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 מתכנניםהשימת ר

 

 טלפון שם המשרד תחום
 02-6254603 קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים אדריכלות

 03-5374844 ירון שמעוני שחם קונסטרוקציה

 02-6735062 ג. איטקין ע. בלום הנדסת חשמל בע"מ חשמל ותקשורת

 03-5612342 סניט מהנדסים ויועצים בע"מ אינסטלציה

 03-5615155 ה וכבישים בע"מלנדיוז תכנון תנוע תנועה

 03-5236633 מהנדסים יועצים בע"מ -ש. לוסטיג  מעליות

 08-8686800 מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ מיזוג אוויר

 09-7674675 ז'אן ברקוביץ מהנדסים יועצים בע"מ איטום

 04-6476090 עיצוב אורבני בע"מ-רקפת סיני אדריכלות נוף-אסנת קסלסי קוצר פיתוח נופי

 03-5335893 אורי יוסף ייעוץ והנדסה בע"מ בטיחות וכיבוי אש

 03-6346771 הנדסה אקוסטית בע"מ -ע. לבני  אקוסטיקה

CFD 03-6044564 אייל ניב מהנדסים ויועצים בע"מ 

 04-9834927 אורן הרטל קרינה

 09-7939598 גיל פונדיק סולארי

 03-6496004 עמוס בלנק עדי לרר מהנדסים בע"מ קרקע וביסוס

 03-5363391 גמזו ניהולית שרותי הנדסה מפרטים וכ"כ

 03-6489051 רוני ולטמן מהנדסים בע"מ 3Dתיאום מערכות 

 03-6700199 ק.א.מ.ן יעוץ מיגון מבנים בע"מ מיגון

 09-7994322 סטודיו עליזה שינזון שילוט

 072-2411891 אדריכל גיל אורנן יועץ מעטפת הבניין אלומיניום

 077-3508001 יוזמות למען הסביבה בניה ירוקה ואיכות סביבה

 02-5815164 דני פריגת אדריכלות נגישות

 02-5870071 א.ד. רהט הנדסה תאום וניהול ניהול תכנון

 03-9750985 האגף למבנים ותשתיות ברש"ת מנהל פרויקט מטעם רש"ת
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 מוקדמות[ – 00המפרט המיוחד ]פרק  –נספח ב' 
 

 

   

 עמוד תיאור מס. 
 6 העבודה תיאור 00.01 
 6 הבנייה אתר 00.02 
 7 הביצוע תקופת 00.03 
 7 וסדרי ביצוע בשלבים ביצוע 00.04 
 7 שמרותבמ עבודה 00.05 
 8 מוקדמות בדיקות 00.06 
 8 למכרז ולביצוע תכניות 00.07 
 9 איכות בקרמהנדס מערכות ו 00.08 
 10 קבלני משנה, קבלני משנה מטעם הרשות וכן קבלנים ממונים  00.09 
 11 דרישות חוזיות מקבלני המשנה בתחומים השונים 00.10 
 14 , בקרת מבנה ובקרת מעבריםקבלני משנה לביצוע מערכות גילוי אש 00.11 
 15 , נאמן ביטחוןכניסה שיונותיר 00.12 
 15 מעבדה 00.13 
 16 מודד 00.14 
 16 נציגי הקבלן 00.15 
 17 בשטח התארגנות 00.16 
 18 חפירות עם רשויות תיאום  00.17 
 19 וגורמים אחרים רשויותעם  תאום 00.18 
 20 כב וטיסלתנועת כלי ר הפרעות מניעת 00.19 
 20 לפעילות נמל התעופה הפרעות מניעת 00.20 
 20 טיסהבטיחות  הוראות 00.21 
 20 סלילה קיימים שטחיעל  הגנה 00.22 
 21 זהירות אמצעי 00.23 
 21 קיימים ומתקנים מבנים 00.24 
 22 גישה דרכי 00.25 
 22 וחשמל מים 00.26 
 23 למפקח משרד 00.27 
 23 מי גשמים צטברותה מניעת 00.28 
 24 שלטים 00.29 
 24 קיימיםעל גבהים  ערעור 00.30 
 25 בטיחות הוראות 00.31 
 27 המבוצעעל  הגנה 00.32 
 27 והחזרת המצב לקדמותו ועודפי עפר פסולת סילוק 00.33 
 27 הכבאותמערכות בהתאם לדרישת שירותי  התקנת אישור 00.34 
 27 ותיקונים בדק 00.35 
 27 דוח קרקע, דוח אקוסטיקה ונספח בניה ירוקה 00.36 
 27 בניה ירוקה 00.37 
 28 לפי כמויות ומחיר מדידה 00.38 
 28 המחירים תכולת 00.39 
 28 מחיר יסוד 00.40 
 29 מחירי עבודות שאינם מופיעות בסעיפי כתב הכמויות 00.41 
 29 דוגמאות 00.42 
 29 כמויות רזרבה 00.43 
 30 חומרים ומוצרים 00.44 
 30 יומני עבודה 00.45 
 31 תכניות תיאום מערכות 00.46 
 31 אישורים לטופס ארבע וטופס איכלוס 00.47 
 32 המפרט הכללי והמפרט המיוחד 00.48 
 32 סתירות בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים 00.49 
 33 כללי 00.50 
 33 לופה של המזמיןוהפחתה אפשרית כח –שטח הבניה  00.51 
 34 לוח זמנים מפורטבאבני דרך  00.52 
 35 מחירים 00.53 
    
 39 4נספח לפרק המוקדמות: טפסים לקבלת טופס אכלוס וטופס  
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 העבודה תיאור 00.01
 

עבודות שלד, עבודות איטום, גמר, הקמת מבנה משרדים בנתב"ג בהתאם למסמכי החוזה, לרבות  
 יות כולל ביטחון, עבודות פיתוח ועבודות שונות אחרות.מערכות אלקטרומכנ

  
 :המלאכות הכלולות בעבודה הינן 
 בטון יצוק באתר, בטון טרום, מסגרות חרש פר,ע 
 ריסות ושינויים בקייםה 
 נייה, איטוםב 
 גרות אומן ומסגרות פלדה, אלומיניוםנ 
 תקני תברואהמ 
 תקני חשמלמ 
 נטים מתועשים ח, ריצוף וחיפוי, צביעה, אלמטי 
 תקני מיזוג אוירמ 
 שת תקשורת משולבת למחשבים וטלפון ר 
 יתוח האתרפ 
 ועבודות פיתוחלילת כבישים ס 
 גגות מתכת וזכוכית 
 ווי מים ביוב ותיעולק 
 ילוי אש כריזהג 
 ריהוט, ילוטש 
 ערכות כריזהמ 
 בודות שונות אחרותע 

 
 
  

 הבנייה אתר 00.02
 

גוריון, הפעיל במשך כל ימות -למיקום העבודה בנמל התעופה בןהקבלן מופנית  לב תשומת .א
 השנה. 
 ה"ת.השוטפת בכל שטח נמ והעבודה הפעילות קח בחשבון כי בזמן עבודתו נמשכתי הקבלן

ל תוך קיום הפעילות השוטפת של נמ מוקדםתיאום  על פי יועבודותאת הקבלן יבצע אי לכך, 
 . התעופה

 את עבודתו בהתאם. ולתכנןהפעילות ל הקבלן ללמוד היטב את שיטת ע
 

בהן יידרש להפסיק את עבודתו  שעות שייתכנו בזאת כי הוא מודע לכך מצהיר הקבלן ב. 
 . "זלוה, זאת ללא תשלום מיוחד או השפעה מבחינת המזמין על באזורים מסוימים

 

שונים פועלים קבלנים הקמת המבנה  מתוכננתמצהיר כי הוא מודע לכך שבאזור בו  הקבלן .ג
 בביצוע עבודות עבור הרשות.

 

ויתאם את עבודתו בהתאם לנדרש  נים השוניםקבלהמצהיר כי ישתף פעולה עם  הקבלן .ד
, כל זאת ללא כל תמורה כספית מעבר לאמור המפקחוזה זה והוראות / ח במסמכי מכרז

  בסעיפי כתב הכמויות.
 

נוחיות הציבור ולא תהיה כל שתוך כדי ביצוע המבנה לא תהיה פגיעה ב מתחייב הקבלן .ד
השימוש והמעבר של כל אדם, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי  בזכותהפרעה 
 כלשהו. 

יבצע הקבלן על חשבונו גידור, הפרדה, שלטי הסבר על הפעילות המתבצעת, שלטי  כךלצורך  
א לפגוע מנת של-)בעברית ובאנגלית(, וינקוט בכל האמצעים הדרושים על והכוונהאזהרה 
 .הציבורבנוחיות 

 

 מפסולת ומאבק.והכבישים הסמוכים לניקיון יומי של אזורי העבודה  מתחייב הקבלן .ה
 

צריכה לקבל אישור  עלולה להשפיע על פעילות בנתב"גההקבלן ער לכך שכל פעולה באתר  ו.
 .יםעל ידי הרשות או גורמי נתב"ג השונ ,במועד שיאפשר בדיקה ומתן תשובהטרם ביצועה, 

 

הקבלן ער לכך שנתב"ג הוא אזור רגיש מבחינה בטחונית ועליו לנהוג בהתאם להנחיה כללית  ז.
 זו.
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 הביצוע תקופת 00.03
 

 חודשים 30 סיים את כל העבודה בהתאם למוגדר במסמך ב' לא יאוחר מאשר תוםי הקבלן .א
 .(בודהעידי המנהל בהוראתו להתחלת ביצוע העבודה )צו התחלת -שנקבע על אריךמהת

 

כי עמידה בלוח הזמנים ומשך ביצוע העבודה ו/או חלקי )שלבי( העבודה  בזאת ודגשמ .ב
ועל הקבלן יהיה לנקוט בכל  ,חוזה זה, הינו אחד מעיקרי החוזה/  מכרז במסמכי כמפורט

 .החוזהעל מנת למלא דרישה זו בהתאם למפורט במסמכי  הנדרשיםהאמצעים 
 
 אבני דרך בלוח זמנים מפורט " " 00.51לענין זה ראה גם את סעיף  .ג

 
 
 

 וסדרי ביצוע בשלבים ביצוע 00.04
 

כדי  נציג הרשותשיתואמו מראש עם  בשלביםאת העבודה יבצע לקחת בחשבון כי  הקבלן על א. 
כולו, לרבות השלמת התשתיות  הפרויקטולאפשר המשך ביצוע  מנע מהפרעות מיותרותילה

 .הרשותעל פי סדרי העדיפות של 
ותואמו מראש אם סדרי  שנקבעויהיה רשאי לשנות את סדרי העבודה הרשות נציג   

 .זאתהעדיפויות של הנמל ידרשו 
 

 ולא ישמש עילה להגדלת תקופת הביצוע כלשהיאלעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת  אמורה ב. 
 או חיוב כספי נוסף.

 
 
 

 
 
  

 במשמרות עבודה 00.05
 

  במשך כל שעות האור ביממה. ת עבודה רצופותאת העבודה בשתי משמרו יבצע הקבלן .א 
 לא תאושר עבודה בשבת.  

 

בכפוף וגורמי רשות אחרים, עבודות בלילה תתאפשרנה רק באישור מראש מחטיבת הביטחון  ב. 
  לתקופה מוגבלת.ו לתנאים מיוחדים

ימי עבודה מראש, על מנת לאפשר למזמין זמן מספק  14להתריע על הנושא הקבלן על   
 ערכות ואישור או אי אישור.להי

תאורת הצפה ותאורה ] הקבלן לאמצעי תאורה מתאימים ידאגתאושר עבודת לילה,  אם  
ע עבודות בלילה ללא הפרעה לפעילות וציבל וכו'[ לאספקת חשמל מקומית לרבות גנרטורים

  .ה"תהמבצעית של נמ
יש להקפיד  ייחודב .לחייבים לקבל את אישור שלטונות הנמועוצמת האור אמצעי התאורה   

נוור טייסי מטוסים באוויר ועל המסלולים, צוותי פיקוח הטיסה במגדל הפיקוח יעל מניעת ס
 .וצוותי הקרקע של הנמל

 

לילה כרוכה בעלויות של הרשות. במקרה והקבלן הודיע על עבודת לילה ולא עבד  תעבוד ג. 
 יחויב הקבלן בהוצאות הרשות. -בפועל 

 

 בין משמרת למשמרת. יוחלפול העבודה הפועלים ומנה ד. 
 

שום עילה לתביעה לתשלום נוסף אם כדי למלא את הוראות לוח הזמנים  תהיהלא  לקבלן ה. 
 ביותר מאשר שתי משמרות של פועלים ליום. לעבודיהיה עליו 

 

 זה הינן מעיקרי החוזה. סעיף דרישות ו. 
 

עבודה בשתי משמרות  תהיהשבו לא  קבלן מצהיר כי הוא יודע ומודע לכך שעל כל יוםה ז. 
)פרומיל אחד( מערך  0.1%רצופות רשאי המזמין לקנוס אותו בסכום צמוד בגובה של 

  החוזה.
 

עילה לתביעה לתשלום נוסף עבור המקרים בהם יידרש להפסיק את העבודה  תהיהלא  לקבלן ח. 
 .תה"במשך היום ו/או לעבוד בשעות חריגות בגלל פעילות בנמ שעותלמספר 
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 בנושא הנ"ל הינה קובעת וסופית. מנהל החוזה פסיקת ט. 
 
 

 מוקדמות בדיקות 00.06
 

 :שאת הקבלן כמי  רואים .א 
 

המתקנים, תנאי  םמיקוזור בו תבוצע העבודה, דרכי הגישה, יהיטב את הא מכיר (1
 עבודה באתר וכו'.

 

  תו ללא הפרעה.את פעילו הממשיךבאזור נמל תעופה פעיל היא העבודה שלכך  מודע (2
 

  .נוספיםומתוכננת עבודת קבלנים  מתבצעות עבודות נוספותזור יבאשלכך  מודע (3
 

  חום העבודה קיימים מבנים פעילים.לכך כי בת מודע (4
  .חייבים להמשיך לפעול ללא הפרעה אלהעל הקבלן לקחת בחשבון כי מבנים  

 

, התכניות, כתבי הכמויות רטיםהמפ, הכיר והבין היטב, לפני הגשת הצעתו, את למד (5
את כל תנאי העבודה  בחשבוןוכן את החוזה, על כל המצורף לו, וכי בהצעתו הביא 

הבנה של -הכרה ו/או באי-כל תביעות אשר תנומקנה באי תוכרנה לא ופרטיה.
  וסביבותיו ו/או פרטים אחרים כלשהם. המבנההמסמכים, התנאים במקום 

 

על ידו, לרבות  שהוצעהמוקדמות כי שכר החוזה על יסוד בדיקותיו  שוכנע (6
לכל  הוגנתהתעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו ומהווה תמורה 

  התחייבויותיו לפי החוזה.
 
בכלליות האמור, על הקבלן לבדוק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע  לפגוע מבלי .ב

ומרים, הציוד, כוח העבודה ויתר הנתונים פי חוזה זה בנוגע לאספקת הח-על התחייבויותיו
 יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדו.  אשר

ביצוע החוזה כל טענה בדבר חוסר כל אלה. במיוחד לא  במהלךאשר על כן, לא תישמע  
, בציוד או בכוח אדם יהוו צידוק לאיחור כלשהו בחומריםתישמע כל טענה כי חוסר 

הקבוע בחוזה או להשלמת המבנה כולו במועד  ושלבשל המבנה כל שלב  בהשלמת ביצועו
 הקבוע בחוזה.

 
 
 

 

 ולביצועלמכרז  תכניות 00.07 
 

 ת.אף אם מסומן אחר בזה הן תכניות למכרז בלבד המצורפות התכניות 
 

 ."לביצוע" החותמת יסומנו ו/או יישאו את אשרלפני הביצוע יימסרו תכניות  א.
 .שהןיים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל עשובתכניות אלה  
בין היתר לצורך הפעלת מודד מטעמו,  –התכניות בקבצי אוטוקאד חלק מיקבל את הקבלן  

 וכן שלושה עותקים בנייר.
 
כשהתכנית לצורך  ,מזמין יעביר תכניות לאורך הפרויקט לפי התקדמותו, עם שינוייםה ב.

בשטח. כל זאת ללא  התימסר עד לשלושה שבועות לפני הכניסה לעבוד עבודה בשטח כלשהו
 תמורה או פיצוי לקבלן. 

 
או הערכת משך היחידה  או שינוי במחירי יה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויתה לא קבלןל ג.

. התשלום יהיה לפי הביצוע בפועל טרם הביצועשבוצעו בתכניות עקב עדכונים  ביצוע
  כתב הכמויות.בהתאמה לסעיפים ב

 
  .במכרזשומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו  מנהל החוזה ד.
 
המפקח חתומות ומאושרות  "ימחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע ביצוע לצרכי ה.

 .הקבלןלביצוע. עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על 
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התכניות המצורפות הן ברמה המחייבת פירוט נוסף על ידי הקבלן, כולל השלמת כל הפרטים  ו.

 . , תאום מערכות ותוכניות יצורהנדרשים לביצוע מדוייק במקום
 
הקבלן יכין תכניות עבודה וייצור מפורטות לכל עבודה שיידרש, ובין היתר: תכניות  .1.ו  

ויעבירן לאישור המפקח לפני וחיפויים,  ומיניום, מסגרות, נגרותפלדה, פריטי אל
  .תחילת ביצוע העבודה

 
 ואושרו ידו על שהוכנו מפורטות ייצור בתוכניותמודגש כי יאושר לקבלן ביצוע רק  .2.ו  

 שהושלמו לפני העבודה בביצוע. הקבלן לא יחל כנדרש והמפקח המתכננים י"ע
 .התכניות ואושרו

 
לרבות חישובים קונסטרוקטיביים  הייצור הללועלות הכנת תכניות העבודה ו .3.ו  

 נוסף תשלום לכל זכאי יהיה לא הקבלן. היחידה במחירי הכלול והתאמה לתקנים
 . זאת בגין ז"לו הארכת או/ו בנפרד

 המצורפות העבודה תכניות של מוכנות או/ו שלמות לגבי תביעה שום תוכר לא   
 .הייצור תכניות להכנת כבסיס

 
 
 

  איכות בקרו ערכותמהנדס מ 00.08
 

מהנדס  ,למהנדס ביצועבנוסף העבודה,  ביצועמתחייב להעסיק על חשבונו במקום  הקבלן א. 
במשך כל שעות העבודה במקום ו בקביעות יםנוכח ואיכות מטעמו, אשר יהי ובקר מערכות

איכות החומרים בדיקות , העבודהביצוע העבודה, במטרה לערוך בדיקות איכות ביצוע 
בקר מהנדס מערכות ו)בחוזה זה: "ובדיקת תיאום המערכות בפרויקט ם במבנים המושקעי
 "(.איכות

 

והקבלן מתחייב  ,נדרש בהיתרי הבניהכ "קורתילבאיכות ימלא גם תפקיד "אחראי ראשי  בקר ב. 
יום ממועד  15ברשות המקומית תוך  הנדרשיםלגרום לכך כי הנציג יחתום על הטפסים 

 חתימת ההסכם.
 

המסמכים הרלוונטיים לטופסי האכלוס יהיו חתומים על ידי בקר האיכות וע"י מהנדס כל  ג. 
 הביצוע, במועד הרלוונטי להצגת האישור בכל שלבי הביצוע.

 

המבנה,  לביצוע, והמתאימה ISO 9002פי ת"י  על כנדרשיכין תכנית בקרת איכות  הקבלן ד. 
 לרבות מערכת טפסי בקרת איכות מתאימה.

 

 טפסים זו, ויאשרם בחתימתו. מערכתיכות ידווח על הבדיקות על סמך הא בקר ה. 
 

אחראי על כקר האיכות יחתום על מסמכי בקשה לטופס אכלוס במהלך ובסוף הביצוע, ב ו. 
 הביקורת.

 

 הבקר יהיה אחראי על ניהול תעודות בדיקה וריכוז כל הבדיקות לצורך קבלת טופס אכלוס. ז. 
 

 במפרט הכללי. 00.06חראי על ביצוע כל האמור בסעיף כמו כן, הבקר יהיה א ח. 
 

 .לפחות שנים 10בעל ניסיון של מהנדס אזרחי רשוי יהיה,  איכות ובקר מערכותהמהנדס  ט. 
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 הרשות(גופים מטעם מטעם הרשות וכן קבלנים ממונים ) קבלני משנה, קבלני משנה 00.09
 
 

  - קבלני משנה מטעם הרשות א. 
 

הרשות  ע"י נקבעונבחרו ושמשנה קבלני  הקבלן הראשי, "ישרין עי, במבפרויקט יועסקו .1א.  
 ביצוע עבודות הקשורות למערכות מנ"מ, תקשורת ובקרה.ל עבור הקבלן הראשי,

 

 נם:יהמשנה מטעם הרשות השמות קבלני  .2א.  
 קבלן משנה באמצעות הרשות מערכת 

 אורד בע"מ גילוי וכיבוי אש בגז
 פקון א בקרת חשמלל התממשקות
 אפקון  בקרת מ"א ל התממשקות

 מגאסון בקרת מעברים
 

)הסעיף המתייחס "קבלן  חוזה)ה( ל7.2סעיף רותי הקבלן הראשי יהיו כמפורט ביש .3א.  
 משנה באמצעות הרשות"( וכמפורט מטה.

באופן שבו יחשבו , קבלני המשנה מטעם הרשותעם הראשי יתקשר במישרין הקבלן    
של הקבלן הראשי לכל דבר ועניין בקשר עם החוזה, לרבות אך  אלה כקבלני המשנה

 תאום תכנון עבודתם, תאום לוחות הזמנים ולתאום הביצוע,ענייו למבלי לגרוע 
 להפעלתם, לבקרת האיכות ולתשלום בגין עבודתם. 

המשנה מטעם הרשות, יתבצע על ידי הקבלן הראשי בלבד לקבלני התמורה תשלום    
  .ה והבלעדיתועל אחריותו המלא

   

 .00.10ן סעיף זה ראה גם את סעיף לעני  
 
 

 קבלנים ממונים )"גופים מטעם הרשות"( /  קבלנים "אחרים" ב. 
 

בהמשך ובהתאם לחוזה, לפי הוראות המפקח, יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם ו/או גוף 
וקה וקבלנים ובכלל זה אך לא רק חברת בזק, חברות סלולוריות, חברת החשמל, עובדי תחז

"(, שהמזמין/המפקח  אישר קבלנים אחריםשונים ו/או כל קבלן ו/או כל גורם אחר )להלן: "
 .בודות כלשהן באתר או בסמוך אליואותם, וכן לעובדיהם לבצע ע

 
 

 נוסף ל"קבלנים האחרים", קיימים גם קבלנים ממונים מטעם המזמין. ג. 
 

ני משנה של הקבלן הראשי. עם זאת, על אינם קבל וניםהקבלנים האחרים והקבלנים הממ
לחוזה  7.3מלא עימם בהתאם להוראות סעיף  בתיאום ושיתוף פעולההקבלן הראשי לפעול 

 )סעיף המתייחס ל"גופים מטעם המזמין"(. 
לקבלנים האחרים  כקבלן ראשי להעניקמתחייב הקבלן  מבלי לגרוע מהוראות החוזה,

 נויים להלן על חשבונו:את השירותים המולקבלנים הממונים אלו 
 

 שימוש במים, חשמל ותאורת עזר. .1ג.
 

מתן אינפורמציה על העבודות נשוא הסכם זה, לרבות שלבי הפרוייקט והמערכות הקיימות  .2ג.
 בפרוייקט וסביבתו.

 

 מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה לפרויקט וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צירי הליכה ועוד.  .3ג.
 

 ם מועדי חיבור, הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.    תיאו  .4ג.
 

 אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי ההרמה והשינוע הקיימים באתר.   .5ג.
 

 הקבלן. פועלי ע"י, כך שלא ייפגעו והממונים ציוד ו/או עבודות הקבלנים האחרים עלהגנה סבירה   .6ג.
 

הכנסת  כולל שילובם ותיאום עבודותיהם בהתאם ללו"ז הקבלן. ,ריםעבודות הקבלנים האח תיאום  .7ג.
 בלו"ז הקבלן. פעילויות הקבלנים האחרים

 

גמר  ולאחרוהממונים הקבלנים האחרים "י יקיון כללי וסילוק פסולת במשך ביצוע העבודות ענ  .8ג.
 ביצוען.

