. 24הרכבת הארמטורות. הבדיקה תערך 

בדיקת לחץ, בדיקת רציפות וכן בדיקת קבלה של  -כל הבדיקות תבוצעה לרבות   .2
לה זילות או ליקוי בידוד, יתקן ורות. במקרה שתתגיהמתכן לפי כסוי הצ

הקבלן את המקומות הפגומים והקווים יבדקו שית. על הקבלן לספק על חשבוו 
  את כל החומרים, המכשירים והכלים הדרושים לביצוע הבדיקות.

קווי שפכים בקרקע ייבדקו על ידי מעבדה מוסמכת והקבלן יעביר לפיקוח   .3
אחר קבלת אישור המעבדה יוכל הקבלן ולמתכן עותק מתעודות הבדיקה, רק ל

לבצע את יציקת העטיפה של הקווים. ביצוע יציקה ללא בדיקה ואישור כאמור 
  יחייב את הקבלן בפירוק העבודה וביצוע מחדש.

בתוך תאי הבקרה, כל  ורותיבדיקת קווי ביוב ותיעול תיעשה על ידי איטום הצ  .4
ורות עומד בגבהים ים יותקו צקטעי ייאטם בפרד על ידי פקקים, בתוך הפקקי

מ' לפחות מעל רום קודקוד הציור בקודה  1.20מתאימים ובכל מקרה בגובה של 
הגבוהה ביותר. מילוי הקטע במים ייעשה באופן איטי מהקודה המוכה. בעת 
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קו  ורות ומהמחברים.יביצוע הבדיקה, בוחים חזותית אם הופיעו זילות מהצ
ורות העומד לא ירד יהאטימות אם מפלס המים בצ ורות יעמוד בבדיקתיהצ

  שעה לפחות. 1במשך 
בגמר הרכבת צרת מים חמים וקרים וצרת ראשית טמוה בקרקע על הקבלן   .5

  לבצע שטיפה וחיטוי מערכת מים לפי דרישת משרד הבריאות והל"ת.
  יכלל במחיר הצרת.תטוי ימחיר שטיפה וח  

  
  כלים סיטריים וארמטורות  07.08

הקבלן יספק וירכיב את הכלים הסיטריים לרבות את כל האביזרים וחומרי העזר 
ים וכל ויתוהדרושים, כגון: סיפוים בקטרים הדרושים, וטילים, אביזרי תלייה, ברזים ז

  הדרש להרכבה מושלמת.
  .לפי בחירה של אדריכל הפרויקט כל הכלים הסיטריים יהיו לבים, מסוג מעולה,

  שרו על ידי המהדס והמפקח לפי הרכבתם.כל הכלים יאו
  

  אופי המדידה ותכולת המחירים  
  

  כללי  א.
אופי המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה מתייחסים   .1

לכל סעיפי העבודה הכלולים בכתב הכמויות. אלא אם כן אמר בהם 
 במפורש אחרת. כאשר אופן המדידה ותכולת המחירים מוגדרים בגוף

סעיף כתב הכמויות, תהא להגדרה זו עדיפות אם יש סתירה ביה לבין 
  האמר בפרק זה.

אורי היחידות בסעיפים השוים בפרק זה ובכתב הכמויות הים ית  .2
  תמציתיים בלבד.

עבור ביצוע  רואים את מחירי היחידה ככוללים את מלוא התמורה  
  העבודה.

בלן, לא ישמשו עילה לשיוי שיוי באמצעים ושיטות עבודה ביוזמת הק  .3
  מחיר היחידה לעבודה תוה.

לא תשולם כל תוספת עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על המיימום   .4
  הדרוש.

  
  כללי - צרת   ב.  

  
  מדידה  .1

  ורות ימדדו לאורך צירם כשהם מוחים ומחוברים במקומם.יהצ
  

  המחירים תכולת  .2
מאושרים ע"י המפקח, כל הספחים, אמצעי הקביעה התמיכה ה  -

שרוולים וחומרי עזר, אלא אם פורטו בסעיף פרד בכתב 
  הכמויות.

  ורות שפגעו.י', לצדוד, צבע, ציפוי וכדתיקוי בי  -
חפירה בכלים מכיים או בידיים, חציבה, עטיפת חול, מילוי   -

  בהידוק ויישור.
ורות ושרוולים יחציבת בקירות, בקורות ובתקרות למעבר צ  -

תיקוי חריצים בטיט צמט. פתיחת מעברים, הכסת  כולל
  שרוולים בקירות ובתקרות קיימים.

  צביעת הצרת מכל הסוגים.  -
  כל המפורט המפרט המיוחד. את  -
  

    אביזרי צרת  .3
', ימדדו ביחידות כשהם מורכבים במקום. מחירם דברזים, שסתומים וכ

  כולל גם רקורדים.
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  מערכות חוץ  07.10

  
  ת עפרעבודו  א.  

  
  כללי  .1    

של המפרט הכללי. העבודה  01כל עבודות החפירה תבוצעה לפי פרק   
  כוללת:

  
חפירת ו/או חציבת תעלות בעומקים במידות ובשיפועים הדרושים, 

יישור תחתית החפירה, מילוי חומר מתאים כדרש, יישורי שטח, סילוק 
  '.דעודפי עפר וכ

ם מכל גורם מוסמך כמו בזק, לצורך חפירה ידאג הקבלן לקבלת אישורי  
  '.דחברת חשמל וכ

  
  מצעים  .2

ס"מ מכל  20ס"מ ויעטפו בעטיפת חול  20יוחו על מצע בעובי  ציורותה
  צד. החול יהיה חול דיוות קי ללא חומרים אורגיים, אבים או מלחים.

ור מוח בתחום מדרכה או כביש יש לבצע מילוי חול מוברר יכאשר הצ  
מוד א.א.ש.ה.ו. עד  -98%ס"מ מהודקות ל 20כבות של ללא אבים בש

  לפי הקרקע הסופיים.
  

  מערכת מים  07.11
  

  ורותיסוג הצ  א.
עם חיבורי ריתוך  5/32ומעלה יהיו פלדה עובי דופן " 3ורות בקוטר "יצ  -

  טריו חרושתית עם ציפוי מלט פימי ועטיפת
  

  צביעת צרת גלויה
ע יסוד ושתי שכבות צבע עליון צרת שחורה תצבע בשתי שכבות צב  -

  סופרלק של "טמבור".
  

  ורותיהחת הצ  ב.
  

  כללי  )1  
ורות, הובלתם, פריקתם, הטיפול יכל העבודות הקשורות בהעמסת צ  

בהם, איחסום, השימוש בחומרים שוים ובשיטות עבודה שוות לצורך 
  החתם, תעשיה בהתאם לתקים ומפרטים והחיות היצרים.

  
  ורותיך הצריתו  )2  

כל הריתוכים יבוצעו ביד לפי שית הריתוך של קשת מתכתית מוגת   
של  57בפרק  57042של המפרט ובהתאם לסעיף  19בהתאם לפרק 

  המפרט.
  

  פיקוח ובדיקת טיב הריתוכים  )3  
הקבלן יהיה חייב להזמין על חשבוו את מכון התקים או מעבדה   

  כים.מוסמכת לצורך בדיקת רדיוגרפיה של הריתו
  בדיקות אלו יהיו על חשבון הקבלן.    

מהריתוכים ייבדקו בדיקה רדיוגרפית. בדיקה זו תהיה  10%בכל מקרה,   
  ור ולא ישולם עבורה בפרד.יכלולה במחיר היחידה של החת הצ

לא תיתן תוצאות משביעות רצון, יערוך  במקרה ובדיקה ראשוית זו  
  רוקטיביות.המפקח בדיקות רדיוגרפיות וספות או דסט

המפקח יהיה רשאי על סמך בדיקותיו ושיקול דעתו הבלעדי, לפסול   
ריתוכים, לקבוע אופן ביצוע ריתוכים, להפסיק עבודת רתכים לא 

מקצועיים, לדרוש בדיקות ריתוכים ולהורות על כל פעולה שיש 
  ורות.ילעשותה/ להימע ממה בקשר לריתוך הצ

ם ובדיקות וספות יהיו על חשבון כל הבדיקות הרדיוגרפיות, התיקוי  
  הקבלן.

  הגה בפי שיתוך (חיוץ)  ג.
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יש להשתמש באמצעים טכיים כוים ומקובלים למיעת תופעות השיתוך.   
צירוף המתכות וחיבורם במעגלי מים שוים, ייעשו בצורה המועת שיתוך 

 אלקטרוכימי. החיוץ ייעשה באמצעות "דרסר חיוץ" (דרסר עם אטם בין שי
  האוגים ובמעברי הברגים) או אמצעי דומה מאושר.

עבור חיוץ לא ישולם בפרד ומחיר אביזר החיוץ יהיה כלול במחירי היחידה   
  השוים.

  
  ורותיבדיקה ואישור שירות השדה של יצרן הצ  ד.

אופן החת הצרת, ריתוך האביזרים, שימוש בחומר אספדו, תיקוי עטיפה   
ורות ייתואמו ויבוצעו בהתאם להחיות יצרן הצ ',דחיצוית בריתוכים וכ

  ורות.יובהשגחת שירות השדה של יצרן הצ
ורות יעם סיום העבודה, הקבלן ימציא אישור מאת שירות השדה של יצרן הצ  

שמאשר כי ביצוע הצרת עשה לפי החיות היצרן ושהצרת והעטיפה לכל אורכה 
  ידי שרות השדה.-בדקה ואושרה על

ורות, טיב הביצוע וביצוע יריות לצחהעבודה הקבלן ימציא תעודת אעם גמר   
  ידי המזמין.-הריתוכים. התעודה מהווה תאי בסיסי לקבלת העבודה על

עבור כל ה"ל לא ישולם בפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה   
  השוים.

  
  ותיעול מערכת ביוב  07.12

  
  ורותיסוג הצ  א.

  .884לביוב מתאימים לת"י  6עבה  .P.V.C -מ מ יהיומ"160בקטרים  תווריצ  
ורות, הובלתם ואחסתם תבוצע עפ"י ת"י ועפ"י הוראות בית יהחת הצ  

  החרושת.
, הורדתם לתעלה .- P.V.Cורות מיהקפדה מיוחדת יש להקדיש לפריקת הצ  

      והטיפול מהם למיעת שבירתם ופגיעה בהם.
  

  ורותיהחת הצ  ב.
ו בדייקות לפי השיפועים המתוארים בתוכית באופן שבקצותיהם ורות יוחיהצ  

ישאר מרווח בעובי טבעת הגומי המסופקת ע"י בית החרושת למטרה זו. הם 
יוחו ישר ובדיוק מרץ ובהתאמה מוחלטת לשיפוע המתוכן. בדיקת גובה 

  תעשה במכשיר מדידה. בדיקת הקו תעשה בחוט מבחוץ ובראי מבפים. ורותיהצ
ורות בבת אחת מתא יץ ממקרה שיתן אישור מיוחד לעשות אחרת, יוחו הצחו  

  ורות.יביקורת כאשר תחתית התאים יבו לפי החת הצ
ור יקבע בדופן התא בעזרת אביזר מיוחד תוך הבטחת אטימות מוחלטת. יהצ  

ור יסתיים עם פי הדופן הפימי של התא בצורה חלקה ללא כל זיזים יקצה הצ
  ות.או בליט

ור ימ"מ בין צ -1.0של הפרש הגובה בין שי התאים ו 1%הסטייה לא תעבור על   
  ור.ילצ

ה מהקו הישר, לא תעלה בשום קודה, על עשירית מהקוטר הפימי. יהסטי  
 2.0ורות בתוך תא ביקורת לא תעלה על יהסטייה המותרת במפגש צירי שי הצ

  ס"מ.
ה, יהדק הקבלן את מצע החול מתחת ורות במים לצורך בדיקילפי מילוי הצ  

ורות לכל אורכם וישאיר את החצי העליון של הצורות והחיבורים גלוי עבור ילצ
  הבדיקה.

ס"מ מעל לקודקודו, בעבודת  20ור בחול עד ימיד אחרי הבדיקה יכוסה הצ  
שעות לאחר ביצוע  24ור בחול תוך יידיים. במקרה שהקבלן לא יכסה את הצ

  שאי המהדס לדרוש בדיקת מים וספת.בדיקת המים, ר
  
  יקוי הביבים  ג.

במשך כל מהלך העבודה יחזיק הקבלן את כל הביבים קיים, חופשיים מטיט   
  שהתקשה, אדמה, אבים וכו' וימסרם בגמר העבודה קיים בהחלט.

ורות בשק חזק ומתוח מעל פתח ילסגור את פתח הצ בגמר יום העבדוה יש  
  ורות.יקומו בלי שיוי ועד לחידוש החת הצור אשר ישאר במיהצ

  
  תאי ביקורת  ד.
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מבטון עם תחתית מווליטית מבטוןעם בצ'יק מוכן  תאי הביקורת יהיו עגולים  
 , כמפורט בתוכית, בקטרים פימיים "וולפמן" דגם "מגופלסט , תוצרת

  כמפורט להלן:
  ס"מ 14.5ס"מ ועובי הדופן  60יהיו בקוטר פים  -ס"מ  75עד עומק   
  ס"מ. 14.5ס"מ ועובי הדופן  80יהיו בקוטר פים  -ס"מ  125עד עומק   
  בכל התאים יותקו שלבים מלביים גדולים.  
     טון. 12.5 לעומס ב.ב.התקרה תהיה טרומית עם מכסה   
  בשטח מרוצף יותאם גובה השוחות לפי הריצוף.  
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  מתקי חשמל - 08פרק 
  

  ושא  העבודה
  פארק פרס , בחולון  –שמל ומערכות מ"מ במתחם לוגיסטי  ביצוע מערכות ח

  
  כללי 

   -מפרט זה מהווה ספח למפרט הכללי לעבודות חשמל  .א
  המהווה חלק בלתי פרד מהחוזה.

ומתחייב לבצע את  –הקבלן מצהיר  בזה כי ברשותו מצא המפרט ה"ל , הבין את תוכו 
 עבודתו בכפיפות לדרישות שבו.

 

  לעבודה מעקב אחר לו"ז  .ב
  יגיש הקבלן לוח זמים מפורט לביצוע העבודה . –עם קבלת צו התחלת עבודה 

הן של העבודות המבוצעות ע"י הקבלן  –לוח הזמים יכלול את כל תהליכי ושלבי הביצוע 
במישרין , והן של אלו המבוצעות באמצעות קבלי משה הלו"ז יבוצע בשיטת גט או פרט 

  ויעודכן כל חודש.
 המזמין.יחרוג  מלו"ז כללי  שקבע ע"י   לא –שיוגש ע"י  הקבלן הלו"ז  



15 

 

  חולון - לוגיסטי פארק פרס  תחםמ

 

  תאים  כלליים מיוחדים
  

  עדיפות בין מסמכים לצרכי תשלום –אופי מדידה  ותכולת המחירים   00.01
בכל מקרה של סתירה  ו/או אי התאמה ו/או דו משמעותיות בין ההוראות שבמסמכים 

  כדלהלן: (הקודם עדיף על הבא אחריו).השוים  קובעים את סדר  העדיפויות 
  א. התיאורים התמציתיים שבכתבי הכמויות.

  ב. אופי  מדידה  המיוחדים.
  ג. התכיות .

  ד. המפרט המיוחד.
  ה. המפרט הכללי הבין משרדי (ואופי המדידה המצורפים למפרטים).

  
  בטיחות בעת ביצוע העבודה  00.02

הבטיחות המקובלים כולל  קיטת כל האמצעים הקבלן דרש לבצע את עבודתו לפי כללי 
הדרשים לשמירת בטיחות הסביבה במהלך וכתוצאה מעבודתו כולל שימוש בכלים וציוד 

במצב בטיחותי תקין . על הקבלן החובה ואחריות הבלעדית לבצע  את העבודה בכפיפות 
על קבלי  לוהל הוראות בטיחות של מרכז קופ"ח. אחריות הקבלן כוללת את אחריותו גם

  משה וספקים מטעמו בפרוייקט.
  

  יקוי שטח  העבודה  ופיוי  פסולת 00.03
בכל מהלך העבודה באחריות הקבלן לקות את האתר בכל שלב ולפי הוראות מהל 

  הפרוייקט כולל מסירת האתר  קי מכל פסולת ומכל סוג.
הל הפרוייקט את הפסולת שה מפעם לפעם  לפי דרישה והחלטת מוצרה הקבלן יפ

  כתוצאה מעבודתו לאתר פסולת שיקבע ע"י מהל הפרוייקט. 
  

   מהל עבודה  ומהל פרוייקט  באתר  00.04
  

  קבלן חשמל מתחייב להעסיק באתר מהל פרוייקט ומהל עבודה מטעמו. -

  מהל עבודה חייב להיות בעל רשיון חשמלאי ראשי לפחות . -

  אי.מהל פרוייקט חייב להיות בעל רשיון חשמלאי הדס -

יבוצעו רק בוכחות  מהל עבודה (של  קבלן  –ביצוע עבודות חשמל באתר  -
החשמל) . לא יורשו עובדי הקבלן לבצע כל עבודות חשמל ללא וכחות  מהל  

 העבודה 

מהל הפרוייקט מטעם קבלן  החשמל חייב להיות באתר בעת ביצוע בדיקות ע"י  -
תאום  ואישור חומרים בדיוים המזמין ,המתכן  והמפקח , ולהל  את עבודות ה

 עם המתכן.

כמו כן חייב להמצא באתר מהדס חשמל בעת ביצוע עבודות חשמל במתקים  -
 שבהם דרש חשמלאי מהדס עפ"י חוק חשמל.

חייבים להיות עם תעודת חשמלאי  –כל עובדי קבלן החשמל העובדים באתר  -
 בסיווגים השוים.

  של כל הפועלים העובדים באתר. באחריות הקבלן להציג  תעודות חשמלאי -
  

  
  ) MADE – ASמסמכים  ותוכיות עדות (    00.05

עם סיום  העבודה ימסור הקבלן את המבה , חלקיו  ומערכותיו , ואת המסמכים ותכיות 
  העדות הבאים:

בסיום העבודה יקבל   הקבלן מהמתכן דיסקט ועליו התכון המקורי בתוכת  .א
סטים  4כל התיקוים ע"ג הדיסקט , ימסור למזמין   . הקבלן יבצע את14אוטוקד 

. עבודות העדכון והעתקות יבוצעו  ע"ח הקבלן MADE – ASשל תוכית ודיסקט  
 וכלולים במחיר הכולל של המתקן.

הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות , הוראות לטיפול מוע ולאחזקה  .ב
ידו לצורך אחזקתה התקיה של כפי שמסרו לו ע"י יצרן הציוד וכפי שהוכו על 

 המערכת.

 רשימת חלקי חילוף  כולל מספרים קטלוגים, שם וכתובת היצרן על כל חלקיו.  .ג

 קטלוג של הציוד אשר סופק , כולל  מפרטי התקה ואחזקה . .ד
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  רשימת הציוד המותקן בה יצויין מספרו הקטלוגי של כל פרט בצד מספרו .ה
  מבה מותית בין היתר בביצועו הסידורי  במערכת ופרטי הפעלתו. קבלת ה

 של סעיף זה.

 
  תוכית עדות בושא מערכות מתח מוך     00.06

בסיום העבודה יקבל   הקבלן מהמתכן דיסקט ועליו התכון המקורי בתוכת   -
סטים  4.הקבלן  יבצע את כל התיקוים ע"ג הדיסקט , ימסור למזמין  14אוטוקד 

בודות העידכון והעתקות יבוצעו ע"ח הקבלן . עMADE – ASשל תוכית ודיסקט  
  וכלולים במחיר  הכולל של המתקן. –

  הקבלן יגיש תוכיות הכוללות תוואי כבלים , סוג כבל, כמות גידים.  -

  כפי שבוצע. –מיספור מוליכים ומהדקים  -

 סכמות חשמליות שיאפשרו הבת המערכת ותיקון ליקויים. -

 וגילוי אש. למרכזיית איטרקום, –סכמות חשמליות  -

  רשימת פרטי ציוד. -
 

  
  חשמל   זמי

ע"י חשמלאי  -על הקבלן לבדוק את כל המערכות החשמל הזמיות (לצורכי עבודתו)
מהדס בעל רישוי בודק מוסמך . התשלום של הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן . העבודות  

 באחריות  הקבלן. - הזמיות יבוצעו לפי חוק חשמל
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  לעבודות חשמל מפרט טכי מיוחד
  

  כללי
                    פארק פרס, בחולון.  –ביצוע עבודות חשמל ומערכות מ"מ במתחם לוגיסטי    -
  

 תיאור העבודות 08.01

  ביצוע מערכת הארקת יסוד והארקות במתקן.  -

ביצוע תשתיות פים וחוץ עבור מערכות חשמל ומ"מ ועבור הזות  -
  מחשוב , גילוי עשן ) למבה ממתקם קיים  ( חשמל , טלפויה ,

 ביצוע מאור וכח במתחם לוגיסטי.  -

ביצוע לוח חשמל ראשי מתחם ותוספות להתחברות בלוח ראשי מבה  -
 במבה קיים .

  ביצוע  הזות חשמל לכל הציוד במתחם . -
  ביצוע מערכת גילוי עשן וכיבוי אש , כולל כל ההתחברויות           -
  רוםביצוע מערכת טלפויה, כריזת ח      -
  ביצוע כל ההכות למערכות מחשוב וטמ''ס     -

  בדיקת מערכות ומסירתם  למזמין    -
       

  תאום עם גורמים אחרים 08.02
קבלן החשמל יתאם את עבודתו עם עבודות המתבצעות באתר ע"י אחרים ויבצע 

במטרה לסיים את  עבודתו  –את עבודתו בהתאם להתקדמות עבודות אחרות 
 קבעה.בהתאם לתקופת הביצוע ש

  

  רשימת ציוד ואביזרים  חשמליים 08.03
יגיש הקבלן  רשימת ציוד ואביזרים מלאה  –מייד עם קבלת צו התחלת עבודה 

ומפורטת להתקה באתר . על הקבלן למסור למתכן קטלוגים ודוגמת ציוד 
לפי רכישת ציוד . הציוד יהיה אחד מתוך רשימת היצרים  –לצורך  אישורו 

 כמופיע כבתב הכמויות.