 

 ת של החוזה וכל שארבהתאם לנוהלי הבטיחו והממונים תדרוך מלא של הקבלנים האחרים  .9ג.
 .בהתאם לחוזה ולנספחיו–מחויבות הקבלן

 

 שיעבוד ישירות עם, / מנהל עבודה בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו הקבלן ימנה מהנדס  .10ג.
 .עבודתם בהתאם לכל האמור בפרק זה ויתאם" והקבלנים הממונים "הקבלנים האחרים
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 הנחיית המפקח היא הקובעת. - והממונים יםבכל מחלוקת בין הקבלן לבין קבלנים אחר  .11ג.
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 :בתחומים השונים משנהדרישות חוזיות מקבלני ה 00.10

 
 

 כללי: –קבלני משנה  00.10.1 
 

חוזה, לרשות הקבלן יעמוד כח אדם בכמות מספקת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ב א.  
 לביצוע כל העבודות והמלאכות על פי דרישות חוזה זה. 

 
בלן להגיש לאישור המזמין את כל קבלני המשנה, הספקים, החומרים וכדומה ל הקע ב.  

  טרם התקשרותו עימם.
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להודיע לקבלן כי אינו יכול להתקשר עם קבלן או  ג.  
 .מסוים, וזאת ללא הסבר ספק

 
ם או ספקים קבלני הקבלן לא יקבל תמורה מיוחדת או פיצוי במידה והמזמין יפסול ד.  

 שיוגשו לאישורו.
כל עבודה או חומר שיוכנס  במסגרת זו יגיש הקבלן קבלנים וספקים לאישור עבור   

 .סעיף הגשת חומרים לאישור(ראה לשטח )
 

 עומדים לא ואשר בישראל כדין רשום כל קבלן משנה חייב להוכיח כי הינו קבלן ה.  
 '.וכד נכסים כינוס, פירוק, רגל פשיטת ליכיה נגדו ותלויים

 
ובעל הסיווגים  תחום עבודתוהתאם לב ISOכל קבלן משנה יהיה בעל הסמכה  ו.  

 .הנדרשים
 
 
 

 חשמל: 00.10.2 
 

 א'. הקבלן5י חוק רשום הקבלנים בסיווג "עפ 160ווג יל קבלן החשמל להיות רשום בסע א.  
 מל.בתחום עבודות חש  ISO 9001:2008וקבלני המשנה מטעמו עברו הסמכה לת"ת

 
 שנים לפחות. 10בלן החשמל יהיה בעל ניסיון מוכח של ק ב.  

 
בצע את העבודות נשוא מכרז זה באמצעות חשמלאים עם רישיון יקבלן החשמל  ג.  

 חשמל מתאים הנמנים במצבת כוח אדם של החברה. 
 

קבלן . ומתח גבוה מותר לקבלן החשמל להעסיק קבלן משנה לביצוע לוחות חשמל ד.  
שנים לפחות ובעל מחזור של  10ניסיון של  בעלביצוע עבודות מתח גבוה יהיה להמשנה 

 שנים האחרונות. הבתחום מתח גבוה בשלוש בשנה לפחות ₪ מיליון  2
 

 בת כוח אדם של קבלןומנהל הפרויקט יהיה רשומים במצ, המהנדס נהל העבודהמ ה.  
  המשנה.

 
 .שנים לפחות 7בעל ניסיון של , לפחות מנהל העבודה יהיה בעל רישיון חשמלאי ראשי ו.  

ה נוכח באתר כל זמן שמתבצעים בו עבודות חשמל על ידי החברה ימנהל העבודה יה
 .עצמה או על ידי קבלן משנה של קבלן החשמל

 
שנים לפחות ובעל רישיון של  7יהיה בעל ניסיון של  החשמלהפרוייקט בתחום מנהל  ז.  

 חשמלאי מהנדס.
 

שנות ניסיון לפחות בהקמת מערכות בקרה מהסוג וההיקף  10יהיה בעל  קבלן הבקרה ח.  
 1,000פרוייקטים עם  5השנים האחרונות לפחות  5-הנדרשים במכרז זה, וביצע ב

 .IOנקודות 
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מערכות  5ת שנות ניסיון לפחות בהקמ 5קבלן המערכת הסולארית יהיה בעל  ט.  
 1.4]ראה גם סעיף  נדרש במכרז זהסולאריות לייצור חשמל בהיקף שווה או גדול מה

 .במפרט למערכת סולארית[
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 מיזוג אויר 00.10.3 
 

על פי חוק רשום  4מתקני מיזוג אויר סוג  170ענף רשום כקבלן בלהיות הקבלן על  א.  
 קבלנים בסיווג בלתי מוגבל. 

 
 מנהלי 4-מהנדסי ביצוע ו 4צוות העובדים השכירים בחברה של הקבלן לפחות ב ב.  

  עבודה. 
 

 מהנדסי הביצוע צריכים להיות מהנדסי חשמל או מכונות. ג.  
 

 לרשות הקבלן משרד טכני הכולל צוות של מהנדסים ושרטטים. ד.  
 

 10ברשות הקבלן מחלקת הפעלות אינטגרלית של החברה הכוללת לפחות צוות של  ה.  
 טכנאים.

 
מים במצבת כוח אדם של קבלן ומנהל הפרויקט יהיה רשו , המהנדס נהל העבודהמ ו.  

 מנהל העבודה חייב להיות בשטח לכל אורך ביצוע העבודות בשטח. המשנה.
 

ואישורי רתך  בתחום צוות ריתוך מקצועי בעל ניסיוןלצורך אישור קבלן יציג ה ז.  
 טרם כניסת הרתך לעבודה.  -מומחה כולל תעודות 

שביצע מהקומות  ריתוכיםמ 20%פחות ל הקבלן יבצע בין היתר בדיקות רנטגן ל   
בעל ניסיון  יהיהצוות הריתוך שיקבע המפקח, בדיקות אלה כלולות במחיר היחידה. 

 בתחום.
 

 לקבלן יש מערך שירות למערכות מהסוג וההיקף המבוצע בפרוייקט זה. ח.  
 
 
 

 תברואה 00.10.4 
 

 וק רשום קבלנים.על פי ח 4, תת קבוצה ג' 190רשום כקבלן בסיווג להיות  הקבלןעל  א.  
 

שנים לפחות, ועליו להוכיח שביצע לפחות  10קבלן צריך להיות בעל ניסיון מוכח של ה ב.  
השנים האחרונות, עליו  10-קומות ומעלה( ב 20פרויקטים של מבנים רבי קומות ) 5

 לצרף רשימה עם שמות ממליצים ורשימת הפרויקטים.
 

 :י המשכורת שלו( עובדים לפחותעליו להוכיח כי בחברתו )ברשימת מקבל ג.  
  

 שנים לפחות. 10מהנדס אינסטלציה וספרינקלרים בעל ניסיון של  .1ג.   
 

 שנים לפחות. 10מנהל עבודה מנוסה בעל ניסיון של  .2ג.   
 

 הנדסאי מומחה בהפעלת מערכות אינסטלציה. .3ג.   
 

 מים.מהנדס מתכנן בעל ניסיון בתכנון מכוני שאיבה להספקת  .4ג.   
 

בלו הסמכות מהיצרנים לביצוע כל הציוד יעובדים בכירים שעברו השתלמות וק .5ג.   
 במפרט, ומהווים חלק מהעבודה. והמערכות המופיעים

 

 .צנרת תעודות הסמכה לרתכיעבודות ריתוך וצנרת יבוצעו רק ע"י רתכים בעלי   .6ג.   
 

 עבודות בשטח.מנהל העבודה חייב להיות בשטח לכל אורך ביצוע ה ד.  
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 יבוי אשכ 00.10.5 
 

 שום קבלנים.יעל פי חוק ר 4, תת קבוצה ב 190רשום כקבלן בסיווג להיות קבלן העל  א.  
 

גבוהים  ניםיקבלן חייב להיות קבלן מנוסה ומאושר לעבודות ספרינקלרים בבניה ב.  
 ומות.דשנים לעבודות  5עם ניסיון מוכח של  preactionבמיוחד ובמתקני במיוחד 

 
שנים לפחות, ועליו להוכיח שביצע  10הקבלן צריך להיות בעל ניסיון מוכח של  ג.  

השנים  10 -קומות ומעלה( ב 20פרויקטים של מבנים רבי קומות ) 5לפחות 
 .האחרונות

 לצרף רשימה עם שמות ממליצים ורשימת הפרויקטים.ל הקבלן ע   
 

 קבלי המשכורת שלו( עובדים לפחות:להוכיח כי בחברתו )ברשימת מהקבלן  על ד.  
 

 שנים לפחות. 10מהנדס אינסטלציה בעל ניסיון של  .1ד.   
    
 שנים לפחות. 10מנהל עבודה מנוסה בעל ניסיון של  .2ד.   
  

 הנדסאי מומחה בהפעלת מערכות אינסטלציה. .3ד.   
 

 מהנדס מתכנן בעל ניסיון בתכנון מכוני שאיבה להספקת מים. .4ד.   
 

בלו הסמכות מהיצרנים לביצוע כל יעובדים בכירים שעברו השתלמות וק .5ד.   
 .הציוד והמערכות המופיעים במפרט, ומהווים חלק מהעבודה

 

 עבודות ריתוך וצנרת יבוצעו רק ע"י רתכים בעלי תעודות הסמכה לרתכי צנרת.  .6ד.   
 

 בשטח. נהל העבודה חייב להיות בשטח לכל אורך ביצוע העבודותמ ה.  
 
 

  תשתיות ותקשורת 00.10.6 
 

 תשתיות התקשורת יהיה בעל ניסיון בביצוע פרויקטים בתחומי התקשורת קבלן א.  
)חמישה ₪ מיליון  5פרויקטים בהיקף של  5הרלוונטיים ועליו להוכיח שביצע לפחות 

שנים האחרונות שקדמו למועד הפצת המכרז, שמקורם  10 -כל אחד, ב₪( מיליון 
 שירותים מנשוא זה. באספקת

 
עובדים בתחום תשתיות  25קבלן תשתיות התקשורת מעסיק באופן קבוע לפחות  ב.  

 התקשורת כעובדים המקבלים שכר באופן קבוע מהחברה.
 

]הגשת ההצעות  שנים רצופות עד היום 5לקבלן תשתיות התקשורת יהיה ניסיון של  ג.  
דומה )לכל פרויקט( לנדרש במכרז  באספקת והתקנת תשתיות תקשורת בהיקף למכרז[ 

 נקודות קצה אופטיות באתר. 1000-נקודות קצה נחושת ו 2000זה ובהיקף של לפחות 
 
 

 :דרישות מינ' מקבלני משנהלומיניום א 00.10.7 
 

המשנה של עבודות האלומיניום במעטפת הבניין יהיו בעלי ניסיון מוכח ומוצלח  קבלן א.  
 ן, ייצור והרכבה של מערכות דומות.כנולפחות בת( שנים 10של עשר )

רונות, הכוללים מערכות נים האחהש 3 -ימו ביהקבלן יציג ניסיון בפרויקטים שהסת   
 מע"מ. פני ל₪  10,000,000עבודות האלומיניום הינו  יקף מינימלי שלשוות ערך ועם ה

 
 רכות,לקבלן המשנה תהיה מחלקה הנדסית של המפעל בעלת יכולת של תכנון מע ב.  

 עבודה בגובה בפרויקטים שווי ערך.וצוותי עבודה בעלי ניסיון 
 

תוצרת אקסטל,  STICKו UNITIESעל הקבלן להוכיח ניסיון בביצוע מערכות מסוג  ג.  
עם מערכות הצללה חיצוניות, ניסיון  Cat Walkמערכות תלויות של  Schucoקליל או 

 ת. בהתקנת מערכות גג מפח אלומיניום תרמו אקוסטיו
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 קבלני משנה לביצוע מערכות גילוי אש, בקרת מבנה ובקרת מעברים 00.11
 
 

 :גילוי אשרכת מע 00.11.1 
 

ל מערכת מורכבת ממס' רכזות כ .מערכות גילוי מסוגים שונים מותקנות בנתב"ג
 המחוברות ביניהן ברשת תקשורת ייחודית בפרוטוקול סגור של המערכת.

גילוי אש יתקשר הקבלן הראשי עם אחת מהחברות שעובדות לפיכך לצורך ביצוע עבודות ל
 ., בהתאם להוראת מנהל החוזהגבתחום בנתב"

התשלום עבור העבודות הנ"ל יהיה על פי מחירונים קבועים של נתב"ג עם החברות הנ"ל 
הכולל בתוכו את  רווח לקבלן הראשי 12%בתוספת בהתאם לכמויות שיבוצעו בפועל ו

 סעיף ספציפי בכתב הכמויות. יועדלענין זה . ותקורות  עלויות ניהול, תיאום
 

 
 

 :בלבד SCADA - התממשקות ל -מערכת בקרת מבנה  00.11.2 
 

 בקרת מבנה חשמל א.  
מערכת בקרת המבנה יכולה להיות מבוצעת ע"י כל ספק אשר יוגדר ויאושר 

 בפרויקט. 
עקב  ",אפקוןחברת "חייבת להיות מבוצעת ע"י  SCADA -התממשקות למערכת הה

 . "אפקוןחברת "מערכת הקיימת של 
 

 קרת מיזוג אוירב ב.  
מערכת בקרת המבנה יכולה להיות מבוצעת ע"י כל ספק אשר יוגדר ויאושר 

 בפרויקט. 
עקב  ",אפקוןחברת "חייבת להיות מבוצעת ע"י  SCADA -התממשקות למערכת הה

 . "אפקוןחברת "מערכת הקיימת של 
 

עבודות התממשקות למערכת הבקרה יתקשר הקבלן הראשי עם חברת לפיכך לצורך ביצוע 
 "אפקון"  שעובדות בתחום בנתב"ג.

 התשלום עבור העבודות הנ"ל יהיה על פי מחירונים קבועים של נתב"ג עם חברת "אפקון"
רווח לקבלן הראשי הכולל בתוכו את  12%בהתאם לכמויות שיבוצעו בפועל ובתוספת 

 בכתב הכמויות. םספציפי פיםסעי יועדותקורות . לענין זה עלויות ניהול, תיאום ו
 
 

 
 מערכת בקרת מעברים: 00.11.3 
   
 ".מגאסון " של חברתבקרת מעברים  יימת מערכת המספקת את צרכיק נתב"גב  

 "מגאסוןלפיכך לצורך ביצוע עבודות בקרת מעברים יתקשר הקבלן הראשי עם חברת "
 שעובדות בתחום בנתב"ג.

בור העבודות הנ"ל יהיה על פי מחירונים קבועים של נתב"ג עם חברת התשלום ע
רווח לקבלן הראשי הכולל  12%בהתאם לכמויות שיבוצעו בפועל ובתוספת  "מגאסון"

 סעיף ספציפי בכתב הכמויות. יועד. לענין זה תיאום ותקורותבתוכו את עלויות ניהול, 
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 גורמי ביטחון ואיסור העסקת עובדים פלסטינייםאישור , , נאמן ביטחוןכניסה שיונותיר 00.12
 

  
מראש ובכתב לכל אחד מן העובדים רש"ת לקבל את אישור נציגי בטחון  הקבלן נדרש 00.12.1 

  בהתאם לדרישות גורמי הביטחון בנתב"ג.שיועסקו על ידו בביצוע העבודות, 
 קבלןהיה חייב הי -על ידי גורמי הביטחון  קבלןלא אושרה העסקתו של מי מעובדי ה  

 להעמיד תחתיו עובד אחר אשר יאושר על ידי הרשות. 
לדחייה ו/או  הקבלןמצד  לא יהווה כל עילה הקבלןיובהר כי אי מתן אישור למי מעובדי   

 עיכוב ו/או לאי ביצוע העבודות.
 

מופנית בזאת תשומת לב המציעים לכך שמאחר והעבודות נשוא לעניין סעיף זה לעיל,  00.12.2 
לא תותר מכרז זה אמורות להתבצע בשטח נמל התעופה בן גוריון, מסיבות ביטחוניות 

  העסקת עובדים פלסטיניים, אשר אינם אזרחי ישראל.
 

הקבלן יעסיק נאמן בטחון מתחילת הפרויקט ועד סיומו, אשר תפקידו יהיה לפעול מול  00.12.3 
 ראה נספח ה' לחוזה. נדרש,חטיבת הביטחון בכל 

 
 .באתרלא תותר בשום מקרה לינת העובדים  00.12.4 

 
כלשהיא ולא ישמש עילה להארכת  תשלוםלעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת  האמור 00.12.5 

 צוע.יתקופת הב
 
 
 

 מעבדה 00.13
 

 . הנדרשות הטיב בדיקות ביצוע לשם ומאושרת מוסמכת מעבדה עם יתקשר מנהל החוזה 
 

 .החומרים  טיב של וקדמותמ בדיקות :יהיו המעבדה קידיתפ א. 
 .החומרים  טיב של שוטפות בדיקות     
 .המלאכה לטיב בדיקות     
 .המפקח דרישות לפי, באתר שונות בדיקות     

 כרוכה בחוברת החומרים סוגי לכל, הבדיקות כל וריכוז סיכום 
 .עותקים  5 -ב, הקבלן ידי על שתוכן

 
 . בלבד המפקח ובאישור הקבלן י"ע באתר ותופעל תוזמן המעבדה ב. 

 
 . התקנים הוראות על עולה היא אם גם, המפקח י"ע בלעדית תקבע הבדיקות כמות ג. 

 
 .ולמפקח לקבלן במקביל יימסרו הבדיקות תוצאות כל ד. 

 
 המעבדה בדיקות עקב לעבודה להיגרם העלולים העיכובים כל את בחשבון לקחת הקבלן על ה. 

 . לתוצאותיהן ההמתנה ועקב
 .בחשבון תובאנה לא ל"הנ בגלל לפיצויים תביעות  
 .הקבלן מחשבון תקוזז ועלותן הקבלן על יחולו תקינות לא חוזרות בדיקות  

 
, מנהל החוזה מטעם המעבדה ידי על שיבצעו לבדיקות קשר וללא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי ו. 

 החומרים לכל מטעמו מעבדה ובאמצעות חשבונו על מוקדמות בדיקות לבצע חייב יהיה הקבלן
 . לאתר סופק שהחומר לפני וזאת, לאתר לספק מתכוון שהוא

 המוקדמות הבדיקות את אישר מנהל החוזהש מבלי העבודה לאתר חומר יביא לא הקבלן  
 . הקבלן מטעם המעבדה ידי על שבוצעו

 הבדיקות מחיר את לגלם הקבלן ועל, אלה בדיקות בגין כלשהי תוספת לקבלן תשולם לא  
 .היחידה במחירי
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 מודד 00.14
 

אשר יהיה אחראי בין ההיתר לתיעוד ל הקבלן להעסיק במשך כל תקופת הביצוע מודד מוסמך ע 
אשר תימסרנה  MADE ASהמבוצע בהתאם לדרישות לשכת המיפוי של רש"ת ולהכנת תוכניות 

 בסוף הפרויקט לרש"ת.
י ולהכנת תוכנית לצורך קבלת טופס מחוזכן יהיה אחראי לחתימה על טפסי ביקורת של המפקח ה 

 אכלוס.
 

הקבלן יעסיק את המודד באופן קבוע בבניית השלד וככל שיידרש במהלך הביצוע לפי הנחיות  
 המזמין.  

 

 כן ידאג לשמירת נקודות קבע לצורך מדידות במהלך הביצוע. ו מודד יחתום לפני כל יציקה ובסופה,ה 
 
 
 

 נציגי הקבלן  00.15
 

  –לאמור בחוזה בנוסף  
 

 15מהנדס אזרחי בעל רישיון בתוקף בעל וותק של מנהל פרויקט בכיר שהינו  יעסיק הקבלן א. 
 .זה חוזה לפי המבוצעות העבודות בסוג שנים

 
 10 של ניסיון העבודה בעל  משרד שנים של 10מורשה בעל וותק של  עבודה מנהל יעסיק הקבלן ב. 

 .זה חוזה לפי המבוצעות העבודות בסוג שנים
 

 שנים 10מהנדס אזרחי בעל רישיון בתוקף בעל וותק של מהנדס ביצוע שהינו   יעסיק הקבלן ג. 
 .זה חוזה לפי המבוצעות העבודות בסוג

 
 לעיל.  00.08ראה סעיף הקבלן יעסיק בקר איכות  ד. 

 
 .טעון אישור מוקדם של הרשות בעלי התפקידים הנ"ל מינוי  ה. 

 
 .לן המפורטים לעיל הינה חובת הקבלןכמות נציגי הקב ו. 
יחד עם זאת הקבלן רשאי להגדיל את . מלא שני תפקידים או יותרלאדם אחד ללא יאושר   

 כמות בעלי התפקידים בהתאם לצורך. 
 

מנהל  של אישורו בלי העבודה ביצוע ממקום בעלי התפקידים הנ"ל את  יעביר לא הקבלן ז. 
   .החוזה במשך כל תקופת הפרויקט

 
במפרט הכללי לא ישולם לקבלן  00.06גם עבור האמור בסעיף זה לרבות כל המפורט בסעיף  ח. 

 בנפרד ועלותם תחול עליו וזאת בניגוד לאמור במפרט הכללי.
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 בשטח התארגנות 00.16
 
 

 לחוזה, יבצע הקבלן כדלקמן:  9בנוסף לאמור בסעיף   
 
 

 כללי א. 
 

 לארגון , תכניתהעבודה, תוך שבוע מצו התחלת המפקח אישורחייב להגיש ל הקבלן .1  
 השטח. 

 :תכלולתכנית זו מחייבת אך ורק את הקבלן והיא    
 

, רדיוסי סיבוב עגורים, הבנייה )מיקום, גובה הנפה, משקל ציוד פירוט (א   
 וכיוב'(. מעליות זמניות, פיגומים

 

 עבודה ואחסנה של הקבלן וקבלני המשנה.  שטחי (ב   
 

מחסן, שירותים, ח. אוכל, משרדים, , העובדיםזמניים לשירותי  מבנים (ג   
 .חניות וכדומה

 

 קווי הזנה זמניים לחשמל, למים, לביוב וכו'.  סימון (ד   
 

 הקבלן והמפקח. משרד (ה   
 

 סימון תיחום ומיגון האתר ו(           
 

מה. ים וכדושלט הקבלן המבצע, כולל שמות המתכננים, הדמיה, סמל ז(   
 מטרים. 3/4השלט יהיה במידות 

 

 המאושרת לפרויקט.תנועה יישם באתר את תכנית ההקבלן  ח(   
 

 .בשטחהדרוש לביצוע וארגון מושלם של העבודה  כל (ט   
במסגרת תכניות המכרז, הוצעה תכנית ארגון אתר, אולם היא אינה  

ישור, אולם מחייבת את המזמין. התכנית תוגש לרשות שדות התעופה לא
ייתכן וחלקה לא יאושר והקבלן יצטרך לשנותה עד לקבלת אישור מלא לכל 

 הנושאים הכלולים במסגרת ארגון אתר.
 
 

ידי הקבלן ועל -על יתוחזקוהשטחים והדרכים אשר בשטח ההתארגנות והאתר  כל .2  
ומעבר של  לשימושחשבונו, במשך כל תקופת העבודה באתר, ויהיו ברמה נאותה 

 כלי הרכב השונים והעבודה בהם. סוגי
 
 

שזכות המעבר בדרכים עומדת לרשות כל גורם אחר המורשה לעבור  בזאת מוסכם .3  
או באישור המפקח, בכל  מנהל החוזהאו מטעם  המוסמכותבהם מטעם הרשויות 

 .העבודהזמן תקופת 
 העדיפות תהיה למעבר כלים תפעוליים של הנמל.             

 
 
/או ציוד בצורה שיש בה וב הקבלן לא להניח על פני השטח חומרים מתחיי כן .4

לתאם מראש  הקבלןלהפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב. על 
את  ולקבלמיקום העמדת כלים שונים, מנופים וכו', לרבות דרכי גישה ופריקה 

 אישורו של המפקח.
 
 
בכל שלב של העבודה  המפקחלהוראות הקבלן להחזיר המצב לקדמותו בהתאם  על .5

 .נוסףידרש ובכל מקרה בתום ביצוע החוזה וזאת ללא כל תשלום יש
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 גובה המנופים: .6

הקבלן נידרש להגיש מראש לאישור את תכנית העמדת מנופים באתר הכוללת בין  
הייתר: סוגי מנופים, מפרטים טכניים, אישורי תקינות ובטיחות לכול ציוד 

, מיקום מדוייק בו יעמודו מנופים ע"י נ"צ ברשת ארצית, גובה מירבי של והמפעילים
 המנופים. 

אגף מבצעים לצורך אישור המיקום והגובה יעביר הקבלן את הנתונים הנ"ל ל 
 ברש"ת ולרשות תעופה אזרחית, זאת בהתאם להנחיות שלהם בנדון. 

ל גורמי ש חדש לקבל אישורבתכנית העבודה יחייב את הקבלן כל שינוי  
 הרשות, רת"א וכו'.

 
 

 
 שטחיםוהפרדת  גידור ב. 