 

  חומרים ואישור הציוד 08.04
על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה מאושרים ע"י מכון 

התקים הישראלי ו/או הבילאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפי 
התקתם .היועץ או המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידה  ו/או תיאור טכי 

ציוד  חשמלי וכד' לפי מתן אישור  ו/או דגימה של החומרים , אביזרים , 
להשתמש בהם , ואף לדרוש תעודת אשור מכון התקים לאביזרים השוים. ציוד 

שלא יאושר יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבוו באם יידרש אישור כ"ל איו גורע 
במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים על 

  תם כפי שמוגדר במפרט  זה ו/או תקים אחרים. ידו , לתקיותם והפעל –
 מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת ציוד ואביזרי תאורה לאשור המתכן

  ואדריכל , לפי רכישת כמויות כמשתמע מהתכיות ו/או כתב הכמויות.
המתכן שומר לעצמו הזכות לשות ציוד לסוג אחר שווה ערך , או לציוד אחר 

  ופיע בסעיפי כתב הכמויות. שכלול בחוזה זה ומ
  

לפי דרישת המזמין .מחיר הבדיקות  –הקבלן יבצע בדיקות של מכון התקים 
  ולא ישולם עבורם תשלום וסף. –כלול במחיר החומרים 

  
  *  הציוד יתאים לסטדרטים המקובלים במפעל הקיים.

  

   אישור לפי ביצוע 08.05
יועץ או המפקח על לפי ביצוע העבודה  יבקש הקבלן אישורו הסופי של ה

התוכיות שברשותו וכן הקשורות לפרטי הביצוע .  אין לבצע כל שיוי  ללא 
  אישור של היועץ או המפקח.

 איזון פאזות 08.06

תוך חודש מהשלמת המתקן , יבדוק את העומס על הפאזות ויאזן במידה ואין 
תוספת  מאוזות ע"י  שוי  החבורים בלוחות . עבור  בדיקה ואיזון לא תשולם כל

  כספית.
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  שילוט  מוליכים וכבלים 08.07

  כל קבוצת מהדקים תסומן  באמצעות שלט סדויץ חרוט. 08.7.1

סימון ע"י מספרי   –כל מהדק יסומן בהתאם למיספור המופיע בתכית  08.7.2
 פלסטיק עליהם חרוטים המספרים.

 כל גיד יסומן  באמצעות מיספור פלסט סטדרטי. 08.7.3

 10ישולט כל  –או בציורות  כל כבל המותקן  בתעלות , או על סולמות , 08.7.4
מטר לפחות .בכל חדר , וביציאה מלוח חשמל . השילוט יהיה  עשוי  

סביץ בצבע  שחור ועליו חרוט מספר המעגל , ושם לוח החשמל המזין 
 כבל זה .

ישולטו ביציאה מלוח החשמל , בתעלות  –כבלים המותקים בחפירות  08.7.5
ים ע"י דיסקיות בטון, ובכל  שוחה.בתוך השוחות ישולטו הכבל

  אלומיום בהן יוטבע מספר המעגל , שם הלוח המזין , חתך וסוג  הכבל.  

השלוט כלול במחיר הכבל או הלוח  או  אביזר  כלשהוא , ולא תשולם כל   08.7.6
תוספת כספית עבור תוספת שלטים בהתאם לדרישות המתכן לפי 

  העיין.

וטים ויכללו שילוט לוחות חשמל  ייעשה משלטי  סדויץ פלסטיים חר 08.7.7
מספר מעגל שם החדר או האזור . סוג המעגל בהתאם לתכית השלטים 

  יחוזקו ע"י דבק ויטים. 
  

  אופן  ביצוע התקות חשמל  08.08
  

ההתקות יבוצעו לפי חוק  החשמל , המפרט הטכי , מפרטים שאים  08.8.1
  מצורפים , תקות, והתכיות.

 N2XYכבלים מסוג    יותקו  -בהתקה סמויה  מעל תיקרות אקוסטיות  08.8.2
בציורות פלסטי כפיף כבד  כבה מאליו . לא  יתקבלו ציורות 

 שרשוריים.

בתוך ציורות   N2XYיותקו כבלים מסוג  –בהתקות גלויות עה"ט  08.8.3
יש  –פלסטי קשיח כבד (אלא אם דרש אחרת בגוף התכית) בפיות 

 ולא כבלים חשופים.–עם מופות  –לבצע קשתות בציור 
  

  ות הסתעפותקופסא

  קופסאות  התפצלות  בהתקה סמויה תה"ט יהיו עם מיכסה אלומיום 08.8.4
  ברגים עם דיבלים. 4הסגר ע"י  

קופסאות  התפצלות להתקה גלויה עה"ט יהיו עם מכסה סגר  -
  ע"י ברגים

 .מול כל ג"ת.

קופסאות הסתעפות יהיו מסוג כבה מאליו , וכל החורים שלהם  -
 . יאטמו

 .פור מעגל על כל קופסהיש לבצע שילוט מיס -

כל הציורות והקופסאות ישאו תו תקן של מכון התקים  -
 הישראלי.

  
ראה דרישות מיוחדות  בתכית.בהזה מגוף תאורה אחד למשהו יש 
  לבצע קופסאות  הסתעפות . אין לבצע הסתעפות בתוך גוף התאורה.

ו יש להקפיד שיותק –בהתקת מ"ז , שקעים  וכדומה שהם בגובה זהה 
  ללא הפרש  גבהים  בייהם. –בקו אחד אחד 
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  צבעי  ציורות  
יהיו בצבעים  –הציורות אשר  יותקו  לחשמל, תיקשורת ומתח  מוך 

  שוים  כמפורט להלן:
  ירוק    חשמל  -
  כחול    טלפון -
  אדום  גילוי אש -
  צהוב  מחשבים -
  לבן    כריזה -
  חום  ביטחון -
  פית .ללא תוספת כס –הצבעים  השוים  -
  הציורות יהיו מסוג פלסטי כפיף כבד  כבה מאליו. -

  
  

  גופי תאורה פלואורסצטים
מ"מ , אשר   0.8  –הגופים יבוצעו מפח דקופירט בעובי לא פחות מ 

בוסף לתהליך יקוי, יקבל הכה  לצבע בתהליך גד חלודה . הצבע 
ים הסופי יכלול  אבקת אפוקסי או אמאייל . בתי ורה יהיו קפיצי

ידי מכון התקים.   החווט  –טלסקופיים . הגופים יהיו מאושרים על 
ממ"ר אשר מסתיימים  1.5יעשה על ידי חוטים מסוג פי.וי.סי. בחתך של 

  בקצה אחד של הגוף במהדקים .  
כל הברגים יהיו מגולבים או מצופים קדמיום או מפליז . כל האביזרים 

ת  השקועים בתקרות יחוברו יהיו מחוזקים לחלק הקבוע של הגוף. ג"
  אל אלמטים קוסטרוקטיביים של המבה. בשי מקומות לפחות.

  

גופי תאורה לד , כל גוף חייב להיות עם  –כל הגופי תאורה בפרויקט  -
 תו תקן ישראלי ומאושר ע''י היועץ ,ציג המזמין ואדריכל

ות חשמלי , כל כל הגופי תאורה חייבים לעמוד בדרישות תקן בטיח
 ופים מוגי מים.הג

    
  מפרט סטדרטי כללי  8.10         

  61439לוחות חשמל לפי ת"י 
  

  תוכן עייים:             
  כללי הגדרות -1פרק
  תקים – 2פרק 
  קטלוג יצרן מקורי -3פרק 
  הגשת תוכיות לאישור -4פרק 
  גמר הלוח -5פרק 
  ביית הלוח -6פרק 
  ציוד ואביזרים -7פרק 
  םבדיקת דג -8פרק 

                  
  pflg'kgkפרק

  Assembly System –לוח שיטה 
  

סידרה שלמה של אביזרים מכיים, חשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן 
המקורי (מבה, פסים, יחידות תפקוד וכו') אשר יתים להרכבה בהתאם 

  להוראות היצרן המקורי על מת לקבל לוחות חשמל שוים.
  

  Original Manufacturerיצרן מקורי 
  

  ארגון אשר תכן את השיטה ובדק בהתאם לתקים.
  

  Assembly Manufacturerיצרן מרכיב 
  

ארגון האחראי על ביצוע הלוח. יצרן מרכיב יהיה בעל הסכם ידע עם יצרן מקורי 
  או שהוסמך מטעמו להעביר את הידע ה"ל..
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 ISO 9001-2000אושר , על ידי יצרן לוחות מ61439הלוחות ייוצרו לפי תקן ת"י 
  עם תעודה עדכית. 

  
יצרן מרכיב יעסיק חשמלאי בעל רשיון מתאים לגודל הלוחות אשר מייצר לוחות 

  בעלי אמפרז מעל הרשיון יהיה בפיקוח יצרן ותן הידע. 
העבודה תתבצע לפי סטדרטים מקצועיים גבוהים. העבודה המקצועית תתבצע 

  בקביעות בשטח מומחיותם. על ידי עובדים מיומים אשר מועסקים
  

רק מהדס  היועץ ציג הלקוח באמצעות המפקח, רשאי לאשר יצרן לוחות 
מסוים, זאת לאחר בדיקה של היצרן המוצע, התאמתו לתאי המפרט ובדיקות 

  המלצות לגביו.
  

אין המזמין מחויב לאשר יצרן כלשהו המוצע על ידי קבלן החשמל, המזמין שומר 
ייב ייצור הלוח במקום מסוים, שעוה על דרישות טיב לרשותו את הזכות לח

ואיכות כפי שקבעו במפרט זה. היצרן יהיה כזה שיכול לתת שירותים הדסיים 
  ושירותי תחזוקה.

  
היצרן יהיה "יצרן מקורי" או "יצרן מרכיב" בעל הסמכה בתוקף של יצרן מקורי. 

ם מה"שיטה" מותרים יצרן מרכיב יעבוד לפי "שיטה" של היצרן המקורי. שיויי
  רק באישור היצרן המקורי.

  
  הלוחות יבו לפי חוק החשמל ויעמדו בתקים:

בבדיקות  שבדקולוחות מיתוג ובקרה למתח מוך: לוחות  – 1חלק  61439 י"ת
  טיפוס ובבדיקות טיפוס חלקיות.

 מיוחדותלוחות מיתוג ובקרה למתח מוך: דרישות  – 2חלק  61439 י"ת
  של פסי צבירה (מובלי צבירה). למערכות סיוף

ללוחות  מיוחדותלוחות מיתוג ובקרה למתח מוך: דרישות  – 3חלק  61439 י"ת
  גישים לאשים לא מיומים.

ללוחות  מיוחדותלוחות מיתוג ובקרה למתח מוך:דרישות  – 4חלק  61439 י"ת
  לאתרי בייה.

  תיבות ריקות עבור לוחות. – 62208ת"י 
  

  :61439ים אשר רשומים בתקן ת"י כמו כן בכל התק
IEC 61921 – .קבלי הספק ולוחות תיקון כופל ההספק 
IEC 60216 –  עמידות טרמית. –חומרי בידוד 
IEC 60332 – .אי שריפהבדיקות כבלי חשמל בת 
IEC 61140 – .י התחשמלותה מפהג 
IEC 61201 – .מוך מאוד מתח  
IEC 62262 –  הדרגת הגkI.  

  
  מקורי קטלוג יצרן

ברשות היצרן  המרכיב יהיה קטלוג מפורט על המוצר שמתכוון לספק. הקטלוג 
יכלול איפורמציה טכית על סוג החומרים, שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, 

חיווט, התאמה לתקים, הוראות טיפול לאחר המכירה. כמו כן רשימת בדיקות 
  קטלוג יצרן. –ואישורים. ראה ספח א' 

  
  תוכיות לאישור הגשת - 4פרק 

התוכיות שקיבל הקבלן שזכה בעבודה הן תוכיות ברמת "תוכית ביצוע". על 
היצרן המרכיב שיאושר על ידי היועץ יהיה להכין תוכיות ייצור מפורטות. כמו 

  כן יגיש היצרן כל איפורמציה טכית בהתאם לספח ב'.
  

תוכת ההרכבה חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש ב
  של הציוד בו הוא משתמש.

  
בקה מידה סטדרטי. רק לאחר אישור היועץ או  A4התוכיות יוגשו בגליוות 

  המפקח בכתב לתוכיות ה"ל רשאי היצרן להתחיל בביצוע הלוחות.
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מידות הלוחות והתאמתם לשטח על אחריות קבלן החשמל, בכל מקרה העמידה 
  בתקן יקבע את גודל הלוחות.

  
  גמר הלוח והגשת מסמכים עם אספקת הלוח - 5פרק 

  יצרן המרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח:
  מסמךעל ביצוע בדיקות שיגרה לפי התקן.

  דרישות, אחסה, הובלה.
הוראות התקה, טבלאות מומטים לסגירת ברגים. בהוראות ההתקה יהיה 

  גם לאחר ההרכבה. IPה מידע מדויק למרכיב על מת לשמור על דרגת ההג
  ספר הוראות הפעלה והתקה של הלוחות.

 ).As Madeתוכיות סופיות (
  הצהרת יצרן. ראה ספח ג'. –מכתב התחייבות להתאמה לתקן 

  רשימת חלקים מומלצת לתחזוקה.
  תוים טרמיים לאפשרות להגדלה עתידית.

  תוים חשמליים
המפקח /יועץ לבדיקת הלוח.  עם גמר העבודה במפעל יזמין יצרן המרכיב את

במעמד זה יעביר היצרן מסמך של ביצוע בדיקות שיגרה לפי תקן ת"י 
  ומכתב התחייבות להתאמה לתקן. ראה ספח ג'.61439

  
  לאחר אישור היועץ/מפקח רשאי היצרן להוציא את הלוח מהמפעל.

  היצרן יגיש את המסמכים המוזכרים לעיל עם הספקת הלוח.
  

  הלוחביית  - 6פרק  
  מבה, חומרים, הרכבה

  
הלוח יהיה בוי מחומרים אשר יכולים לעמוד בפי מאמצים מכיים, טרמיים, 

חשמליים וסביבתיים. מבה הלוח יהיה עמיד בפי קורוזיה, כולל חלקים 
  חיצויים ופימיים.

  
כל המבים כולל אמצעי עילה, צירים, דלתות יהיו בעלי חוזק מכי מספיק על 

  ד בפי מאמצים אשר וצרים בזמן זרם קצר.מת לעמו
  

הלוח "שיטה" יהיה מודולרי. כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולריות יהיו 
יתות להחלפה. הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפים אלא כם יש גישה 

מאחור. הציוד יחובר למגשי ההתקה בעזרת ברגים אך ללא אומים בכדי למוע 
  האומים לתוך הציוד. פילה מקרית של

  .61439מבה הלוח יעמוד בתקן ת"י 
  

 הגה מפי קורוזיה
  מבה הלוח יעמוד בפי קורוזיה בתאי עבודה ותחזוקה רגילים.

  בדיקת דגם:
 24מחזורים של  6בדיקה מחזורית,   IEC 60068-2-30בדיקת חום, לחות לפי 
  .95%ולחות יחסית  40ºCשעות בטמפרטורה של 

 .35ºC-שעות ב 24מחזורים של  IEC60068-2-11 ,2לי מלח לפי בדיקת ערפו
בלוחות להרכבה חיצוית יבדק המבה החיצוי וחלקים חיצויים של הלוח לפי 

  . Bדרגת חומרה 
  

  יום: 12בדיקה של פעמיים 
 IEC 60068-2-30חום, לחות בהתאם לתקן  -שעות   24מחזורים של  5

 .95%ולחות יחסית  40ºCבטמפרטורה של 
 .IEC60068-2-11שעות ערפולי מלח בהתאם לתקן  24מחזורים של  7
  

 חומרים מבודדים בלוח יעמדו בבדיקות הבאות:
 168, משך הזמן 70ºCבטמפרטורה של  IEC 60028-2-2- יציבות טרמית בהתאם ל

 שעות.
חלקים ושאי זרם  IEC 60695-2-10- עמידה בטמפרטורות רגילות בהתאם ל

125ºC 70 חלקים אחריםºC. 
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  :IEC 60695-2-10עמידה בחום חריג בדיקת תייל להט לפי תקן 
  960ºC-חלקים ושאים זרם יבדקו ב -
  850ºC-לוחות לישות בקיר יבדקו ב -
  .650ºCחלקים אחרים -
 

לוחות חיצויים מחומר סיטטי או מתכת מצופה חומר סיטטי יבדקו לעמידה 
 .UV-ב

משקל  1.25לוח המיועד להובלה יהיה בדיקת הפה. כושר ההפה של חלק של 
 הלוח. פרוט הבדיקה בספח _____.

אם לא צוין אחרת. לוחות  IEC 62262(הלם מכי) יעשה לפי  KIדרגת ההגה 
 .7KI=- , לוחות להרכבה חיצוית ב5KI=- להרכבה פימית יעמדו ב

 .IEC 60529יהיה לפי  IPדרגת ההגה 
  

  תאי סביבה
-ה רגילים אלא אם צויין אחרת. טמפרטורה ממוצעת להלוח יתוכן לתאי סביב

  רגעית. 40°Cמקסימלית  35°Cשעות  24
עבור לוחות להרכבה פימית. עבור  40°C -ב 50%לחות יחסית לא תעבור את 

  יותר דרשת טמפרטורה מוכה יותר. לחות יחסית גבוהה 
  בה חיצוית.עבור לוחות להרכ 25°C -ב 100% -לחות יחסית יכולה להגיע רגעית ל

  .3דרגת הזיהום 
  מטר. 2000-גובה ההתקה מתחת ל

  בכל מקרה הלוח יעמוד בתאי הסביבה הדרשים על ידי מפרט היועץ.
  

  דרגת ההגה
אלא  5KI=- , יעמוד בIEC 62262) מכי יעשה לפי Impactדרגת ההגה בפי הלם (

  . 7KI=אם צויין אחרת. בלוחות לעמידה חיצוית 
תסומן  –י מגע עם חלקים חיים, חדירה של חלקים זרים, וזלים דרגת ההגה בפ

, דרגת  IP2X. דרגת ההגה המיימלית תהיה IEC 60529בהתאם לתקן  IPבדרגת 
  . IPXXBההגה המיימלית בחזית הלוח תהיה 

  .IPX3Bלוחות המיועדים להרכבה חיצוית, דרגת הגה מיימלית תהיה 
יב הלוח בשטח על מת לשמור על דרגת היצרן יתן הוראות הרכבה למרכ

  האטימות המוצהרת. 
  לוחות להרכבה חיצוית יצויידו באמצעים למיעת היווצרות מי קודס.

  
  מרחקי זחילה ומרחקי בידוד (מרווחי אוויר)
וועד לתת  IEC 60664-1-מרחקי זחילה ומרחקי בידוד יהיו בהתאם ל

. הבדיקה תעשה לפי המתח Insulation Coordinationקואורדיציה של הבידוד 
  המקסימלי בלוח.

  .IVסיווג מתח יתר בלוח ראשי 
  .IIIסיווג מתח יתר בלוח משי 

  
  הגה בפי התחשמלות

הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה וחה להפעלה ותחזוקה ובו זמית יתו 
  בטיחות מירבית. 

   
  הגה בסיסית (מגע ישיר)

ותהיה בעזרת בידוד מלא על החלקים או  IPXXBהיה הגה בסיסית מיימלית ת
  על ידי מחיצות או מחסום (כיסוי, דלת).  דרגת ההגה המיימלית הדרשת תהיה.
פתיחת מחיצות, דלתות במקרה שותים הגה לחלקים חיים תעשה בעזרת כלי 

  או מפתח או באמצעות איטרלוק או על ידי הפסקת מקור המתח.
  

  גע עקיף)הגה בזמן תקלה (מ
דלת עם ציר אשר ושאת ציוד  תהיה מוארקת בעזרת מוליך מותאם לזרם 

  . 2מ"מ 6 -הפאזות אבל לא פחות מ
. המבה יכלול IEC 60364-4-41-המבה יכלול אמצעי הגה מתוכים בהתאם ל

מעגל הגה (הארקה). כל חלקי המתכת הגישים יחוברו בייהם ולמקור הארקה 
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ות הארקה אשר יבדק בבדיקת דגם ובבדיקות שיגרה. במידה של הלוח. תהיה רציפ
  ופורק חלק של לוח רציפות ההארקה לא תיפגע.

מוליך הארקה יעמוד במאמצים טרמיים ומכיים בזמן קצר, לפי התקן בהתאמה 
  לזרם קצר של הלוח.

  
  הגה על ידי הארקה

  פירוק חיבור בין שי מוליכי הארקה יהיה אפשרי רק בעזרת כלי.
  
  וליך הארקה יהיה מותאם למוליכי הפאזות לפי טבלה בתקן. מ

  הגה על ידי בידוד כפול יסומן בסימן תקי. 
בלוחות אשר כוללים אביזרים אשר יוצרים מתח סטטי לאחר היתוק יהיה שילוט 

  אזהרה מתאימים.
  

  תאי הפעלה ושירות
(לא מיומים)  אשים רגיליםבלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי 

. פתח IPXXCעם חלקים חיים. דרגת ההגה המיימלית  כל מגעתהיה הגה בפי 
  גדול יותר מותר כאשר מחליפים מורות סימון או תיכים. 

 
  בלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי אשים מורשים:

  דרישות לגבי גישה לבדיקה והחלפה:
עשות בדיקה ויזואלית של מפסקים, כיווון הלוח יתוכן כך שיהיה יתן ל  *

ממסרים והגות, חיבור וסימון חוטים, כיווון וריסט של ממסרים, הגות 
  ומיכשור אלקטרוי.

  החלפת תיכים.  *
  החלפת ורות.  *
  מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מתח.  *
  

  דרישות לגבי גישה לתחזוקה:
ידות הפוקציוליות, הלוח יהיה בוי כך שתהיה גישה וחה בין יח  *

  החלקים יהיו מורכבים בעזרת אום שבוי.
  יהיו מחיצות שיסודרו כך שתהיה אפשרות לעבוד בחלק של הלוח.  *
  יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים.  *
  במידת הצורך יתוכו מחיצות.  *
  יהיה שימוש בדרגות מידור (בהתאם לדרישות היועץ).  *
טרמוגרפית. במקרים שאין אפשרות לבצע תהיה אפשרות לבצע בדיקה   *

  בדיקה טרמוגרפית יסוכם הדבר עם הלקוח.
  