 

הפרדת שטח העבודה שבאחריותו, תיחום שטחי העבודה ושערים לגידור  יבצע הקבלן
 שלבי העבודה.  כלוההתארגנות במהלך 

 
 2.5הגידור הקבוע יבוצע ע"י גדר בגובה של , המצורפת לחוזהיהיה בהתאם לתוכנית הגידור 

כבת ממערכת צינורות ו/או פרופילים אחרים מבוטנים בגושי בטון על פני המורמינימום, מ' 
וחדשים במלוא כחול לבן לשרוגין צבועים פח גלי כדוגמת איסכורית  הקרקע עם כיסוי

 היקפו. הקבלן יתקין בגדר הנ"ל שערי כניסה.
 

תוח לפ אין. וחט' הביטחון ר הקבוע ייעשה ע"י הקבלן ויוגש לאישור המפקחודיתכנון הג
-פתחים בתוך האספלט הקיים עבור העמודים, העיגון יבוצע ע"י גושי בטון טרומיים על

 קרקעיים. בגדר שערים לפי המסומן בתכנית.
 

רסי" או מחסומי בטון "קוניים", יבוצע לתיחום שטחי 'מסוג חסימות "ניו ג נייד גידור  
, תכניות ביצוע החוזה להנחיות מנהלהכבישים, הגידור הנייד יוצב בהתאם  בצדהעבודה 

 העבודה. שטחיהנחיות המפקח ויאושר במסגרת התכנית לארגון ו
 

בגין הגידור הנייד לא תשולם לקבלן כל תמורה שהיא ועליו לכלול עלותה במחירי  היחידה  
 השונים שבכתב הכמויות.

 
 
 

 ת ויעם רשו חפירות תיאום 00.17
 
 

שלם לגורמים עבור התיאום והפיקוח ית, בצע את התיאום בכל הנוגע לחפירויהקבלן  א. 
 .לבצע את החפירות באתר בהתאם לחוקשניתן מנת -לשלים את כל הפעילויות עיו

 
 היתר חפירה, הודעה לרשויות, לבזק וכדו' הינם באחריות הקבלן ועל חשבונו. ב. 

 



 
 

 21 [מוקדמות – 00המיוחד ]פרק  המפרטמבנה משרדים רש"ת / 

 
 

 וגורמים אחרים רשויותעם  תאום 00.18
  

 
 / צוע העבודות הכלולות במכרזיעם ב אחתת ובעונה כי בע הקבלן לקחת בחשבון על 00.18.1 

תבוצענה עבודות ע"י  ,העבודותחוזה זה, בשטחים הגובלים איתם ו/או בתוך שטחי 
 גורמים אחרים. 

כובים והפרעות לעבודתם. יולמנוע ע אלהעל הקבלן לתאם ולשתף פעולה עם גורמים   
 תשלום כלשהיא. בתוספתתוף הפעולה הנ"ל לא יזכה את הקבלן יהתאום וש

 
 

לפני אך עליו לוודא  כחלק ממסמכי הפרויקטהקבלן יקבל תכניות מהמערכות הקיימות  00.18.2 
 ןמערכות, בין אם ההמיקום לחוזה, את  7.3בנוסף לאמור בסעיף  ,תחילת הביצוע

 .מסומנות בתכניות ובין אם לא
קבלן משנה  בעזרתיות איתור ומיפוי תשת על חשבונו לפני התחלת החפירות הקבלן יבצע  

 ומקלט משדרבהתאם לצורך )לדוגמא:  יעודים מכשיריםתוך שימוש ב בתחוםתמחה מה
 .('מתכתיות וכו אל תשתיות לאיתור , רדאראלקטרומגנטיים שדות

של הגורם המתאים האחראי  ,על חשבונו השגחהלתאם ולהזמין  כמו כן הקבלן אחראי  
 :כדוגמתלמערכת, 

 
 החשמל עבודות א.  
 ימים לפני עבודה בקרבת 3יזמין על חשבונו השגחה מטעם רש"ת, לפחות  הקבלן   

 בנוכחות מפקח של רש"ת. רקכבלים ועמודי חשמל. העבודה תבוצע 
   
 בזק ב.  
 ויוימים לפני עבודה ליד ק 3יזמין, על חשבונו, השגחה מטעם רש"ת, לפחות  הקבלן    

 נוכחות מפקח של רש"ת.רק ב תבוצעתקשורת תת קרקעיים. העבודה 
 הגשת תוכניות לחברת בזק ואישור לפני הביצוע באחריות הקבלן.    
 

 הביטחון.  חטיבת  ג.  
 

 "ת.רשאחזקה של  גורמי ד.  
 

 .שנדרשים וכן גורמים נוספים כפי יסטטוטור גורמים ה.  
 
 

 וונטיים.ויות במועד מהגורמים הרלבאחריות הקבלן לקבל היתרי חפירה והתחבר 00.18.3 
  
 

 ם הרשויות הנוגעות בדבר ולקבל אתע עבודתוהקבלן יתאם את מהלכי  ,כן כמו 00.18.4 
וזאת לצורך הובלת  ,, ומע"צ וכו'המשטרהאום עם י, לרבות התןואישור ןהנחיותיה

דרש(, הסדרי תנועה שנדרשים יאלמנטים גדולים ומיוחדים לרבות לווי המשטרה )אם י
 הכל כפי שיידרש. 

 
 

ולא  קבלןהיחידה הנקובים בהצעתו של ה במחיריכל ההוצאות שיידרשו ייראו ככלולות  00.18.5 
 .בנפרד ןישולם עבור

 
 דיקות:ב 00.18.6 
רשו על ידי וטופס איכלוס, או בדיקות שייד 4כל הבדיקות הדרושות לצורך קבלת טופס   

ים השונים שבכתב , ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו, כלול במחירי הסעיפרשויות כלשהן
 הכמויות.  
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 לתנועת כלי רכב וטיס הפרעות מניעת 00.19

 

אשר צוינו בתכניות  הזהירותינקוט על חשבונו בכל אמצעי  הקבלן בחוזה, 10.7בנוסף לאמור בסעיף  
ע"י גידור, סימון, שילוט,  הסוגיםונוספים למניעת הפרעות ותקלות לתנועות כלי רכב וטיס מכל 

קבועים להכוונת התנועה ו/או אנשי  עובדיםת פנסים מהבהבים בשעות הלילה והצבת תימרור, קביע
 הרשות ולשביעות רצונה. שתקבעתצפית עם רכב וכיו"ב לפי המקובל במע"צ וכפי 

 

גם באמצעים שיבטיחו את יציבות כל  הקבלןינקוט  המבוצעות בקרבת תנועת מטוסים בעבודות 
 . כל האמור לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.מטוסיםהמתקנים המוזכרים לעיל בפני הדף 

 
 
 

 

 לפעילות נמל התעופה הפרעות מניעת 00.20
 

בצורה שתבטיח כי פעילות הנמל, במיוחד שימוש  להתבצעהקבלן לקחת בחשבון שהעבודה חייבת  על 
 אחרים לא יופרעו כלל. מבצעייםבמסלולים, ברחבות ובשטחים 

 

)נוהלי קבע או נוהלים והוראות מיוחדים לצרכי  הנמלאחר הוראת מנהל  הקבלן למלא בדייקנות על 
להלן "הוראות"(, בדבר צירי תנועה סימון גבולות אתר העבודה ביום ובלילה  ,העבודה שלפי חוזה זה

, רכב וחומרים, סידורי תאורה, מיקום מתקני ייצור, משמעת שעות עבודה, סוגי ציודכנדרש, ריכוזי 
ותרים )לרבות התקנים המיוחדים שידרשו עליהם(, שעות וימי העבודה המותרים, המ והרכבהציוד 
 בטיחות וכד'. סידורי

 

  הבאים: התנאיםיתחיל בעבודה רק לאחר שנתמלאו  הקבלן 
 
 

מכירים את  ,משנה המועסקים על ידו קבלנילרבות  ,ספקיו על עובדיהםו שעובדיו וידא .א 
 .אחריהןההוראות ומסוגלים למלא 

 

  .ההוראותאת כל הסידורים הדרושים להבטחת מילוי  עשה .ב 
 

 כלשהיא ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע. תשלוםלעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת  אמורה 
 
 
 

 טיסהבטיחות  הוראות 00.21
 

  החוזה, תחולנה הוראות הבאות: שלומבלי לפגוע באמור בסעיפים האחרים  בנוסף 
 

למסלולים פעילים להמראה, נחיתה והסעה  בסמיכותשאזור העבודה נמצא מוזהר  הקבלן .א 
נתנה ישל מסמך זה וכן הוראות אחרות שת האמורותשל כלי טיס ומילוי אחר כל ההוראות 

ן תנועה וסדר בשטח המבצעי, הם ילענ ונהליםע"י מנהלת הנמל והמפקח, לרבות כללים 
  עלולה לסכן כלי טיס וחיי אדם. יללעתנאי הכרחי בחוזה זה. אי עמידה בכל האמור 

 

כי לא נותרו בשטח העבודות  עבודהמתחייב לוודא לקראת סיומו של כל יום  הקבלן .ב 
ו/או  נציג הרשותשתידרש ע"י  עבודהמכשולים העלולים לסכן את פעילות הנמל ויבצע כל 

 המפקח כדי למלא תנאי זה. 
  אישית וודא ביצוע הוראה זו.היומי שהוא  העבודהמנהל העבודה יאשר ביומן   

 

צוע יראות עיניהם בלבד, את סדרי הב לפיהנמל ו/או המפקח יהיו רשאים להכתיב  מנהל .ג 
 .העבודהוסדרי העדיפות בכל אחד משטחי 

 
 
 

 
  

 סלילה קיימים שטחיעל  הגנה 00.22
 

בטון, מצע, או  פני שטחי סלילה קיימים מאספלט, עלתורשה לקבלן תנועת רכב או ציוד מכני  באם 
הציוד חייבים להיות מצוידים בגלגלים פניאומטיים בלבד.  אוצורת דרך לכל צורך שהוא, כלי הרכב 

 סלילה קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצון המפקח.  לשטחיגם כך, כל נזק שיגרם 
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 זהירות אמצעי 00.23
 

, על חשבונו, בכל אמצעי הקבלןינקוט  כי החוזה,מפרטים, בנספחים ובמסמלאמור ב בנוסף
  הזהירות דלהלן:

 

הפירוק  ההריסה, לצרכיביחס לכלים בהם ישתמש  והמפקח ת"נציג רשאת אישור  יקבלקבלן ה א.
  .שהואקרקעיים מכל סוג -פירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תתוהח

 

 יוד אלקטרוני מיוחד המיועד לכך.כולל צ ,קבלן ישתמש בכל האמצעים לגילוי מערכות תת"קה ב.
 

עבודה כלשהיא, אלא לאחר שנתקבל  תבוצעבהם נמצאים מתקני חשמל וכבלים לא  במקומות ג.
  .הוראותיות ולפי "רששור לבצעה מטעם נציג מוסמך מטעם יא

 

 אחרים בהתאם להוראות כל דין. אויתקין שלטי אזהרה כנדרש "כאן בונים"  הקבלן ד.
 

 בביצוע לפי הוראות המפקח. המערכותבשילוט זמני את כל קווי  יסמן קבלןה ה.
 

 .ש, יתקין הקבלן מעקות "ניו ג'רסי" עם פנסים מהבהביםשיידר מקום כלב ו.
 

על הקבלן לעמוד בכל התנאים ולקיים ההוראות המופיעות בנספחי החוזה, בין היתר נספחי  ז.
 איכות הסביבה ובניה ירוקה.

 
 

 קיימים  מבנים ומתקנים 00.24
 

מותקן  ולציודקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים, מסלולים, כבישים ומתקנים קיימים, ה 00.24.1 
מביצוע  כתוצאהבאזור בו תבוצע העבודה ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם להם 

גילוי  עםקרקעיים. -העבודה, לרבות התחברות למבנים ו/או מתקנים עיליים ו/או תת
 מיםלמהלך החופשי של עבודת הקבלן )לרבות צינורות חשמל, תקשורת,  מתקן המפריע

 .בווביוב וכד'(, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול 
 

קרקעיים העלולים -ברר מראש אצל המפקח את מיקומם של מתקנים על ותתי הקבלן 00.24.2 
 מהלך עבודתו.  כדילהיפגע תוך 

 
קרקעיות -המערכות העל והתת תלבדיק מהאחריות הקבלן אינו פוטר את מור לעילכל הא 00.24.3 

גישוש באופן ידני או בעזרת כלים, חפירה,  עבודותהקיימות, וביצוע כל העבודות, לרבות 
-תתחציבה, בטונים וכו', תוך נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה במערכות ובמתקנים 

 .השונותום פיקוח של הרשויות קרקעיים ועיליים, לרבות הזמנת ותיא
 

בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם למבנה  מצהיר הקבלן 00.24.4 
על חשבונו, לשביעות רצון המפקח, ולשאת בכל ההוצאות, הן  לתקנםולמתקנים, ומתחייב 

/או כתוצאה מהנזק הנ"ל. פסיקת המפקח לגבי ההוצאות ו שנגרמוהישירות והן העקיפות, 
  בגין הנזקים שייגרמו, הינה סופית. הקבלןהפיצויים שיחויב בהם 

 
, על חשבונו, על מבנים, מתקנים קיימים, מסלולים, כבישים ותעלות קיימות יגן קבלןה 00.24.5 

או אמצעי הגנה מתאימים אחרים, לפי הוראת המפקח, מפני כל נזק עקב  זמניותבתמיכות 
ות אבק ופסולת, ויהיה אחראי להמשך הפעולה התקינה לפי חוזה זה לרב עבודותביצוע 

  /או המתקנים.ושל המבנים 
 

מתקנים קיימים, שימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגלויים,  לגילוי חפירות 00.24.6 
חפירות מקומיות בידיים, תיאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל  לרבותאיסוף מידע 

מותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום של לקיוםהוצאה אחרת הנדרשת 
 .נוסף

 
 כל האמור בסעיף זה כלול בהצעת הקבלן, ולא תשולם לקבלן כל תוספת בגין האמור. 00.24.7 
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 גישה דרכי 00.25
 

  רש"ת.שה לאתר עפ"י הנחיות הביטחון של דרכי גי 
 .על ידולהן ן מיד כל נזק שיגרם ולתקבמצב נקי  ןלתחזק ,מתחייב לשמור על דרכי הגישה הקבלן 
  למלא בין היתר גם את הדרישות הבאות: עליוהקבלן לקחת בחשבון שבנוסף לאמור לעיל  לע 

 

העבודה של ספקי החומרים והעבודות  רכביאת כל הסידורים לכניסת  מראש בחשבון קחתל א. 
  .העבודותהשונות שישמשו אותו לביצוע 

 

בנוהלי הנסיעה  פעמיתאפילו לכניסה חד ספקים ומבצעי עבודה ם, לידע את כל הנהגי לדאוג ב. 
בנתב"ג ע"י נאמן ביטחון מטעם  עפ"י הנחיות בטיחות ,לרבות לווי רכבים, ויריובתחום הא
 הקבלן. 

 

עם מרכז התאום של הנמל, של נתיבים  בתאוםנסיעות מיותרות של הרכבים ע"י קביעה  למנוע ג. 
  ברור בשטח. באופןם אלה וסימונם מיוחדים חד משמעיים לרכבי

 

 לרכבים אלה וסימונם באופן ברור בשטח. ושילוטיכלול במידת הצורך צביעת נתיבים  סימוןה 
ווני הנסיעה לאתר מסוים בציון שם יהמראה כ ושילוטיכלול במידת הצורך צביעת נתיבים  סימוןה

  .הקבלן
 
 ,התיאומים הנדרשיםו ליהם, הסימוניםע והממוניםהאמור בסעיף זה, כולל הדרכת הנהגים  לכ

יחידה המופיעים בכתב הכמויות ככלולות גם ביצוע ה במחירייבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ורואים 
 .זו עבודה

 
 

 וחשמל מים 00.26
 

 . להתחבר הקבלן יידרש ןאליהוחשמל  מים תונקוד לקבלן תספק ת"רש 
 . כלשהי מים לספיקת או/ו מים של רציפה לאספקה מתחייבת אינה ת"רש כי יובהר 
 המערכת תחזוקת לצורך לעת מעת תופסקו/או החשמל  המים שאספקת בחשבון לקחת הקבלן על 
ובאמצעים מתאימים  מים מיכליות באמצעות בהתאם לכך להתארגן הקבלן ועל, תקלות בשל או/ו

 .להפסקות חשמל
 / המים באספקת שיבושים בגין ז"לו הארכת תוכר ולא כלשהי כספית תוספת לקבלן תשולם לא 

 ובגין הפסקות חשמל. מים הפסקות
  
 של מים וחשמל הדרושים לעבודתו.  להספקההקבלן לקחת בחשבון שעליו לדאוג על  
  הדבר לפי התנאים הבאים: ייעשהבמידה והרשות תרשה להשתמש ברשתות הקיימות,  

 

  תנאים שיקבעו לה על ידה.ה ולפיעשנה במקומות שיקבעו ע"י הרשות ית ההתחברויות .א
 

צוע יב םבתוושל הסרתם , התקנת מונה, כבילה התקנת התחברויותבגין ההוצאות  כל .ב
 .בלבדהעבודה )והחזרת המצב לקדמותו( תחולנה על הקבלן 

 

מודגש כי על הקבלן לקחת בחשבון כי חציות כבישים לצורך אספקת מים וחשמל תהיינה  ג.
 לכבישים.ע"י קידוחים אופקיים מתחת 

 

סדורים לעל חשבונו דאוג ליהיה , על הקבלן במקרה של הפסקה באספקת מים ו/או חשמל .ד
  .עצמיתמתאימים להספקה 

 

המקובלים ברשות לפי קריאה  לתעריפיםצריכת החשמל והמים ישלם הקבלן בהתאם  עבור .ה
  .חשבונובשעונים, שיותקנו על ידו ועל 

 

, בהתאם לתקנות המחייבות על פי חוק יהיווצעו ע"י הקבלן מתקני החשמל הזמניים שיב כל .ו
 ".מוסמך בודקויבדקו לתקינות ע"י " ויבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך

הקבלן יגיש תכנית חשמל זמני למזמין לאישור עקרוני על מנת לוודא שהאתר מרושת  
 במערכת תקנית ומתאימה לצורך ביצוע המבנה. 

 נית העבודה ויבוצעו ללא תוספת תשלום.כל הערות המזמין יוכנסו לתכ 
ציפות תפקודית בכל תשתיות הקבלן שיש ריוודא  במסגרת ההתחברויות והעבודות השונות 

 האזור.
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 למפקח משרד 00.27
 

 נהלת הפרויקט מטעם המזמין.יומ המפקחיקים באתר העבודה מבנה זמני עבור  הקבלן 
  
 משתתפים וכן  15-קיום ישיבות עם כ שיאפשרבציוד מ"ר וירוהט  40יהיה בשטח של  המבנה א. 

 .ושירותיםמטבחון  הכולל  ,מ"ר 15-בגודל של כ למפקח נוסף חדר
 

 .ואינטרנט סידורי תברואה ,חשמלתהיה הספקה סדירה של מים זורמים,  יםלמבנ ב. 
 

 יקבעו ע"י המפקח. העבודהבנו המבנים ומיקומם באתר ימהם י החומרים ג. 
 

 כ"ס כל אחד. 2.5של  מינימלימזגנים מפוצלים בהספק  2יותקנו  יםבמבנ ד. 
 

 המפקח. הנחיותיצויד בריהוט ובציוד משרדי לפי  יםהמבנ ה. 
עם פידר, בהתאם לבחירת  3A יר רגיל, מכונת צילוםייצויד במכשיר פקסימיליה עם נ המבנה  

 officeוכנות הבאות:+ מדפסת צבעונית, עם כל הציוד הדרוש, כולל הת ניידהמפקח, מחשב 

xp, סופר תקציב, , WINDOWS XP, MS. PROJECT,רמדור.ו בנארית 
  לאינטרנט לרבות כל הדרוש לחיבור המערכת ADSLכמו כן, המחשב יחובר בחיבור מהיר    

 הממוחשבת של הפרויקט.
 

הקבלן יקבל אישור כניסה למערכת התכניות הממוחשבת ויעבוד בה לפי הנחיות באם  ו. 
 עבור הקבלן תשולם על ידי הקבלן. העלות להתחברות למערכת ולשימוש בה מין.המז

 

 לפי הנחיית המזמין. -רמדור שת של בנארית והקבלן יעבוד בתכנת ר ז. 
 

וי טלפון כמפורט: קו חוץ אחד לטלפון וק חשבונויתקין לשימוש הפיקוח ויחזיק על  הקבלן ח. 
 .+ טלפון סלולרי "בזק" כולל תקשורת פנים

 

הקבלן יספק באופן שוטף נייר לפקס, למדפסת ולצילום וכן יספק ראשי דיו צבעוניים  ט. 
 בהתאם לצורך ויספק ציוד משרדי ככל שיידרש.

 

 מיד עם צו התחלת העבודה. בסעיףרותים וכל הנדרש י, השיםיציב את המבנ הקבלן י. 
 

 ה על מתקניו.יומי במבנ יוםקיון ייבצע שמירה, אחזקה שוטפת ונ הקבלן יא. 
 

השטח  חזרתכולל הם מהאתר, סלקיו העבודהיפרק את המבנים הזמניים עם גמר  הקבלן יב. 
 לקדמותו. 

 

 .הקבלןכל החומרים יהיו רכוש של  יג. 
 

כאמור לעיל, תכולתם ואחזקתם השוטפת,  המבניםישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת  אל יד. 
, ןוהשימוש של הטלפונים והפלאפו ואחזקהצאות לעיל. כל ההו כאמורתים הנוספים וריהש

 הכמויות. בכתבכלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים 
 

יוצג מבנה או חדר עבור הדוגמאות שיאושרו בפרויקט והוא יהיה  -במסגרת המבנים  טו. 
 באחריותו של המפקח.

 
 

 מי גשמים הצטברות מניעת 00.28
 

בכל האמצעים דרושים כדי למנוע  ,לנקוט, על חשבונו הקבלןא, על ביצוע העבודות מכל סוג שהו בזמן 
להרחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו  כדיהצטברות מי גשמים בשטח העבודה 

 המוקדם של המפקח. 
תיעשה בכל האמצעים כולל תעלות זמניות ו/או הערמת סוללות ו/או שאיבה  הגשמיםהרחקת מי  

 '.וכד
האמצעים הדרושים שקבלו את אשורו המוקדם של  בכלם לעבודות, גם אם הקבלן נקט נזק שייגר כל 

 להוראות המפקח. בהתאםיתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו  -המפקח 
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  שלטים 00.29
 

 
, דין כל, יכין ויקבע במקום המבנה, על חשבונו, לרבות האחריות לרישום על פי יתכנן קבלןה א.

את  ,בנוסף לפרטי הקבלן ומנהל העבודה ים, הכוללכ"א מ' 4X5במידות של  יםשלטשני 
 בדף רשימת היועצים.  כמפורטרשימת כל היועצים 

 . מגולבנת פלדה קונסטרוקציהמ"מ ע"ג  2 מפח בעובי יםעשוי ויהי יםהשלט 
 מ', ולוגו של רשות שדות התעופה. 1.5X3הדמיה של המבנה במידות  ויכלל יםהשלט 

 
ו/או  מסיםכאמור, לרבות כל תשלומי  םוקביעת יםות בהכנת השלטהקשור ההוצאות כל ב.

 , יחולו על הקבלן. יםהיטלים הקשורים בשלט
המבצע, לרבות שמו של מנהל העבודה  הראשיהקבלן  / באותם שלטים יירשם שם החברה 

 .היממהומספר הטלפון שבו ניתן להשיגו בכל שעות 
 
יגיש לאישור המפקח תכנית של השלטים והצבתם  ידי קבלן שילוט, אשר-על יבוצעו השלטים ג.

 הביצוע. תחילתלפני 
 
טרם ביצוע השלט יעביר הקבלן את התכנון לאישור המזמין ויישם את כל ההנחיות בשלט  ד.

 שיבוצע.
 
כפי  במקומותבנפרד עבור העתקת שלטים במידה ותידרש. השלטים ייקבעו  ישולם לא ה.

 .הביצועל תקופת שיורה המפקח ויהיו יציבים למשך כ
 
יתוכננו ע"י מהנדס רשוי בהתאם לדרישות חוק ותקנות  םוביסוס יםהשלט יתיקונסטרוקצ ו.

  .האתרהתכנון והבניה ותנאי 
 
, לספק ולהתקין שלטי בטיחות [על חשבונו, כלול במחירי היחידה השונים]הקבלן אחראי  ז.

וט עם מספור כל הציוד שלטי זיהוי על ארונות המערכות השונות ושיל, לטי אזהרהש
, מעליות, משאבות UPSוהמערכות במבנה )ציוד מיזוג אויר, לוחות חשמל, גנרטור, מערכת 

 וכו'(, הכל לפי הנחיות נציגי המזמין.   
 
 
 

 

 קיימיםעל גבהים  ערעור 00.30
 

טרם בהקבלן יבדוק תכניות אלו  .החוזה תוכניות הכוללות מידות מבנה ונקודות גובה במסמכי נכללו
 .חל בביצוע העבודהי

לא ערער על הגבהים והמידות הניתנות בתוכניות בטרם  אךלא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה 
 ידי הקבלן.-האמורות כמאושרות על התוכניותהחל בעבודות במבנה, יראו את 
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 בטיחות הוראות 00.31
 
 

ים לבטיחות, בטיחות אש ועל אחראי לשמירה על כל חוקי המדינה המתייחס יהיה הקבלן .א 
ומקובלים לגבי עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם, לרבות עובדי  בטוחיםנהלי עבודה 
 אחרים הקשורים בעבודות הכלולות בחוזה זה. ואנשיםנמל התעופה 

באחריות מוחלטת להבטחת הבטיחות בעבודה על פי תקנות הבטיחות בעבודה  שאיי הקבלן  
 וכן כל עדכון בהן ועל פי כל דין. 1988תשמ"ח (, הבניה)עבודות 

 

על הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך בגין  1988בדבר עבודות בנייה  לתקנות בהתאם .ב 
במסגרת חוזה זה. הקבלן יודיע על כך במכתב רשום למפקח האזורי של  המבוצעותהעבודות 
 . העבודהמשרד 

ושר על ידי המפקח המחוזי של משרד לא תורשה העסקת מנהל עבודה ללא כתב מנוי מא  
 כנדרש.  העבודה

 

 וכו' באתר הבנייה.  תאונותרשמנה יהקבלן להחזיק פנקס כללי בו ת על .ג  
להכין בחוזה זה וכן  הכלולותעל הקבלן להודיע למשרד העבודה על התחלת ביצוע העבודות   

 .כחוקאת השילוט המתאים והנדרש ולהתקין 
 

 של התקנות(.  77העבודה )סעיף  מנהלצענה תחת הנהלתו הישירה של הריסה תבו עבודות .ד 
ומשקפי מגן לפי , נעלי בטחון מגןעל הקבלן לצייד את העובדים בעבודות הריסה בכובעי   

 (.התקנותשל  80הצורך )סעיף 
 

שימוש בהם )סולמות, פטישים, איזמלים  ויוודאיספק לעובדיו כלי עבודה תקינים  הקבלן .ה 
, חיתוך, סיתות, שבירת בטון וכו'(, חגורות ריתוךכובעי מגן, משקפי מגן )בעבודות  וכו'(,

 .הצורךהכל לפי  -בטיחות )לעבודה בגובה( 
 

 הציוד שבו ישתמש הקבלן יהיה במצב תקין.  כל .ו 
יר, המנופים וכלי הרמה אחרים יהיו עם תעודות בדיקה תקפות של בודקים והאו קולטי  

 . מוסמכים
מוסמכים,  עגורנאיםד יופעל על ידי העובדים המוסמכים לכך, דהיינו: המנופים על ידי הציו  

 '.וכושיונות נהיגה מתאימים יהטרקטורים, המלגזות וכו' על ידי בעלי ר
 עבורם. מושביסעו אנשים בכלים אלה אלא אם סודר  לא  

 

 ה או בניה. בהם יבצע עבודות הריס באזוריםחייב לדאוג לניתוק החשמל  הקבלן .ז 
 כוחו.-המפקח לידי מהנדס נתב"ג או באי באמצעותעביר יאת הדרישה לניתוק החשמל   

 

 י חשמלאי מוסמך. "לא נבדק קודם לכן עשלא יחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי שלו  הקבלן .ח  
ידי האחראי לחשמל בנמל התעופה -לו על הניתנותכמו כן, על הקבלן לשמור על כל ההוראות   

 .המפקחא כוחו באמצעות או ב
 

פתוחה כלשהי, לרבות עישון.  באשנמל התעופה חל איסור חמור לגבי השימוש  בתחום .ט 
, אלא אם נדרש הדבר אחרותהקבלן לא ישתמש באש גלויה לריתוך, חיתוך, ועבודות 
ובתאום עם מחלקת  נציג הרשותבמפורש בתכניות ונתקבלה מראש רשות מפורשת לכך מאת 

 ביצוע העבודה ואופן ביצועה.  לגביקות בשדה, למניעת דל
 משנה מטעמו ועובדיהם.  קבלניהקבלן ימסור הוראות מתאימות בנושא זה לכל עובדיו,   
 להצמידבאחריות הקבלן ועל חשבונו, ובהאם להנחיות שהתקבלו, בלי לפגוע באמור לעיל   

  :הבאותדות כבאי, לרבות ציוד נדרש, שיהיה נוכח למשך כל זמן ביצוע העבו
 

 .דיסקמתכות באמצעות  חיתוך (1  
 

 אוטוגני. ריתוך (2  
 

 חשמלי. ריתוך (3  
 

 .שוניםכל מקור אש לצרכים  הדלקת (4  
 

 .אשפעולה היוצרת גיצים והולכת  כל (5  
 

 גורמי הכבאות בנתב"ג. "יהקבלן יהיה איש מקצוע אשר ימונה ע קישיעס הכבאי  
שעות טרם  72דת הכיבוי בנתב"ג הזמנת כבאי כנדרש לפחות עם מנהל יחי יתאםהקבלן   

 .העבודהביצוע 
 ש"ח לש"ע. 80-כבאי כ שלש"ע  מחיר  
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המפקח ולקבלת הוראותיו לגבי אופי  אישורלא יתחיל בביצוע חפירות עד לאחר  הקבלן .י  
 ומהלכי ביצוע החפירות. 

החפירה, היכן תונח פסולת העפר,  "ת להורות כיצד יבוצעו עבודותרשכמו כן הרשות בידי   
 הפסולת וכיו"ב. הערמתהגובה המקסימלי של 

 

תחייב  ,במקרה והמפקח אינו נוכח גם ,יועץ הבטיחות או אחראי הבטיחות בנתב"ג הוראת .יא 
 .המידיאת הקבלן לביצועה 

ידווח הקבלן על כך למפקח, הוראות אחראי הבטיחות ויועץ הבטיחות  - ביצועה לאחר  
 בכתב ובחתימתם. מקרהתנה בכל תינ

 
 ידי גורמי הבטיחות למיניהם.-על שיידרשוישולם כל תשלום עבור ביצוע הגנות כלשהן  לא .יב 

 
-בהעסקת שומר במשך כל תקופת עבודתו באתר )העסקת שומר המועסק על מחויב הקבלן .יג 

 .הקבלןן הכל על חשבו -ידי רשות שדות התעופה( -מאושרת על תהיהידי חברת שמירה 
 

 ה. הקבלן יודיעבמסגרת חוזה ז המבוצעותבגין העבודות הקבלן ימנה מטעמו ממונה בטיחות  יד. 
למנהל החוזה ויקבל את אישורו להעסקת ממונה הבטיחות. ממונה הבטיחות על כך במכתב 

מטעם הקבלן יבקר באתר העבודות בהתאם לצורך, בהתאם להנחיות מנהל החוזה ולפחות 
ביקור יעביר ממונה הבטיחות דו"ח ביקור הכולל התיחסות לדו"ח כל בתום  פעם בשבוע. 

 קודם ולעבודות המתוכננות לשבוע הבא.
 
 
 

 המבוצעעל  הגנה 00.32
 

בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמלאכות בפני השפעות  יאחז הקבלן א. 
 מכניות. ופגיעותאקלימיות 

 

, לוחות אלומיניום נגרות,ים מורכבים בבנייה, כגון: רצפות בטון, יבטיח הגנה על מוצרהקבלן  ב. 
בכל האמצעים  וינקוטחשמל, מערכות לסוגיהן, קבועות, פחי ציפוי, שילוט, אלקטרוניקה וכו' 

לדרישות  בהתאםהאחרים לשמירה על כל המלאכות ועל המוצרים עד לסיום העבודה, וזאת 
 בהתאם -חומר, מוצר או מלאכה מסוימת  עדר דרישות כאלו במפרט לגבייהמפרט. בה

 .המפקחלפרקטיקה המקצועית המקובלת, אך בכפיפות להוראות 
 

ההגנה על המבוצע תהיה על חשבון הקבלן ובאחריותו ותהיה כלולה במחירי היחידה של  ג. 
 הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.

 
 
  

 המצב לקדמותו והחזרת ועודפי עפר פסולת סילוק 00.33
 

אחר שאין בו שימוש במבנה, לרבות עודפי חפירה יסולקו אל מחוץ לשטח  חומרכל ו סולתפ א. 
 הרשויות והגורמים השונים. "י שפיכה מאושרים ע מקומותהנמל, אל 

 

 באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן,  םהינהשגת ההיתרים וסילוק חומר זה  ב. 
 

אתר מורשה לפינוי פסולת לצורך פינוי טרם תחילת העבודות הקבלן נדרש להתקשר עם  ג. 
פסולת בניה ועודפי עפר בכמות התואמת את גודל המבנה בהתאם לחוק. הסכם ההתקשרות 

 הנ"ל יועבר לרש"ת ולועדה המחוזית כחלק מתנאי טופס איכלוס.  
 

על הקבלן לקחת בחשבון במחירי היחידה השונים, העברת חומרי פסולת ועודפי חפירה   ד. 
 בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. חזור ילמ

 

עודות משלוח מקוריות לאתרי פסולת המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה, יימסרו ת ה. 
 למפקח וישמשו לצורך קבלת טופס אכלוס.   

 

מו כן הקבלן אחראי על חשבונו להחזיר את המצב באזורי המבנה ובתחומי ההתארגנות כ ו. 
 שלו למצבם הקודם.
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סילוק פסולת ועודפי עפר  . כל העלויות בגיןלא ישולם בנפרדבור כל האמור בסעיף זה בע ז. 
  .הינם חלק ממחירי היחידה השונים  והחזרת המצב לקדמותו

 
 

 

 הכבאותמערכות בהתאם לדרישת שירותי  התקנת אישור 00.34
 

 .מסור למפקח אישורי שירותי הכבאות למערכות השונותעל הקבלן ל .א
 

הינה תנאי מוקדם לקבלת  הנדרשיםהיר כי הוא יודע שהספקת האישורים מצ הקבלן ב.
 העבודה ע"י המפקח.

 

כל העבודות שיבוצעו בהתאם לדרישות כיבוי אש יבוצעו רק באמצעות קבלני משנה בעלי  ג.
 הסמכה מתאימה.

 
 
 

 
 

 ותיקונים בדק 00.35
 

 ת בעדכונים החדשים.התקופה המצוינת בחוק מכר דירו–" הבדק תקופת" החוזה לצורך א.
 

 השלמת העבודה בהתאם לחוזה.  תעודתמניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן  ב.
 

 תקופת הבדק הכללית  הינה שלוש שנים. ג.
 

 שנים. 3תקופת הבדק לעבודות אלומיניום הינה  ד.
 

 .מם, כולל לגגות האלומיניום כמכלול ולאיטושנים 8ה תקופת הבדק לעבודות איטום הינ ה.
 

במפרט מערכת  5.2פרק שנים ]ראה  5תקופת הבדק והאחריות על המערכת הסולארית תהיה  ו.
 .סולארית[

 

 תר התקופות תהיינה לפי חוק המכר.י ז.
 

 מתום תקופת הבדק תתחיל תקופת האחריות. ח.
 
 
 

 דו"ח אקוסטיקה ונספח איכות הסביבה ובניה ירוקה ,דו"ח קרקע 00.36
 

ים כנספחים למפרטים המיוחדים, וכל האמור בהם מחייב את הקבלן וכלול הדוחות הללו מצורפ 
 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 
 
 

 בניה ירוקה 00.37
 

 בד בפרויקט עם יועץ בניה ירוקה.מזמין עוה א. 
 

הקבלן יבצע את כל ההנחיות של המזמין בנושא לפי המופיע במפרט הטכני ולפי הנחיות  ב. 
 .ממחירי היחידהכחלק כל זאת ללא תמורה ו -ת לעת שיינתנו מע

 

בהתאם להנחיות היועץ  כוש חומרים ויבצע את כלל העבודות,הקבלן ינהל את האתר, יר ג. 
 .והרשויות

עמוד בכל התנאים ולקיים ההוראות המופיעות בנספחי החוזה, בין היתר נספחי על הקבלן ל  
 איכות הסביבה ובניה ירוקה.
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 לפי כמויות ומחיר מדידה 00.38
 

ידי הקבלן על בסיס כמויות שבוצעו במבנה למעשה -פי חוזה זה תבוצענה על על העבודות .א 
, למפרטים ולכתב הכמויות ו/או בהתאם להוראות המפקח ובכפיפות לתכניותבהתאם 

 העבודה תשולם על פי המדידה האמורה. ותמורתלהוראות החוזה, 
  

 :לו על העבודותיחו הבאות ההוראות .ב 
 
של הכמויות ואין לראותן  בלבדהנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן  הכמויות (1   

חוזה זה. הזכות בידי  לפיככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו 
ידי ביטול של -על וכןידי הגדלה, הקטנה, -המזמין לשנות את הכמויות בכל סעיף על

או קביעת  היחידותלא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי סעיפים בכללם. 
והן  העבודהמחירים חדשים על סמך הכמויות הנ"ל, הן באם יוחלט עליהן במשך 

 .העבודהאם הדבר יתברר בחשבון הכמויות הסופי בגמר 
 

בהתאם לשיטה  מדידותידי המפקח על סמך -כמויות שבוצעו תיקבענה על אותן (2   
, המדידהמפרט המיוחד ובכתב הכמויות. במידה ולא פורטה שיטת המפורטת ב

תימדדנה העבודות לפי המפורט במפרט המיוחד ובאם שיטת המדידה אינה נתונה 
ידי המפקח. כל -הכללי לעבודות בנייה, היא תקבע בלעדית וסופית על במפרט

י יד-בספר המדידות או ברשימות המיועדות לכך ותחתמנה על תרשמנההמדידות 
  .והקבלןהמפקח 

 

יפה לגבי עבודות זהות, כולל כל השינויים, התוספות, ההפחתות האפשריות  כוחם המחירים .ג 
, בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים, במקום אחר במבנה או החלקיותוהעבודות 
 , בכמויות גדולות או בכמויות קטנות.שוניםבמקומות 

 

אם מידות הפריטים ישתנו בגבולות  ישתנוידות שלמות, לא פריטים הנמדדים ביח מחירי .ד  
 אורך ו/או רוחב ו/או גובה. מידות 12%±

 
 
 

 המחירים תכולת 00.39
 

ועל הקבלן להכליל את העלויות במחיר היחידה של  בנפרדלא ישולם  בפרק המוקדמותכל האמור  עבור 
 ורשים בכתב הכמויות.אם כן קיימים סעיפים מפ אלאהסעיפים השונים בכתב הכמויות, 

/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודות יהיו כלולות במחירי ומשפטים כגון "המחיר כולל..."  אזכורי  
 .לעילמחיר..." וכיו"ב באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור  תוספתהיחידה" ו/או, לא תשולם כל 

 
 
 

 

 מחיר יסוד 00.40
 

 מוצר, פירושו: מחיר נטו במקום אוד", לגבי חומר מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסו בכל א. 
העמסה, פריקה, הובלה, גזורת, פחת,  הוצאותרכישת אותו חומר או מוצר מבלי להביא בחשבון 

"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל וכיורווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות 
 .החוזהמסמך אחר ממסמכי 

 

החומר או המוצר לבין מועד  שלבין המועד שבו סוכם מחיר היסוד  שחלף פרק זמן במקרה ב. 
ישולם  ,למחיר זה התייקרותרכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום 

לפיו מחושבת  המדדההפרש שבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד סיכום המחיר לבין 
 .המחירו כלול ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים ב

 

במחיר היסוד המוסכם, בתוספת  בחוזהחישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע  לצורך ג. 
תוספת לשכר החוזה, לא יחולו  לקבלןההתייקרות כאמור לעיל. נתן הקבלן הנחה או ניתנה 

 ההנחה או התוספת על מחירי היסוד. 
 

 , לטיב החומר והמוצר ולמחירם.האספקה חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור הקבלן ד. 
, חשבון, שובר, קבלה וכיו"ב מחיריםלמפקח, לפי דרישתו, כל הצעת  יאמתחייב להמצ הקבלן  

  .הנוגעים לקביעת שכר החוזה
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 מופיעות בסעיפי כתב הכמויות ןמחירי עבודות שאינ   00.41
 

ם לא קיימים בכתב הכמויות סעיפים של עבודות (, בא2של החוזה, פיסקה ) 15.6בהמשך לאמור בסעיף       
מאגר מחירי בנייה ותשתיות של "דקל" עדכני  דומות שמבוצעות ע"י הקבלן, שיטת התמחור תתבסס על

 . 10%)לא דקל שיפוצים( בהנחה של 
 
 
 
 

 דוגמאות 00.42
 

לעתים יותר  -ו יחליט מנהל הפרויקט או האדריכל הקבלן יבצע דוגמאות ודגמים לכל אלמנט שעלי א.
 .'האחזקה וכדו לבחון את הפרטים, התכנון, מערך "ממדגם אחד, ע

 שבועות מיום הצבתן בשטח והודעת הקבלן על כך. 4מזמין יבחן את הדוגמאות ויקבל החלטה עד ה  
 פירוק ושינוי הדגמים יהיו לפי הנחיות המזמין.   
 .לא תשולם תוספת בגין ביצוע הדוגמאות והדגמים   
 

יהוט והחלטות שונות לשם בחינת נושא הר ,שלושה חדרים מלאים כולל כל האלמנטיםיכין קבלן ה  ב.
 של המזמין.

 

 .דוגמא לאישור סופי של סידור התשתיות השונות בתקרת החדר יםחדרשני הקבלן יידרש לבצע   ג.
 לרבות מדידת עוצמת האור מגופי התאורה. 

 

 כתיב מנהל הפרויקט.קמת הדגמים תבוצע לפי לוח זמנים שיה  ד.
 

 
 
 

  כמויות רזרבה 00.43
 

יו השונים שעל במהלך ביצוע הפרוייקט הקבלן יקבל הנחיה על כמויות הרזרבה של החומרים והפריטים
 להשאיר בצורה מסודרת לרשות המזמין לתחזוקה עתידית.

ול, צבעים, אריחי ריצוף וחיפוי, תקרות תותב, פירז / כמויות הרזרבה כוללות בין השאר: לוחות
 אביזרים, גופי תאורה, ברזים וכד'.

 יאוחסנו ע"י הקבלן במקום שיורה המפקח במתחם. אלוכמויות רזרבה  
 .12%התשלום עבור הפריטים השונים ישולם בהתאם לחשבונות בפועל אשר הקבלן יגיש בתוספת 

 
חלק ממחירי היחידה ללא תשלום נוסף כ 5%זאת למעט אריחי ריצוף וחיפוי מהם יספק הקבלן למזמין 

 בסעיפים הרלונטיים ולפי מדידה של השטחים שבוצעו בפועל.
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 רים ומוצריםחומ 00.44
 

 :בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה 
 

 הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים או מוצרים בעלי תו תקן או סימן השגחה. א. 
 

ה, האחסנה וכל יתר הפעולות הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריק ב. 
הכרוכות בהבאת החומרים והמוצרים לאתר הבניה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם, או 

 הפחתת ערכם בכל דרך אחרת.
 

  מסור תעודת אחריות מנופקת ע"י היצרן או הספק של המוצר המסופק לאתר, עבוריהקבלן  ג. 
 ה דרישה כזאת באחד ממסמכי החוזה.מוצרים שלגביהם קיימת אחריות של היצרן, או היית

שיגיש הקבלן לצורך מסירת המערכות השונות והמבנה תיקי המתקן תעודות אלה יצורפו ל  
 כולו.

 
לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך".  .ב

/או בתוכניות המונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו
כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב 
להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוג, צורתו 
ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן והמפקח. 

פקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין לקבלן ולא תהיינה לו כל עילות קביעתו של המ
לדרישת תוספת או פיצוי בגין קביעה זו. החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש במוצר 
שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/או איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/או בכתב 

מוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור הכמויות, יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של ה
 ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו/או בכתב הכמויות.

החלפת החומר או המוצר, לא תהווה עילה לתביעה כספית מצד הקבלן לתוספת כספית ו/או  .ג
חומר או הארכת לוח הזמנים. אף אם החומר או המוצר החדש עולה באיכותו ותכונותיו על ה

 המוצר שסוכם עליו בחוזה.
 

זמינם במועד המתאים יקח בחשבון זמני יצור, הובלה, אספקה של מוצרים והקבלן י ז. 
מוצרים מחו"ל אשר  תודגש בזאת משכי יצור, הובלה ואספק. מטמיע זאת בלו"זי ,לביצוען

 להזמנתם במועד ולהטמיע זאת בלו"ז. סיש להתייח .ארוך יותר משך אספקתם
 
 
 

 יומני עבודה 00.45
 

יומני העבודה בפרויקט יהיו ממוחשבים במסגרת מערכת הרמדור או האקספונט שבה ינוהל  
  הפרויקט. 
 יהיה של הקבלן.התשלום לחברה עבור ניהול היומנים  
 המזמין יקבל גישה לאישור היומנים. 
 הקבלן לא יוכל לשנות את היומנים לאחר שיאושרו על ידי המזמין. 
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 תכניות תיאום מערכות 00.46
 

על הקבלן לתאם את התכנית הנ"ל עם תכניות היועצים  .תיאום מערכות תכניות יכיןהקבלן  .א
גם אם בתכניות המזמין הקבלן ישלים מידע לפי הצורך  השונים ועם קבלני המשנה שלו,

תכנית על הקבלן לודא כי  .קיימות בעיות שלא אותרו או אינן ידועות למזמיןחסר מידע או 
 תאום המערכות עונה על כל הדרישות בהתאם למסמכי החוזה ולתקנים השונים. 

 
  היא של הקבלן ועל חשבונו.בכול חלקי הפרויקט אחריות המלאה לנושא תיאום המערכות ה .ב

 

לפני התחלת ביצוע עבודות החפירה, הקבלן יבצע חפירות גישוש לצורך איתור המערכות  .ג
 .השונות הקיימות בשטח העבודה

 
 מ'.  1התשלום בעבור חפירות הגישוש יהיה לפי סעיף חפירה כללית בשטח לעומק של עד  .ד
 
קבלן משנה  בעזרתלפני התחלת החפירות הקבלן יבצע על חשבונו איתור ומיפוי תשתיות  .ה

 ומקלט משדרבהתאם לצורך )לדוגמא:  יעודים מכשיריםהמתמחה בתחום תוך שימוש ב
 . כמו כן הקבלן אחראימתכתיות וכו..( אל תשתיות תורלאי אלקטרומגנטיים, רדאר שדות

 .של הגורם המתאים האחראי למערכת ,על חשבונו השגחהלתאם ולהזמין 
 
 

 
 

 אישורים לטופס ארבע וטופס איכלוס 00.47
 

כחלק מהמסירה המוגדרת בלוח הזמנים, יהיה הקבלן אחראי על כלל המסירות בפרוייקט, ובכלל זה 
ה של רש"ת, מסירת תיקי עדות ומתקן, קבלת טפסי איכלוס וטפסי אישורים מסירה למערכת האחזק
 מהרשויות באופן מלא. 

 
, תעודת גמר, כלוסכל האישורים לטופס ארבע, טופס א קבלן אחראי להעברת כלל המבנה מבחינתה

 כל טופס שיידרש על ידי רשות הרישוי, רשות הכבאות ורשויות אחרות וכל טופס שיידרש על פי חוק
 כל הדרישות לצורך קבלת האישור הסופי.תכנון ובניה ו/או על פי כל דין לגבי 

 
יספק הקבלן את כל האישורים והטפסים הדרושים לצורך איכלוס המבנה, בהתאם לאמור לעיל, 

 ובכלל זאת: 
 

 הינה של הקבלן. , טופס אכלוס וכל הדרישות לעיל4הטיפול והאחריות לקבלת טופס  א. 
 

תקופת ביצוע של הפרוייקט הקבלן יכין את המיסמכים הנדרשים לקבלת אישורי  לכל מהלך ב. 
 הרשויות השונות לקבלת טופפס ארבע ויתר האישורים הנדרשים.

 
 .4לקבלת טופס דרש קדש להכנה ומעקב הנפרק נפרד בלוחות הזמנים יו ג. 

 
ונות רי הרשויות השהקבלן יכין טבלת מעקב כולל שלבי ביצוע בלוחות הזמנים לקבלת אישו ד. 