 הגדלה עתידית של הלוח 

  מקום שמור בלבד.  25%הלוח יהיה בוי כך שתהיה רזרבה של 
  מקום שמור מוגדר:

  מיימום. 10%. מקום לאביזרים עתידיים ללא הכה של פסי צבירה  1
 15%פסי צבירה וחיבור קל ומהיר בעתיד  . מקום לאביזרים כולל הכה של2

  מיימום
היצרן יתעד את שיטת ההרכבה של הציוד בשטח ויספק מספרים קטלוגיים של 

מפסקים, חיבורים וחלקי הרכבה. תוספת עתידית של תאים תעשה על ידי 
אביזרים סטדרטים מקוטלגים. חיבורי פסי צבירה יהיו מסוג אשר עברו בדיקות 

  דגם. 
  פק תוים טרמיים לאפשרות של תוספת ציוד בעתיד.היצרן יס
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  דרגת המידור

  .2Bדרגת המידור המיימלית תהיה 
  

  התקת פסי צבירה, חיבורים וחיווט הלוח
פסי צבירה, חוטים וחיבורים יותקו בהתאם להחיות היצרן המקורי. פסי צבירה 

וק המוצהר על ידי יסודרו כך שזרם קצר פימי לא יווצר. הפסים יעמדו בכושר ית
  היצרן (זרם קצר לשיה).

מוליכים וחיבורים לא יזקו מעליית טמפרטורה רגילה, מהתיישות הבידוד, 
  וויברציות שבעבודה רגילה.

היצרן ישתמש במערכות פסי צבירה, מוליכים וחיבורים שהדגמים שלהם עברו 
יגים בהם בדיקת זרם קצר ובדיקת עליית טמפרטורה במבה היצרן. במקרים חר

יש צורך להשתמש בדגם שלא עבר בדיקת עליית טמפרטורה חתך המוליכים יהיה 
. היצרן יחשב את עליית הטמפרטורה IEC 60890-בהתאם לטבלה המופיעה ב

  בלוח בהתאם 
אמפר יהיו אך ורק עם בדיקת דגם  1600. בכך מקרה הדגמים מעל IEC 60890- ל

  במעבדה.
 

ראשי יוכסו לתוך ציור או תעלה פרדת  מוליכים אשר מחוברים לפי מ"ז
  ויסומו בשלט אזהרה. המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול.

  
  מוליכים מבודדים

רמת הבידוד תהיה לפחות בערך של מתח הבידוד המוצהר. המוליכים יהיו שלמים 
ולא עם חיבור בייים. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבוא במגע עם חלקים 

מוליכים אסורה אלא במקרים שיש דרישה מפורשת. לכל מהדק  חשופים. הלחמת
  יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בוי במיוחד לכיסת יותר מוליכים.

  
  מעגלים לא מוגים

  הגדרה:
  

מעגל לא מוגן מוגדר כמוליך המחובר בין פסי הצבירה ראשיים או  חלוקה 
  ולמפסק זרם. 

 שימוש במוליכים עם הגה בסיסית. .1
ים והפסים יורכבו על התקים מבודדים אשר ירחיקו את המוליכים המוליכ

  אחד מהשי ומגוף הלוח.

 שימוש במוליכים עם בידוד מחוזק כדוגמת : .2

  3KVחוט  -

  בידוד כפול -

 חוט בתוך ציור מבודד וסף -

  ההצמדה של המוליכים האלה מותרת. -

 :90ºC-שימוש במוליכים בעלי בידוד עמידים ל .3
מדו אלא באישור היועץ ואז יש להוריד את ההעמסה המוליכים האלה לא יוצ

  .80%- של המוליך ל
  בכל מקרה כל המוליכים הלא מוגים יעברו בדיקות דגם.

  
  אלא אם צויין אחרת.  IEC 60446- ו IEC 60445סימון החוטים לפי 

  כל מוליך יסומן.
  מוליך הארקה יסומן בצבע צהוב ירוק. 
  ול.מוליך האפס יסומן בסימן או בצבע כח
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  מקדם הבו זמיות
  מקדם הבו זמיות של הלוח או חלק של הלוח יתן על ידי היועץ.

במידה והיועץ לא תן את התון הזה, היצרן יקבע את מקדם הבו זמיות לפי 
  הטבלה בתקן.

  
  מקדם הבו זמיות RDF מספר מעגלים

3-2 0.9 

5-4 0.8 

9-6 0.7 

 0.6 10מעל 

  
  זיהוי קומפוטים

  מבה יהיה יתן לזהות מעגלים בודדים ואת ההגות שלהם.בתוך ה
  .IEC 61082-1הזיהוי של תוכית החיווט לפי 

  
  מהדקים וכיסות כבלים

היצרן יציין ע"ג המהדק אם מיועד לחיבור חושת או אלומייום או שיהם. 
המהדקים יהיו מותאמים לגודל כבלי הכיסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן. שטח 

צריך להיות כך שהחיבור יהיה וח וישמר רדיוס כיפוף אשר לא יפגע  החיבור
וחתך מוליך והאפס מעל  2מ"מ 16בכבל. חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות עד 

לפחות מחתך הפאזות. מהדק האפס יהיה צמוד למהדקי  %50יהיה  2מ"מ 16
רגת הפאזות על מת להקטין את השדה המגטי. כיסת הכבלים תהיה כזאת שד

  .IEC 60445ההגה תשמר גם לאחר הרכבת הלוח.  סימון המוליכים יעשה לפי 
  

 2מ"מ -חתך פאזות  2מ"מ -חתך הארקה 

S  16 ≤ S 

16 35  ≤ S < 16 

2/S  400 ≤ S < 35 

200  800 ≤ S < 400 

4/S  S < 800 

  
  ציוד ואביזרים

  
  ציוד מיתוג

בחר בהתאם לדרישות מפרט הרלווטיים וי IECציוד מיתוג יהיה בהתאם לתקי 
היועץ, אשר יגדיר מתח ומילי, זרם ומילי, תדירות מחזור שרות, כושר יתוק, 

 IECמספר פעולות. תהיה קואורדיציה כדוגמת מגען וההגה שלו ויתאים לתקן 
הרלווטי. ציוד מיתוג יבחר בהתאם לתרשים החד קוי, יכולת המיתוג הדרשת 

בציוד מקורי ואשר מופיע בקטלוג היצרן המקורי.  בצד העומס. היצרן ישתמש
הציוד יורכב על מגשים. הגישה לציוד תהיה מלפים. הציוד יחובר למגשים בעזרת 

ברגים ללא אומים כדוגמת אום צפה. עמודת היציאה של ציוד המיתוג תאפשר 
  ורסטיליות (אפשרות לתוספת מפסקים בגדלים שוים) של הרכבת ציוד עתידי.

  
  ראשימעגל 

עם  מסוג שעבר בדיקת דגםמעגל ראשי אשר מחובר לפס ראשי או  חלוקה יהיה 
  המבה.

אין להשתמש בציוד אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח. שימוש של מפסק 
אחר מותר רק אם מיוצר על ידי אותו היצרן וביכולתו להוכיח שהמפסק החדש 

  איו ופל בביצועים מהמפסק שבדק.
  

  גישה לציו
  תהיה גישה וחה   להפעלה חוזרת של המכשירים ולהחלפה מהירה. 

  מ' מהבסיס.  0.2מהדקים יהיו מורכבים במרחק מיימלי של 
  מ'. 2- מ' מהרצפה ולא יותר מ 0.5ידיות מפסקים בהתאם לחוק החשמל 

  מהבסיס.  2.2-מ' ל 0.2מכשירי מדידה בין 
  מ' מהבסיס.1.6-מ' ל 0.8לחצי חירום בין 

  



26 

 

  חולון - לוגיסטי פארק פרס  תחםמ

 

  והפעלה כיוון
כיוון הפעלה וסימן  – IEC 60447כיוון והפעלה יהיו בהתאם לחוק החשמל ותקן 

  ברור.
  

  צבע מור
  . IEC 60073אם לא צויין אחרת יהיה לפי 

  בדיקות דגם  – 8רק 
  

  את הבדיקות יבצע יצרן מקורי. יצרן מרכיב לא צריך לחזור  על הבדיקות.  
  בלוח מוכן יעשו בדיקות שיגרה. 

  ים. -
  
  יצרן לוחות חשמל  8.110

יצרן הלוחות יעמוד בביקורת מכון התקים הישראלי , ויהיה בעל אישור מתאים הקבלן 
  יהיה  אחד מהמפורטים להלן:

  אפקון -

 שטרן את ביטון -

 ארדן -

 שר -

 סומת -

 לומר -
  
  

  כבלים   08.12
  

  כבלים למתח מוך  08.12.1
  תיכה אחתהכבלים  בין מקור ההזה עד לצרכים  יהיו מח    08.12.1.1

 רצופה וללא מופות לכל אורך הכבל               
  

  ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי  6מעל חתך     08.12.1.2
  חתך עגול (לא יתקבל כבל בחתך סקטוראלי ). הכבלים יהיו              
 .N2XYבעלי בידוד               

 
  שראלי או בהעדרו לתקיםהכבל יעמוד בדרישות התקן הי    08.12.1.3

  הגרמיים  ו/או בריטיים בגמר ההתקות יבצע הקבלן               
  וולט . באם   1000בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר               
   10ק"ו חילופין  למשך  3.4יבצע גם בדיקה במתח  –יידרש               
 הוצאה עדכית. 547אלי הכל בהתאם לתקן ישר –דקות               

  
  על הכבל יסומן לכל אורכו  שם היצרן ותאריך הייצור. לא     08.12.1.4

 יתקבל כבל מתאריך יצור ישן.              

 
  יהיו מסוג " עלי כבל אלומיום  םעלי כבל לכבלי אלומייו     08.12.1.5

  ל עם מובדל" (מצופה בדיל) ולא יותר  שימוש בעל כב              
  דסקיות דו  מתכתיות              

 
  כבלים המותקים בחפירה משותפת יותקו  במרחקים       08.12.1.6

 (אחד מהשי) כמפורט להלן:               

 ס"מ 10 –מרחק בין כבלי מתח מוך  -

מרחק בין כבל מתח מוך לבין כבל פיקוד למתח מוך  -
לן לבקש ס"מ לפי כיסוי הכבלים על הקב30 –מאוד 

 אישור המפקח בכתב להתקת הכבלים כמפורט לעיל.
  

 מוליכי הארקה יהיו גמישים (לא תשולם כל תוספת כספית)  08.12.1.7
  בכל המתקן. – FR – N2XYכבלים יהיו מסוג   08.12.1.8
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    כבלים בלתי בעירים  08.12.2

  כבלים בלתי בעירים יעו לדרישות הבאות:
  VDE 472/804  א.
   IEC 331 – 332/1 – 332/3  ב.
   DIN 4102  ג.

  
  הכבלים יהיו בעלי  תכוות הבאות:

  אים פולטים גזים רעילים בשעת שירפה. .א

 אים מוליכים את האש. .ב

 אים  פולטים עשן בעת שירפה. .ג

 אין התחמצות (החלדה) מואצת לאחר כיבוי עם מים. .ד

ממשיכים לתפקד בטמפרטורת סביבה גבוהה ( בעת שירפה) במשך זמן  .ה
 דר לפי סוג הכבל.מוג

מעלות  800כבלי  הזה בלתי בעירים יהיו עמידים בחום של  -
  )  HXFE  HX )N 180דקות לפחות סימון הכבל  180למשך 

על הקבלן להגיש מסמכי בדיקה לעמידת הכבל לדרישות  -
התקים ולקבל אישור מראש לפי התקתו  או בחירת סוג 

  ותוצרת הכבל 
  

  תאורת חרום  08.14
  

  תוים אופיייים למורות תאורת חירום  08.14.1
    

  סימון מורות החירום (פירוט חלקי):  .2.1
  
  מתח ומילי או טווחי מתח העבודה  -
  IPסימון   -
  סוג הורה והספק הורה.  -
  טמפרטורת סביבה לה מיועד גוף תאורת החירום  -
  זמן העבודה בחירום (בתפוקה ומילית המוצהרת לחירום)  -
  מילית בחירום (בלומן)תפוקה ו  -
  

ורה  הערה:בחישובי תאורת החירום יש לקחת בחשבון ששטף אור של 
  בפעולה בחירום ע בין 

  מהתפוקה הומילית. -40%ל 20%
  
  סוג הסוללה, המתח, הקיבולת.  -
שבוע ושת יצור של הסוללה, יש לשמור מקום לסימון מקומי   -

  זמן ההתקה.של 
  יש לסמן בבירור את מורת החירום.בגוף תאורה דו תכליתי   -
  .סימון יהיה ברור וראה גם לאחר התקת גוף התאורה  -

  
  סוללה טעת:  ב.
  

הסוללה צריכה להיות אטומה ללא טיפול ומתאימה לתקן   -
  ומיועדת לטעיה רצופה. 60285IECבילאומי 

 4בודה של הגוף יהיה לפחות אורך חיי הסוללה בטמפרטורת ע  -
  שים.

  .C500ללה תעבוד בטמפרטורה רגילה של עד הסו  -
יחד עם זאת על הסוללה להיות מסוגלת עפ"י התקן לעמוד   

במצב תקין ולספק ארגיה  C700  בטמפרטורת סביבה של 
  מזמן העבודה בחירום לפחות. 50%למשך 

  דקות. 90הסוללה תתאים לזמן עבודת הורה  במשך   -              
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  מטען:  ג.
  .IEC 924/  925ד בדרישות התקן הבילאומי המטען יעמו  -
  שעות. 24הטעיה המלאה תהיה תוך   -
בעת קצר במעגל המטען הוא לא יפגע ולא יתחמם ויהיה מסוגל   -

  לתפקד. להמשיך   
  

  ממיר:ד.          
  .IEC 924/  925הממיר יעמוד בדרישות התקן הבילאומי   -
מלאה ותקיה לפעולה  C700מיועד לעבודה בטמפרטורה של   -

  וללא פגיעה
  באורך חייו.

  
  גוף תאורה:ה.          

ויעבור את  1חלק  20גוף התאורה יתאים לתקן ישראלי   -
  ).IPבדיקת אטימות (  הבדיקות הכלולות בו כולל

  במעגל החירום של גוף תאורת החירום אסור שיפעל מתע. -
  

  תקיה:  08.14.2
  

ואיים ולגבי מורות לתאורת חירום הדרישות לגבי מורות לשימוש באתרים רפ
  מפורטות בתקים של הציבות הבילאומית לאלקטרוטכיקה כקוב להלן:

  
  IEC 598 – 2 – 25 – Luminaires: Luminaires for use in clinical areas of           

                                           - hospitals and health care buildings   
 IEC 598 – 2 – 22 – Luminaires: Luminaires for emergency lighting           . -  

IEC 924 – D.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent      lamps  

                                              .-General and safety requirements.  
IEC 925 – D.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps. -  

Performance requirements                                                                    כמו כן  
  

  דרישות אלה מפורטות גם בתקים ישראלים:
  רשמי –מורות: מורות לתאורת חירום  – 2.22חלק  20ת"י 
מורות: מורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים  – 2.25חלק  20ת"י 

  לא רשמי. –ומרפאות
  

הכתוב במסמך זה איו בא במקום הכתוב בתקן או בתקים ואיו פרשות להם, 
תיאור תמציתי של מאפייים חשובים ועיקריים במבה גוף תאורת חירום  לא א

  של תאורת חירום בבתי חולים ומרפאות.  והחיות תכון
    

  ברגים  08.15
  המותקים באביזרים השוים כגון: כל הברגים , האומים  והדיסקיות השוות              

יו מגולבים או מצופים קדמיום . סולמות תעלות, חיזוקים, מפסקים בלוחות וכו' יה
  מחיר ברגים כלול במחירי  האביזרים השוים בהם הם מורכבים או אותם מחזיקים.

  
   צביעה  08.16

מחיר כל האביזרים כוללים את צביעתם . אלמטים מגולבים  ייצבעו רק לפי דרישה               
 2, שכבה ווש פריימר ויבוש. ( 1 - 32מפורטת כדלקמן : ( לפי טמבור) . קוי שומן מדלל 

חלקים) , שכבת אטי  רוסט אדום  וייבושה . צבע סופי מיובש  בתור בגוון דרוש הצביעה 
  תבוצע ע"י  קומפרסור ואקדח או ע"י  טבילה מלאה.

חלקי ברזל שאים מגולבים יוקו מחלודה ביקוי חול + מברשת ברזל , הסרת שומן, 
+ צהוב וייבושה במשך  יום  3שוה צבע יסוד ציכרומט , בשכבת צבע רא 1 - 32מדלל 

  שכבת בייים אטי רוסט אדום . צבע סופי מיובש בתור . הגוון הרצוי.
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   אספקת ציוד או עבודה  ע"י  גורם אחר    08.17

זכות המזמין לספק חלק מהציוד כגון גופי תאורה , לוחות חשמל וכד' או להזמין אצל              
ציוד ועבודות מיוחדות כמו מערכות  קשר מערכות מתח מוך ,יו.פי.אס.,  אחרים

הקבלן חייב לספק מידע כפי שיידרש אם יידרש , מידות , תאורים ,  גרטורים וכו'  
  הדרכה וכל הדרוש לתאום העבודה ו/או להשתלבות מערכות כ"ל או אחרות.

  
   בדיקת  המתקן ומסירתו  08.19

  קח , ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת בודק חשמל לפי מסירת המתקן למפ
יידרש על  םכל הטפול בהזמת בודק החשמל לבדיקת המתקן, וכן כל התיקוים שביצוע

  ידם יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבוו . 
רק לאחר שהמתקן עבר את בדיקת בודק החשמל ותקבל על ידם ללא הערות /או 

תכן לבדיקתם הסופית  המתקן ייחשב הסתייגויות יימסר המתקן למפקח ו/או למ
כמשולם באופן סופי רק לאחר קבלתו ללא הסתייגויות ע"י המפקח והמתכן ומסירת 

תכית עדות לציג המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות וספות בשלבים שוים 
  של העבודה.

  
 .םאייהבודק  חייב להיות מאושר ע"י  מרכז קופ"ח  ומאושר לבדיקת מתקים רפו

  המזמין רשאי להזמין לבדיקה בודק מטעמו.
   

  תשלום עבור בדיקת חשמל
כלול במחירי היחידות  –התשלום לבודק חשמל עבור בדיקת מתקן החשמל בכל הביין 

ולא יבוצע כל תשלום וסף/פרד . הבדיקה ע"י בודק ותכלול,  –השוות בכתב הכמויות 
  קים רפואיים, מערכות חשמל מערכות חשמל   מתח מוך מערכות חשמל למת

  למיזוג אוויר  ואיסטלציה ולמעליות.
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  מערכת גילוי וכיבוי אש - 34פרק 
  

  דרישות כלליות 34.1
  

  תאור העבודה 34.1.1

יספק הקבלן מערכת גילוי/כיבוי  אש   –במסגרת מכרז/חוזה זה  .א
 לרבות: –מושלמת 

 הספקה והתקה והפעלה.  .ב

 גילוי  וכיבוי  אש. אספקת כל ציוד  .ג

  בלוחות חשמל.ע כיבוי  אש ביצו .ד

הקבלן יבצע תכון מפורט של מערכת גילוי אש . לצורך ביצוע התכון  .ה
.   AUTOCADיקבל הקבלן דיסקט הכולל את שטח המבה בתוכת  

  התוכיות יבוצעו ע"י הקבלן בתוכה ה"ל .
התכון יהיה מפורט ויכלול מיקום מדויק של כל אביזרי הגילוי וכיבוי 

מיקום מדויק , מספר מוליכים חיווט , חיבורים בקצוות ,  אש , לרבות
מפורט ברמה של מספור מהדקים בגלאים ויתר ציוד  יותזרים חד קוו

  הגילוי . 
הקבלן מתחייב שהתכון מתאים לדרישות מכון התקים  הישראלי . 

 התוכיות יוגשו לאישור המזמין.

ביצוע ההתקות ספק המערכת ייתן הסברים  לקבלן החשמל לגבי אופן  .ו
אופן ביצוע החיווט , החיות התקת צרת וכבלים , סו ג כבלים , שילוט 

 ומספור , דרישות לעמידה בתקות. 

יבוצע ע"י ספק  –ביצוע חיווט הכבלים השוים במרכזיית הגילוי אש  .ז
 מערכת גילוי אש.

לאחר שבדק את אופן התקתה ע"י  –הפעלת המערכת תבוצע ע"י הספק  .ח
 מל , ותן החיות לתיקוים.   קבלן החש

 השתתפות בבדיקות של מכון התקים וכן בבדיקות המתכן. .ט
  

    עמידה בתקים 34.1.2
  

כל הציוד אשר יסופק ע"י הקבלן יתאים לדרישות מכון התקים  .א
  הישראלי.

 אופן ההתקה יתאים לדרישות מכון התקים הישראלי. .ב

התקים לבדיקת  יזמין ספק מערכת גילוי אש את מכון –בסיום העבודה  .ג
המתקן . הספק מתחייב להעביר את המתקן בדיקת מכון התקים 

 הישראלי.

התשלום למכון התקים כלול  במחיר הגלאים , והקבלן לא יקבל  .ד
 תשלום וסף.

הציוד  והעבודה יעמדו בכל התקים והדרישות המפורטים במפרט  .ה
 הטכי המיוחד.

לצורך  –יותקן על ידו הקבלן מתחייב למסור את פרוטוקול התקשורת ש .ו
  מתן אפשרות לחיבור מערכות גילוי מתוצרת שוה.