 .דרשים מהמזמיןויתר האישורים הנדרשים, כולל מסמכים הנ 4לקבלת טופס 
 

 מצורף למפרט זה נספח הדרישות / טפסים הנדרשים לטופס ארבע וטופס איכלוס.  
מובהר כי נספח זה מיועד לאוריינטציה בלבד, וכי על הקבלן לבדוק ולספק את כל הטפסים 

 ת המסירה.הרלוונטיים לפרוייקט בע
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 המפרט הכללי והמפרט המיוחד 00.48
 

 כל העבודות יבוצעו ויימדדו בהתאם למפרט הכללי בפרקים הרלוונטיים לעבודה זו, במהדורה
 ביותר, אלא אם צוין אחרת בפרקים הרלוונטיים במפרט המיוחד. המעודכנת

 
ם שבכתב הכמויות באותו בכל מצב המפרט הכללי והמפרט המיוחד בפרק כלשהו מתייחסים לסעיפי

 פרק.
 

באם קיימים סעיפים בכתב הכמויות בפרק כלשהוא שאין להם התייחסות במפרט הכללי או המיוחד 
 באותו פרק, יקבע התיאור )באם קיים( בפרקים אחרים במפרט הכללי והמיוחד.

 
 
 

 
 סתירות בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים 00.49

 
ובכל מקרה שתמצא סתירה ו/או אי התאמה ו/או  ,חוזה / מכרזבדוק את כל מסמכי היהקבלן  א. 

דו משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך 
 מיד לאדריכל באמצעות המפקח אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה.

 יכל והמפקח.בכל מקרה תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר לדעת האדר  
 בנדון תהיה סופית. המפקח / החלטת האדריכל  
הקבלן מיד למפקח ולא ימלא אחר ההחלטה, יישא הקבלן בכל האחריות לא יפנה אם   

הכספית וכל אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם נראו מראש ובין אם לא. 
 בסטיות הנ"ל.לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך הטענה שלא הרגיש 

 
במקרה של סתירה בין התכניות, המפרט וכתב הכמויות, סדר העדיפויות לצורכי ביצוע  ב. 

 .לתשלום ייקבע לפי הדרישה המחמירה ביותר לדעת האדריכל והמפקח
או ם בתכניות מופיעות דרישות מחמירות יותר מהמתואר לגבי אותו סעיף במפרט מובהר כי א  

ו כמפורט בתכניות, והתשלום עבורן עבודות ישולם כפי שנקב הקבלן בכתב הכמויות, הן יבוצע
 ז"א לא תשולם כל תוספת שהיא בגין הסתירה ו/או אי התאמה. ,הצעתו בכתב הכמויותב

 
 פיםקום שהמפרטים ו/או התכניות המצורלמען הסר ספק, מוצהר ומודגש בזאת במפורש כי מ ג. 

ו/או אופיים המדויק של סעיפים בכתב  למסמכי המכרז, מפרטים את סוגם ו/או טיבם
המחמיר ביותר  הכמויות, חזקה על הקבלן כי המחיר שנקב בכתב הכמויות מתייחס לסעיף

 .)לפי החלטת מנהל החוזה( ממסמכי החוזה 
 

על הקבלן להעביר את כל הסתירות בין המסמכים שנמצאו, שבועיים לפני תחילת סוג העבודה  ד. 
  .להחלטת מנהחל  לאחר תחילת הפרויקט אך לא יאוחר מחודש וחצי

 
בכתב  חלופות אלה מופיעותהתקרות בחדרים. נבחנו חלופות שונות לתכנון וביצוע מובהר כי  ה. 

הכמויות, אולם יתכנו סתירות או תוספות בכתב הכמויות, במפרטים, בתכניות, בעבודות 
 הבינוי ובמערכות.

עבודה, ויקח בחשבון שעלויות הבינוי כוללות את הקבלן יתריע על כל אי התאמה טרם ביצוע ה  
 כל התכנון והביצוע המלאים על פי ההנחיות.

 .באחריות הקבלן לתאם את כל המערכות בתקרה  
, טרם הביצוע. לא חוזהסידור התקרות הסופי יקבע לאחר הכנת חדר לדוגמא ואישור מנהל ה  

 רות ומערכות בתקרה כזה או אחר. בגין סידור תק ןתתקבל כל טענה לתוספות כספיות כל שה
שמל חהתשלום יבוצע לפי כמויות בפועל בהתאם לסעיף הרלוונטי מהפרקים השונים )תקרות,   

 מ"א אנסטלציה, כיבוי וכו..("
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 כללי 00.50
 

עבודה זו תבוצע בהתאם להוראות וההנחיות המפורטות במפרט הכללי הבינמשרדי  .1 
, אלא אם צוין אחרת במהדורה המעודכנת ביותרים השונים שבהוצאת משרד הביטחון בפרק

 במפרטים המיוחדים.
 

כל האמור והמפורט במפרט המיוחד להלן יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד אלא  .2 
אם צוין במפורש אחרת. אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל..." ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל 

חירי היחידה" ו/או "לא תשולם כל תוספת מחיר..." וכיו"ב, באים העבודות יהיו כלולים במ
 כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל. 

 

כל העבודות כוללות במחיר ביצוע בתוואי קשתי, משופע ומעוגל בשטחים קטנים וברצועות,  .3 
 חיתוכים בתוואי קשתי, מעוגל ובזויות שונות, הכל בהתאם למתואר בתכניות.

 

לעבודות  עבודות יבוצעו  ברמה הגבוהה ביותר תוך כדי השלמת פרטים נלווים וחסריםכל ה .4 
 השונות ע"י הקבלן ועל חשבונו עד לקבלת מוצר מושלם, הכל כלול במחירי היחידה השונים.

 

מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות כוללים את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של  .5 
ועל הקבלן לקחת זאת / המפקח מפורש, אך נדרש ע"י האדריכל העבודה גם אם לא צוין ב

בחשבון במחיריו, כמו כן כוללים המחירים שבכתב הכמויות את כל האמור בתכניות גם אם 
 לא צוין במפורש בסעיף כלשהו.

 

 .921בפרויקט זה מאושרים על פי תקן ישראלי  כל החומרים שיהיו בשימוש .6 
ומרים בלתי דליקים יהיו עמידי אש להיות בעלי תוצאות בדיקת על כל חומרי הגמר שאינם ח  

  תגובות בשריפה של חומרי בנייה.  -755מכון תקינה מאושר של ת"י 
 

כל העבודות יבוצעו בהתאם ועפ"י הנחיית תקן ישראלי רלוונטי על כל חלקיו השונים גם אם  .7 
 אינם רשומים בחוק.

 
 
 

 לופה של המזמיןשטח הבניה והפחתה אפשרית כח 00.51
 

 מ"ר. 13,400 –שטח הפרויקט הוא כ  א. 
מ"ר  1,000 –כ שנות את האגף המערבי באופן שיופחתו המזמין שומר לעצמו את האפשרות ל

 מסה"כ המבנה הבנוי בכל הקומות יחד.
 תתקבל עם סיכום הסכום להתקשרות עם הקבלן המבצע.החלטה בדבר הפחתה זו   

 
הקבלן עם תכניות שיועברו אליו שלושה שבועות ם כאמור, יעבוד של הפחתת שטחיבמקרה  ב. 

 יידרש לבצע בתכניות.לאור השינויים ש ,לפני ביצוע העבודה בשטח
 

 את לוח הזמנים לאספקת התכניות יקבע מנהל הפרויקט מטעם המזמין. ד. 
 

 .מחירי ההסכם לא ישונו במידה ויופחת השטח לעיל .ו
 

כם ושיס ותקבע את ערך החוזה שיחתםהחוזה חתימת תבוצע בשלב  ,ההפחתה, אם תהיה .ז
  המדידה והתשלום יהיו לפי הביצוע בפועל.עם הקבלן. 

 
כתב הכמויות להפחתה, המהווה הערכה לכמויות שיופחתו במידה ף למפרט זה נספח מצור ו. 

הכמויות  –נספח מיועד לעיון ולהערכת סדר גדול כללי בלבד הויוחלט על השינוי המתואר. 
 אינן מדוייקות ואינן מחייבות את המזמין.בו 

    
 

במקרה ומופיע סעיף בכתב הכמויות בנפרד מסעיף חוזי אחר, הכלול בתיאור הסעיף הכולל, יהיה 
 המחיר בסעיף הנפרד לצורך הפחתה במקרה ויוחלט לבטל חלק מהתיאור של הסעיף.

יכלול מחיר קיר המסך  -לתות אם סעיף קיר מסך כולל דלתות אולם יש מחיר בנפרד לד לדוגמא:  
יהווה המחיר הנפרד את הבסיס לדיון או  -את הדלתות, אולם אם יוחלט על הפחתתן או שינויין 

 להפחתה. 



 
 

 36 [מוקדמות – 00המיוחד ]פרק  המפרטמבנה משרדים רש"ת / 
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  לוח זמנים מפורט באבני דרך    00.52
 

 

 מס.
 

 אבן דרך

 

 מס. חודשים
 ]מצו התחלת עבודה
 עד סיום החודש[

 0 צו התחלת עבודה 0

 2 י המשנהאישור כל קבלנ 1

 5 כולל טופינג לאחר גמר כל העבודות תחת רצפה זו  0.0יציקת רצפה  2

3 
בכול  shop drawing הגשת תכניות יצור , חומרים ,הגשת רשימת ציוד
 , דוגמאות חומרי גמר, ריצוף וחיפוי, אלומיניום ואביזריםהמקצועות השונים

 לאישור אדריכל הפרויקט תכנית תיאום מערכותו
4 

4 

מובהר כי אחריות לתיקון מפורט בסעיף הקודם, ל האדריכלמר אישור ג
לחומרים או התכניות שהוגשו לאישור הינה באחריות  האדריכלהערות 

הקבלן בלבד. לא תאושר דחייה של מועד זה בטענה כי האדריכל לא אישר את 
 החומר שהוצג לו.

8 

 9 +8.35יציקת כל טופינג ממפלס  5

 12 סיום עבודות שלד 6

 16 סיום סגירת מעטפת חיצונית למבנה  7

8 
, לוחות UPSסיום חדרי חשמל ותקשורת, בכל המבנה ובמרתף, גנרטור, 

 חשמל ושנאים 
17 

 21 חיבור המבנה וכל הקומות לתשתיות חוץ קבועות  9

10 
 סיום מלא של מערכת מיזוג אויר, כולל כל התעלות, בידוד. 

ש, מתזים וכו', איטם מעברי אש, הרכבת סיום מלא של כל מערכת כיבוי א
 אביזרי קצה בכל המקצועות.

24 

 30 , כולל קבלת טופס ארבע ואיכלוס.גמר עבודה, ניקיון כללי והשלמת המסירות 11
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 תכולת מחירים, מחירים  00.53

 
 

לביצוע העבודה  מחירי היחידה המוצעים ע"י הקבלן בכתב הכמויות והמחירים א.
ההוצאות, ו, החומרים, ותאת ערך כל העבוד, יחושבו ככוללים שמבקש הקבלן

הנדרשים לביצוע העבודה הכלולה במכרז זה על כל מסמכיו ונספחיו השונים ברמה 
בסעיף קטן זה  מבלי לפגוע בכלליות האמורמיטבית לדעת המתכננים והמפקח. 

 :, אף את ההוצאות המפורטות להלןבמפרט הכללי 00.00.00ובסעיף  
 

לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, כולל כל העבודות  ותהדרוש ותכל העבוד (1)
המתוארות בפרק המתאים של המפרט המיוחד ו/או הכללי, לרבות עבודות 

, אבל הן דרושות לביצוע מכרז/חוזה זהשתיאורן לא מצא את ביטויו במסמכי 
ת ההוצאות הנוספות הכרוכו , וכמו כן כלמקוםוב יםמושלמ ותפעול עבודה

ובמפרט המיוחד ובהתאמה  בביצוע העבודה והמתוארות בתנאים המיוחדים
לתקנים, לתקנות ולהנחיות הרשויות והגופים למיניהם, האמורים לאשר את 

 העבודה.
  

מדידות, תכניות יצור והרכבה, תכניות תכנון מפורט ליצור, כל ההוצאות ל (2)
 .וכד' עדות, בקרת איכות

 
והבלתי ישירות של הקבלן, כולל רווח הקבלן, כל ההוצאות הישירות  (3)

הקשורות בשילוב עבודות קבלני המשנה, והקבלנים המועסקים באמצעות 
 .וכד' חוזה משולש וגורמים אחרים הקשורים בביצוע העבודה

  
 -כל ההוצאות הקשורות ב: (4)

 .והתיאומים ביניהם תיאום עם כל הגורמים (1)
בודה עם שאר הקבלנים והגורמים שיתוף, ביצוע וקביעת סדר הע (2)

 באתר.
 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר. (3)
 מתן שירותי אתר לקבוצות שיבדקו טיב הביצוע הכולל. (4)
ידי המזמין ומטעמו -הגשת כל הסיוע שיהיה דרוש לכל מי שימונה על (5)

דוגמאות  לצורך עריכת בדיקות לטיב הביצוע באתר ו/או לקיחת
מת"י, הטכניון, "בזק", חברת  מתכננים, מפקח, מהאתר: כגון

 וכו'.תמ"ת החשמל, משרד ה
 
ת, כולל כל השינויים, התוספות, ההפחתות דומוהמחירים כוחם יפה לגבי עבודות  .ב

האפשריות והעבודות החלקיות, בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים, 
 שונים, בכמויות גדולות או בכמויות קטנות.במקום אחר במבנה או במקומות 

על הקבלן לציין מחירים זהים לסעיפים זהים בפרקים שונים. בכל מקרה של סתירה  
 כלשהי המחיר הזול יותר יחייב לכל הסעיפים הדומים.

 
לא ישולם בנפרד ועל הקבלן להכליל את בנספח ב' עבור כל האמור מודגש בזאת כי  ג.

 ה בכתב הכמויות.היחידהעלויות במחיר 
אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל..." ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודות יהיו  

לא תשולם כל תוספת מחיר..." וכיו"ב באים כהדגשה " כלולות במחירי היחידה" ו/או
 ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל.

 
ם בחוזה על רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטי ד.

כל מסמכיו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות 
במילוי התנאים המוזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו, או 

נקוב בכתב הכמויות האי התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר 
העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים  ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל

 הכלולים במפרט המיוחד ו/או המפרט הכללי ולהוראות שבסעיפים דלהלן. 
אופני המדידה והמחירים במכרז/חוזה זה יהיו לפי אופני המדידה המפורטים במפרט  

המיוחד ו/או המפרט הכללי, בהתאם לסעיפים המפורטים בכתבי הכמויות ועל פי 
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אמורים לעיל. המתואר במפרט מיוחד זה עדיף בכל מקרה של סתירה על הפרקים ה
 .המתואר במפרט הכללי
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הבנין כשהם אחידים בכל  חלקיהחוזה, המפרט וכתב הכמויות מתייחסים לכל  ה.
הסעיפים לכל המקומות, בכל הגבהים, לכל החלקים ולכל המפלסים ולכל קומה 

מעוגלות, נוטות, קשתיות וכד' לשטחים  שהיא. המחירים אחידים לצורות משופעות,
 גדולים, קטנים, צרים ומיוחדים, אלא אם נאמר אחרת במפורש.

 
בנוסף למופיע במפרט הכללי יצוין שמחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים  ו.

שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות, המפרטים והתוכניות, חומרים ועבודה, 
שימוש בציוד, עבודות וחומרי העזר הדרושים לביצוע פיגומים למיניהם, הרכבה, 

העבודה ואשר אינם רשומים במפורש. הספקה והובלה, כל סוגי המיסים )פרט 
 למע"מ(, בטיחות, הוצאות ישירות ועקיפות, כל ההוצאות הנראות

והבלתי נראות מראש, רווח וכו', שתדרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודה 
 לאה של האדריכל והמפקח.לשביעות רצונו המ

 
המזמין לא מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות יבוצעו בחלקן ו/או  ז.

בשלמותן. חלק מהסעיפים ניתן כאלטרנטיבה בלבד, שינוי או ביטול סעיפים לא יוכל 
לשמש עילה לבקשת תוספת כי אם כל מחיר ומחיר יחייב בלי קשר למחירי יחידה 

תוכר כל תביעה בגין שינוי בכמויות בפועל. מחירי היחידה שהקבלן  אחרים. כמו כן לא
 מתחייב בהם מתייחסים לכל כמות שהמזמין יבקש לבצעה בפועל.

 
מחירי הפריטים שבכתב הכמויות קובעים גם וזאת אם בתוכניות המכרז או במפרט  ח.

 הטכני לא הופיע פרוט ספציפי.
 
מהפרשים כלשהם, בין הכמויות בפועל לבין  לא יחול שינוי במחירי היחידה כתוצאה ט.

גם בסעיפים בהם הכמויות סמליות בלבד או  -הכמויות הרשומות בכתב הכמויות 
המצוינות כאלטרנטיבה, אופציה, או ללא סכום, יהיה מחיר היחידה קובע וסופי וללא 

וללא תלות בשינוי אף משמעותי בכמות, הן כלפי מעלה  שום הסתייגויות מצד הקבלן
 והן כלפי מטה. 

 
ידי הקבלן בכתב הכמויות והמחירים, יחייבו את הקבלן, -מחירי היחידה המוצעים על י.

פי החוזה בפרויקט כולו, למרות שבחלק מהסעיפים של כתב הכמויות והמחירים -על
המקום המיועד לאותם חומרים שנקבע להם מחיר יחידה. מחיר את מצוין במפורש 

קש כי אותן יחידות שלגביהן נקבע המחיר כאמור, יבוצעו זה יחייב אף אם המפקח יב
 בכל מקום שהוא במבנה.

יחידות זהות בכתב הכמויות של מחירים שונים למוסכם בזה בין הצדדים, כי במקרה  
מחיר הנמוך ביותר הנכלל באחד ממסמכי יקבע השיש לבנותן במקומות שונים אבל 

 החוזה.
 

לא תלות בניסוח הסעיף בכתב הכמויות, כולל תמיד למען הסר ספק, מודגש בזאת, של יא.
הכל עפ"י התקנות,  -הדרוש לביצוע העבודה המסוימת במקום  כלמחיר היחידה את 

 התקנים, דרישות הרשויות המוסמכות ולשביעות רצונו המלאה של האדריכל
 והמפקח.

תו. הקבלן ימסור, יחד עם לוח הזמנים, את כל ניתוח המחירים עליו יתבסס בהצע 
מדידת הכמויות תהיה נטו והמחיר יכלול את כל הדרוש לשם תפעול תקין במקום 

 הנדרש.
   
שכל האמור במפרט המיוחד, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצויינים  מודגש בזאת .יב

במסמך הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב 
הכוונה  "כמפורט"הנ"ל.בכל מקום בו מצויין הכמויות ולא תשולם כל תוספת עבור 

היא כמפורט במפרט ו/או בתוכניות ו/או בכתב הכמויות, מחירי היחידה כוללים את 
מסמכי המכרז, דהיינו מפרט, תוכניות וכתב כמויות, גם אם לא מצוין  בכלהנאמר 

 עבודות שלגביהן מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות. אך ורקהדבר במפורש. מדדו 
תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר לדעת האדריכל  –בכל מקרה של ניגוד  

 והמפקח.



 
 

 41 [מוקדמות – 00המיוחד ]פרק  המפרטמבנה משרדים רש"ת / 

 
 
תערך ע"י המציע ועל חשבונו תכנית מדידה עדכנית ועל בסיס לפני תחילת העבודה  .יג

מפורט שיחתם ע"י  דו"ח מצאייערך באתר ע"י המפקח ובנוכחות נציג הקבלן התכנית 
מך יחיד וקובע לצורך התחשבנות או ברור הקבלן ו המפקח.דו"ח זה ישמש כמס

 כלשהו בעתיד.

 

בפרק זה מופיעים רק אותם סעיפים שנוסחו בצורה שונה מאלה המופיעים במפרט  .יד
הכללי. שינויים אלה עדיפים ובאים במקום אותם סעיפים במפרט הכללי לצורך ביצוע 

 שינוי. ללא – העבודה הנ"ל. סעיפים שאינם מופיעים יהיו בהתאם למפרט הכללי

 

בכל מקרה של ניגוד בין מסמכי מכרז וחוזה זה תקבע הדרישה הגבוהה ו/או  .טו
 המחמירה יותר לפי קביעת האדריכל.

 

למען הסר ספק, יצויין בזאת, שבמחירי העבודות השונות נכלל ללא מדידה בנפרד, גם  .טז
וזאת גם אם לא -ביצוע והתאמת העבודות וחלקיהן לכל החוקים והתקנות הנ"ל 

 ההשלכות המתבקשות מחוקים, תקנות ותקנים אלו בתכניות ו/או במפרטים בוטאו
 ו/או במסמכים האחרים של מכרז/חוזה זה.

 

תשומת לב הקבלן מופנית למפרט המיוחד בו מופיעים תאורים של אופני ופרטי ביצוע  .יז
עבודות שונות, וזאת במקום ו/או כהשלמה לתכניות ולפרטים. במקרה של ניגוד ו/או 

 תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר לדעת האדריכל.סתירה 

 

ובמקרה  וכתב הכמויות המפרט המיוחד עדיף בכל מקרה, כאמור, על המפרט הכללי .יח
הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה בכל מקרה של ניגוד סתירה ו/או אי התאמה תקבע 

 .או המפקח יותר עפ"י קביעתו של האדריכל
 

גם אופני מדידה מיוחדים כחלק מהסעיפים. בכל  בפרקי המפרט המיוחד נכללים .יט
מקרה יצויין כאן, למען הסר כל ספק )גם במידה ולא נכתב במפרט במפורש(, שכל 
הדרישות הטכניות והאחרות המופיעות במפרט המיוחד נכללות במחירי היחידה 

המשלימות ו/או המנוגדות  -במכרז ולא תשולם שום תוספת עבור הדרישות הנ"ל 
 המדידה במפרט הכללי. לאופני

 

אותם סעיפים שמחיר ביצועם נכלל במחירי היחידה מכח הופעתם בדרישות המפרט  .כ
המיוחד )כפי שצויין לעיל( מופיעים בחלקם גם בכתב הכמויות וזאת רק לצורכי 

 המזמין., במידה ולא ידרש ביצועם ע"י הפחתה

 

דומה( וקיים ניגוד או  במקומות בהם צויין במפרט "אלא אם צויין אחרת" )או ביטוי .כא
יקבע הבדל בין המצויין במפרט לבין המופיע בתכנית, בפרטים או במסמך אחר, 

המצויין במפרט המיוחד ובכל מקרה עפ"י הדרישה הגבוהה או המחמירה יותר לדעת 
 האדריכל או המפקח.

 

 בכל מקרהבכל מקום בו נרשם "אספקה" או "התקנה" )או ביטוי דומה( הכוונה היא  .כב
לרבות כל הנדרש לתפעולו התקין במקום המיועד  -המוצר במקום  והתקנת פקתלהס

 .או המפקח לדעת האדריכל
 

אין לבצע שום עבודה אלא עפ"י תכניות מעודכנות , חתומות ומאושרות לביצוע כמו כן  .כג
אין להסתמך על מדידה בקנ"מ מהתכניות או לבצע עבודה ללא שימוש בכל מערכת 

העבודה שתבוצע בניגוד להנחיות הנ"ל לא תתקבל וכל הנזק  התכניות והמפרטים. כל
 והאחריות יחולו על הקבלן.
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מידות ותאורים של עבודות שונות, מוצרים ואלמנטים מתוכננים וכד' מחייבים  .כד
בדיקה מראש ע"י הקבלן לפני הביצוע ועליו לבדוק ולמדוד באתר אפשרות הביצוע 

יום לפני הביצוע תחול עליו האחריות  14לא התריע הקבלן  -לפעולה תקינה במקום 
 הבלעדית לכל התוצאות.

 

עותקים מכ"א מהתכניות ללא תשלום, כל עותק נוסף שידרש ע"י  3לקבלן ימסרו  .כה
 הקבלן יוכן על חשבון הקבלן.

 

בכל המעברים והפתחים וחדירות הצנרת ו/או התעלות תבוצע הגנה  -ואיטוםהגנה  .כו
ודות ההגנה והאטימה הנ"ל יבוצעו ללא מדידה וכן צביעה מתאימה. כל עבואטימה 
 בנפרד.

 

מען הסר ספק יצויין שפירוט בנושא זה גם אם הופיע בהקשר לפרק מסויים הערה: ל .כז
 במפרט חלותו הינה כוללות לגבי כל פרקי המפרט.

 
העובדה שהקבלן ביצע את העבודה לפי התכניות אינה מסירה ממנו שום אחריות לגבי  .כח

ל עבודה שביצע. הקבלן אחראי בלעדית עבור כל תקלה הנובעת פעילות תקינה של כ
מאי התאמה או טעות כלשהי. לשם כך מוטלת עליו האחריות ללמוד את כל מערכת 

במידה וההסברים לא  והתכניות, לקבל את כל ההסברים ולכתוב את הסתיגיותי
נו מסיר הניחו את דעתו. כמו כן יצוין שעצם הפיקוח של המתכננים והמפקח באתר אי

 שום אחריות מהקבלן. 

 

 אחריות .כט
האחריות לגבי טיב העבודה ו/או החומרים ו/או תפקודם, חלים כולם על הקבלן. 
הפיקוח מצד המפקח ו/או הפיקוח העליון מצד המתכננים ו/או אישורים מטעם 

 גורמים אלו אינו מסיר ו/או מפחית שום אחריות מכל סוג שהוא מהקבלן.
 

  - ובדיקות  אינטגרציה .ל
ע"י מכון התקנים השונות שהותקנו במבנה  כל המערכות הקבלן ידאג לאישור

או  ומעבדות בדיקה ככל שיידרש כולל בדיקות אינטגרציה  ע"י שירותי הכבאות
) או כל גוף מוסמך אחר של הרש"ת ( במהלך מסירת הבניין מעבדות מוסמכות
סיוע הדרוש במהלך באחריות הקבלן להשתתף ולספק את כל ה ואישורו על ידם .
כפי שיידרש ע"י נציג המזמין בכל  SYSTEM INTEGRATIONהרצת מערכות /

 שלבי הפרויקט. הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
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 טפסים  לטופס אכלוס וטופס ארבע

 
 
 

  למידע בלבד
 ת על הקבלן,האחריות על מסירת הפרוייקט בהתאם לתנאים מוטל
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 70 טפסים לטופס אכלוס וטופס ארבענספח מוקדמות /  – 00פרק  –שרדים רש"ת מבנה מ



 
 

 71 טפסים לטופס אכלוס וטופס ארבענספח מוקדמות /  – 00פרק  –שרדים רש"ת מבנה מ



 
 

 72 המפרט המיוחד – מבנה משרדים רש"ת

 
 
 
 

 2017/074/0004/00מכרז מס' 
 הקמת מבנה משרדים בנתב"ג

 עבור רשות שדות התעופה 
 

 2018מרץ 

 
 

 המפרט המיוחד –נספח ב' 
[9ד ע 1]מפרטי פרקים 



 
 

 73 המפרט המיוחד – מבנה משרדים רש"ת

 המפרט המיוחד
 

 

 עמוד תיאור פרק
 70 עבודות עפר 01פרק 

 75 עבודות בטון יצוק באתר 02פרק 

 86 מוצרי בטון טרום 03פרק 

 93 עבודות בניה 04פרק 

 97 עבודות איטום 05פרק 

 146 נגרות ומסגרות אומן 06פרק 

 155 וכיבוי אש במים מתקני תברואה 07פרק 

 187 מתקני חשמל 08פרק 

 369 עבודות טיח 09פרק 

 373 עבודות ריצוף וחיפוי 10פרק 

 379 עבודות צביעה 11פרק 

 382 אלומיניום 12פרק 

 427 יזוג אוירתקני ממ 15פרק 

 473 מעליות 17פרק 

 498 תקשורת 18פרק 

 517 מסגרות חרש 19פרק 

 523 מתועשים בבנין םאלמנטי 22פרק 

 534 קים באתרקדוחים ויצו כלונסאות 23פרק 

 545 פיתוח 40פרק 

 557 קוי מים וביוב 57פרק 

 564 ביטחון 60פרק 

 590 אש דאיטום מעברים נג 70פרק 
   

  נספחים
 599 ח יועץ קרקע"דו 1נספח מס. 

 604 קהח אקוסטי"דו 2נספח מס. 

 615 בנייה ירוקה 3נספח מס. 

 626 מיגון קרינה 4נספח מס. 

 644 שילוט 5נספח מס. 

 651 מזוזות 6נספח מס. 

 CFD 664דו"ח בדיקת  7נספח מס. 

 776 נספח אחזקה 8נספח מס. 

 803 נספח בטיחות לקבלנים 9נספח מס. 

 839 הנחיות בטיחות אש 10נספח מס. 

 860 רשימת תכניות 11נספח מס.

 868 מ"ר 1,000כתב כמויות עם הפחתת  12נספח מס. 
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  – 01פרק 

 פרעבודות ע
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 עבודות עפר - 01פרק 
 
 
 

 תאור העבודה 01.1
 

, כולל במסגרת עבודה זו יבוצעו עבודות ההכנה והחפירה בהתאם למפלסים הרשומים בתכניות 
חציבה לקומת המרתף, ראשי כלונסאות, קורות יסוד, בורות מעליות, תשתיות למיניהן, /  חפירה

  ביסוס קירות פיתוח.
 .באזורים לפי הנחיות המפקח חפירת השטח תעשה בשלבים 

 
 
 

 מפה טופוגרפית 01.2
 

יכין הקבלן, על חשבונו, מפה טופוגרפית של המצב הקיים ויקבל את לפני תחילת עבודות החפירה,  
 אישור המפקח. כל מדידות החפירה יבוצעו על סמך תוכנית זו.

 ל את אישור המפקח.כמו כן בגמר עבודות החפירה יכין הקבלן, על חשבונו, מפה נוספת ויקב 
 
 
 

 חפירה 01.3
 
 

 כללי 01.3.01 
 
 

 קבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. ה א. 
 
 

זה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע אף אם מכרז/חוזה מונח "חפירה" הנזכר בה ב. 
 לא מוזכרת "חציבה" במפורש.

ו/או לפסולת בנין הקבורה  לאבנים ו/או לסלעיםהמונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם   
 .בקרקע המילוי

 
 

מחיר ההצעה מתייחס לעבודה באדמה יבשה ו/או בוצית כפי שיידרש בכל מקרה וכן לכל צורת  ג. 
 חפירה ו/או חציבה לרבות עבודת ידיים או שימוש בציוד מכני לפי הוראות המפקח.

הקבלן  בעצמו את סוגי הקרקע הקיימים במקום. על הקבלן לבקר באתר הבניין על מנת לבדוק  
יקבל את דוח הקרקע אולם הדוח אינו מחייב את המזמין. הקבלן חייב לבצע סקר קרקע 

 בעצמו.
הקבלן יזמן את יועץ הקרקע והמהנדס לפני ובמהלך ביצוע המילוי החוזר לצורך אישור, וכן   

 יספק בדיקות מכון מאושר לשכבות. 
לא  -רמפות וכדומה וסילוקן , לצורך ביצוע עבודות החפירה הנמדדות נטו  הכנת דרכי גישה,  

יחושבו בנפחן או אחרת ולא ישולמו. בכל מקרה יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו עם סיום 
 ללא תמורה או תוספת עלות. -בודה הע
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 :תעבודות העפר כוללו ד. 
 

 המפקח לאחר מיון משיירי חסון מיטב החומר החפור באתר בהתאם להוראותא .1ד.  
 הצמחיה ופסולת.

 
עומק החפירה, הריסה וסילוק של כל דבר שעלול ב סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת .2ד.  

 ו'. דהקבלן להתקל בזמן החפירה, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכ
בכלל פסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י הרשויות. כל ה   

ר אורגני אותו יפנה הקבלן מהאתר למקום מאושר. כל העלויות חלות על זה חומ
 .מרחק הובלה, ללא תשלום של המזמיןהקבלן לכל סוגי ההטמנה ולכל 

 
ם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות א .3ד.  

ת לתמיכות הנ"ל, המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורו
 לרבות חלקי מבנים, יסודות וכד'. 

 
 
 

 פלסים ושיפועיםמ 01.3.02 
 

 החפירה תבוצע בהתאם לתכניות, תוך הקפדה על דיוק ביצוע גבולות החפירה,   
 המפלסים והשיפועים הנדרשים. 

 
 
 

 ציוד וכלי עבודה 01.03.03 
 

 ציוד לחפירה יבחר ע"י הקבלן לפי האפשרויות באתר.ה   
על הקבלן לקחת בחשבון כי חפירות בתוך המבנה הקיים ובצמוד אליו יהיו בכלים    

 קטנים מיוחדים ו/או בעבודת ידיים.
הקבלן יפרט למפקח באיזה ציוד חפירה הוא מתכוון להשתמש בכל שלב ויקבל את    

 אישורו של המפקח לכך.
ם בהם יוכל להשתמש. על הקבלן לקחת בחשבון את תנאי הגישה לאתר ואת סוגי הכלי   

הקבלן מודע לקושי בפינוי פסולת החפירה ועליו יהיה לפנות את עודפי החפירה 
 בשיטות שונות כגון מנופים, מסועים וכדו'.

הקבלן יתאם עם המפקח ועם הרשויות את מקום העמדת הציוד והמשאיות הדרושות    
 להוצאת העפר כאשר מקום זה נמצא על שפת האתר או מחוצה לו.

פסילה של השיטות והציוד ע"י המפקח, או אי אישור מקום נקודת העמסת העפר על    
 ידי הרשויות, לא תשמש כעילה לתביעה מצד הקבלן.

 
 

 חפירות גישוש 01.03.04 
 

פני ביצוע החפירה, על הקבלן לוודא כי אין כבלים או צנרות תת קרקעיות מכל סוג ל   
 שהוא בתוואי החפירה.

חפירות גישוש שונות בכל תחום המגרש לפי הנחיות  ,לפני תחילת העבודה ,הקבלן יבצע   
 לגילוי המתקנים הקיימים ויסודות המבנה הקיים, ככל שיידרש ע"י המפקח. המפקח

 .נוחשבו ידי הקבלן ועל כל נזק שיגרם יתוקן על   
 מ'.  1ד התשלום בעבור חפירות הגישוש יהיה לפי סעיף חפירה כללית בשטח לעומק של ע   
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 התקלות באלמנטים שונים  01.3.05
 

בכל מקום בו הקבלן נתקל במבנה תת קרקעי, יסוד, קיר תומך, בורות, מערכות וביוב,    
שמופיע בתוכניות עם אינפורמציה שונה או שלא מופיע כלל בתוכניות, חל איסור 

ר את העבודה להתקרב בחפירה לרכיב שנגלה גם כשהנ"ל נדרש בתוכניות. הקבלן יעצו
מ' לפני הרכיב שנתגלה, ויעבד שיפוע קרקע אל תחתית החפירה, יכתוב  1.5במרחק 

הקבלן לא יקבל כל תוספת עבור האמור  ביומן ויבקש הנחיות להתקדמות מהמפקח.
 בסעיף זה.

 
 

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכנית,  01.3.06
ס"מ  15, מאושר ע"י המפקח, בשכבות של מצע סוג א'את עודף החפירה ב ימלא הקבלן

 98%עם הרטבה והידוק במכבש ויברציוני או בפלטה ויברציונית עד לצפיפות של לפחות 
לפי שיטת מודיפייד א.א.ש.הו. עבודה זו תעשה כולה על חשבונו של הקבלן. בכל מקרה 

יחשב שטח זה כחפור והקבלן לא יקבל שהקבלן חפר מרחב גדול מהמסומן בתכניות לא י
 תמורה כלשהי עבור חפירה זו.

 
 
 

 פירות מקומיותח 01.4
 
 

 יסודות בודדים, יסודות עוברים, קורות יסוד, עיבויי מרצפים, בורותמקומיות ל חפירה 01.4.01 
ו/או לאחר ביצוע המצעים,  החל מתחתית החפירה הכלליתיבוצע  ואחרים , מעליתניקוז

. כל עבודות הביסוס ייעשו על פי הנחיות וכללי הבטיחות ע"י המהנדס ככל שיקבע
העבודה במידת הצורך, והזהירות של משרד העבודה ובאישור מוקדם של יועץ הקרקע. 

תבוצע בעבודת ידיים כך שתשמר תמיד דופן החפירה/חציבה. היסודות יוצקו כנגד 
  דפנות החפירה.

 
 

ס"מ אחרונים  30) חציבה ליסודות תיושר בעבודת ידיים.בכל מקרה תחתית החפירה/ה 01.4.02 
 יבוצעו בעבודת ידיים תמיד(.

 
 

עד למפלס  , על חשבונו,חפירה או חציבה שבוצעה לעומק גדול מהנדרש ימלאה הקבלן  01.4.03 
 .30-הנכון על ידי בטון ב

 
 

 רקע.חציבה ליסודות יקבע ע"י המפקח, באישור יועץ הק/  עומק החפירה  01.4.04 
 
 

, 200חומר דק העובר נפה  20%-מילוי חוזר יבוצע מחומר מקומי שלא יכיל יותר מ  01.4.05 
ס"מ עם הרטבה  15-20בשכבות של מאושר ע"י יועץ הקרקע. המילוי החוזר יהודק 

לפי שיטת  98%והידוק במכבש ויברציוני או בפלטה ויברציונית עד לצפיפות של לפחות 
 כלולה במחיר החפירה.ודה זו מודיפייד א.א.ש.הו. עב

 M.S.L.C-במקומות צרים בהם הקבלן לא יוכל להדק את המילוי החוזר, יבוצע מילוי ב    
 באישור המפקח, ללא תוספת מחיר לקבלן.
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 עבודות ניקוז 01.6
 
 

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע   01.6.01 
ברות מי גשמים ו/או מי תהום בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום הצט

 שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח. 
 
 

אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות,   01.6.02 
עבודה חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע ה

סתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המפקח. כל אמצעי ו
ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות 

 רצונו המלאה של המפקח.
 
 

י כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"  01.6.03 
המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו 

  המלאה.
 
 
 

 ותכולת המחירים אופני מדידה מיוחדים 01.7
 
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, כוללים מחירי היחידה: 01.7.01 
 

במהלך לפני תחילת עבודות העפר ו ומפות טופוגרפיותחפירות גישוש, מדידות  א.   
 בודות )גמר החפירה, גמר הידוק השתית, גמר הידוק המילוי וכו'(.הע

 
 את כל עבודות הלוואי הדרושות כגון העמקות מקומיות וסידור שיפועים.  ב.   

 
 .סילוק מי גשמיםעבודות ניקוז ו ג.   

 
 כמפורט לעיל. M.S.L.Cמילוי חוזר מהודק בשכבות ו/או מילוי  ד.   

 
 .מעברי מכבש 5ור והידוק השתית ע"י מר בשיפועים, יישג ה.   

 
סיתות התנפחויות בקירות הדיפון בגמר החפירה לקבלת קו ישר וכן ניקיון מושלם  ו.   

 של אלמנטי הדיפון משאריות לכלוך ואדמה.
 

 למקום שפך מאושר. והפסולת למיניה הרחקת שארית החומר החפור ז.   
 

מחייבים את ביצועה  או יועץ הקרקעו/ כל העבודה אשר המפרט ו/או התכניות ח.   
איננה נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות כגון סילוק מי גשמים, אמצעי זהירות, ו

 בטיחות וכיו"ב.
 
 

סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים בכתב  01.7.02 
ו מכבש ויברציוני קטן, ו/או שימוש במכבש סטטי א הכמויות, לרבות עבודת ידיים
 בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.

 
 

לא תשולם כל  לפי מידות הבטונים בתוכניות. תהיה נטו החפירהסעיפי  כלהמדידה של   01.7.03 
 שיפועים ומדרונות, תוספת עבור הרחבות לתעלה, דפנות אלכסוניות, מרווחי עבודה

 וכיו"ב, גם אם מפורש בתוכניות ו/או נדרש לבצעם.
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  – 02פרק 

 עבודות בטון יצוק באתר
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 
 
 
 

 סוגי הבטון 02.1
ובעל  30-סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב 

א לק"ג למ"ק בטון מוכן.  150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  .3דרגת חשיפה 
כל הבטון יהיה בטון מובא. החוזק יהיה לפי התכנון. אין להוסיף מים  -יאושר ייצור בטון באתר 

יבוצעו בגמר בטון נקי מוכן לצבע , אלא אם כן הוגדר  -לאצוות באתר. כל היציקות למעט כלונסאות 
 בטון ברמה גבוהה יותר. כל זאת ללא תמורה מיוחדת.

            
 
 

 תנאי בקרה 02.2
 לגבי כל סוגי הבטון. 118לפי ת"י נאי בקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים ת 
 כל הבטונים ייעשו בעזרת ריטוט ומחיר הריטוט כלול במחירי היחידה.  

 
 
 

 תבניות 02.3
 

והמפרט הטכני  904התבניות, התמיכות, החיזוקים וכו', יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי מספר  02.3.01
 ו הבלעדית של הקבלן. הכללי ובאחריות

בכל עבודות הבטון כלול מחיר התבניות הכולל גם עשיית כל החורים והפתחים, קביעת אביזרי  
אינסטלציה, חורים לצנרת, חריצים, קיטומים, מגרעות, שקעים, אפי מים, סרגים ותעלות למיניהם 

מפקח רשאי להורות על פירוק התבניות יהיה לאחר זמן שימנע פגמים בגין פירוק מוקדם. ה וכו'. 
 פירוק מאוחר יותר.

 
 או פלדה או פלסטיק דים )דיקטים(יתבניות לבטון מלב 02.3.02

 
 :מפרט הכלליבנוסף לאמור ב 

 

מ"מ ויצמדו אחד לשני לאורך המישקים  20-21דים )דיקטים( בעובי יהתבניות ייעשו מלב א.
 עצמו. )קנטים( הצמדה מלאה על מנת למנוע נזילת מי הצמנט והבטון

 

הלבידים יהיו פלטות שלמות למעט אותם מקומות שממדי התבניות מאלצים שימוש בפלטות  ב.
 קטנות יותר )אולם יש לקבל את אישורו המוקדם של המפקח(.

 

 כמו כן, יהיו פני הלבידים נקיים לגמרי וחופשיים מכל לכלוך, שיירי בטון, מסמרים וכו'.  ג.
 

נ"ל, אולם מספר השימושים החוזרים מוגבל לצורך הבטחת מותר שימוש חוזר בלבידים כ ד.
 קבלת פני בטון חלקים, ללא בליטות ופגמים.

 

בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס למספר השימושים החוזרים כנ"ל, יהיה המפקח הפוסק  ה.
 הקובע הבלעדי והוראותיו יחייבו את הקבלן ללא ערעור. 

 

לא ישולמו בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידות. לא ימדדו ו עילהתבניות המתוארות ל ו.
 התבניות הנ"ל יסודרו בהתאם להוראות המפקח. 

עבור בטון אדריכלי התבניות יבוצעו מנגרות עם תבניות טגו בעובי ובאיכות נדרשת , כולל  
 תבנית כפולה.
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 אדריכלי חלק ן חשוףבטו 02.3.03
 

 :מפרט הכלליבנוסף לאמור ב 
 

 ר.יכות גבוהה ביותא, בגמר בטון חשוף אדריכליהיו בי הבטונים א.
 
 יםרן ופיגמנט בשיעובמנט לצבתוספת  ללא אפר פחם CP-300צמנט  לן תכיוטברובת התע ב.

כב ר. האחוז וה/ המפקח הדרושים להשגת גוון אפור בהיר או חום בהיר לבחירת האדריכל
ידי הקבלן המבצע כספקית -על ע"י הטכנולוג הראשי של החברה שתבחר פי ייקבעווהס ןבטוה

 ./ המפקח ל הדוגמאות שיאושרו ע"י האדריכלשפי והס ןבטוהכב רי הפהבטון שלו, על 
לא לאחיד, הגוון  ע הבטוןב, צהיגצרגוס ראוי ותעוב אלקים, לם, חלוריימיש הבטון יהיו פני 
 ינוי וללא כתמים. ש
לפי  ופיגמנט לבןנט מם צע ןת בטובורעתב לןבקה ששתמי ןובטה של וירצהגוון ת ל אקבל יכד 

 מאושרת שתבוצע על ידו.  דוגמא
ט רגאגה. לפחות 3ובעל שקיעה " ותיהתכנ פי הבטון יהיה בטון משאבה, בחוזק הנדרש על 

ן יוספו ובטל, יםשריפהא רתובי םריבהיהיו הני האגרגט והחול יווג, ןקטש עד היהמלי ייסכהמ
 ר. אוי אלוכסף ומ ותים לרבושהתוספים הדר

  על תערובת אחידה לשמירת גוון בטונים אחיד. רמושן ילבקה 
 
תערובות בטון ניסיוניות ויצק אותן  / המפקח דריכלר האאישולן להקב כיןיה יקצני הילפ ג.

 .רד באתועבן למתכוו אוה הןבת ל תבניש גסו ואותב
ת ואדוגמר פסך מסמ לעקח והאדריכל. מפהר שולאאו ובית אומגוהדו ותניתב, הבתרותעה 
ויה אשר רצהוגמא הד הקבלן על פי המידות ושאר הנחיות האדריכל, יקבע האדריכל את ןיכיש
שך מה בנישמרנה ותוגתות רכל  הרכיבים מאותו סוג. הדוגמאות המאוש עצולבים גד שמשת

 זה. מסוג םיבטונהת דוור עבולאשדה ימהבניה ותהוונה אמת 
קיבל את אישור  םרבטלעבודה זו שר קהחלק ב יריכלדחשוף אן קת בטוצייבצע יא ן לבלקה 

 האדריכל והמפקח לדוגמא שאושרה. 
לא יתקבלו  אדוגמא או עם פגם כל שהוהם מיבגוונים שונ וקבלתוין מכר אחל קווצשים ניטוב 

 שלום.ת תפסתו לאלויהרסו ע"י הקבלן, לפני המשך כל עבודה, 
 
נוספים "קרים" מעבר לתפרים שאושרו  כך שלא ייווצרו תפרים הקבלן יתכנן את היציקות  ד.

 ., הנובעים מהפסקות ממושכות במשלוח הבטונים לאתר ע"י המפעל/ המפקח ע"י האדריכל
 כל היציקות יהיו באותו חלק מן היום.

 
תהיינה כפולות עשויות פלדה שבצידה הפנימי לוח עץ  הז סוגמ םיברכיה תקיליצ תוינהתב ה.

  שובח.לבוד עם צפוי פנולי כגון טגו מ
גם בפאותיהם. חיבור לוחות הטגו לפלדה יהיה נסתר באמצעות ברגים  הלוחות יהיו מצופים 

 מאחור.
 לא ייזל החוצה. לחלוטין כך שמיץ בטוןות מטואה נתהיית וינבהת 

א פן כזה שלואב תוכללומש היניהת יותהתבנס. חוויר דאב ההייה קהיצי ינפל יתנתבהניקוי פני   
 פני הבטון. לם עיאחראו ם יירלפיסים  נסימו רשאי
 .רהמקי הפ לע םיאתמ תוינתבן משב מששתהל שי 

 
 הןבו אלת תבניו לש  (Shop Drawingsע )צונית ביכת / המפקח לכרידהא ראישול ישגי ןבלקה ו.

ומרי המרחק וכל חלק נוסף הבא ש דוריסת , אניםוהשת יובנתהי קלח ים ביןרבוהחי תאאו יר
 ן החשוף האדריכלי. והבטפני  על במגע או נראה

 ס"מ.  4 -מ קטןילא  לויגן הוהבט פנימזל רמרחק הב 
 . / המפקח הצנורות והלולבים עבור הברגים יהיו מסוג שיאושר ע"י האדריכל 
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 בוולשדים שיוחימ/סרגלים יםילפורפ תמצעואת בוהלוח בין פריםע התצויב על דפיקהל שי ז.

 ם.פג ללא תמושלחדות, נקיות ו הינתהי ןוטיבי הברכ תנויפת. ויבנתב
 הפינות  ייעשו ע"י סרגלים מיוחדים מאושרים ע"י האדריכל המותאמים למידות הנדרשות.  

 
 . םייפנימ טחמים ובמרטטי יצונם חיירטטהיה מבוקר ויעשה עם מי ןהבטו וףפיצ ח.

 . טיםרטשל תקלה במ קרהמהקבלן יכין במקום היציקה מרטטים נוספים ל 
ח חדירה מלאה טיבלה דיכ התבניתל שני צוהחיה דיצב מיוגשי יטבפ תוהכל שיקה היציזמן ב 

 .בניתון לתוך התשל הבט
  הציפוף יעשה ע"י צוות בלעדי שאומן למטרה זו. 
 התאידות. תניען למלאתייבים ביריעות פוליהרכ סויי, וכםל מיות שזלפה ידי-לעשפרה תהיה א 

 . יקהיצנים לאחר הוהבט רשותו לשם הגנה עלומדים לעהם יעצמהא לבכוט קלן לנהקב על
 
בהתאם  ועיבוד הפסקות יציקה, מגרעות, קיטום פינות, אפי מים, שקעי תאורה וכדו' יהי ט.

 ./ המפקח להנחיות האדריכל
 
  .מ"מ 20 ביעוב דולבת עץ חולות וצעבאמ יולג ןטוות בפינ לע ןגהל ןלל הקבע י.