  

  אחריות הקבלן 34.1.3
הקבלן יתן אחריות  לטיב הציוד המסופק על ידו לתקופה של  שתיים מתום 

 –העבודה וקבלתה ע"י המזמין ואישורה ע"י מכון התקים . במסגרת האחריות 
לרבות ביצוע הבדיקות באתר .  –יתקן או יחליף הספק כל ציוד אשר איו תקין 

  ללא תשלום וסף. –כל המפורט לעיל 
  



31 

 

  חולון - לוגיסטי פארק פרס  תחםמ

 

  ספרות טכית
  הקבלן ימסור למזמין תיק מיתקן הכולל:

  
הכוללות מיקום מדויק של האביזרים בשטח ,  – MADE – ASתוכית    -

  חיווט , מספור מעגלים , תוואי צרת וסולמות , תזרים חד קווי מפורט.
  החיות  אחזקה .  -
  החיות לתיקון תקלות.  -

  פרטי ציוד ומספרים קטלוגיים -

 קטלוגים של היצרן. -

 תוים  טכיים והסבר  על אופן פעולת המערכת. -
  

  בשלושה סטים מסודרים . רהחומר יימס
  

  כלולים במחיר האביזרים השוים וללא  –עלות הספרות הטכית והמתואר לעיל 
  תשלום וסף. 

  

   מלאי ציוד  במחסי  הקבלן 34.1.4
  

הקבלן מתחייב להחזיק במחסיו ציוד וחלקי חילוף לכל אביזרים  .א
מהכמות  10%לפחות   –המסופקים על ידו במסגרת מכרז/חוזה זה 

  המסופקת על ידו  בשלבים  שוים.
  

 10לפחות   -הקבלן  מתחייב להחזיק מלאי  ולספק ציוד וחלקי חילוף  .ב
  שים לאחר סיום פרוייקט זה.

  
  אש כולל מרכזיית גילוי וכיבוי

  

יסופקו כל כרטיסי האלקטרויקה כרטיסי כיסה ויציאה , ספקים  .א
מגטיים , קודות כתובת וכל המרכיבים הדרושים ,עבור הרחבת 

 מרכזיה .

 המרכזייה לוקחת בחשבון הפעלת כיבוי אש בלוחות חשמל . .ב

המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת דלתות מגטיות . מספר  דלתות  .ג
 .הי המרכזיה וכלולים במחיר המרכזיימגטיות שיופעלו ע"

 עפ"י  תוכית., המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת צופרים .ד

המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת דמפרים אש מיזוג אוויר , וכן כל  .ה
 הציוד הדרוש להפעלת מפוחי עשן.

המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת ממסרים שוים כגון הפסקת מיזוג  .ו
 אוויר או כל פוקציה שתידרש .

כמפורט במפרט  –אספקת מערכת מצברים כגיבוי , וכן ארון מיוחד  .ז
 הטכי.

 קבלת איפורמציה ממסרי זרימה ומגופים  של ספריקלרים .  .ח

 מסד/מסדים . .ט

אספקת, התקת והפעלת תוכות להפעלת המרכזיה כך שתעה לכל  .י
 הפוקציות המפורטות במפרט הטכי.

פעלת כל המערכת לרבות לה –ביצוע כל עבודות התיכות  במרכזיה  .יא
הכסת תוים חדשים במסגרת כל התקה חדשה של גלאים. לא תהיה 

כל תוספת מחיר עבור תוכות או ביצוע עבודת תיכות במסגרת 
 הפרוייקט כלו . 

  
  
  
  

  
  

  מפרט מיוחד לגילוי אש
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  מערכת כתובתית לגילוי וכיבוי אש  34.2

  

 כללי 34.2.1
  

מכוי בדיקה מוכרים  4לפחות  הבסיסי יהיה מאושר על ידי כל ציוד  א.
מתוך הרשימה המפורטת להלן , וזאת בוסף לאישור מכון התקי 

  מחייבים ) . FM–, ו  ULהישראלי (מתי) ( תקן 
 

A. UL UNDERWRITERS LABORATORIES  USA      
B. FM FACTORY MUTUAL USA 

C. VSD VERBAND DER SACHVERSICHERER W.GERMANY 

D. AFNOR ASSOCIATION FRANCAISE  FRANCE DE NORMALISATION 

E. B.S. BRITISH STANDARDS GREAT  BRITAIN   

F. F.O.C. FIRE OFFICES COMMITTEE GREAT BRITAIN 

G. C.S.A. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION CANADA 

H. ULC UNDERWRITERS LABORATORIES CANADA 

I. CNPP CENTRE NATIONAL DE PREVENTION  

  ET DE PROTECTION FRANCE 
  

 –הציוד וההתקה יבוצעו על פי הסטדרטים הרלווטים המפורטים ב   ב.
NFPA 2001  'על כל חלקיו. 1220,  ובתקן הישראלי מס  

  

המחירים יכללו בדיקה ואישור מכון התקים וכן קבלת אישור מוקדם ו  .ג
 /או בגמר העבודה משרותי  הכבאות. 

  

 .2002לחברה המציעה יהיה ת"י    .ד

 

( ללא שימוש בחומר  –מבוססת על גלאים ירוקים  מערכת גלאים תהיה .ה
 רדיאואקטיבי).

  

  מסמכים  ישימים 34.2.2
  על החברה  המספקת את הציוד ומתקיה  אותו , לצרף :

  מפרט טכי של רכיבי  הציוד המוצע וקטלוגים.
  ספר הוראות הפעלה , בדיקה , יסוי ואחזקה.

  

 והתקן הישראלי. UL –תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עוה לדרישות ה  34.2.3
  

  
  מפרט מיוחד למע' כיבוי אש בלוחות חשמל   34.5

  
  כללי

מערכת גילוי  אש מיועדת להתריע במקרה של אש ועשן באיזורים מוגדרים במקרה של 
אותה  –תקלה המערכת תתריע על תקלה מיד בצורה קולית וחזותית בלוח פיקוד הבקרה 

 מערכת מתריעה גם על  תקלות בלוחות חשמל.
  

 אמפר יותקו  גלאי אש. 63וחות חשמל  שמעל בל
 אמפר, תותקן מערכת כיבוי אש אוטומטי. 100בלוחות חשמל שמעל 

 
  מערכת כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל 

  
מערכת הכיבוי  תכלול מערכת גילוי ומיכלי כיבוי אש בלוחות חשמל שתפעל בשילוב עם 

  מערכת גילוי האש בביין.
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  תאור המערכת
ללת גלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב , מיכל לגז כיבוי , צרת לזרימת המערכת כו

  .B12  A.P.F.N.  או  A12  A.P.F.Nהגז וחירי פיזור ותהיה מתוכת לפי תקן:  
  

 אופן פעולת המערכת
  המערכת תפעל באחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  עם השהיית זמן. –על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת מוצלב 
 על ידי  הפעלה  חשמלית באמצעות לחיץ ידי בהשהיית זמן  (עפ"י דרישת המזמין).

 על ידי הפעלה מכית ידית ישירה של מיכל הכיבוי  באמצעות מוף המותקן על המיכל.  
התרוקות  מיכל מגז תגרום להתראה חזותית וקולית בלוח הבקרה של מערכת גילוי 

 ן הלחץ על המיכל עצמו.האש , וכן בשעו

 
 מפרט טכי חומרים וביצוע

)מאושר על ידי הרשויות   FM – 200המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי בגז  "ירוק" (
 שיפוזר לתוך הלוח על ידי חירים שיותקו בדופן עליוה של הלוח. 

י המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מויטין ויסיון בשטח הגילוי והכיבו
 האוטומטי בגז.

 כל הציוד , החומרים והחלקים  מרכיבים  את המערכת הכיבוי האוטומטי ישאו תו תקן. 
.  עם שעון לחץ קבוע ו"סולוואיד"  A12  A.P.F.Nמיכל  הגז יהיה  מחומרים  לפי תקן 

 וולט. 24חשמלי שיפעל במתח ישר של 
מבוקר  ומוגן (שמירת  קו)  כגד מגון ההפעלה  החשמלי  והחיווט   המוליך  אליו יהיה 

 קצר  לאדמה או תק . כל תקלה מסוג זה תיתן מיד סימן חזותי וקולי בלוח הבקרה.
 על ציוד הגילוי יחולו  הדרישות הטכיות המופיעות במפרט טכי זה.

לפי  הפעלת  הכיבוי , על המערכת לתק את החשמל  במקומות ובזמן כפי שיקבעו על ידי 
 המזמין.

ת  40ק"ג תהיה מסוג סקציול  10 –רת הגז עבור מכלים  בגודל של למעלה מ צמגולוו
,  110הצרת תהיה צבועה  בצבע יסוד וצבע  היכר אדום  כולל חיבורים על פי תקן 

N.T.S.A או  .A /572 .ית מחשבדרשים לפי תוכבקטרים ה 
בהצעתו את משקל הגז  משקל הגז יקבע לפי פח הלוח  והחלל שמתחתיו . הקבלן יציין 

 המוצע על ידו. 
קדיחת פתחים עבור הגלאים והחירים בתקרת לוח חשמל תבוצע על ידי קבלן מערכת 

 גילוי האש בתיאום עם יצרן הלוח.

 
 תכון המערכת

הקבלן יגיש כחלק מהצעתו תכיות עבודה וחישובים הכוללים חישובי זרימה בהתאם 
  ידי יצרן הציוד.לתקן או פתרון אחר כפי שמפורט על 

על הקבלן  לציין בהצעתו את סוג הגז המוצע ולצרף אישורים של מוסדות מוכרים . 
 –הקבלן יצרף להצעה  קטלוגים עם פירוט הציוד  המוצע על ידו.לפי ביצוע העבודה 

באחריות הקבלן לבצע תיכון באמצעות מחשב ( תוכה לכיבוי אש   החברה ספקית 
תוה יהיו הציוד). בין יתר הדרשת  –ים שיחושבו ע"י התוכ ורות , כמות גאזקוטר הצי

, כמות חירים , תרשים עם מיקום מיכל ותוואי צרת , וכמובן התאמה לזמן הכיבוי 
 כדרש עפ"י תקן.
 . 200FMיש להשתמש בגז  

  ק"ג  גז לכל מ"ק. 0.6חישובי  כמויות הגז הדרושים לכל מ"ק  הם : 
  

 אחזקה ושירות 
ציע להוכיח כי היו בעל האמצעים הדרושים למילוי חוזר של מיכלי הגז אותם הוא על המ

 שעות מהרגע הודעת המזמין. 48מציע , תוך 
במקומות בהם קיימות תעלות ומעברים מתחת ללוח יש לדאוג לסגירתם באמצעות 
 יריעות לחסימת אש אחרת יש לחשב את פח התעלות בעת בחירת גודל בלון הגז .   

 לן מתחייב לשת אחריות אחת.הקב
  עם גמר העבודה ימציא הקבלן אישור ממכון התקים.  
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  אופי מדידה מיוחדים
  

  מתקי חשמל  08פרק   08.50
  

  :תחשבות עם תאי החוזהה   08.50.1
ואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התאים והדרישות ר
 ב הכמויות ובתכיות.מפורטים (כתובים ומשורטטים) במפרט טכי, כתה
מילוי במחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות ה

תאים המעשיים ההתאים הזכרים באותם המסמכים על כל פרטיהם, וכן בכל 
אי כל שהוא או אי תבאתר, לרבות תאי חברת חשמל וחברת בזק. אי הבת 

בה לשיוי המחיר הקוב בכתב סיכ  התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין
  כל סוג שהוא. מהכמויות ו/או כעילה לתשלום וסף 

  

   חירי היחידהמ 08.50.2
  חירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך: מ

ל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר כאספקת והתקת  .א
  הכללים  בעבודה והפחת שלהם.) 

שה לשם ביצוע בהתאם לתאי ותיאורי המפרט הטכי, ל העבודה הדרוכ .ב
 תב כמויות ותכיות. כ

 שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכוות, פיגומים וכד'. ה .ג

ובלת חומרים, כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים דלעיל, אל מקום ה .ד
עבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום ה

 ממו. והעבודה 

ומרים, הכלים, המכוות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות חסת החא .ה
 בוצעו עד לקבלת המתקן ואישורו הסופי ע"י המזמין. ש

 מיסים הסוציאלים, הוצאות הביטוח וכו'. ה .ו

וצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכלל זה ה .ז
 וצאותיו המוקדמות והמקריות. ה

שהוא, אשר התאים וההוראות של הוצאות האחרות, מאיזה סוג ה .ח
 תכיות וההזמה מחייבים אותן. ההמפרט, 

 

סעיפים בהם התיאור מצויין "קומפלט", יכלול הסעיף את אספקת הציוד  ואת ב 08.50.3
לוואי והחומרים וציוד העזר  הדרושים לביצוע העבודה, לרבות ה-כל עבודות 

ל שיוי בהיקף יבור חשמלי, הפעלה והרצה. במידה ויחוחהבדיקות השוות, 
רישת המזמין, יחושב ערך השיוי באופן יחסי לערכו, על סמך דהפרויקט, עקב 

 חירים. מתוח 

 

מזמין הבודות בשיטת רג'י יובאו בחשבון רק אם יתה לכך החיה בכתב ע"י ע   08.50.4
 כוחו. -או בא

 

מדידה הכל הכמויות יתו באומדן. הכמויות המעשיות תהייה לפי  - מויותכ 08.50.5
צורך ביצוע להקבלן יהיה אחראי לגבי כמויות החומרים והציוד שיזמין בשטח ו

 העבודה. 

 

התאם בכל עבודה תימדד מדידת טו (אלא אם כן צויין אחרת להלן)  -דידה מ 08.50.6
ל תוספת כלפרטי התכית, כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא 

עבודות הלוואי ועבור פחת וכד' ומחירה כולל את כל ערך כל חומרי העזר 
/או עבודות אים והזכרות במפרט והמשתמעות ממו, במידה ואותם חומרים 

 מדדים בסעיפים פרדים. 
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ואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הושאים ר   08.50.7
 באים: ה

 כיות לאישור  ותוכיות עדות.ת .א

דיקות, הפעלת ל הבדיקות לרבות : מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבכ .ב
 מתקים, בדיקת המתקן. ה

 תקות עזר ואמצעים למייהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת. ה .ג

פסיקי מימון זיהוי לכבילים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות, סולמות, ס .ד
 זרם, בתי תקע, לוחות שרות וכו'. 

 יזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבורח .ה
 שה חודשים לאחר הפעלת המתקן. ש

 

  כולת המחירים ת 08.50.8
רט אם צויין אחרת במפורש, כוללים המחירים הספקה לאתר, התקה וחבור פ
ובתאי ( כן בדיקת והפעלת כל חלקי המתקן השוים גם אם סופקו ע"י אחרים ו

המחיר  - אור העבודה בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבדתשהותקו ע"י הקבלן). 
 מצוין במסמכי החוזה והתוכיות. התיחס לגבי כל המוצע י

 

  יאומים ת   08.50.9
חירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השוים מ
יאום תחוצים לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות ה
ילו ללא הבדל באם התאום הוא עם קבלים אחרים או עם גורם מתכן או א
 ות כשלהיא. שר

 

   וכיות ופרטיםת   08.50.10
ותן תכיות שתתווספה במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע תיחשבה א
 אילו הופיעו במכרז והין כלולות במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן. כ

 

  ביזרי עזרא 08.50.11
  חירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות כוללים גם את : מ
והתקת האביזרים הזכרים בסעיפים  ל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעתכ
בלים, כשוים של כתב הכמויות, כולל מתקן התליה לסולמות כבלים, לתעלות ה

גולבים להתקה מלגופי התאורה, לתעלות פסי צבירה וכד', כולל פרופילי ברזל 
  משותפת של צורות או כבלים במתקן. 

כן ות, חומרי בידוד, מחיר כולל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירוה
חוצים את כל שאר חומרי העזר ועבודות הלואי אשר לא פורטו במפורש ואשר 

לולות תיבות כלהשלמת המתקן, הפעלתו ועבודתו התקיה של המתקן. כמו כן 
הסתעפות מסוג כבה מאליו , עם מכסה סגר ע"י ברגיםפ ועם מהדקים, 

 "ר. ממ16 בלים בחתך עד כבולצים, פ"צ, וכד' עבור 

 

   יוד חליפיצ 08.50.12
כאי זמידה והקבלן מציע ציוד חליפי השוה מזה המאופיין במכרז/חוזה זה ב

הם שהמפקח לדרוש ציוד ואביזרים המתאימים לתאי עבודה ובעל תוים 
  בדרגה הגבוהה הקרובה ביותר לדרש במכרז/חוזה זה. 

 המזמין רשאי לפסול ציוד חליפי ולדרוש ציוד דרש בחוזה. 

 

   ותוגמאד 08.50.13
וכו הכת דוגמאות למייהן כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן ה

התקה כפי שהן כמוצר מוגמר ראוי לעבור דוגמאות ישולם רק אם הן אושרו 
ללא תוספת  -ל הקבלן לספק דוגמאות ולהתקין באתרעלהתקה ושמוש. 

 כספית 
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  ורותצ
 

וללים כציורות פלסטיים כפיפים שימדדו בפרד (שלא במסגרת קודות)  .א
יילון מגם: קופסאות הסתעפות ומעבר סטדרטיות וכן חוטי השחלה 

ציורות במ"ר באותם מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים.מ4 בקוטר 
  "מ. מ8 "מ ומעלה  המחיר כולל חבל השחלה בקוטר מ36 בקוטר 

ם גים מסוג "כ" (קשיח כבד) כוללים במחיריהם ציורות פלסטיים קשיח .ב
: קופסאות הסתעפות ומעבר משורייות מגולבות, חוטי השחלה, 

 שתות סטדרטיות ומיוחדות לפי הצורך. ק

  ציורות מגולבים כוללים גם:  .ג
יקוי צבע עשיר אבץ, קופסאות כ"ל, תרמילים סופיים, חוטי השחלה, ת
 שתות, מופות, יפלים וכו'. ק

"מ מ 8 פלדה כוללים גם: חבלי יילון ו  3ורות פלסטיים גדולים מעל  "צ .ד
ומי גוטר בכל ציור עם רזרבה בקצוות, וכן איטום קצוות ע"י יריעות ק

 "מ מתוחות ומתוחזקות ע"י חבקים לקצות הצרת. מ2 בעובי 

לול במחירי כ08.010 מחיר המעברים המתוארים במפרט הכללי סעיף  .ה
רות מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר צרת לרבות סגיה
 קירות. ב

מחירי מעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל  .ו
 בודות החפירה, הכיסוי (שאר עבודות הלואי החוצות לשם כך). ע

"מ מ6 שת זיון קלה קוטר רB200, עטיפת בטון לצרת כוללת גם : בטון  .ז
 פירה מתחת לצרת ובצדדים."מ, העמקת החס15 ל כ

עם מיכסה  –הצרת כוללת גם קופסאות הסתעפות מסוג כבה מאליו  .ח
 ברגים. 4הסגר ע"י 

 

   ארקותה 08.50.14
 ותו אביזר. איצוע גשרי הארקה בחיבורים השוים כלול במחירי היחידה של ב

  

   בלים ומוליכיםכ 08.50.15
גילות רבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בקצותיהם, עלי כבל כ

גירות מגן, סומיוחדות (למוליכי אלומייום), תגיות סמון, חבקים, חיזוקים 
מ"ר, מ16 תך חקופסאות הסתעפות משורייות אטומות, מהדקי הסתעפות עד 

פ"י אורך התעלות עהשחלה, החה, חזוק וכד'. אורך הכבלים והמוליכים יקבע 
 והמוליכים בהם אם מוחים או מושחלים. 

 

   למות כבליםעלות וסות   08.50.16
עלות כבלים כוללות במחיריהן גם: מכסים מכופפים, מתלים ותמיכות ת
תקע בקטעים, צביעה/  -טר, הארקתו, ביצוע בצורת שקע מ 1.5 גולבים כל מ
דורגים, מילוון לפי הדרישה בפים ובחוץ, פיות בגירוג, זויות, שיוי רוחב ג

 רופילי פלשים סופיים מחזיקי כבלים, פתחי חיבור לתעלות המסתעפות, פ
Z כיות. המתלים לתעלות/סולמותים בתעלות אכבלים יבוצעו הקובים מגולב

וללות כPVC עלות ת"מ לפחות. ס4 מזויתים או פרופילים בעלי צלע  של 
 ין צורך במכסים. א"מ. לתעלות כבלים מרשת מ3 מכסים קפיציים ועוביין 

 

 וחות חשמל ל 08.50.17

ם גם: הגשת תוכיות ייצור ומבה לוחות חשמל כוללים במחיריה .א
יווט, פסי צבירה מחושת, שילוט סדויץ חלאשור, מבה לוח עצמו ,

קומות שמורים והכות עבורם, כפתורי שיאה מחרוט לכל האביזרים. 
לפות קפיציות, צביעה בצבע קיקל לפלים, מתכתיים וידיות מצופות 

ועיגוים לקירות,  ם מבפים, מחיצות פימיות, הגבהות ברצפהגסופי 
  רגים לאחר ההובלה. בחיזוק 

יבוש והלוחות כוללים את עטיפתם ביריעות יילון והכסת חומרי שימור  .ב
 לשם הובלתם והחסתם עד להתקתם במקומם. 

לא יהווה עילה  - התקת ציוד בלוחות חשמל בשטח (באתר העבודה )  .ג
 תוספת כספית. ל
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  ביעה צ   08.50.18
 קה כלולים במחירי האביזרים. צביעה ותיקוי צבע לאחר ההת

  

  חומרי עזר   08.50.19
חומרי עזר בגין קטעי כבילים, מוליכים, ציורות, הדרושים לחבור האביזרים 

 כלולים במחיריהם, לרבות ברגים, אומים, דיסקיות וכו'. 

 

  סימון אביזרים   08.50.20
מחירי האביזרים כולל גם: סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע, וכן ע"י סרט סימון 

בגוןן שיבחר המזמין בו טבוע מס' המעגל בלוח. הסרטים יודבקו ע"י  "דיימו"
דבק מגע. לאביזרים גדולים כגון ארגזי שקעים יותקו שלטים מסדויץ פלסטי 

 חרוט. 

 

  קודות   08.50.21
  כללי

הקודות לחשמל ותקשורת כוללות אספקת והתקת הצרת, המוליכים  כל
יבור חשמלי או תיקשורת, והכבלים בין מקור הזיה לבין הקודה, השקע לח

 חיווט וחיבור בקצוות. 

 

  קודת מאור להתקה גלויה 08.50.22
 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן : 

ממ"ר מושחלים  1.5עם מוליכים מחושת  ER   N2XY כבלים מסוג .א
  בצרת ומחוברים בלוח חשמל, בג.ת. ובמ"ז. 

מ, מותקן בהתקה מ"  1.5ציור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר  .ב
סמויה, לרבות חציבות בקירות, אטימה, וקופסאות מעבר פלסטיות עם 

 ברגים.  4מיכסה הסגר ע"י 

מהדגם המפורט בתכית מותקן בהתקה  אמפר x  1 10מפסק זרם  .ג
 סמויה. 

 כל ציוד עזר ושילוט. .ד
  

  אמפר להתקה סמויה 1X16קודת כוח חד פאזית לזרם  08.50.23
  ד כמפורט להלן:את העבודות ואספקת הציו

ממ"ר עם מעטה  2.5מוליכים מחושת בחתך עם  FR – N2XYכבל מסוג  .א
P.V.C .רת ומחוברים בלוח חשמל ובשקעמושחלים בצ  
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  עבודות טיח - 09 פרק
  
  דרישות כלליות  10.09

  
לא יותר להכין  .הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע  09.01.1

  .יח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורףט .תערובת באתר
  

כל הפיות המטויחות, אופקיות ואכיות, יקבלו חיזוקי פיה ע"י מגן פיה מפח   09.01.2
" או PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-מגולוון + פית הגה מ

  .ש"ע, לכל אורך וגובה הפיה
  

קי ואכי, תבוצע חבישה ע"י החת רצועת בחיבור בין אלמטי בטון וביה, אופ  09.01.3
ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמטי עם ערב אקרילי,  15פיברגלס ברוחב מזערי של 

יש לדאוג  .החבישה תבוצע בשלב הכה לטיח פים וטיח חוץ .לאורך תפר החיבור
  .לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות

  
וציבותם תיבדק בסרגל  םומישוריותטין קטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלו  09.01.4

  .מכל צד של הפיה
  

 X.P.M ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם   09.01.5
  .מגולוות עוברת משי צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי

  
גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן   09.01.6

  .יפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפי הטיחשהש
  

המחיר כולל הכת דוגמאות לסוגי הטיח השוים לפי דרישת המתכן והדוגמאות   09.01.7
  .מ' 2X2תהייה במידות של לפחות 

 
כלול  -ם רטובים שכבת הרבצה (התזת צמט תחתוה) תבוצע על קירות חדרי  09.01.8

  .במחיר החיפוי
  

  דידה מיוחדיםאופי מ  20.09
ביגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של   

  הסעיפים הבאים:
  .טיח בחשפים וגליפים  .א
  .יישום במעוגל ובשיפוע  .ב
  .חיזוק פיות כמפורט לעיל  .ג
  .מגולוות כמפורט לעיל  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת   .ד
ים (כלים סיטריים, מלבי חלוות, אביזרים שוים טיח ליד אלמטים שו  .ה

  וכיו"ב)
 .כיסוי חריצי איסטלציה במערכות השוות ברצועת רשת מתוחה  .ו

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את ביצועה ואיה מדדת בפרד   .ז
  .בסעיפי כתב הכמויות
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  עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 
  
  כללי  10.10

  
יהיה בהתאם לדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  /אריחים/חיפוייםסוג המרצפות  10.01.1

  .המפקח
למיעת החלקה ובכל  )2005החדש (אפריל  2279כל הריצופים יעמדו בת"י   

התקים הדרשים מבחית חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות 
  .מסומים בתו התקן והאריחים יהי .למישוריות וכו'

על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השוים ואישור   
מכון התקים או התחה לחקר הביה בטכיון המוכיח עמידותו של סוג 

  .הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקים הדרשים
    
 של היצור סדרה אחידהיש להקפיד על  .תהיה זהה /אריחיםמידת כל המרצפות  10.01.2

) לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות ייצור תאריך(
יש למיין  ./אריחיםגוון אחיד לכל המרצפותיש להקפיד גל  .שוות לאותו אריח

את המרצפות לפי ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאיה מתאימה בשל גודל, 
   .גוון או פגם

  
   .לפי החיות המפקח לפי התכיות או - צורת החת האריחים   10.01.3

  
   .יש לבטן צרת חשמל ואיסטלציה לפי הריצוף  10.01.4

  
במעבר בין סוגי ריצוף שוים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף,   10.01.5

  .מ"מ מעוגן היטב 40/4שטוח  ו/או אלומייום בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז
  

  הבאות: הריצופים יבוצעו באלטרטיבות  10.01.6
מדה  , על חשבוו,במידת הצורך יבצע הקבלן .בהדבקה ישירה ע"ג הבטון  .א

    .עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה מתפלסת ו/או שפכטל
ס"מ, טול סיד עם מוסף  2+ טיט בעובי או סומסום  ע"ג חול מיוצב   .ב

   .ק"ג למ"ק 200 -תכולת הצמט בתערובת  .להגדלת העבידות
 30- בהדבקה ע"ג בטון ב הריצוף יבוצע ם (אזורים מוכים)בחדרים רטובי  .ג

(הכלול  במפרט הכללי 1008מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 
  .במחיר היחידה)

תחום האלטרטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שיוי במחירי   
  .היחידה

  
גווים וצורות מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב   10.01.7

   .וכדומה, הכל לפי התוכיות ולפי החיות המפקח באתר
  

   .על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפי החיות המפקח  10.01.8
  

על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים   10.01.9
   .ושיפולים מכל סוג שהוא

  האישור יכלול את:   
   .סוג האריחים  .א
אופן הביצוע, כולל: הכת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה   .ב

   .וכל הדרוש לביצוע העבודה
מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח   

   .מהעבודה המיועדת לביצוע
  

שים מיום אישור המפקח בכתב על  10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של 10.01.10
הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שים מתום השלמת  .גמר העבודה

האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע  ., לאחריותו על עבודות הריצוףהפרויקט
 .והחומרים כגון: עבודות החה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה

ן, על הקבלן יתק .האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה
 .חשבוו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין

   .מסוים או בשטח כולו באזורהתיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף 
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ימי לוח ממועד משלוח ההודעה  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקוים תוך   
קול דעתו של שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שי 48על גילוי פגמים או תוך 

   .המפקח
  

  הגה על שטחים מרוצפים11.01.10
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפי כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או   

שכבת הגה מגליל קרטון גלי מודבקים בייהם עד לגמר כל העבודות במבה ו/או 
כל כל שיטת הגה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם ב

  .מצב הקבלן היו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות
  
  ריצוף באריחי גריט פורצלן  20.10

  
) בגוון לפי 2( 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה   10.02.1

  .בחירת המפקח
  

על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  .צורת החת האריחים בהתאם לתכיות  10.02.2
  .בהתאם לתכיות מדויקיםמיוחדות לרבות חיתוכים דוגמאות 

  
   .באישור המפקחו המאושר ע"י ספק האריחיםהטיט להדבקה יהיה מסוג   10.02.3

  
  הכת האריחים להדבקה  4.20.10

יש לשטוף  .לפי ביצוע ההדבקה מכיים מראש את האריחים המיועדים להדבקה  
האבק או את אבקות את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את 

 .עשויים בכבישה בתבית םתעשייתייהסבר: אריחים  .ה"חילוץ" מגב האריח
לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבית, משתמשים היצרים באבקה 

אבקה זו, כשהיא מצאת בכמויות גדולות על גב  .למשל) טלק"מחליקה" (כגון 
האריח, ויש להסירה,  האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב

   .לפי ההדבקה
   .המצאות האבקה, יכרת בקלות שכן יתן לגבה ביד  
על מת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת מטלית   

בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות  .רטובה, לפי יישום שכבת דבק כל שהיא
ל גם את הפאות היצבות המיועדות יקוי האריחים יכלו .קיים מאבק ויבשים

  .לקלוט את מילוי המישקים (רובה או כוחלה)
  
  ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות  5.20.10

יש לרצף בשיפוע  .לעיל 05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק   
לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכיסה ובאזור 

בכדי לבצע את השיפועים לפי  .ובהתאם לתוכיות האדריכלותהמוגדר למקלחת 
  .תוכיות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסויים, הכלולים במחיר היחידה

  
  מילוי מישקים  6.20.10

 3החת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקים הדרשים עם שמירה על מישקים   
חומר כיחול רובה ממולאים בהמישקים יהיו  .לפחות או בהתאם תוכיות מ"מ

עד שתיפגש עם  -עומק החדרת ה"רובה"  ." או ש"עMAPEIאפוקסי תוצרת "
   .מ"מ 6הדבק שחדר למישק ולפחות 

 .בגוון המוזמןדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן,   
  .אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמט, בשטח

 10ם את הפסולת והדבק הקשוי לעומק לפי מילוי המישקים יש לסלק מהמישקי  
  .מ"מ

  .הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי  
יש , לפחות ו/או בהתאם לתוכיות האדריכלות מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב  

מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת  10-8 - לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ
התכון של מיקום  .בגוון שיקבע ע"י המפקח חומר גמיש על בסיס סיליקון

  .המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח
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  גריט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה  30.10

  
) 2(314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה   10.03.1

  .בגוון לפי בחירת המפקח
  

 דבקת האריחיםה .ט הכלליבמפר 10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף   10.03.2
מתאים בדבק  במפרט הכללי100651בהתאם לסעיף  צמטי ע"ג טיחבוצע ת

  המאושר ע"י ספק האריחים.
  .הדבקת האריחים תעשה רק לאחר יקוי הקירות והתייבשותם המלאה  

 
  .לעיל 10.2ראה סעיף  -הכת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים   10.03.3

  
תימת מרווחים בין אריחים לבין אלמטים היוצאים מהקירות, יש להקפיד על ס  10.03.4

כגון ציורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום 
  .בחומר כ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתוה לבין הרצפה

  
 " ו/או פרופילי ירוסטה כמפורטRONDECבפיות יבוצע פרופיל גמר דגם "  10.03.5

  .בתוכיות
  

  אופי מדידה ומחירים  40.10
  כוללים: היחידהבוסף לאמור במפרט הכללי מחירי 

כל הכתמים למייהם, והבאת הריצוף למצב קי ומסירה למזמין  וקרצוףיקיון   .א
  .במצב קי לחלוטין

ביטון ציורות, עיבוד מוצאי צרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג   .ב
  .בסיס מלט לבן הריצוף על

שילוב גווים ודוגמאות לפי התוכיות לרבות חיתוכים, החה באלכסון, כל   .ג
לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים  .למייהן וכו' ההתאמות

  .קטים, מעוגלים וכו'
   .ו/או בטון שיפועים כמפורט לעיל , בטוןחול מיוצב ת השטח לריצוף לרבותהכ  .ד
  .ח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעילהכת השט  .ה
סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד'   .ו

מותאמים לחומר מסביבם לרבות יסור האריחים למידות מדויקות במיוחד 
במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור 

  .אביזרי איסטלציה, חשמל וכיו"ב
  .הגה על הריצוף לרבות סילוק ההגה לפי המסירה כלולה במחיר הריצוף  .ז
  .ביצוע דוגמאות וגווים לבחירת המפקח ופירוקם  .ח
  .מ"מ וסתימתם ברובה 3 מיימאלי של יצירת מישקים ברוחב  .ט
איטום במסטיק דו קומפוטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקי   .י

  .ובקירותהתברואה ברצפה 
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  עבודות צביעה - 11פרק 
  
  כללי  10.11

  
כל הצבעים יהיו צבעים מוכים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם   11.01.1

  .המקורית
  .לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שה ומעלה ממועד הצביעה  

  
וכמות  הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג  11.01.2

המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר  .לול הדרשיםיפריימר וחומרי הד
 לפחות(בכל מקרה יבוצעו  .השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא

  .שלוש שכבות)
  

  בחירת הגווים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות:  11.01.3
   .צבע, תוספת בגוון וכיו"בערבוב גווים שוים מאותו סוג   .א
בחירת גווים שוים למרכיבי היחידה (למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון   .ב

  .שוה מהכף או שי קירות, בגוון שוה זה מזה באותו חדר וכדו')
בחירת גווים שוים ליחידות השוות (למשל דלת החוזרת במבה מספר   .ג

  .אותו גוון)אין הכרח שכל הדלתות תהייה ב -פעמים 
  

חלקים שקבע ע"י המפקח שאים מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי   11.01.4
  .המלאכה המתאימים, יאוחסו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה

  
שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה קי, יבש   11.01.5

המפקח לתאי הצביעה לפי התחלת ביצוע יש לקבל אישור  .וחופשי מאבק
  .שכבות הגמר

  
מ"ר,  1לפי תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל   11.01.6

רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך  .מכל סוג צבע, לאישור המפקח
  .בעבודה

דוגמאות  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר .לפי בחירת המפקח -כל הגווים   
  .עד לקבלן הגוון המבוקש

  
בגמר עבודות הצבע יש לקות כתמי צבע מרצפות, חלוות, ארוות, קבועות   11.01.7

  .המבה יימסר קי ומסודר לשביעות רצון המפקח .ריות  וכיו"באסיט
  

  .מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס  11.01.8
  

  םטיפול בצבעי  20.11
  

  .כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן  11.02.1
  

את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאים   11.02.2
  .חשופים לקרי השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי

  
  .כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן  11.02.3

  
מרכיביים יש להקפיד על היחס הכון בין החלקים - רה של שימוש בצבעים דובמק  11.02.4

  .בשעת ערבובם
  

  .אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות  11.02.5
    

  בטיחות  30.11
  

כן יש לצייד את  .כל כלי העבודה (מברשות, מרססים וכד') יהיו במצב תקין  11.03.1
  .העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים
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אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסים צבעים   11.03.2
  .או מדללים

  
  תיקוי צבע  40.11

  
יקוי בעזרת מברשת פלדה מכית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י   11.04.1

  .ס"מ סביב הפגם בצבע 30ממיס (טרפטין טמבור) ברוחב 
  

ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים  צביעה בצבע יסוד  11.04.2
  .ובעלי גוון אחיד

  
   .ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות 10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,   11.05

 .לפי תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי  
ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על  במידה והקבלן יצבע במקום שלא

  .חשבון הקבלן
  
  אופי מדידה מיוחדים  60.11

  
  בוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים:  11.06.1

ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פי קירות   .א
  .חלקים וקיים

צאות באזורי הצביעה כולל הגה על כל פרטי הבין והמערכות שמ  .ב
והורדת כל כתמי  בפוליאתילןרצפות וחלוות ע"י כיסוי בברזטים או 

  .הצבע מרצפות, חלוות וכו', בגמר העבודה
  .יקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר  .ג
הגה על הצבע בעזרת כיסוי יילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר   .ד

  .ויקיון סופי
  .ילוב גווים ודוגמאות לפי בחירת המפקחש  .ה
  .הכת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח  .ו
תיקוי צבע שידרשו לאחר התקות כלשהן או תיקוים כלשהם, שידרשו   .ז

  .ע"י המפקח
  

צביעת מוצרי גרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיה מדדת   11.06.2
  .בפרד
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  ייוםעבודות אלומ - 12פרק 
  
  כללי  10.12

תקן -מודגש בזאת שעבודות האלומייום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל תו  
  .ומחלקת תכון בסגל החברה

  .ההרכבה תתבצע ע"י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבליות  
  

  וכיות ביצועת  20.12
  

התכיות יבוצעו  .לאישור המפקח SHOP DRAWINGS  על הקבלן להכין תכיות  12.02.1
  .הטעון אישור המפקח בתחום, מומחהע"י 

  
תוכיות  .תוכיות עבודה מפורטות לאישורו של המפקחבוסף יגיש הקבלן   12.02.2

העבודה לאישור תהייה ברמת פירוט הדרשת ע"י מכון התקים לשרטוטי תו 
  .תקן

  
שיויים בתוכיות במידה שיהיה ע"י המפקח והכסת  התוכיותלאחר אישור   12.02.3

  .צורך בכך, יוכל היצרן לגשת לייצור
  

  חומרים וציפויים  30.12
  

, המתייחסים 2 -ו 1חלקים  1068האביזרים יתאימו לדרישות הקובות בת"י כל   12.03.1
   .לחלוות אלומייום

  
מ"מ  2בעובי , פרופילי האלומייום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקים  12.03.2

דרישות העובי הן דרישות מיימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף  .לפחות
  .המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה

  
  רמת גימור  3.30.12

  
  פרופילים  .א

היו בגמר צבוע בתור בהתאם פרופילי אלומייום במעטפת הביין י  
   .לרשימות

  
  אמצעי חיבור  .ב

דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים  ברגים, אומים, מסגרות  
פלדלת אל חלד בלתי מגטית, אלומייום או חומרים בלתי מחלידים 

 רייווצאחרים המתאימים לאלומייום מבחית הרכבם הכימי, כך שלא 
  .כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכי המתאים ליעודם .תא חשמלי

  
  אמצעי עיגון  .ג

ת יהיו עשויים אלומייום, או פלדת אלחלד או אמצעי העיגון של המסגרו  
חומרים בלתי מחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה 

  .מצא הביין
  
  אביזרים ופרזול  .ד

בלתי  מאולגן טבעי או פלדההאביזרים והפרזול יהיו מאלומייום   
כמפורט, שאיו מזיק לאלומייום ואיו יזוק על  ה בגמר מופרשמחליד

  .האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקים ויאושרו ע"י המפקח .ידו
  
  סרגלי זיגוג  .ה

הזיגוג יהיו במקומות ובמידות  תהסרגלים לקביעת השמשה במגרע  
   .בתוכיות המצויים

הסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פיות האגף,   
  .בלחיצה וקייה ומחוזקים במקומם מדויקתחיבור ישר בצורה 
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  הזכוכית  .ו

 .ו/או בהתאם למפורט בתוכיותקס להזכוכית תהיה מסוג טריפ  
  .938ות"י  1099הזכוכית בה ייעשה שימוש תתאים לדרישות ת"י 

  
  אופי מדידה ותכולת מחירים  40.12

  
  בוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם:  12.04.1

  .לכל האלמטיםתוכיות ייצור ותוכיות התקה   .א
  .דוגמאות לכל האלמטים  .ב
  .לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציבהפרדה בין אלומייום   .ג
  .כל הבדיקות כדרש  .ד
  .כל הפרזול כדרש  .ה
  .אם להחיות יועץ האקוסטיקהכל הדרש בהת  .ו
וכל הדרש ע"י היצרן  וברשימת האלומייום כל האמור במפרט המיוחד  .ז

  .מושלםעד לקבלת מוצר 
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבה וכיוצ"ב, הקשורות   .ח

אשר ובעים מאי התאמת המבה וכן גם כל האלומייום בהרכבת חלקי 
  .התיקוים שלכל חלקי הביין שיזוקו בעת ההרכבה

  
  .בכל כיוון לא יהווה עילה לשיוי במחיר היחידה± %10שיוי מידות בגבולות   2.40.12
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  אלמטים מתועשים בבין - 22 פרק
  
  וציפויים מחיצות  10.22
  

  כללי  1.10.22
לוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכיות וכמפורט בביצוע עבודות   

משרד שיכון,  -"מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבייה הישראלי  במפרט
פ פרטי , ע"והדסה בהוצאה אחרוה עדכית ליום חתימת החוזה אגף תכון

  .במהדורה המעודכת ,"אורבוד" ומפרטי חברת
  .יש להקפיד על האיטומים הדרשים  

  
  גבס וציפויי מחיצות  2.10.22

  
  חומרים  .א

חסיי (ורודים לבים ו/או ירוקים (עמידי מים) ו/או  גבס לוחות  )1
  .ממ" 12.5בעובי  ו/או ירקרקים (עמידי מים וחסיי אש) )אש

כדרש  ברוחב בת מפרופילים מגולוויםמורכ הקוסטרוקציה  )2
בכל מקרה לא  .עם יצבים במרחק שיקבע ע"י מהדס הקבלן

  .ס"מ 40יעלה המרחק בין היצבים על 
לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת  הקוסטרוקציה  

ס"מ,  2-3המחיצות ו/או פרופילי "אומגה" מגולווים בעובי 
  .תרבהתאם לתוכיות וקביעת המפקח בא

קרומיות (שי לוחות בכל - דו חד קרומיות ו/או יהיו המחיצות  )3
  .תוכיותבהתאם לצד), 

 100ויהיו ברוחב  לאמור במפרט הכללי בהתאםיבוצעו  זקיפיםה  )4
  .מ"מ לפחות 0.8מ"מ ובעובי 

השלד (מסילות, יצבים) יהיה באחריות מהדס  פרופילי עובי  )5
  .הקבלן

משקל מרחבי וב ממ" 50סלעים בעובי צמר  מילויהפימי  בחלל  )6
משקל וב ממ" 50בעובי  זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק" 80

כבה  פוליאטילןשקיות , המילוי כולל ציפוי ק/מ"גק" 24מרחבי 
  .מאליו

המזרוים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבוד" למיעת   
  .גלישת מזרוי הבידוד ממקומם

יב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון בצידי הדלתות יש להרכ  )7
מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליוה ע"י סדלי ייצוב   2בעובי 

לחילופין, באם ירצה הקבלן, יבצע  .ע"פ פרטי חב' "אורבוד"
מגולווים בפתח במקום הזקף המשקוף  .R.H.Sפרופילי 

  .המיוחד, על חשבוו וללא תשלום מיוחד
  
  ביצוע החיות  .ב

 EPDMהאופקיים יותקו פסי איטום  למסלולים ומתחת מעל  )1
האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה  .ו/או קומפריבד

  .באמצעות מרק אקרילי יבוצע
ס"מ לרבות סתימה  1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה   

  .במסטיק המתאים לפי החיות יצרן הגבס
מעברים עבור ה .תגעה עד לתקרת הבטון הגבסולוחות  השלד  )2

ותקשורת,  חשמלשל מערכות כגון תעלות מיזוג אויר תעלות 
יש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי  .בצרות שוות וכיו"

רק לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות  .לפתחים מסביבשלד 
בהתאם לפרטים  יבוצעפרטי איטום מסביב למעברים  .הגבס

  .המפורטים בהחיות היועץ האקוסטי
ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת  רכבותהמו המסילות  )3

 יהברגים יקבע ע" מספר .7/35ומיתד פלסטי  5/35ברגים למיתד 
  .הקוסטרוקציה של המבה מהדס