מ"מ או בלוחות גבס  20י עובד בבול ץות חיפוי בעצעאמב יריכלדאהבטון ה כלעל  ןגלה יש 
 ח. המפק ידין אחר שיאושר על מג עטהמ או ויריעות עם בועות אוויר

ן, שלא יגרמו גלי על ידי התזת סילר סיליקוני ליצירת מעטה מכירן האדוטבלהגן על ה שי 
ה דמקנ  fabrikem ברתחשל  fabrishield 760: יםצהמומל הסילרים לשינוי גוון וכתמים בבטון.

 . WACKER BS Creme -ו
 ן.מימזל הרה סופית של העבודייקה ועד למסצלב הישנים מטובהל ע גנההאי לחראלן קבה 
 נו.שבוחל ע ןלקבהדי ייתוקנו על ן ימלמז מסירהה נילפ ויקרשם קינזה כל 
 ש.דחתם מאו ו ולצקתעים שנפגנעל פרוק בטו ותהורת לכוזה הנכל נתודרילאו פקחמל 
 ות האדריכלעלשביש, דמח נים, הריסת אלמנטים ויציקתםוקתי בורע הוצאותה כל ותלע 

 על חשבון הקבלן. ינההקח פוהמ
 
 
 

 קביעת צנורות בבטונים 02.4
 

 צנורות שונים, שרוולים לחשמל, מיזוג אויר וכיו"ב יורכבו בבטונים בזמן היציקה, 02.4.01 
ים הנ"ל בבטונים כלולה במחירי הרכבת האביזראספקת ובהתאם למסומן בתוכניות. 

 היחידה למיניהם ואיננה נמדדת בנפרד.
 

על הקבלן לבדוק לפני היציקה את מיקום השרוולים לפי תכניות המערכות ועליו חלה   02.4.02 
 גם אם אלה לא סומנו בתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה.האחריות לביטונם הנכון 

 
 
 

 סקות יציקהחורים, חריצים, קטומים, הפ 02.5
 

חריצים, מגרעות, שקעים, אפי מים, קיטומי פינות וכיו"ב, כלולה באופן כללי פתחים ,הכנת חורים,  
גם אם הצורך בביצוען אינו מופיע במחיר הבטונים השונים בהתאם למסומן בתכניות ופרטיהן, 

 .בפרוש בתכניות אך נדרש לצורך ביצוע עבודות המערכות והגמר למיניהן
 .במפורשאחרת , פרט באם נדרש מ"מ בכל רכיבי בטון  20\20 קיטום פינות בבטונים לבצע יש 
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 דיוק 02.6
 

סטיה בפועל בעבודות בטון יצוק באתר, בכל מפלס ולא סטיה מצטברת, לא תעלה על  
 :2003עדכון  789המפורט בטבלה הבאה אשר דרישותיה חמורות מדרישות ת"י 

 
מס' 
 סד'

התחום שבו  טיהתאור העבודה וגודל הס
 תיבדק הסטיה

 גודל הסטיה
 המקסימלי

סטיה אופקית מקוי המבנה לעומת  .1
 התכניות ובמצב ההדדי שבין חלקי מבנה

 מ' 5
 מ' 25מ' ועד  10
 מ' ויותר 25

 מ"מ 5
 מ"מ 10
 מ"מ 15

סטיה מהאנך בקוים ובשטחים של  .2
 קירות ועמודים

 מ' 3
 מ' ויותר 5

 מ"מ 4
 מ"מ 10

ס או במיקום של פתחים סטיה מהמפל .3
 ברצפות, תקרות וקירות

 מ"מ 5 בכל נקודה

סטיה בגודל או במיקום של פתחים  .4
 ברצפות, תקרות וקירות

 מ"מ 10 

סטיה בעוביים של רצפות, תקרות  .5
ומבנים דומים, חתכים של קורות 
 ועמודים, רצפות יצוקות על הקרקע

 מ"מ 10 פלוס

 ס"מ 2.5 -לא יותר מ  המתוכנןסטיה בין מרכז כלונס למרכז  .6
 מהמידה הקטנה של העמוד 3%  סטיה בין מרכז העמוד והמרכז המתוכנן .7
סטיה בפני רצפות ומרצפים בגימור  .8

 בהחלקה בהליקופטר
הסטיה הממוצעת במפלס  

 מ"מ. ± 4המתוכנן 
הסטיה הממוצעת במישוריות, 
 3לאורך סרגל סטנדרטי באורך 

 מ"מ.± 4מ', 
 

  
  
רישות כאן הן דרישות מינימום. סטיות העולות על הנ"ל יתוקנו, ע"י הקבלן ועל חשבונו, בסיתות או הד 

 במלוי בהתאם להוראות מפורטות שיתן המפקח.
 

סטיות מותרות בעבודות  סטיות בבניינים: 789סטיות בעבודות שלא פורטו לעיל, יתאימו להגדרות ת"י  
 . 2003בנייה, עדכון 

 סטיות מותרות.  – 1ת השלד תהיינה לפי המפורט בטבלה הסטיות לעבודו 
סטיות מותרות  – 2בעבודות שלד בטון או בני למעט סטיות ממישוריות שתהיינה לפי ההחמרה בטבלה  

 בעבודות "בנייה נקיה" של שלד בטון או בני.
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 שמירת מידות במהלך הקמת השלד בעזרת שירותי מודד מוסמך 02.7

 
על מידות המבנה המופיעות בתוכניות בכל מהלך הביצוע של השלד  על הקבלן לשמור 

 באמצעות שירותי מודד מוסמך שיוזמן וישולם על ידו.
לכל גורם חיצוני, לבדוק את המידות באמצעים פשוטים הקיימים  הסימון ייעשה כך שניתן 

 באתר כגון סרט מדידה וצינור מפלס.
 
 

 סימון 02.7.01 
 

 לפחות בכל כיוון, ברשת אורתוגונלית.צירים  4סימון  א.   
 

 הצירים ייבחרו על ידי המפקח. ב.   
 

ייבחרו צירים בקרבת פיר המעליות על מנת לבקר בקלות את מיקום  ג.   
 ואנכיות הפיר.

 

עם תחילת העבודה הקבלן יזמין לאתר מודד מוסמך שיקבל מהמזמין  ד.   
 .BMתוכנית סימון עם קואורדינטות ונקודת גובה 

 

המודד יסמן את הצירים שנבחרו כולל הבטחות, מחוץ לבנין במקומות  ה.   
 שישארו עד סוף הפרויקט ושניתן לשחזר אותם באמצעים פשוטים.

 

לאחר יציקת הרצפה ולאחר יציקת כל תקרה יוזמן המודד ויסמן את  ו.   
 הצירים שנבחרו בקווים דקים חרוטים ובבצע כחול גבי הבטון.

 
 

 סימון גובה 02.7.02 
 

 + ס"מ מהריצוף. 100בכל מפלס בבנין, יסומן קו גובה המסמן  א.   
 

 הגובה יסומן בצבע כחול ובקו רציף על כל אלמנט בטון בקומה. ב.   
 
 
 

 בקרה, דווח 02.7.03 
 

 בכל מפלס, לאחר סימון הצירים והגובה כנ"ל, יערוך המודד בקרה של א.   
רות, קוי חוץ וכו' ויערוך תכנית מצב העיקריים: עמודים, קי האלמנטים

 קיים ביחס למתוכנן.
 

בכל מקום בו הסטיה עולה על המותר, ע"פ המורט לעיל, יכין המודד  ב.   
 של תכנית המצב הקיים הנ"ל. 1:25הגדלה לקנ"מ 

 

התכניות, חתומות ע"י המודד, תימסרנה למפקח אשר יקבע את אופן  ג.   
 תיקון הסטיות.

 

 ניות מצב קיים לא יותר לקבלן להתקדם למפלס הבא.ללא תכ ד.   



 
 

 85 עבודות בטון יצוק באתר – 02מבנה משרדים רש"ת / פרק 

 
 החלקה בהליקופטר 02.8
 
 

כל היציקות האופקיות והמשופעות  מטרים. 5מ"מ לסרגל אופקי באורך  +2רמת הדיוק  02.8.01
 ללא תוספת מחיר. -יבוצעו עם החלקת הליקופטר  

 
 

רכת סרגלים המרוחקים אחד מע ראשיכין הקבלן מו/או משופע קבלת משטח אופקי  שםל 02.8.02
 מ' ומפולסים במדויק.  3-מהשני כ

מ"מ ביציקת  50/50-ו ,מ"מ בטופינג 30/30הסרגלים יהיו מצנורות פלדה רבועים חלולים  
 מתכת.ופילים ייוצבו לתבנית עם רגליות הרצפה התחתונה, הפר

יברציוני ינוע על סרגל היישור הו פילוס הסרגלים ייעשה ע"י מכשירי מדידה אופטי או לייזר.
 הסרגלים האלו.

לאחר גמר הפילוס יבדק גובה פני הבטון,כל גומה תמולא בבטון נוסף ותהודק וכל עודף בטון  
 יוסר.

 
 

ההחלקה הסופית תעשה בעזרת מכונת יישור והחלקה מסתובבת )"הליקופטר"(, ע"י בעלי  02.8.03
 מקצוע שאומנותם בכך.

פור העבידות בזמן ההחלקה. מותר לפזר במקרה הצורך אין להתיז מים על פני הבטון לשי 
 )אין להשתמש בצמנט נקי למטרה זו(. 1:1תערובת יבשה של צמנט וחול 

 
 

בגוון  Curing Compoundלאחר גמר ההחלקה תבוצע אשפרת הבטון ע"י צפוי בחומר אוטם   02.8.04
 לבן.

 

החומר תהיה לפי  . כמותASTM-C-309החומר יתאים לדרישות התקן האמריקני  4.1
 הוראות היצרן.

 

 היישום, בעזרת מגב, יבוצע מיד בגמר ההחלקה. 4.2
 
 

בנוסף, יש לכסות את פני הבטון ביריעות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן העומדות בדרשות  02.8.05
 .02051המפרט הכללי בסעיף 

 

 או שו"ע, ( בע"מ1997היריעה כגון "אשפרית", מסופקת ע"י עופרטקס תעשיות ) 5.1
 

 ס"מ. 20היריעות בחפיה של  5.2
 

היריעות יהודקו למקומן בלוחות עץ בצפיפות מתאימה למניעת התרוממות היריעות  5.3
 ברוח.

 

ממחרת היציקה יש להרטיב את היריעות פעם ביום ולוודא שהמים חדרו מתחת  5.4
 ליריעה.

 

 קה.ימים ממועד היצי 9היריעות יוחזקו שלמות במקומן במשך  5.5
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 עמודים 02.9
 
 

. ריטוט הבטון יהיה בהתאם לתוכניותאו אליפטי מלבני ובחתך עגול העמודים יהיו בחתך  02.9.01
העמודים יבוצעו בתבניות פלדה ו/או קרטון לקבלת פני בטון  פנימי וחיצוני על גבי התבנית.

 מוש בהם. ילפני השהמפקח התבניות יאושרו ע"י חשוף. 
 
 

 ציקהמפלסי הי 02.9.02
של תחתית תקרות או של תחתית קורות, הכל  המדויקהעמודים יהיו יצוקים עד למפלס  

בהתאם למקומו של העמוד ולקשר שבינו ובין רכיבי התקרה. אם תבוצע יציקה עודפת בגובה 
יהיה על הקבלן לסתתה לפני המשך העבודה. אם תבוצע יציקה נמוכה מהנדרש יהיה על 

קרה או הקורה. יציקה זו תעשה בתבנית משוכללת ומקום הקבלן להשלימה יחד עם הת
 החיבור יתוקן כדי שיראה עמוד מושלם.

 
 

 הגנה על פני העמודים 02.9.03
כדי להגן ולוחות עץ לאחר פרוק התבניות יעטוף הקבלן את העמודים ביריעות פוליאתילן  

לשמירת הלחות  עליהם מפני פגיעות ומפני לכלוך שעלול לדבוק בהם. היריעות ישמשו גם
 והרטיבות על פני הבטון ובכך לעזור לאשפרתו.

 
 
 

 אשפרה 02.10
 המתכנן מייחס חשיבות עליונה לנושא האשפרה של הבטונים, על פי הנחיות המפרט הכללי. 
, בה 020511וסעיף אשפרה ראשונית  02.05תשומת לב הקבלן מופנית למפרט הכללי, סעיף  

ת עם חומר אשפרה בגוון לבן לפי דרישות התקן נדרש הקבלן לבצע אשפרה ראשוני
 .ASTM-309Cהאמריקאי 

 
 
 

 הפסקות יציקה 02.11
כל הפסקות יציקה באם תורשינה ע"י המפקח תעשיינה רק במקומות, לפי הוראות המפקח  

 של המפרט הכללי. 02045והן כוללות טפול המתואר בסעיף 
ים בהפסקות היציקה, אינם נמדדים כל העבודות הנוספות וחומרי העזר הדרושים וקשור 

 בנפרד וכלולים במחיר הכללי של ההצעה.
 בכל מקרה שטח הפסקת היציקה יסותת בעבודת ידיים או בפטיש פניאומטי. 
הזיון ינוקה עד לקבלת מוטות פלדה נקיים משיירי בטון ומי מלט. יש להשתמש במברשת  

ץ הבטון ולהרטיב את הבטון לפני יש לסתת את מיפלדה לניקוי מוחלט של מוטות הזיון. 
 היציקה.

 
 
 

 מוספים בבטון 02.12
 הקבלן יקח בחשבון אפשרות שיידרש שימוש במוסף כלשהו לבטון. 
במקרה זה על הקבלן לקחת בחשבון את הוראות היצרן של המוסף המוצע, לגבי הרכב הבטון  

 ם נוסף.המתאים לשימוש. השמוש במוסף כלשהו וכל הכרוך בכך יעשה ללא תשלו
 שימוש במוספים יהיה אך ורק באישור המפקח, ויהיו בחומרים מקוריים. 
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 הזיון לבטונים 02.13

 
 

 הזיון יהיה ממוטות פלדה עגולים, מצולעים או מרשתות מרותכות של פלדה מצולעת 02.13.1
ישתמש הקבלן בפלדה רתיכה  -למרחבים המוגנים , אם יידרש  בהתאם לת"י ולתכניות.

 שיכות גבוהה .בעלת מ
 .או לפי הנדרש לפחות 8%כל הזיון המצולע יהיה מפלדה מצולעת בעלת התארכות בשבר של  
 .3חלק  4466  הזיון יהיה לפי תקן ישראלי ת"י  

 .4חלק   4466רשתות הפלדה יהיו לפי תקן ישראלי ת"י  
ר הפרשי הברזל ימדד בנפרד בהתאם למשקלו התיאורטי לפי התכניות ללא כל תוספת עבו 

 משקל, הפסדי חיתוך, פחת, מחזיקי מרחק, "רגלים" לברזל עליון, חפיפות וכד'.
 
 

מוטות הזיון יורמו מעל תחתית התבניות ע"י קוביות בטון גלגלי פלסטיק או כל אמצעי אחר  02.13.2
מאושר. ספסלי ברזל או כל אמצעי כלולים במחירי היחידה. בחלקי בטון חשופים תבוצע 

 תלית מוטות הזיון או בשיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח.ההרמה ע"י 
 
 

 רשימות הברזל יוכנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. )כולל מספור ברזלים(. 02.13.3
 לכל מוטות הברזל יהיה מחיר אחיד. חםיות כלולות במחיר רשת זיון. 

 
 
 

 
 
 

 ותכולת המחירים אופני מדידה מיוחדים 02.14
 

 מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הנוספות הבאות ללא שום תוספתמחירי הבטונים  02.14.1
 למחיר היחידה.

 

  סידורי פתחים, חורים ושרוולי מעבר בכל צורה שהיא, הן גדולים והן קטנים. א.
 

 סידור שקעים, הנמכות בתקרות, חריצים, מגרעות וכד'. ב.
 

 ביטון צנרת מכל סוג ומכל קוטר. ג.
 

דה, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר )עבור הפלטקות, ביטון פלטקות פל ד.
 הפרופילים והברגים ישולם בנפרד(.

 

 הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד(. ה.
 

סידור שיפועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום. תבניות  ו.
 או כל עיבוד אחר.בעיבוד מעוגל, קעור או קמור, אלכסוני 

 

 כמפורט. בהליקופטר החלקת הבטונים ז.
 

 הגבהות בטון מכל הסוגים, כולל ביצוע פני בטון חלק בפני ובצידי ההגבהות. ח.
 

 תאום והזמנת בדיקות בטון ע"י מעבדה שנקבעה ע"י המזמין. ט.
 

 סיבים ברצפה. י.
 

 .יצירת שטחי בטון חלק וחשוף לרבות תיקונים כמפורט לעיל יא.
 

 הכנת רשימות הברזל לכל אלמנטי היציקה )כולל מספור הברזלים(. .בי
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יציקות כלשהן מתחת לאלמנטים קיימים )רצפות, תקרות, קורות, חגורות וכד'( כולל  .גי
 הכנות בתבניות מיוחדות.

 

 אשפרה בהתאם למפורט לעיל. .יד
 

פים של פחים וכיו"ב, בצורות קצות )גמר( הקירות בצורת עיבויים )ווטות(, או גליעבוד  טו.
 .אלכסוניות שונות

 

 יציקה במעוגל ובשיפוע. טז.
 

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  יז.
  .בסעיפי כתב הכמויות

 

ביצוע טופינג מעל הסמכים יהיה יותר עבה אולם לא תשולם תוספת מעבר למדידה  יח.
 בפרישה אופקית.

 

 מיקרומטר כ"א. PE 200יהיה שתי שכבות  -0מחסום אדים  יט.
 

 קורות קשר, או אלמנטים הנוגעים בקרקע יבוצעו עם ארגזי קרטון או פוליסטירן. כ. 
 

ס"מ יש להגיש תכנון לאישור מבחינת אופן  80יציקות עתירות נפח או בעובי מעל  כא.
 היציקה .

 

ט יהיה באמצעות מחט או עלוקה. יש להשתמש אין לחבר טפסות עם חוטי ברזל. ריטו כב.
 בפטישי גומי לביצוע מושלם של הבטון.

 

ס"מ מהברזל החיצוני ביותר, למעט בבטון חשוף  3כיסוי בטון על הפלדה יהיה  כג.
 ס"מ . 7.5ס"מ . הכיסוי בכלונסאות יהיה  4אדריכלי שבו הכיסוי יהיה 

  

 טפסנות, עמודים, מגדלים וכל הנדרש  הקבלן אחראי לתכנון וביצוע של תמיכות , כד. 
 לצורך ביצוע מושלם ובטיחותי של כל אלמנט במבנה.  

 

 יבוצעו עם חומרים  -תיקוני בטונים , אם יאושרו על ידי האדריכל או המפקח  כה.  
 יהרס האלמנט ללא  -מתאימים כדוגמת סיקה ראפ. במידה ולא יאושרו התיקונים   
 תמורה.  

 

 בכתב. –וונתו לבצע באותו השבוע יע אחת לשבוע על כל היציקות שבכהקבלן יוד כו. 
 

 יציקה בשלבים כלולה במחיר היחידה. כז. 
 

הקבלן אחראי להזמנת מכון בדיקה לכל יציקה. במידה ולא תהיה בדיקה או שנכשלה  כח. 
 האלמנט לא ישולם ויפורק על חשבון הקבלן.  -  

 

 , פיגומים, ספייסרים, תמיכות , תפרים, יציקות בכל המחיר כולל בין היתר: תבניות  כט. 
 צורה של תבנית, החלקת הליקופטר , אשפרה כנדרש, וכדומה.  

 

  -מ"ר מנפח הבטון. עיבוד פינות חדות או קטומות  0.5ניכוי פתחים בשטח של מעל  ל. 
  יהיה ללא תוספת מחיר.  
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 פלדה לזיון הבטון 02.15.2

 
פלדה תעשה לפי המידות התאורטיות בתכניות. משקל הברזל מדידת משקל רשתות ה א.

 יחושב לפי משקל תיאורטי שבטבלאות לברזל עגול רגיל ומצולע.
 
כדי להסיר ספק מובהר כאן במפורש שחפיות המוטות ורשתות זיון שאינם רשומות  ב.

 בתוכניות לא ימדדו, הקבלן יכלול מחירם במחירי היחידה המתאימים.
 
, לא ימדדו ולא ישולמו כנון, בהתאם לנדרש בתאו לפי התקן ס"מ 30ת עד חפיית רשתו ג.

 בנפרד. הקבלן יכלול מחירם במחירי היחידה המתאימים.
חלקי רשתות החודרים לקורות/קירות, כנדרש לפי התוכניות, לא ימדדו ולא ישולמו  

 בנפרד. הקבלן יכלול מחירם במחירי היחידה המתאימים.
 
חת זיון כלונסאות, כנדרש במפרט )ברזלים אלכסוניים לאורך מוטות פלדה להקש ד.

היקף כלוב הזיון וצלבים פנימיים(, לא ימדדו בנפרד, גם לא עם הכמות הכללית של 
 הזיון, הקבלן יכלול מחירם במחירי היחידה המתאימים.

 
שינוי במידות וקטרי רשתות הזיון לא יהווה סיבה לשינוי מחירי היחידה. מחירי  .ה

דה לזיון יחשבו ככוללים את כל עבודות וחומרי העזר הדרושים לקביעתה, ובכלל הפל
זה ומבלי לפגוע בכל ההוראות האמורות במפרט הטכני, גם את עבודות העלתה 
לקומות, את עבודות הקשירה )לרבות אספקת חוטים(, את עבודות הריתוך הנדרשות 

לחפירה, הכנסה לתבניות, לצרכי ביצוע, הארכות של מוטות הזיון לרבות הורדה 
 החזקה יציבה בחפירה וכו' לרבות ספייסרים וכל החומרים האחרים הנדרשים.

 
כדי להסיר ספק מובהר כאן במפורש שמחיר פלדת הזיון יכלול ספסלי תמיכה לזיון  ו.

 עליון וכן שומרי מרחק לזיון תחתון.
 
ים, ימסרו לקבלן לאחר התוכניות לזיון הבטון, עם ציון הקוטרים והאורכים הדרוש .ז

 חתימת החוזה.
 
נקבע כאן במפורש שמסירת תוכניות הזיון לאחר חתימת החוזה לא תהווה סיבה  ח.

 לשינויים במחירי היחידה.
 
מחירי פלדת הזיון יחשבו ככוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות על ידי הקבלן  ט.

בון כי שיוגשו לאשור ובדיקה לצורך התחשבנות. על הקבלן לקחת בחש
המזמין/המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא 

 באחריותו ועל חשבונו, של הקבלן.
 המחירים כוללים הכנת ואישור רשימות ברזל לאישור. חל איסור על הארכה בריתוך.  
במקרה ותידרש הארכה , יבצע הקבלן את ההארכה עם אלמנטים מתועשים ללא  

 הספייסרים בכל המבנה , אנכי ואופקי יהיו מתועשים.תמורה. 
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 – 03פרק 
 מוצרי בטון טרום
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 מוצרי בטון טרום - 03פרק 
 
 

 פריקסטים
 
 
  ס"מ 2בעובי  חיפוי מבטון אדריכלי 103.0

 

  :כללי . 1 

במידות בהתאם  UHPC לחיפוי מבטון אדריכלי דגם אקרשטיין או ש"ע מסוגלוחות  /אריחים   
 נון.כלת

פני האריחים יהיו מבטון נקי )גלוי(, דהיינו בטון חלק ללא כתמים, ללא חורים לאחר   
התייבשות המים הכלואים על פני התבנית, ללא סימני חיבור בין התבניות, סגריגציה, או 
מסגרת כהה מסביב ללוח כתוצאה מבריחת מים בין התבניות. האריחים יהיו ללא שברים 

 כלהאדרי ןאושרת, לשביעות רצוצים, וכד' ויתאימו למראה הדוגמא המבפינות, סדקים, חרי
 מה.ריחים יהיו עם פינות ישרות ללא קטי. האוהמפקח

רשאי לדרוש החלפת כל לוח אשר נפגע במהלך הובלה או הרכבה, ולא  / המפקחהאדריכל 
  ו לוח פגום באופן חלקי או מלא.לאפשר תיקוני פגמים באתר

/  לאישור האדריכלע"י המתכנן והיא תבוצע על בסיס מלט לבן בהתאם  גוון התערובת יאושרו
 המפקח.

 ס.מגפ" 100חוזק הבטון בלחיצה יהיה   
 ס.מגפ" 15וזק הבטון בכפיפה לפחות ח  
  ר.ללא שימוש בסיל 1%יגות הבטון עד ספ  

ום בסיללא תמורה, אותן יבדוק ויפרק  -קבלן יכין מספר דוגמאות לפי הנחיות האדריכל ה
 תהליך קבלת ההחלטות. זאת יחד עם מערכת אלומיניום ואו מערכות אחרות.