מפח מגולוון  ויתפית מגן חיצ יהגה ע" תבוצעפיה אכית  בכל  )4
 PROTEKTOR  , מסוגגבסלרבות קצוות אכיות של מחיצות 

1018/2162.   
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ע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה יש לבצ  )5
כלומר, מבחית סדר העבודה, יש לבצע  .הקוסטרוקטיבית

  .קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות
ת הגבס לוחוהקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין   )6

  .לבין הציורות, לאחר התקת הציורות
מפסקים וכד' גב אל גב בתוך  יש להימע מהתקת שקעים,  )7

כדי למוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות  .מחיצת הגבס
 .ס"מ לפחות זו מזו 60החשמל השוות יש להתקין במרחק של 

  .באופן כזה ימעו גשרי קול בין החדרים
 .יש למוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת  )8

ר יבלוט מכל צד של לשם כך יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אש
לאחר התקת המכסה תבוצע השלמת איטום של  .הקיר

המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק 
  .אלסטומרי

בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כדרש עד לקבלת   )9
   .משטח מוחלק מוכן לצבע

  .יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג  )10
איטום המחיצות כגד מעבר אש יבוצע ע"פ החיות יועץ   )11

  .הבטיחות
  

  קוסטרוקצית חיזוק  .ג
תכון הקוסטרוקציה יבוצע ע"י מהדס הקבלן, מטעם הקבלן   )1

   .ועל חשבוו, ויאושר ע"י המפקח לפי היישום
תבוצע קוסטרוקצית חיזוק  ס"מ), 330גבוהות (מעל  במחיצות  )2

 .R.H.Sפרופילי , הגדלת עובי הפח לרבות ציפוף היצבים,
קרה לרבות פלטקות+קוצים מגולווים אשר יעוגו לרצפה ולת

  .מרותכים וכדומה
תליית אביזרים לסוגיהם על גבי מחיצות גבס (כיורים, משטחי   )3

שיש, מזגים, ארוות, אסלות תלויות, מקלחוים וכד') ייתלו 
רן אורבוד ע"ג מחיצות גבס ע"י אביזרים מיוחדים של היצ

  .והתקתם תהיה עפ"י החיות ומפרט היצרן
מחיר הקוסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכום,   )4

  .כלול במחיר היחידה
  
  דוגמאות  20.22

  
, , רצפה וכו'תקרהמחיצה, ציפוי, על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של   22.02.1

 .עליו יורה המפקח מותבמקו םבמסגרת עבודותיו, ולקבוע אות יםהמורכב
הדוגמאות תהייה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולה גם את 

  .תעלות התאורה
  

: את דרישות במדויקהדוגמאות תהייה מושלמות מכל הבחיות ותשקפה   22.02.2
המפקח, את הוראות המפרט הטכי ואת תכיות העבודה כפי שאושרו על ידי 

  .המפקח
  

וע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על הביצ  22.02.3
  .ידי המפקח והכללת השיויים, כפי שידרשו

  
  .גווי הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח  22.02.4

  
בוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל   22.02.5

להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי  האביזרים האחרים שיש בדעתו
  .וכו' , אביזרי אקוסטיקה,גמר, ברגים, פחים

  
  ותשלום מיוחדים מדידה אופי  30.22
  

   גבס אלמטי  1.30.22
  בוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את האמר להלן:
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  ואישור מכון התקים  קוסטרוקציות שיאה לרבות תכום  .א
סטרוקצית חיזוק כולל אלמטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות קו  .ב

  ..R.H.Sפרופילי כולל  תכום
  .עיבוד פתחים כדרש  .ג
לרבות איטום סביב תעלות וציורות בצמר  למייהם האיטומיםאת כל   .ד

  .זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה
, לייםדיאגות העזר, חיזוקים יכל החיזוקים והחיבורים, קוסטרוקצ  .ה

חומרי העזר למייהם וכל הדרש להתקה ידות אדמה, עחיזוקים לר
  .מושלמת

כגד מעברי אש לפי החיות יועץ הבטיחות  למייהם האיטומיםאת כל   .ו
ואיטום סביב תעלות וציורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט 

  .אקוסטיקה
י שידרוש כפ ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד  .ז

  .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן   .ח

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי  לרבותוהובעות מהן, 
  .דרשיישיתגלה בהן וכל שיוי ש

  .בשיפועעיבוד   .ט
  .פרופילי פיות  .י
  .טלשפכ  .אי
  .הפתחים למייהם, בכל גודל שהוא כלהמדידה תהיה במ"ר טו ביכוי   

  
גופי תאורה, ל פתיחת פתחים כולליםי היחידה של כל העבודות בפרק זה מחיר  22.03.2

  .גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים
  
  קוסטרוקצית שיאה  3.03.22

ן וביצוע וים תככוללזה  מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמטים בפרק  
הקבלן יכין על חשבוו תוכיות מפורטות וחישוב  .של קוסטרוקצית השיאה

קוסטרוקצית השיאה  .סטטי מפורט ערוך על ידי מהדס רשוי, לאישור המפקח
  .כל ה"ל על חשבוו הבלעדי של הקבלן .תבוצע על פי התוכיות של הקבלן
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  פרוקו עבודות הריסה - 24פרק 
  
  יכלל  10.24
  

  .העבודה כוללת פירוק הקיים במבה, כמפורט בתוכיות ולפי החיות המפקח  24.01.1
  

עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל  .שלבי הפירוק יתואמו עם המפקח  24.01.2
  .תשלום שהוא

  
באחריות הקבלן כי במהלך ביצוע העבודות יתוק כל המערכות הקיימות (מים,   24.01.3

  .לעיל 00) בתאי שהמבה ימשיך לתפקד כמפורט בפרק חשמל, ביוב וכדו'
בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי ותק הזרם   

בכל מקרה בו יתקל הקבלן,  .החשמלי בקטע המבה בו מבוצעות העבודות
במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, יקוז, ציוד כלשהו וכד' יפה 

אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי  .ל הוראות למהלך הטיפוללמפקח ויקב
  .לקבל אישור המפקח

  
  .מודגש בזאת שבכל מקום בו אמר "פירוק" הכווה "הריסה" וכן ההיפך  24.01.4

  
  התקים העיקריים הוגעים לפרק זה:  24.01.5

  תקןשם ה  תקןמספר ה
  ים דומיםכללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימוש  900
  ציוד מגן אישי לעבודה משקפי מגן  953

  פיגומים  1139
 צויןכל האמר בפרקי המפרט הכללי לעבודות בין, חל גם על פרק זה, פרט אם 

  .אחרת באחד ממסמכי החוזה
  

בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שוים, על הקבלן לקוט בכל האמצעים   24.01.6
ח ומשרד העבודה, על מת להבטיח הריסה הדרושים ולמלא אחר הוראות המפק

ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא 
האלמטים להריסה ו/או  .פגיעות ו/או זקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבה

פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה עד 
  .ר הביןלסילוקם המסודר מאת

  
אלמטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או   24.01.7

לשימור יפורקו בזהירות מרבית על מת למוע פגיעה בשלמותם ויאוחסו בכל 
  .מקום שיורה עליו המפקח

במידה  .על הקבלן לברר לפי תחילת העבודה אילו אלמטים מיועדים לשימור  
  .מט שמיועד לשימור, עליו יהיה לספק חלק זהה על חשבוווהקבלן יהרוס אל

  
מחירי היחידה של כל עבודות הפירוק וההריסה כוללים את כל התיקוים   24.01.8

הדרשים כגון: תיקוי בטון, בייה, טיח, ריצוף, צבע, אבן, אלמטים מתועשים 
  .וכו'

  
  הריסת בטוים  02.24
  

  ים על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך הימעותההריסה תבוצע בכלים מאושר  24.02.1
מפגיעה באלמטים שאים להריסה ותוך מיעת הפרעה לפעילות השוטפת במבה 

  .ובסביבתו
  

  על הקבלן לדאוג לתמיכה אותה של כל האלמטים הסמוכים לפי ההריסה,  24.02.2
  .בעת ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שיתן להסיר את התמיכות

  וכית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדיתת  
  .של הקבלן לתמיכות

  
  יש לשמור על שלמות - במקומות שבהם צוין בתכיות ו/או שיורה עליהם המפקח   24.02.3

  .הזיון הקיים
  פיוי פסולת ביין ויקוי השטח  03.24
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המפקח את הכבישים והמדרכות אשר פי הוראות -הקבלן יקה בסוף כל יום ועל  24.03.1

העבודה תתקבל כאשר השטח יהיה קי מכל פסולת  .לוכלכו בפסולת הביין
  .ביין, מיושר, וכאשר כל השטחים קיים לחלוטין

  
מקום סילוק פסולת הביין ייקבע בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ורק לשם   24.03.2

   .רשאי הקבלן לסלק פסולת הביין
-את מקום השפיכה, המאושר על בכתבעתו של הקבלן עליו למסור עם הגשת הצ  

 .ידו-ידי הרשויות, שאליו הוא מתכוון להעביר את החומר מהביין שייהרס על
במידה ובמהלך  .ידי המפקח וחייב לקבל את אישורו-מקום שפיכה זה ייבדק על

שאי ביצוע העבודה יוברר כי הקבלן מעביר את הפסולת אל מקום שפיכה אחר, ר
   .יהיה המפקח לעכב תשלומים או לא לשלם כלל עבור העבודה

  
מודגש שוב כי בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, וכלפי הרשויות   24.03.3

  .להעביר הפסולת למקום שפיכה מאושר
כל  .המזמין לא יהיה צד כלשהו בתביעה של גורם חיצוי בושא שפיכת פסולת  

כספית או  -שירות לקבלן, אשר ישא בכל האחריות תביעה בושא זה תועבר י
  .אחרת, הן בתקופה של עבודתו והן לאחר גמר עבודתו ללא הגבלת זמן

  
ידי -כל ההוצאות הקשורות בסילוק פסולת הביין ועודפי החומרים ייכללו על  24.03.4

 .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום וסף בגין עבודה זו .הקבלן במחירי העבודה
  .ק פסולת האשפה יבוצע לכל מרחק שהוא, כפי שיידרשסילו

  
  תקות עבודה ממשלתיות ועירויות  04.24

  
הקבלן ימלא בדייקות אחר כל תקות העבודה הממשלתיות והעירויות שקבעו   24.04.1

לא תאושרה כל תביעות של הקבלן  .בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים
ות ה"ל, וכן לא תיתן לו הארכת זמן כלשהי, סמך טעה שלא ידע את התק-על

  .מילוין של התקות ה"ל-ידו מפאת אי-עקב איחור שגרם על
  

מודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההריסה של המבה, על הקבלן לפעול לפי   24.04.2
תקות משרד העבודה ותקות רשויות אחרות קיימות, וזאת תוך קיטת כל 

דרשים להגה על העוברים והשבים, על הפועלים אמצעי הזהירות המרביים ה
העוסקים במלאכת ההריסה, ועל כלי רכב יידים וייחים בתחום העבודה ולידו, 

   .ועל כל ביין, קיר, ריצוף וכל אלמט אחר המצא בשטח
  

  עבודות הכה  05.24
  

לפי ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקוסטרוקטיבית   -
על הקבלן להזמין  .בין, ע"י קילופי טיח, חציבות, חפירות, פרוקים וכד'של ה

לאתר את המפקח לבדיקת המערכת הקוסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע 
במידת הצורך, יבצע הקבלן בדיקות וספות להבהרת המערכת, לפי  .ההריסות

 .המפקח לא יבצע הקבלן כל עבודת הריסה לפי שקיבל אישור .דרישת המהדס
עבור כל ה"ל לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן ועל הקבלן לכלול את כל ה"ל 

   .במחירי היחידה השוים שבהצעתו
  
בכל  .כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מת שלא לפגוע בקיים  -

מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הזק על חשבוו הבלעדי לשביעות רצון 
  .המפקח

  
כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבוו למקום שפך מותר שיאושר על ידי   -

השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של  .המפקח והרשות המקומית
  .הקבלן

  
על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמיות ויפתח מעברים זמיים, יבצע   -

ה למיעת הפרעה לפעילות את עבודתו בשלבים ויימע מעבודה בשעות המוח
כל ה"ל יבוצע על חשבון  .השוטפת במבה ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה

  .הקבלן וכלול במחירי היחידה השוים
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  סימון עבודות  06.24

בטרם יגש הקבלן לבצע עבודות חציבה, הריסה וכד', יסמן הקבלן את כל החלקים   
אין לבצע הריסות או  .מטים השויםהמיועדים להריסה או חציבה בצבע על גבי האל

חציבות מכל סוג שהוא (גם כשההריסות מפורטות בתכיות) מבלי לקבל אישורו של 
  .המפקח בכתב ביומן העבודה

  
  טיפול בברזל זיון  70.24

במהלך ביצוע ההריסות של חלקי שלד מבטון מזוין לא יפגע הקבלן בברזל הזיון הקיים   
לקי שלד הרוסים וישאירו שלם עד לקבלת הוראות הבולט מחלקי בטון סמוכים לח

  המפקח לטיפול בו:
  

חלק מהברזלים הבולטים, לאחר יקויים משאריות בטון, יכופפו לתוך השלמות   .1
  .יציקה חדשות, אשר תבוצעה בהיקף החלקים החצובים או ההרוסים

  
חלק מהברזלים הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכו   .2

  .שלמותם ו/או באופן חלקי ויוקו משאריות בטון, בהתאם להוראות המפקחב
  

  אופי מדידה מיוחדים  08.24
  

כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הדרש לביצוע עבודה גמורה   28.08.1
ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו 

  .במסמכים ו/או בתכיות
  

  .העבודה כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחיר  28.08.2
  

  .בכל סעיף בו מצוין "הריסה" מחיר היחידה כולל גם יסור במסור יהלום  28.08.3
  

  .עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא   28.08.4
  

 אלמטי מחיר עבודות ההריסה יכלול בין היתר גם את עלות החיתוך בדיסק של 28.08.5
חלקי זיון, יקוי יתרת הזיון הדרש להשאר משאריות בטון או חומרים  בטון, 

זרים וכן את כיפופו ברדיוס מתאים למיעת שבירתו (ברזל מפותל) למצבו 
  .העתידי
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  מערכת כיבוי אש – 34פרק 
  

  אור העבודהית  34.01
  . ספריקלרים ע"י תכלול מערכת כיבוי אש אוטומטית העבודה כפי שתתואר להלן

  
  תקים ומפרטים  34.02

המפרט הכללי לעבודות ביה, תבוצע העבודה  –משרדית ן בוסף למפרטי הועדה הבי  
  בהתאם לתקים והמפרטים הבאים:

  כולל ספחים וכל התקים הישראליים הוגעים בדבר. 1205תקן ישראלי   .1  
  .1596תקן ישראלי למערכות כיבוי אש ת"י   .2  

3.  NFPA-231 ,NFPA-231C ,NFPA-20 ,NFPA-13 תהתקן האמריקאי להתק ,
  מערכות ספריקלרים.

  הוראות למתקי תברואה. –הל"ת   .4
  כל התקים והמפרטים יהיו בהוצאתם האחרוה והמעודכת.  .5

      
  כללי –צרת ואביזרים   334.0
  

הצרת תותקן בתוואי הדרש בתוכיות. כל שיוי שיש בדעת הקבלן לבצע   .1
  כלשהו, מכל סיבה שהיא, חייב לקבל אישור המתכן.בתוואי קטע 

על הקבלן לאתר  הסחמערכת הציורות חייבת להיות קיה מלכלוך. בעת א  .2
סון אות לציורות למיעת פגיעה בהם וחדירת לכלוך לתוכם. לפי חמקום א

הרכבתם על הקבלן לבדוק את הציורות למוע חדירת לכלוך לתוכם בעת עבודתו 
  את הקצוות הפתוחים בגמר העבודה היומית.ולסתום 

בעת ביצוע בדיקות הלחץ יש להקפיד על יתוק אביזרים וציוד העלולים להיזק   .3
  בעת ביצוע הבדיקה.

מעבר ציורות דרך רצפות, קירות, תקרות, קורות וגגות ייעשה באמצעות   .4
רו בשטח שרוולים אשר יבוטו או ייקבעו בתוך הביה. קצוות השרוולים יוס

  ישר וחלק.
שרוולים העוברים דרך משטח, יובלטו מפי הרצפה הסופיים. קידוח ו/או חיצוב   

בקירות המבים לצורך העברת צרת ייעשה בזהירות רבה ליצירת זק מיימלי 
למבה. לאחר התקת השרוול יתקן הקבלן את המקום לרבות תיקוי טיח ביה 

  וצביעה להחזרת המצב לקדמותו.
גש בזאת ששרוולים למעבר צרת כיבוי אש בקורות יותקו ע"י קבלן השלד מוד  

  (הקבלן הראשי).
הקבלן אחראי לבדיקת מיקום השרוולים ולהתאמת הכיבוי למיקום השרוולים   

  במידה והותקו שלא במקומם בתוכית.
מיקום -לא תשולם תוספת כלשהי עבור שיויים שעל הקבלן יהיה לעשות עקב אי  

    ם כמסומן בתכיות.השרוולי
  

  כללי –צרת ואביזרים   34.04
  

הצרת תותקן בתוואי הדרש בתוכיות. כל שיוי שיש בדעת הקבלן לבצע   .1
  בתוואי קטע כלשהו, מכל סיבה שהיא, חייב לקבל אישור המפקח לכך.

סום על הקבלן לאתר חמערכת הציורות חייבת להיות קיה מלכלוך. בעת אי  .2
  אות לציורות למיעת פגיעה בהם וחדירת לכלוך לתוכם. לפיסון חמקום אי

  
  מתלים והתקה  
הצרת תותקן בצורה שתאפשר התפשטות טרמית ותשחרר את הצרת והמבה ממאמצי   

  התפשטות והתכווצות.
  ור דרך חלקי הבין כגון קיר, קורה או תקרה יסופק שרוול יבכל מקום של חדירת צי

  מתאים להעברת הציור.
שכבת ס"מ ביו לבין הציור או בין  2השרוול יהיה במידה כזאת שיישאר רווח של   

טומרי מתאים סהבידוד לשרוול, במקרה של ציור מבודד. רווח זה ימולא בחומר אל
ס"מ מכל צד של חלק המבה אותו  2 -ויאטם במסטיק ביטומי. השרוול יהיה ארוך ב

  הוא חודר.
רך גג יסופק בוסף פעמון הגה גד גשם, מפח מגולוון בעובי בכל מקרה של חדירת ציור ד  

  מ"מ. 0.7
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מתלי הצרת יהיו מטיפוס המאפשר את כיוון הגבהה ותועה צידית של הציור ויהיו   
  מפלדה מגולוות.

  המרווח בין המתלים לא יעלה על המרחקים הבאים:  
  מ' בין המתלים. 3.0לציור אכי   
  שלהלן וליד כל אביזר: לציור אופקי לפי הטבלה  
  6" – 8"    2" – 4"    1/2" – 3/4"    1/2קוטר עד "  
  מ' 5.0      מ' 3.0      מ' 2.0    מ' 1.5מרווח   
  .ULאו  FMהמתלים יהיו מאושרים ע"י   

  
  צרת ואביזרים  534.0

" 10צרת כיבוי אש למערכת ספריקלרים בתוך המבה תהיה צרת מגולוות "סקדיול 
תוצרת  . QUICK UP ", מחוברת בעזרת חיבורי10דגם "פקר מתוצרת "פקר פלדה", 

  "מודגל" ותכלול את כל הספחים והאביזרים הדרושים מאותה תוצרת חרושתית.
  ציורות גלויים, אביזרים, מחברים וכד' ייצבעו כמפורט להלן.

מגופי סגירה לכל שלוחה פרדת יהיו מטיפוס "פרפר" מחוברים באוגים עם אוגים 
ש"ע מאושר  A-4-92" דגם CENRTALם מראה מצב חשמלי, לדוגמה, תוצרת "גדיים ע

  ע"י המהדס.
חוזרים יהיו מטיפוס "מדף", מחוברים באוגים ואוגים גדיים תוצרת "יבקו" או - אל

  ש"ע מאושר ע"י המהדס.
  .ULאו  FMכל האביזרים ה"ל יהיו מאושרים ע"י 

  
  צביעה  634.0
  

ברזל מכל הסוגים, המוחים בתוך מילוי שמתחת לרצפות ציורות ומוצרי פלדה ו  .1
  או סמויים (בתוך חריצים) ייצבעו בשתי שכבות לכה ביטומית.

ציורות ומוצרים מפלדה מכל הסוגים, בקטעיהם הגלויים יהיו צבועים (לאחר   .2
  יקויים היסודי מלכלוך וכתמי שומן), כדלקמן:

  ציורות וחלקי מתכת מגולווים:  
  מיקרון. 30בת צבע יסוד מגיול בעובי שכ  -    
  מיקרון כל שכבה. 30שתי שכבות צבע עליון סופרקל בעובי של   -    
  ציורות וחלקי מתכת לא מגולווים:    

מיקרון כל שכבה או צבע  30ום סיטטי בעובי של משתי שכבות צבע מיי  -
  מיקרון. 70-60בעובי  13HBכרומט אבץ 

בייים (אוקסיד אדום) ושכבת צבע  309מגן  שתי שכבות עליון הכוללות  -
    אפור. 309עליון 

  
  בדיקה הידראולית ופעולות חיטוי לקוים ולמתקים  734.0

  וים ייבדקו לפי דרישת המפקח ובהתאם להוראות הל"ת.וכל הק
  שעות לפחות לפי מועד עשייתן. 48הקבלן יודיע למפקח על הבדיקות   

מלחץ העבודה, אך לא  1.5ראולי הגדול פי צרת אספקת מים תיבדק בלחץ היד  -
  שעות. 8בר והלחץ לא ירד במשך  12פחות מאשר 

-  ין, יפעולת חיטוי של המערכת לאחר הרכבתה המושלמת ובסמוך לאיכלוס הב
  רט הכללי והל"ת.פתתבצע כמפורט במ

  
  מערכת ספריקלרים (מתזים)  834.0

ת ומתזים תותקן על ידי הקבלן מערכת הספריקלרים לרבות אביזרים למייהם, צר  
  המתמחה בעבודות מסוג זה.

הקבלן המבצע יהיה קבלן שהתמחותו היא בתחום התקת מערכות כיבוי אש אוטומטיות   
 -מ"ר לפחות למערכת 5000ואשר התקין לפחות חמש מערכות מסוג זה, בשטח של 

זמים והשים בשלוש שים אחרוות. בהצעה על הקבלן לציין את שמות הפרויקטים, הי
  בהם בוצעו.

ולא הוכיח בקיאות  המזמין רשאי לפסול את הקבלן המוצע לביצוע העבודה במידה  
 ים המפורטים ובמידה ואיןו.יבתקות מסוג זה משביע את רצוו בהתקסיו  

  החלטתו של המזמין תהיה סופית ולא יתת לערעור מצד הקבלן.  
      

זמת יחידת בדיקת מכון התקים למערכות ובה כמו כן הקבלן אחראי לכל הטיפול  
ן, לרבות מילוי טפסים, תיקוים הדרשים בהתאם לדו"ח יספריקלרים מורכבת בבי
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המסכם של מכון התקים וכל הדרש לסיום עבודה מושלמת לרבות כל התשלומים 
  הדרשים למכון התקים.

  
  תוי התכון  09.34

  :המערכת מתוכת לפי התקים האמריקאים  
  NFPA-231C ,NFPA-13 ,NFPA-20.  

    
  הפעלת המתקן וויסותו  10.34

  כללי  א.  
  הקבלן יספק את כל החומרים והכלים הדרושים לביצוע הפעלת המתקן וויסותו.    

  
  יקי מתקןת  ב.

  הקבלן יכין ויגיש שבועיים לפי קבלת המערכות תיקי מתקן כמפורט להלן:    
  אור המערכות.ית  .1    

הכוללים את כל  העתקים 3 - ביצוע יסופקו ע"י הקבלן בתכיות אחרי   .2
ואי צרת, תכית חדר משאבות וכל והמרכיבים של המערכת, ת

  האביזרים במלואם.
הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובת עם רשימת תקלות   .3

  אפשריות ודרך הטיפול בהם.
4.  מסור ם במסמכים אלה לפי הערות המפקח, יילאחר ביצוע כל התיקו

הקבלן את כל החומר, שייקרא תיק מתקן, לידי המפקח כשהוא ערוך 
  תיקי מתקן. 5סה"כ  –בצורה אה בתיקן ואוגדים מתאימים 

מסירת תיקי המתקן מסודרים היא תאי לגמר העבודה וקבלתה (סיום   .5
  העבודה של הקבלן).

  
  שיויים  34.12

ו/או במפרטים וכן להציע חלקים  הקבלן רשאי להציע שיויים בתוכיות ו/או בפרטים
ו/או אביזרים שווי ערך ו/או שוים מאלה המופיעים במפרט ובכתב הכמויות בתאים 

  הבאים:
  הרלווטיים. NFPAהתאמה מלאה לתקי 

  ל"ל. FMו/או  ULאישור 
  חישוב הידראולי להוכחת התאמת השיוי ואישור במכון התקים.  
  ן זה תהיה סופית ולא יתת לערעור.ין בעיבכתב. החלטת המתכ אישור המתכן  

  

"ספר –פירוט ראה בספח ג'  – אחריות הקבלן הראשי לאחזקה ושירות בתקופת הבדק 34.13
 אחריות ושרות" 

 

 "ספר מתקן"- בספח ב' פרוט ראה  - הגשת ספרי מתקן ותוכיות עדות מהקבלן למזמין  34.14



55 

 

  חולון - לוגיסטי פארק פרס  תחםמ

 

 

  עבודות פיתוח האתר - 40פרק 
  

  כללי  40.1
הלן הכלולות בפרק עבודות פיתוח האתר יבוצעו לפי הוראות הפרק המתאים העבודות של

במפרט המיוחד בוסף להחיות המפורטות בפרק זה. החיות הפרקים ה"ל מהוות חלק 
  בלתי פרד מהחיות פרק זה.

  
  עבודות הכה  40.2

  
כל לא תבוצע כל עבודת כריתת ו/או עקירת עצים ו/או עקירת גדמי עצים או   40.2.01

פגיעה בעצים קיימים ללא אישור מפורש מהמתכן והוראה מפורשת של המפקח 
  גם אם צוין כך בתכיות.

  
על הקבלן להימע מריסוס קוטלי עשבים מעבר לשטחים שצויו ולמלא בדייקות   40.2.02

הוראות יישום חומרי הדברת העשבים. הקבלן אחראי לכל זק שייגרם בשל 
  מפורט בחומרי ההדברה.שימוש לא כון או שלא כ

  
יש לפות למפקח לקבלת החיות לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבים לפי   40.2.03

  תחילת העבודה.
  

כל עבודות הפירוק תבוצעה בזהירות מרבית תוך שמירה על שלמות החומרים,   40.2.04
החלקים והאביזרים ו/או המתקים הקיימים. על הקבלן לקבל אישורו של 

  ומראש, לאופן הפירוק המוצע על ידו. המפקח,
  

בהיעדר סעיף פרד  הכה והידוק שתית ותשתית.כל העבודות בפרק זה כוללות   40.2.05
בכתב הכמויות, כלולים מחיר השתית והתשתית במחירי היחידה ולא ימדדו 

  בפרד. העבודה כוללת:
 

ת הכת השתית לגבהים הדרושים בהתחשב בגבהים הסופיים בתוכיו  א.
ובהפחתת שכבות תשתית, חול וחומרי הריצוף/הביה שצויו. השתית 

מטר מכל צד. הכת  1.00תהודק לפי מידות הריצוף או הביה בתוספת 
  ס"מ. 30השתית היא בחפירה ו/או מילוי בשכבה שגובהה עד 

  
מודיפייד  96%הידוק השתית תוך הרטבה אופטימלית לצפיפות של   ב.

  ס"מ מקסימום. 15שתית יהא בשכבות של א.אש.או. הידוק מילוי ל
  
  
  

ס"מ לאחר הידוק בהרטבה אופטימלית  20שעובייה עד שכבת תשתית   ג.
מודיפייד א.אש.או. סוג התשתית היו מצע סוג א'  100%לצפיפות של 

ו/או כורכר. מידות שכבת התשתית יהיו כמידות הריצוף/הביה בתוספת 
  ס"מ מכל צד. 50של 

  
יתוח וסלילה על שטחי מילוי יבוצעו רק כשהמילוי בוצע על פי דרישות עבודות פ  40.2.06

המפרטים והתכיות ובדק שהידוקן עומד בצפיפות הדרשת. יש לקבל את 
  אישורו של המפקח ל"ל לפי תחילת ביצוע כל עבודה.

הקבלן יפרק ויסלק על חשבוו כל עבודת פיתוח וסלילה שתבוצע ללא אישור 
  טיב המילוי.מוקדם של המפקח ל

  
  ריצופים מדרכות ומדרגות  40.3

  
כל עבודות הריצוף בפרק זה כוללות שכבת חול קי או שווה ערך באישור המפקח   40.3.01

  ס"מ לפחות. 5בעובי 
  

של כל פיה. הטפסות  1.5/1.5כל היציקות כוללות קיטום פיות בסרגלי פלסטיק   40.3.02
הכל לפי החיות סעיף "בטון חשוף"  -תהייה מלוחות עץ חדשים מרוחים בשמן 

  (עבודות בטון יצוק באתר) של המפרט המיוחד. 02בפרק 
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שיוצרו ע"י היצרן ויסור מותר  במרצפות שלמות וחצאיםעל הקבלן להשתמש   40.3.03

. לא יותר שימוש חיתוך מרצפות יבוצע ביסור בלבדרק במידות שוות מה"ל. 
  ב"גיליוטיה".

שוליים מעוגלים יש לרצף מעבר לשטח המתוכן באופן  בריצוף שטחים בעלי
שיתאפשר יסור במקום של קו השוליים המתוכן. הסטייה המרבית המותרת 

מ"מ. מרצפות  5מהקו הישר או העיגול שצוין בתכיות או במפרטים תהא 
שחורגות מהקו או שהסטייה בהן מעל המותר תפורקה ותוחלפה על ידי הקבלן 

  ועל חשבוו.
  

, בעבודת הריצוף חגורת בטון סמויהבהיעדר סעיף פרד בכתב הכמויות תיכלל   40.3.04
 20 -ס"מ ויהא מבטון ב 20X10ללא מדידה ותשלום פרד. חתך החגורה יהא 

. פי החגורה יומכו מפי הריצוף 6@20וברזל קושר  8ברזלי אורך בקוטר  2כולל 
  ץ.כלפי חו 10%ס"מ ויהיו בשיפוע של  3 -הסמוך ב

  
במידה שלא צוין בתכיות/בפרטים על הקבלן לקבל הוראות המפקח ביחס   40.3.05

. כמו כן על הקבלן לקבל החיות המפקח לגבי לקו/קווים להתחלת דוגמת הריצוף
ס"מ בין הריצוף לאלמטים כגון קירות, ערוגות  3 -אופן סגירת מרווח הקטן מ

גירה תהיה בבטון הכולל מוגבהות, ספסלים וכו'. המפקח רשאי לדרוש שהס
פיגמט דומה לצבע המרצפות ולא יהיה לכך תשלום פרד מסעיף עבודת הריצוף, 

  או במרצפות מוסרות.
  

מ"א  1.00לפי התכיות/הפרטים ברוחב מזערי של  על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף  40.3.06
ר מ"א לפי הדוגמא שצויה בתכיות/בפרטים ולקבל אישו 3.0ובאורך מזערי של 

המשך העבודה. במידה שימצא המפקח שאין הביצוע תואם את  ולפיהמפקח 
הדרישות יפרק הקבלן את הדוגמא ויבצע דוגמא/ות וספות, על חשבוו, עד 

  קבלת אישור המפקח.
  

ולפזרו על פי המרצפות במטאטא, עד  לפזר חול קי ויבשלאחר הריצוף יש   40.3.07
על פעולה זו יש לחזור אחרי הרטבה קלה  שיתמלאו כל המרווחים בין המרצפות,

  של המשטח המרוצף עד שלא יכס יותר חול בין המרצפות.
  

(צפרדע) שגודל  יהודק במהלך ויבראציוימשטח/מדרכה של מרצפות משתלבות   40.3.08
  מ"מ ו/או לפי החיות המפקח. 0.1 -  0.062שטח המהדק שלו הייו 

  
של משטחים ו/או מדרכות מכל חומר שצוין כוללות  כל עבודות ריצוף ו/או יציקה  40.3.09

לצרת השקיה, מים, כבלי חשמל ותקשורת אך לא את מחיר  החת שרוולים
חומר השרוולים. על הקבלן לסמן בדופן המשטח/המדרכה בצבע, בהטבעה או 

  בסימון מוסכם אחר לפי הוראות המפקח, את מיקום השרוולים.
  

בכף באים כולל חגורות בטון סמויות,  הגלוי יותקובבטון פי כל העבודות   40.3.10
מדרגות (רומים, שלחים, ודפות גרמי מדרגות), פרט לשטחים שדרש בהם גימור 

  אחר כלשהו.
  

פי עבודות  לשמור מפי פגיעה או לכלוךבכל העבודות בפרק זה על הקבלן   40.3.11
הקבלן להחליף הפיתוח תוך תהליך העבודה. על פי הוראות המפקח יהיה על 

אלמטים/קטעים שפגעו באופן שלפי שיקול דעת המפקח לא יתן לתיקון. 
  ההחלפה ו/או היקוי ו/או התיקון תהא על חשבון הקבלן.

  
אבי שפה, אבי גן, אבי תעלה וסגמטים (קטעים) לעצים מבטון טרומי מכל סוג   40.3.12

לת גם את המסד, בטון בגב והעבודה כול 150 -שצוין, יוחו על גבי מסד בטון ב
  אבי השפה, ללא מדידה ותשלום פרד.

  
ס"מ לפחות מתחתית  10גובה גב הבטון עליו שעות אבי שפה ואבי גן הייו   40.3.13

ס"מ לפחות במקום הצר ביותר. רוחב  10האלמטים. רוחב גב הבטון יהא 
 -א פחות מתחתית מסד הבטן יהא על פי החתך בפרט, אך אם לא צוין אחרת ל

  ס"מ לאבן גן טרומית. 30 - ס"מ, לאבן שפה טרומית ולא פחות מ 40
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כל עבודות ביית מדרכות ו/או משטחים מכל סוג שהוא כוללות השלמת אדמת   40.3.14
גן מאושרת בכל שטחי הגיון הצמודים לשולי המדרכות ו/או המשטחים. גובה 

רוחב הפס להשלמת אדמת ס"מ מתחת לפי הריצוף הסמוכים.  1אדמת הגן יהא 
ס"מ מתחת לפי הריצוף הסמוכים. רוחב הפס להשלמת אדמת הגן  1הגן יהא 

תבוצע רק לאחר שאישר המפקח שסולקו כל  - ס"מ. השלמת אדמת הגן  1.0יהא 
  שאריות חומרי הבייה ופסולת אחרת מן השטח המיועד לכיסוי באדמת גן.
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  עבודות שלד המבה - 80ק פר
  
  בודות שלד המבה תכולת ע  .1
  

  עבודות עפר בתחום המבה  -
  
"הליקופטר" עם שכבת -מוחלקות בגמר רצפות  , לרבות עבודות ביסוס ובטוים  -

   שחיקה "קורודור" בתוספת סילר.
  
  עבודות ביה מבלוקי בטון חלולים   -
  
  עבודות איטום ובידוד  -
  
ים מבודדים, כיסוי מסגרות חרש (קוסטרוקצית פלדה), לרבות סיכוך הגג בפל  -

קירות בחזיתות וקירות הפוים אל חית רכב שרות אל מסדרוות ואל מתחם 
  משתלה בפלים מבודדים וכד', הכל עד לגמר מושלם של עבודות שלד המבה.

  
  איפיון והחיות עבור תכון וביצוע שלד המבה  .2
  

לפי המפרט , םעל הקבלן לתכן את המבה עפ"י כל התקים הישראליים הרלווטיי .א
 ולפי "דו"ח והחיות תרמיות" המצורף (מסמך ז'). ימשרד-הבין

 

  -ו DWGעל הקבלן להגיש לאישור  המהדס את כל תכיות המבה ערוכות בקבצי  .ב
PDF  .יירייר כולל כל החישובים הסטטיים ערוכים בקבצים וב ועותק 

 

ן במצב השטח כפי על הקבלן ו/או מהדס מטעמו להתחשב בדו"ח יועץ הקרקע וכ .ג
 שהוא כיום.

 

 להלן רשימת ושאים שעל הקבלן לקחת בחשבון בעבודות התכון: .ד

 

 עבודות החפירה יבוצעו תוך שימת לב לכל התשתיות הקיימות. .ה

 

בכל שלבי העבודה , על הקבלן לתכן את המבה לעמידה בכל עומסי הרוח והעומסים  .ו
 השימושיים.

 

 לפחות.  30 -בטון בן כרצפה תלויה מרצפת המבה תתוכ .ז
"הליקופטר" ויכללו שכבה חסית שחיקה כדוגמת  -פי הרצפה יהיו מוחלקים ב 

 "קורדור" בגוון לפי בחירת האדריכל בתוספת סילר.

 

 מכת.על הקבלן יהיה לדאוג לביצוע בדיקות בטון ע"י מעבדה מוס .ח

 

ודים קירות חוץ של מבה חדר עובדים + שרותים יבוצעו מבלוקי פומיס  + עמ .ט
 וחגורות מבטון עם בידוד תרמי אדקס.

קירות חוץ של שאר המבה הפוים לחצרות פימיות יבוצעו ע"י קוסטרוקצית פלדה 
  קלה + לוחות צמטבורד.

  קירות פים יבוצעו ע"י קוסטרוקצית פלדה קלה + לוחות גבס. 
 

 גג מבה חדר עובדים + שרותים יבוצע מבטון. .י

 

 יבוצע ע"י לוחות פח צורי מגולוון וצבוע.כיסוי גג של שאר המבה  .יא

 

 קירות הקיפיים של המבה יבוצע ע"י פלים מבודדים עמידים באש בעלי תו תקן. .יב
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 . 360Feסוג הפלדה בקוסטרוקציית הגג  .יג

 

כל עבודות האיטום יבוצעו ע"י  קבלן איטום, אשר הוסמך ממכון התקים לבצע  .יד
 עבודות איטום של מבים קלים.

  .דה של "אוטם מורשה" ממכון התקיםשל הקבלן באתר יהיה בעל תעו ראש הצוות
  

 .1508ות"י   1חלק  1225כל עבודות מסגרות החרש תעמוד בדרישות ת"י  .טו

 

  מיקרון, הכל לפי  80הקוסטרוקציה תגולוון בחם כשעובי גילוון מיימלי הוא  .טז
  .918ת"י 

  
מת קיימות גבוהה יותר אלמטי הפלדה המגולווים יצבעו במערכת צבע מתאימה לר .יז

 שה תוצרת טמבור או יר לט. 15 -מ

 

עבור כל המוצרים אשר ייעשה בהם שימוש במבה, כולל אלמטי המסגרות, ציפוי  .יח
קירות צבע וכו', על הקבלן יהיה להציג דוקומטציה של הספק /יצרן  לעמידות 

  המוצר בדרישות התקים הישראלים.
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  ת התוכיותרשימ - ה'מסמך 
  מהווה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה)(ה

  
  

  אדריכלות
  
  

  איסטלציה
 איסטלציה סיטרית קומת קרקע  606-1
 איסטלציה סיטרית גג  606-2
 איסטלציה סיטרית סכמות , פרטים , חתכים.    606-3
 מערכת ספריקלרים. קומת קרקע     606-4

  
  חשמל 

  תכית חשמל ותקשורת     34818-2
  אורה ומערכת גילוי עשן תכית ת    34818-3
  תכית הארקת יסוד    34818-4
  Aתכית לוח חשמל ראשי     34818-5

  
  

  בטיחות אש:
  תכית בטיחות אש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

וכן תוכיות אחרות אשר תתווספה (במידה ותתווספה) לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל 
  .שיויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו
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  דו"ח קרקע  - ו'מסמך 
  

  (המהווה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה)



62 

 

  חולון - לוגיסטי פארק פרס  תחםמ

 

����� 30/11/17  
  

 12095תיק: 
  
  

  
  פארק פרס חולון -מרכז לוגיסטי 

  בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס 
  
  

      
  

  עמוד            תיאור    
  

  1-9          דו"ח קרקע    .1
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  67211-17סימוכין: 
 12095תיק: 

  
 

  פארק פרס חולון -מרכז לוגיסטי
  בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס 

  
  
 
 תוים כלליים   .1
 

  ותיאור האתר איתור א. 
 

   ) בחולון.7חלקה  7302לאורך שדרות ירושלים (גוש  האתר מצא
  לרום  +37.5 - הקרקע באתר יורדים ממערב למזרח מרום של כפי 

  +, באתר קיימות מכולות לפיוי.34 - של כ
עבור מפלס האפס והפיתוח מתוכות בעיקר עבודות מילוי, בחלק המזרחי 

  מ' עבור מפלס האפס. 3מתוכן מילוי של עד 
 

 תכית בדיקות הקרקע  ב. 
 

מ' שבוצעו  13קידוחי יסיון עד לעומק של עד   5דו"ח זה מתבסס על   )1(  
 .  2017ובמבר לן משה בר בחודשבאתר ע"י  הקב

 מדגמים מופרים לקחו למיון הסתכלותי במשרדו.    
בדיקות החדרה תקית בוצעו בקידוחים לקביעה אידיקטיבית של 

 צפיפות וחוזק השכבות. 
  

ידוחי הסיון מהווים בדיקה של אחוז מזערי מפח הקרקע הכללי. אי ק  )2(    
בפועל לבין המתואר להלן. בכל  לכך יתכו שיויים בין חתך הקרקע

לדווח למהדס הביסוס ויתכו שיויים  על המפקחמקרה של אי התאמה 
  כולל אפשרות של תוספת עלויות לביצוע הביסוס.בהמלצות הביסוס. 

  
סיון מיועד לצורך תכון הדסי של היסודות בלבד. אין יאור קידוחי הית  )3(  

וים לתכון התאמת כלים אור זה מיועד לספק לקבלן המבצע תית
או להעריך "שווי" כלכלי של הקרקע  ושיטות עבודה לצורך הביצוע

החפרת. אם הקבלן מעויין לקבל תוים אלו עליו לבצע קידוחי יסיון 
  בעצמו.

      
  יסודות ראשוים יבוצעו בוכחות מהדס הקרקע (יש לידע בהתראה   )4(    
  שעות) וישלימו המידע הדרוש. 48של       
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  ה:תיאור המב ג. 
 

  מרכז לוגיסטי הכולל מחסים, בית מלאכה וחדר אוכל. מתוכן   
  המבה המתוכן יהיה חד קומתי, ללא קומת מרתף.    
  + מ'.37.6 - המתוכן במבה יהיה ברום של כ ±0.0-מפלס ה    

קובציולית, דהייו: שלד, עמודים וקורות מבטון בחלקה שיטת הביה תהיה 
  . וחלקה מקוסטרוקציית פלדה וקירות מבלוקים מזוין

  טון.  20-60העומסים המתוכים בעמודים הים בתחום 
  תכון המבה עשה ע"י מהדס יצחק למעי.    

  
  

 מהות שירות ייעוץ לביסוס  ד. 
 

הייעוץ לביסוס ועד לספק תוים למתכן לתכון הדסי של היסודות   .1  
 כבת הביסוס אליה היסודות יחדרו. ולאפשר למפקח באתר זיהוי ש

 
 שירותיו ההדסיים לא ועדו :   .2  

 
 לאפשר לקבלים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע היסודות.  א.   

 
להיות תחליף לתכון מפורט של יקוז עילי של האתר ומערכת  ב.   

 יקוז תת קרקעית של מרתפים ע"י מתכי יקוז ואיסטלציה. 
 

 תחליף לתכון מפורט של מערכת איטום ע"י יועץ איטום.  להיות ג.   
 

ההחיות לתכון לביסוס (כמפורט בדו"ח) תקפות למבה שתואר לעיל.   .3  
שיויים כגון תוספת מרתף ו/או ביטולו, שיויים של מעל מ' במפלס 

 -של קומות עליוות  משמעותיתחפירה/רצפה מתוכת, תוספת 
 ת של יועץ הקרקע. מחייבים התייחסות מחודש

 
מטבען של החיות המבוססות על בדיקה כללית של האתר שייתכו   .4  

ביצוע היסודות שיויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע. אי לכך, 
המבין ההמלצות והדרישות המקצועיות מחייב פיקוח הדסי צמוד 

  ועל. והמזמין עדכון לתוי הביסוס במקרה של שיויים בחתך הקרקע בפ
 

יסודות ראשוים במבה יבוצעו בוכחות מהדס הביסוס באתר וזאת   .5  
לצורך קביעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת המפקח הצמוד. יש 

שעות לפחות (יש לרשום  48לידע על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של 
 על תוכית הביסוס). 

  
פקח הצמוד באתר קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו"ח בכתב של המ  .6  

הם  תאי לאישור היסודות (מבחית תוי הקרקע) ולאחריותו 
המקצועית בפרויקט. על המפקח הצמוד לוודא התאמת חתך הקרקע 

 בפועל למתואר בדו"ח ולאשר יציקת כל יסוד בפרד.
 

    שים מיום הפקתו ובתאי  3דו"ח הביסוס היו בתוקף עד   .7    
  ששולמה התמורה בגיו.      
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 חתך הקרקע   .2
 

  מורכב מהשכבות ה"ל:חתך הקרקע העולה מקידוחי היסיון  
  

  שכבה זו מצאה מפי השטח ועד לעומק  – חול טיי ואביםמילוי   א.  
  מ'. 0.5-1.5    

  
  מ'.  5שכבה זו הופיעה מתחתית המילוי ועד לעומק  –חול קי  ב.  

  
מ', בהמשך הופיעו שכבות  12-01מ' ועד לעומק  7-5הופיע מעומק  -חול עם דקים  ג.  

  חול קי.
  

מ'. אחוז הדקים בשכבה זו  7-5בעומק   3עדשה זו הופיעה בקידוח  –חול חרסיתי  .ד  
20-25%. 

  
  לא הופיעו בקידוחים.מים  – מים  .ה  

  
 מסקות והמלצות   .3
  

 מ', ביסוס רדוד יחייב עמודי יסוד 3עבור מפלס האפס מתוכן מילוי של עד   א.  
  מ' ויותר, בוסף תידרש חפירה עודפת ומילוי חוזר, על כן  3.5-4של בגובה   
עקב  CFAמומלץ לבסס את המבה על גבי כלוסאות שייקחו בשיטת הבטוייט/  

  חתך קרקע חולי.
  

ומילוי מהודק למפלס הפיתוח לאחר מכן  תחילה יבוצעו הקירות התומכים  ב.  
ן של הכלוסאות יהיה "דרך" יקדחו כלוסאות עבור המבה. אם התוואי המתוכ

 יסוד הקירות יש להשאיר "מגרעות" ביסוד דרכו יקדחו הכלוסאות.
  
  (יש לכתוב את ההערות הוגעות לביצוע על תכית היסודות)  כלוסאותביסוס ב  .4
 

  המפורט להלן יימדד ממפלס תחתית קורות .עומק הכלוסאות  א.  
  

יש לבחוק  CFA. בשיטת C.F.Aיט/ ביצוע הכלוסאות יעשה בשיטת הבטו  ב.  
  קוטר אחיד.

  
  פירוט העומס המותר על פי הקוטר והעומק (המדד מתחתית קורות)להלן   ג.  
   
 עומס אופקי   עומס אכי  עומק קוטר    
 מותר (טון)  מותר (טון) מ') ( ס"מ  
     
  3    35עד   10  50    
    50  12  36-45    3  
    50  14  46-55    3  
  5    45עד   10  60    
    60  12  46-60     5  
    60  14  61-75    5  
    60  16  76-90    5  

  
  

מ' באורך   1-3 שיויים של העומק הסופי יקבע ע"י מהדס הקרקע באתר. יתכו  ד.  
  . עם או בלי שיויים בקוטר הכלוסאות
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ביצוע היסודות יעשה בפיקוח הדסי צמוד בעלה הכשרה מקצועית אותה אשר   ה.  
הביצוע, יוודא קיום הוראות המפרטים לביצוע, יאשר יהיה וכח בכל תהליך 

  יציקת כל יסוד וידווח למהדס הביסוס.
  

  לעומס המותר המפורט לעיל.  33%עבור כוחות רוח תותר הגדלה של   ו.  
  .50%עבור רעידת אדמה תותר הגדלת של     

  
המומט הובע מכוחות אופקיים יחושב בהחה שהכלוס מתהג כ"זיז" חופשי   ז.  

  מ' (ביחס ישיר לקוטר). 2.5-4הרתום בעומק 
  

המרחק בין הדפות יהיה  .כלוסאות ותלו ע"י זוגמה"ל יתקב עומסים גבוהים .ח 
 . 15%-ס"מ תוך הפחתת תסבולת ב 70

 
 1משקל הבטון בכלוס. בתוספת חיכוך מותר של  90%עומס שליפה יתקבל ע"י   ט.  

א שאורך הזיון הדרש בכלוס "מכסה" מ' עליוים). יש לווד 3טון/מ"ר (בהזחת 
  איזור בו דרש כוח שליפה.

  
  כל הכלוסאות יבדקו בשיטה הסוית.  י.  

  

  . C.F.A-רצ"ב מפרט לביצוע כלוסאות בשיטת הבטויט ו  יא.  
  
  
 רצפת המבה   .5
  

  יתוכו כרצפות "תלויות". לא דרש פרט הפרדה.  המבהרצפות   א.  
  

  יתן לשקול תכון רצפה "מוחת" דהייו:  הסככותים ובאיזורי המחס  ב.   
  ס"מ. המצע יורכב ממצע סוג א'.  40מחוברת לקורות ועל מצע מהודק בעובי     
   98%ס"מ כל אחת לצפיפות של  20המצע יהודק בשתי שכבות בעובי     
  ממודיפייד, באמצעות מכבש ויברציוי.    

 
ממודיפייד  97% של לצפיפות ודקהטבעית תה השתית, יש לסלק כל מילוי מהשתית  ג.

  . לפחות
  

  יבוצע באמצעות חומר העומד בדרישות חומר   מתחת לשכבות המצעמילוי   ד.
ס"מ לצפיפות של  20אחוז דקים) שיהודק בשכבות בעובי   8-15%ברר או חול עם דקים (  

מ' מהקירות יעשה ע"י מכבש ויברציוי ידי  2ממודיפייד. ההידוק עד למרחק   97%
  ובמרחק גדול ?? עם מכבש כבד.

  
  קירות תמך בהיקף  .6
  

  קירות התמך יבוססו על קרקע טבעית (או החלפת המבוצעת מפי קרקע טבעית).  א.  
  

(כולל  0.3ומקדם החלקה מותר  0.35חישוב הקיר יעשה לפי מקדם לחץ עפר   ב.  
  מקדם בטחון) יש להבטיח שקול בתוך הגרעין.

  
  ס"מ מפי קרקע סופיים בקצות הקיר. 80יהיה עומק היסוד המיימלי   ג.  

  
כל מילוי דרש בין פי קרקע טבעיים (לאחר הידוק שתית לתחתית הקיר) יעשה   ד.  

ממודיפייד. השכבה העליוה תורכב  98%מחול קי מהודק בשכבות לצפיפות של 
  ממצע סוג א'.

  
  המילוי בגב הקיר יעשה בהידוק (כמפורט לעיל).  ה.  

  
  

  מ"ר קיר. 3כל  4דיר יקוז של גב הקיר ע"י חורי יקוז בקוטר "יש להס  ו.  
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 (יש לכתוב על תוכית הביסוס)  ייעוץ בזמן ביצוע  .7
 

שי יסודות ראשוים יבוצעו בוכחות מהדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון  א. 
האם דרשים שיויים בהמלצות הביסוס, לקבוע העומק הסופי של היסודות 

 פקח הצמוד באתר. ולהדריך המ
  

 48הזמת משרדו לייעוץ בזמן ביצוע (ביקור באתר) יעשה בכתב ובהתראה של  ב. 
 שעות לפחות. 

 
במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של  צמודקיום פיקוח הדסי  ג. 

המפקח הצמוד באתר הים תאי לאישור תקיות היסודות (מבחית תוי 
  קצועית בפרויקט.הקרקע) ולאחריותו המ

  
  
 פיתוח גיון ויקוז כללי  .8
  

ס"מ כל אחת  20משטחי פיתוח יבוצעו מעל לשתי שכבות מצע סוג א' בעובי של  .א
ממודיפייד. החלפת  98%ס"מ), השכבות יהודקו לדרגת הידוק של  40(סה"כ 

קרקע או מילוי חוזר מתחת לשכבות המצע תבוצע באמצעות חול מקומי (ללא 
  .96%ס"מ לדרגת הידוק של  20ק בשכבות של פסולת) שיהוד

  
יש לסלק כל מילוי מהשתית, לאחר חישוף השתית הטבעית, יש להדק את   .ב

  מעברי מכבש ויברציוי כבד.  6השתית באמצעות 
  

תכון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה למבה יעשה בצורה שתמע  .ג  
של המים ע"י יצירת  הרטבה של הקרקע הסמוכה למבה ותאשר יקוז מהיר

שיפועים מתאימים המכווים אל מחוץ למבה והועדים להבטיח הרחקה מהירה 
ה"ל ועד למוע סיכון לתקיות היסודות (ראה תקן ישראלי של המים. 

  ).1525לאחזקת מבים תי 
  

  ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב (אשר יש להרחיקם  .ד 
תת פתרון הדסי אשר מבטיח העדר זילות גם בעתיד הרחוק) מ' לפחות או ל 3    

  מ' לפחות מהמבה).  5וכן הימעות מטיעת עצים בסמוך למבה (עד למרחק 
 

תכון היקוז ומערכת המים והביוב יעשו ע"י מתכים מוסים וההחיות דלעיל  .ה 
  ס לסביבה. יובאו לידיעתם. על מתכן היקוז לבדוק יקוז הכללי של האתר ביח

 
על הקבלן לקוט בכל האמצעים להבטחת יקוז האתר במהלך ביצוע העבודות  .ו 

 (במידת הצורך עליו להתייעץ עם יועץ יקוז מטעמו). 
 

אין לבצע כל חפירה הן בשלב הביצוע והן בעתיד למפלס המוך ממפלס פלטות  .ז 
 יסוד. בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם המהדס המתכן. 

  
  
  
  
  
 

 בכבוד רב,          
 

  איג' זליו דיאמדי          
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  קודח: משה בר                  
                    

  
  פארק פרס חולון

  תיאור קידוחי יסיון
  
  
  

  צבע    דקים %      תיאור השכבה  עומק במ'  קידוח
  
  חום        מילוי חול טיי ואבים    0.0-0.3  1-ק

    צהוב            חול קי    0.3-5.5  
      

      חום      מילוי חול עם דקים ואבים    0.0-1.3  3-ק
    חום            חול קי    1.3-5.6  
    

    חום    8-12      חול עם דקים    5.6-6.8
    חום אדמדם    20-25      חול חרסיתי    6.8-9.1  

  חום בהיר    5-8      חול עם דקים  9.1-10.7
  חום בהיר            חול קי  10.7-12.8

  
    חום        רכרימילוי חול כו    0.0-0.4  4-ק

  חום בהיר            חול קי    0.4-4.9  
    חום    6-10      חול עם דקים    4.9-7.3  
    חום    8-12      חום עם דקים  7.3-12.5  
        

  צהוב            חול קי    0.0-3.5  5-ק
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  תוצאות בדיקות החדרה תקית
  

  מס' חבטות  עומק במ'    קידוח      
        
        )2,3,5(8    2    1-ק      
          5    10)3,5,5(    
        
        )2,3,5(8    2    3-ק      
          4    12)5,6,6(      
          6    6)1,3,3(        
          8    13)5,6,7(      
          10    18)6,7,11(      
          12    23)5,9,14(    
        
        )3,2,3(5    2    4-ק      
          4    11)6,5,6(      
          6    12)4,5,7(      
          8    14)5,6,8(      
          10    15)4,6,9(      
          12    20)6,9,11(  

  
        )2,2,4(6    2    5-ק      
          5    10)3,3,4(  
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  מפרט לביצוע בשיטת הבטויט
    של המפרט הבימשרדי) 23(בוסף יש להתייחס לכל הדרישות שבפרק 

 

מפקח צמוד) יוודא את עומק קידוחי הכלוסאות,  -הקבלן (והמהדס האחראי מטעמו   .1
ותם בתחילת הקדיחה ובגמר המטר העליון. המרכז אכיותם (בעזרת פלס) ומרכזי

 קוטר הכלוס מהמרכז המתוכן. מ 5%-המבוצע לא יסטה יותר מ

סטיה גדולה מזו תדווח למהדס הביסוס ולמהדס הקוסטרוקציה. הקבלן יהיה אחראי  
  .)1.5%למרכזיות הכלוס ולאכיותו (סטיה מותרת עד 

 

הכלוס כפי שמופיעות בתכית ויבדקו ע"י המפקח מידות המקדחים יהיו שוות למידות   .2
לפי תחילת העבודה. המקדחים יהיו בעלי סכיי חיתוך סימטריים, דהייו: אין לקדוח 

 עם סכין בודדת. 

 

 . מ' 1.5 יש להשתמש בציורות מגן מפי הקרקע עד לעומק  .3
 

 סוס. אין להשאיר כלוס בלתי יצוק למשך הלילה, אלא באישור מהדס הבי  .4

 באורך הכלוס. מ'  1במקרה כזה תדרש העמקה וספת של  

 

 עפ"י איכות הבטויט.  8%-6%ריכוז תמיסת הבטויט יהיה בין   .5

 

 בוב התמיסה יעשה ע"י ציוד מתאים (משאבה חזקה, הופר, אגיטטור), כך ער  .6

 .1%שעות לא תעלה על  24לאחר שהדקטציה  
 

 שיות לפחות.  38קווס תקית תתבטא בזמן ירידה של  הצמיגות המיימלית בבדיקת  .7

 

טון/מ"ק. במקרה כזה יש לקות  1.15אין להתחיל ביציקה אם צפיפות הבטויט עולה על   .8
 ברכות).  את התמיסה ע"י ציוד מתאים (דיסדר, פות מרטטות,

  
 יציקת הכלוסאות תחל לא יותר משעה לאחר יקוי תחתית הכלוס.   .9

 

ס"מ) המגיע עד  15קוטר יציקת הבטון תעשה ע"י ציור טרמי או ציור משאבה קשיח ( .10
מ' לפחות בתוך הבטון הצוק. פתיתי קלקר  5 לתחתית הקידוח והשקוע בכל עת היציקה

  יבטיחו ירידת הבטון הראשון ללא סגרגציה. 
 

 תקשות מאוחרתובעל ה 8עם שקיעת קווס של " 300-הבטון ליציקת הכלוסאות יהיה ב .11
  ק"ג/מ"ק.  400 -שעות). כמות הצמט לא תפחת מ 3(
  יש להתייחס לכל הדרישות המפורטות במפרט הבימשרדי לביצוע כלוסאות  

 ) ולהתיעץ עם טכולוג בטון באשר להרכב המדוייק של התערובת.23(פרק    

 

ות מעל למפלס ס"מ לפח 40גמר היציקה יהיה כאשר בטון קי מקרקע ומבטויט יהיה  .12
ואם יורדים עקב  300 -המתוכן. ראש האלמט יסותת עד לחשיפת בטון רצוף בעל חוזק ב

זאת מתחת למפלס המתוכן, ישלים הקבלן את יציקת הראש המסותת החסר. יש לקות 
 מיד עם גמר הקדיחה עודפי בטון מסביב לראשי הכלוסאות. 

 

. אורך כלוב הזיון יהיה כאורך הכלוסאות כמות הזיון תקבע לפי הכוחות והמומטים  .13
 ס"מ (ביחס ישיר) מקוטר הקידוח. 12-16- מ'. קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב 1פחות 

  
 בכלוסאות ביסוס בלבד. בדיקות סויות יבוצעו  .14

 

מהדס הקרקע יוזמן לביקור תחילת ביצוע הכלוסאות ויקבע באתר את עומק  .15
 מ' באורך הכלוסאות עם או בלי שיוי בקוטר.  2שיויים של עד הכלוסאות הסופי. יתכו 
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  ביצוע בשיטת הבטויט מחייב פיקוח ע"י מעבדה מוסמכת.  .16
  
  

על המפקח להודיע ליועץ על כל אירוע חריג המתייחס להוראות המפרט וכן שיויים   .17
  בחתך הקרקע המתגלה לעומת התוים שבדו"ח.
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  C.F.AC.F.AC.F.AC.F.A-קידוחים בשיטת המפרט לביצוע 
    של המפרט הבימשרדי) 23(בוסף יש להתייחס לכל הדרישות שבפרק 

 

 5%המפקח באתר יבדוק אכיות ומרכזיות הכלוסאות. הסטייה המותרת מהמרכז היה   .1
 .1% מהקוטר והסטייה מהאך

ן סטיות גדולות מה"ל ידווחו למהדסי הביסוס, הקוסטרוקציה ויחייבו תוספת זיו 
 ביסוד או אמצעים וספים אחרים. 

 

 מידות המקדחים יהיו זהות למידות הכלוס המופיעות בתוכית היסודות.   .2

 

    התוים המפורטים להלן (של ציוד המדידה הדרש) ירשמו עבור כל יסוד   .3
 בפרד באופן רצוף) ויוגשו לאישור מהדס הביסוס בסוף העבודה.   

 

 ויידת באמצעים הבאים: מכות הקדיחה תהיה מצ  .4

 

 מד פח בטון מוזרם.  א. 

 מד לחץ הבטון בראש המקדח.  ב. 

 מד מומט לקשיי הקדיחה.  ג. 

 עומק המקדח מתחת לפי הקרקע.  ד. 

 

ס"מ מתחתית הקידוח. אם  15 -תחילת היציקה תעשה לאחר הרמת המקדח בלא יותר מ  .5
ו מחדש תוך מילוי בטון בלחץ גבוה יש לקודחפקק הציור לא משתחרר בתחילת היציקה 

  אך מבלי להחזיר הזיון. 
 קידוח זה יוגדר כפסול ומחויב ביצוע  כלוסאות חלופיים לכלוס שכשל.   

 

  אטמ'. 0.75 -בכל מהלך היציקה, יש להקפיד על שמירת לחץ בטון שלא יפחת מ  .6
  רטי עד כן יש לבדוק את פח הבטון הצוק תוך השוואה מתמדת עם הפח התאו   

 לאותו מפלס.   

 

 היציקה תהיה רצופה, כאשר הפסקה בתהליך תביא לפסילת הכלוס.   .7

 

יש חות. לפ 7לפחות ללא אגרגט גס ("פוליה") ובעל שקיעה של " 30 -הבטון היצוק יהיה ב  .8
של המפרט הבימשרדי. יש להתייעץ עם  23להתייחס לדרישות המפורטות במפרט 

 רובת הדרשת. טכולוג בטון ביחס לתע

 

פרומיל משטח החתך (ביחס  5-כמות הזיון תקבע לפי הכוחות והמומטים אך לא יפחת מ  .9
. מ' 16ועד למקסימום של  מ' 2כאורך הכלוס פחות  הפוך לקוטר). אורך הברזל יהיה
מ"מ  14, יכלול טבעות חיזוק של ספירלה בקוטר מ"מ 14 הברזל יהיה בקוטר מיימלי של

קוטר כלוב רותך במפעל כולל ריתוך של כל הספירלות. כלוב הזיון ימ'.  3ל במרווחים ש
בכלובי דיפון אורך הזיון יהיה כאורך הקידוח ס"מ מקוטר הקידוח.  20-בקטן הזיון יהיה 

 פחות חצי מ'.

 

  מ' לתוך הקידוח, 6 ספייסרים באורך 3 כת כלוב הזיון תעשה לאחר הכסתה  .10
 י מרווח וספים לאורך כלוב הזיון. זאת בוסף לקשירת שומר   

 

בגמר הביצוע יש לסתת הבטון בראש הכלוס עד לקבלת בטון קי בעל חוזק מתאים.   .11
 ס"מ.  10-20 בד"כ עובי הסיתות איו עולה על

     

ביצוע העבודה תעשה בהשגחה צמודה של מפקח בעל הכשרה מקצועית אותה, אשר ידאג   .12
ל המפקח להקפיד ולוודא עומק ע דווח למהדס הביסוס.למילוי הוראות המפרט וי

הביצוע בפועל בכל כלוס וכלוס , תוך שהוא עזר  במד העומק המותקן במכוה ומוודא 
  קידוח בקוטראת האיפוס בתחילת הקדיחה בקרקע. 

ס"מ ומעלה יבוצע בפיקוח מעבדה צמודה במשך לפחות יומיים כדי לוודא קצב  90   
  קדיחה תקין.

  
  

על המפקח להודיע ליועץ על כל אירוע חריג המתייחס להוראות המפרט וכן שיויים   .13
  בחתך הקרקע המתגלה לעומת התוים שבדו"ח.
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 בכל הכלוסאות יבוצעו בדיקות סויות (לאחר הסיתות).   .14

  
  מחייב שתית יציבה. במקרה של קרקע חרסיתית יש לבצע  C.F.AC.F.AC.F.AC.F.Aביצוע   .15

  דקים (מעל שתית מהודקת) ובמקרה של קרקע חולית שכבות מצעים מהו 2  
  שכבה אחת.  

  
  יומיים לאחר תחילת ביצוע כלוסאות בקוטר כפי שיקבע משרדו בהתאם   .16

  מ'  1במרחק   S.P.T S.P.T S.P.T S.P.Tקידוחי יסיון עם בדיקות  3לממצאים יש לבצע   
  מהכלוסאות שבוצעו כדי לאשר המשך ביצוע בשיטה זו.  

  
להמשך ביצוע ) היו תאי  S.P.TS.P.TS.P.TS.P.T -משך ביצוע (על בסיס תוצאות האישור משרדיו לה  .17

    בשיטה זו.
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   דו"ח והחיות תרמיות  - 'זמסמך 
  

  (המהווה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה)
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          : חתימת וחותמת הקבלן      תאריך: 