 

  תבניות . 2 

  ש.התבניות יהיו חלקות לחלוטין ומעובדות בעיבוד המתאים לבטון מהסוג הנדר  

י הידע העדכני ביותר הקיים ביציקות בטון "התבניות יבוצעו מחומרים מתקדמים ביותר עפ  
 י.אדריכל

 ר.לפני תחילת הייצו / המפקחת יאושר על ידי האדריכל וג התבניוס  

 

  הרכבה .3 

 בש.החיפויים יורכבו בשיטת הקיבוע הי  
 ל.מ"מ בהתאם לדרישת האדריכ 8-10אריחים  תהיה  2פוגה שתיווצר בין כל ה  

ני המוצרים מעובדים בשיטות שונות ויש להקפיד על הגנת המוצר ושמירה עליו לאורך הביצוע פ
 ט.קבפרוי

ע"י אינסרט בגב האריח או פלב"מ קיבוע לקיר יבוצע באמצעות מערכת מסילות מאלומיניום ה
מתוצרת "קייל" או "פישר" שימוקם בקידוח מיוחד שיבוצע במפעל אקרשטיין, מיקום וכמות 

 קט.שיקבעו בתכנון ההנדסי לפרוי
 לחתוך את האלמנטים ללא אישור המפקח. ,לסתת ,סור לנסרא

 
 וגמאותהכנת ד .4 

מודול שלם ולפחות הדוגמאות תבוצענה על הקירות המיועדים להן. כל דוגמה תהיה בשטח של   
 ר.מ"  9מ"ר ותכלול את כל מרכיבי החיפוי  ובסה"כ שטח של  5

 לפי דרישת המפקח. -מ"ר כ"א  9של קבלן יבצע מספר דוגמאות בשטח ה  
 

  תנאי סף ליצרן/קבלן המשנה .5 
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מפעל בטון טרומי מאושר ובעל ניסיון קודם בפרויקטים שונים בייצור על היצרן להיות   
 זה.אלמנטים מסוג 

 

 
 תכנון מפורט ותכניות ייצור לחיפויים 03.02

 
החיפוי  יתוכנן  במפורט ע"י המהנדס מטעם הקבלן ועל חשבונו לרבות תוכניות ייצור, תכניות  א. 

 הרכבה וכן פרטי ייצור והרכבה )חיבורים שונים(.
 התכנון יעשה בהתאם למצבים השונים של החיפוי במבנה.   

 
 התכנון ייקח בחשבון את כל המצבים, לרבות ייצור, הובלה והרכבה. ב. 

 
כמו כן יתוכננו אלמנטי החיפוי השונים כולל חיבורם למבנה, למצבי עמיסה שונים לפי  ג. 

ומס סייסמי, וכל שילובי התקנים הישראליים הרלוונטיים, לרבות משקל עצמי, עומס רוח וע
 העומסים הנדרשים.

 
בתכניות המפורטות יופיעו כל פרטי הבטון והברזל הנדרשים, וכן פרטי ההשענה והאביזרים  ד. 

 לחבור אלמנטי החיפוי  למבנה. 
הקבלן יתכנן גם את פרוט אביזרי ההרמה, ההרכבה, אביזרים להפוך ו/או לסבוב הרכיב, פרטי   

 תמיכה זמניים וכד'.
 

 אביזרי החיבור השונים יתוכננו לעמוד בכל מצבי העמיסה והשילובים ביניהם. ה. 
צירים ניצבים והתאמה למצב קיר  3-האביזרים יאפשרו הרכבה פשוטה המאפשרת כיוונון ב  

 הרקע, כולל סטיות אפשריות בקיר הרקע.
 
 
 
 אופני מדידה מיוחדים  ותכולת המחירים  . 03.03 
 

ים כולל  בין היתר את כל הדרישות המפורטות במפרט הכללי ובמפרט מיוחד מחירי החיפוי .1 
זה, כולל את יצור הובלת והרכבת הרכיבים, אמצעי התמיכה הזמניים, קיבועם וחיבורם, 

 אביזרי פלדה מפלב''מ וכיו"ב.
והחלפה  , ההגנהאת אוזני ההרמה לכל שלבי הייצור, השינוע וההרכבה כמו כן כולל המחיר

 .והמהנדס/ המפקח   הצורך עד לאישור סופי של האדריכלבמידת 
 המחיר כולל את הכנת כל תכניות הייצור וההרכבה לאישור המפקח.  

אצל סוגי התליות והאלמנטים ואישורם המחיר כולל הכנת חישובים לאופן התליה לכל 
 המזמין. ללא אישור זה אין להרכיב את האלמנטים.

 מחיר.זיון אלמנטי החיפוי כלול ב  
 SHOP DRAWING מחירי היחידה כוללים תכנון מפורט כוללים חישובים סטטיים ותוכניות  

 .316כל התליה תהיה עם אלמנטי נירוסטה  .וכל אישור נדרש  לאישור המפקח
 
 

 מדידת הכמויות תעשה כלהלן: .2 
 

 לפי שטחם במ"ר.  א.  
וף סמוי מסביב לפתחים, המחיר כולל דייס בתחתית הקירות לפילוס בהרכבה, משק   

 פחיות וזוויתנים המעוגנים בבטון, קופינגים  ופרופילי קיבוע לבטון.  
 

אביזרי פלודה המעוגנים בחיפויים ו/או המיועדים לחיבור בין אלמנטי החיפוי לבין  ב.  
בטון יצוק באתר ו/או עבור חיבור בינו לבין רכיבים אחרים בבנין לא ימדדו בנפרד 



 
 

 93 מוצרי בטון טרום – 03מבנה משרדים רש"ת / פרק 

ר הרכיב , כולל את אביזרי החיבור מפלב''מ,  אמצעי חיבור שונים כגון וייכללו במחי
 פחיות, יונסטרטים, זוויתנים, ברגים  וכיו"ב כלולים במחיר.

 
 
 

לא ימדדו בנפרד אלא יכללו במחירי העבודות השונות, אביזרים כלשהם בין המעוגנים  ג.  
תימוך זמני והרכבה של ברכיבים ו/או המעוגנים ביציקות באתר, הקשורים בשינוע, 

כמו כן לא ימדדו אלא יכללו במחירי העבודות השונות כל האמצעים  אלמנטי החיפוי .
הדרושים להגנה ושמירת שלמות וניקיון אלמנטי החיפוי בכל שלבי הייצור, הובלה 

 והרכבה שלהם.
 

"שימסים" יתדות ודיס הבטון המשמשים להשענת ותמיכת הרכיבים לחיבור למבנה  ד.  
 לא ימדדו בנפרד ויכללו במחירי היחידה. 

 
וחיבור בין אלמנטי החיפוי  השלמות יציקה לחיבור בין הרכיבים  במידה ויידרשו, ה.  

 לבין רכיבים קונבציונאליים לא ימדדו בנפרד ויכללו במחירי היחידה.
 

 להוצאת קוצים המעוגנים ברכיבים HBTאביזרים מסוג יוניסטרט, פחיות, אביזרי  ו.  
 השונים במידה ויידרשו לצורך חיבור בין אלמטי חיפוי כלולים במחיר.

 
כל הפרטים שנכללים ברכיבים הטרומיים ואשר לא צוין במפורש שימדדו בנפרד,  ז.  

 יחשבו ככלולים במחירי היחידה.
 

תמיכות זמניות להרכבת הלוחות הטרומיים לא ימדדו בנפרד והם כלולים במחירי  ח.  
 היחידה.

 
 .         תכנון מערכת התליה כלול במחיר.ט  

 
  :כמו כן כלולים במחיר היחידה י.  
טפסות ואביזרים, דוגמאות,  יגומים, עבודות זמניות, משטחי דריכה ותמיכות,פ   

, שינוי ואחסון באתר אובמפעל, אמצעי חיבור ותליה, מפלב"מ או אלומיניום או אחר
אלמנטים שאינם מאושרים , ביקורת וסילוק ה, תיקונים נדרשים החלפה הובלה והנפ

הקבוע חיצונית ומכון בדיקות בהתאם לדרישות, קידוחים וניסורים וסיתותים, וכל 
 לעיל ונדרש להשלמת העבודה.

 
 

 לוח"דים 
 
 

 כללי 03.04
 

 בתקרות. שימושן נשוא העבודה הינו פלטות טרומיות דרוכות חלולות )לוח"דים( בדריכת קדם 
 

  העסיק למטרת הרכבת לוח"דים אלו צוות המיומן, באופן מוכח, לעבודה זו.על הקבלן ל 
 

 כל חיתוך או חציבה שיבוצעו בלוח"דים יידרשו את אישור המפקח.  
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 דרישות ייצור וביצוע 03.05
 
 

 (.466העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון דרוך, ולחוקת הבטון )ת"י  א. 
 .3;4;5חלקים  466תינתן לת"י  תשומת לב מיוחדת  

 
 

 .60-, ב50 –סוג הבטון  ב  ב. 
 
 

 לוח"דים יוכנו במפעל מאושר על ידי המפקח לפי שיטת דריכת קדם.ה ג. 
 
 

צוע החרושתי, הקבלן יגיש לאשור המתכנן תכנון מפורט של הלוח"דים מלווה חשבון ילפני הב ד. 
נית ובמפרט וכן תכנית הרכבה בק"מ סטטי המוכיח שנלקחו בחשבון העומסים כנדרש בתכ

עם סימוני הלוח"דים השונים, כפי שמתאימים למפעל המייצר ואשר לוקחים בחשבון  1:100
 את המעברים האנכיים של מערכות המבנה.

 
 

בחשבון שלא תורשה חציבה באתר בלוח"דים אלא במקדח  הקבלן בתכניות ההרכבה, ייקח ה. 
המעברים האנכיים יוכנסו  הגדילים בלבד. על כן כל בין 3" יהלום ולגודל מקסימלי של

 לרצועות השלמת יציקה בין הלוח"דים ויינשאו על  ידי הלוח"דים. 
 חל איסור מוחלט לנתק גדיל כלשהוא בלוח"דים ללא אישור המפקח בכתב.  

 
 

את  יום לבדוק 10כניות הקבלן יימסרו למתכננים במועד מתאים כך שלמתכננים יהיה ת ו. 
 רכת הסטטית והתחשבות במערכות המבנה. תכניות הקבלן המע

 
 

ל איסור מוחלט לשנות את עובי הלוח"ד המתוכנן אלא באישור בכתב מהמהנדס המתכנן ח ז. 
 . ואישור המפקח מטעם המזמין

 
 

 עומסי לוח"דים לפי המסומן בתכניות קונסטרוקציה.  ח. 
 
 

 ם הצמודים ליציקה. הלוח"די 2כל היציקות המשלימות יינשאו ע"י  ט. 
יש לקחת זאת בחשבון בעת תכנון הלוח"דים ולחשב לפי העומס הלוח"ד ותוספת של מחצית   

 היציקה המשלימה.
 
 

 ניתן לספק לוח"דים המיוצרים על ידי אחד היצרנים המפורטים להלן: י. 
 חיפה. -סולל בונה  -  
 פנקריט ישראל. ס -  
 לל בטון בע"מ.כ -  
 שבת בע"מא -  
 או כל ספק אחר אשר יאושר ע"י המפקח.   
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 דרישות ליצור לוח"דים  יא. 
 

 כנדרש.  60 -ובטון ב  50 -חוזק הבטון לא יפחת מהחוזק המוגדר לגבי בטון ב ■  
 

 קבלן יסיר כל חומר זר ו/או פטינה ו/או קרום הנוצר ממהלך היציקה או ה ■  
 חול.        הניסור והמפריע להידבקות, כולל שימוש בהתזת

 
פני הבטון העליונים בלוח"דים יהיו מחוספסים להגברת טיב ההידבקות עם היציקה   ■  

 . 4חלק  466לפי ת"י  3המשלימה, ברמה 
 

כל אמצעי ההרמה וההרכבה כגון ווי הרמה ועיגונם, קורות מאזנות, סלינגים מנופים   ■  
 ן.תומכות וכו' יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבל

 
צירת קמרים י אחסון הלוח"דים במפעל ובאתר יהיה לפי הנחיות היצרן ויעשה כך שימנע  ■  

 נוספים ומיותרים באלמנט.
 

 דקות.  120היה תעמידות אש של הלוחד"ים    ■  
 
 
 

 סיבולת טולרנסים יב. 
 

 : סיבולת ייצור ■  
 .5;4חלקים  466לפי ת"י     

 
 סיבולת הרכבה  ■  
 מ"מ. 2המקום המתוכנן של הלוח"דים לא תעלה על הסטייה מ    
, לפני 350הסטייה האנכית )התרוממות הלוח"דים( לא תעלה על מפתח הקורה מחולק ב:     

 יציקת הטופינג.
  הרכבת הלוח"דים תעשה כך שהמישקים יהיו בקווים ישרים ורצופים.     

 
 

 בדיקת הלוח"דים יג. 
 

 לוח"דים במידות 2להכין דוגמה של על הקבלן  ,"דיםי התחלת היצור השוטף של הלוחלפנ
 צוע התקרות.יהזהות ללוח"דים  מהיצרן שיאושר לב

 לוח"דים שבדגימה יבדקו לגבי עמידתם בתנאי הסיבולת ומראם החיצוני. ה
 הלוח"דים ישלחו לבדיקת חוזק בהרס למעבדה מוסמכת ומאושרת על ידי המפקח.

 העדכני. 252י ת"י הבדיקה תעשה בכפיפות לתקן הישראל
כל הלוח"דים שיוצרו יפסלו , 252מודגש בזאת שאם אחת מהדגימות לא תעמוד בתנאי תקן ת"י   

 .ההוצאות הכספיות הכרוכות בכך . הקבלן יישא בכלעד למועד הבדיקה ולא יורשו בשימוש
 רות.הבדיקה, הדוגמאות וההובלה וכדומה באחריות הקבלן ועל חשבונו, כולל בדיקות חוז    
 
 

 דרישות הרכבה יד. 
 

 יש לדייס בתערובת מתאימה את המרווח שבין הלוחד"ים בטרם יציקת הטופינג.  ■  
 המישקים יהיו נקיים וחופשיים מכל חומר זר ויורטבו לפני המילוי.   
 דק עם אגרגט 30-ר המילוי הוא בטון במילוי המישקים יבוצע בנפרד מהטופינג. חומ   

 )שומשום בלבד(.
 

 במידה ויוכנסו מוטות זיון אל המרווח שבין הלוחד"ים, הנ"ל כלול במחירי הלוח"דים. ■  
 

 ס"מ.  1לוחד"ים מכל הסוגים, יונחו בקצוות ע"ג מצע טיט בעובי  ■  
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 הגבלת הכפף כלפי מעלה )"קמבר"( טו. 
 

 בזמן הדריכה ולאחריה מתהווה כפף אלסטי כלפי מעלה.  
 הדריכה, בגיל הבטון בזמן שחרור כבלי או חוטי הדריכה. מידת הכפף תלויה בכח   

ויציקת   במשך זמן האחסון שלהן עד להרכבתן)קובע את מודול האלסטיות של הבטון( ו
 ויציקת הטופינג. ככל שמועד שחרור הכבלים או החוטים 

הקטן  1/350 או מ"מ 15-קמבר המקסימאלי המותר בזמן הרכבת הלוח"דים יהיה לא יותר מה
 ביניהם. לא תשולם תוספת בטון לטופינג בגין הקמבר.מ

 
 

 הצטברות מים בחללי הלוח"דים יז. 
 

ישנם מקרים שמים מצטברים בחלל הלוח"דים. הקבלן יהיה אחראי לשחרור המים האלו 
ולתיקון פני הבטון לאחר ניקובו, הכל בטרם יחלו בביצוע עבודות הגמר בתקרות שמתחת כדי 

 עבודות הפנים והגמר כתוצאה מהמים הכלואים.לא לגרום לנזקים של 
 

 
 
 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים  03.06
 

 מחירי הלוח"דים כוללים בנוסף למתואר במפרט הכללי והמיוחד. 
 

 וייצור.בה, חישובים סטטיים מפרטי הרכבה הכנת תוכניות הייצור, ההרכ 03.06.1 
 
 

 ים במגע עם בטונים יצוקים באתר.חספוס פני הקורה בחלקים הבא 03.06.2 
 
 

 החלקת המשטח להנחת הלוח"דים. 03.06.3 
 
 

תמיכות ופיגומים, עיבוד חורים ושקעים בלוח"דים, חיתוך פתחים עגולים ומלבניים  03.06.4 
בלוח"דים ע"י מסור תעשייתי למעברים, בהתאם לתוכניות ולהוראות המפקח, הן לפני 

 ההרכבה והן לאחריה.
 
 

 גמר מוחלק של תחתית הקורות לרבות ניקוי החיבורים בין הלוח"דים.  03.06.5 
 
 

 גדילי הדריכה, הזיון וחישוקים.  03.06.6 
 
 

 דייס צמנט לצרכי הרכבת הלוח"דים ומילוי מישקים מייד לאחר הרכבתם. 03.06.7 
 
 

ן הרמתן, מנת למנוע פגיעה בלוח"דים בזמ-סידורי הרמה נאותים במפעל ובאתר, על  03.06.8 
 הובלתן והרכבתן, שיטת ההרמה תאושר ע"י המפקח.

 
 

וכל הנדרש לביצוע  כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה  03.06.9 
 .מושלם של העבודה

 



 
 

 97 עבודות בניה – 04רש"ת / פרק  מבנה משרדים

 

 
 

 
 
 
 

 – 04פרק 
 עבודות בניה
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 עבודות בניה - 04פרק 
 
 
 

 כללי 04.01
 

ועל פי ההוראות 04עבודות בניה מבלוקים תבוצענה  על פי ההוראות של המפרט הכללי פרק  . 1 
 שבמפרט המיוחד הזה כמפורט להלן.

 

 לא יותר השימוש בשברי בלוקים )בכל סוגי הבלוקים(. .  2 
 

 לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם. .  3 
 

 טח הבלוק(.הטיט במישקים יהיה מלא )על כל ש .   4 
 
 
 

 חגורות בטון אופקיות  04.02

 
ס"מ, וברוחב בהתאם  20-גורות הבטון תבוצענה לפי המסומן בתוכניות, בגובה שלא יפחת מח .1 

 ס"מ(. 20ו/או  15, 10, 7לרוחב  קיר הבלוקים )
 

חגורת הבטון תבנה לכל אורך הקיר, בין שני אלמנטים מבטון התוחמים את הקיר )שני  .2 
קירות בטון, קיר בטון ועמוד וכו'(, אלא אם כן בתוכניות אורך החגורה צוין עמודים, שני 

מ"מ .  8ס"מ בקוטר  30מ"מ עם חישוקים כל  10ברזלים בקוטר  4החגורה תזוין עם  אחרת.
 10ס"מ )  30הזיון יוחדר לאלמנט בטון קרוב. בכל מקרה כל שורה שניה יבוצע קוץ באורך 

 .ס"מ בתוך אלמנט בטון קרוב ( 
 

בכל מקרה ואף שבתוכניות לא תקבל ביטוי, תיבנה חגורה בכל אחד מהמקרים המפורטים  .3 
 להלן:

 

 על לכל חלון או לכל פתח.מ א.  
 

 מתחת לכל חלון או לכל פתח. ב.  
 

שורות של  10שורות בלוקים.  לא תורשה בשום מקרה בניה מעל   10גמר בניה של עד ב ג.  
 בלוקים ללא חגורה.

 
 
 

 חגורות בטון אנכיות       04.03
 

חגורות בטון אנכיות  תבוצענה  בכל סוף קיר שאין בו אלמנט בטון מוגדר )כגון עמוד או קיר(,  .1
 או בכל מקום אחר אם מצוין כך בתוכניות.

 

 ס"מ בהתאם לרוחב הקיר. 20ו/או  15, 10, 7ס"מ על  20מידות חתך החגורה האנכית יהיו  .2
 

ס"מ כל  30מסומן בתוכנית, תבנה חגורה אנכית )"שטרבה"( ברוחב בכל מקרה ואף שלא יהיה  .3
מטר אורך קיר בנייה, כך  שחיבורי הקירות בינם ובין עצמם או לאלמנטים מבטון יובטח  3.00

מ"מ  12ברזלים בקוטר  6החגורה תזוין עם על ידי הוצאת קוצים ויציקת "שטרבת" בטון. 
 ן יוחדר לבטון התקרה והרצפה.ס"מ . הזיו 30מ"מ כל  8וחישוקים בקוטר 
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 זיון החגורות      04.04

 

 12Øברזלים  6מ"מ, ) 12Øברזלים  4זיון החגורות, האנכיות ו/או האופקיות,  יעשה על ידי הנחת  
ס"מ, אלא אם בתוכניות צוין  20מ"מ כל  6בשטרבות אנכיות( קשורים בחישוקים סגורים בקוטר 

וגנו על פי התקנים והמפרט הכללי באלמנטים מבטון שבקצה יע 12אחרת.  קצבות ברזלי  קוטר 
 החגורה. )תקרה ורצפה במקרה של חגורה אנכית או שטרבה(.

 
 
 

 בידוד לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות(  04.05
 

תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות שמגע הקירות חוץ יש ליצור פס  
 מ"מ בהדבקה, כל העבודה הנ"ל. תכלל במחיר הבניה ולא תשולם בנפרד. 5בעובי של יריעה ביטומנית 

 
 
 

 ביצוע חריצים וחורים בקירות  04.06
 

חציבת חריצים, תעלות וחורים בקירות בניה לצרכי התקנת צינורות ואביזרי חשמל אינסטלציה וכו',  
ור ו/או מקדחה חשמלית. לא ידי מכשיר מכני מתאים כגון דיסק או מס-יבוצעו בקווים ישרים על

 תורשה חציבה וכו' או שבירה בפטיש.
 
 
 

 הצבה וביטון משקופים 04.07
 

משקוף פח מכופף יורכב בעת הבניה וייוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף  . 1
ומילוי הרווח הנותר לכל הגובה בבטון. במקרה ומשקוף יורכב לאחר הבניה יבוצע החיבור כמו 

 במפרט הכללי. 04042קיר לבטון אנכי לפי סעיף  חיבור
 
הצבת משקופים מלבנים בתוך הבניה תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים בעזרת  . 2

סרגל ואנך. תמוכים בפני סטייה. אם נדרש לישר את פני המשקוף עם הטיח יש להשאיר מרווח 
ת המשקוף כנדרש בתוכניות מ"מ עבור הטיח. במקרים אחרים יש להרכיב א 15לפחות 

 ובהתחשב בעובי הטיח.
 
על הקבלן להקפיד על מילוי חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש בתוספת ערב נגד רטיבות.  . 3

 בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש.
 
ד ולא תורשה כל בליטה או הצבת שני משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחי . 4

 סטייה מהתקן.
 
בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עיוות למשקוף  . 5

 במהלך התמיכה ו/או היציקה.
 
אם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הביטון ע"י יציקת חגורה עם זיון לפי הוראת  . 6

 המפקח.
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 מתכת -ופים ומשקופים סמויים )עזר( ביטון משק  04.08
 על הקבלן לבטן בכל מצב משקופי עזר של חלונות ודלתות בקירות ומחיצות בנויים לכל גובהם. 

 
 
 

 תאום הבניה עם ביצוע מערכות אלקטרומכניות שונות  04.09
 

 הבניה תבוצע בשלבים בתאום עם עבודות המערכות השונות. 
שונה של הקירות והמחיצות השונים לבדיקתו ולאישורו של על הקבלן לסמן ולבנות שורה רא 

 המפקח. לא יוכל הקבלן לבנות את הקירות השונים בטרם קיבל אישור בכתב על הסימונים.
 כל הפסקות בבניה יחייבו תאום ואישור המפקח. 
ות במקרה שתעלות או צינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה,תותאם הבניה למיקום הצנורות או התעל 

 בתנאי שמיקום הקירות יתאים לתוכניות.
במקרה והצנרות ו/או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים לפי הגדלים  

 שידרשו קבלני המערכות או המפקח.
בשום מקרה לא יבוצעו פתחים למעבר צנרת/תעלה ע"י שבירת בלוקים/בטון. ספי הפתחים יהיו  

 ספים מעובדים.
 
 
 

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים ותכולת המחירים 04.10
 

בניגוד להנחיות שבמפרט הכללי, קירות בניה ימדדו וישולמו לפי מ"ר נטו ביצוע בניה בפועל, כולל  
 שטח החגורות ובניכוי שטח כל  הפתחים.

 

 מחיר יחידת הבניה כולל את כל הדרוש לקבלת קיר בנוי מושלם על פי התוכניות ומפרט זה.  .1
המחיר יהיה אחיד לכל סוג של קיר, ללא הבדל בגודלו, בצורתו הישרה, העקומה ו/או 

 המעוגלת, בגובהו, בכמות החגורות שבקיר וכו'.

 

חגורות הבטון מכל מידה וסוג, אנכיות ואופקיות, לרבות הזיון שבתוך החגורות, לא ימדדו   .2
 ולא ישולמו בנפרד ומחירן  כלול במחיר למ"ר  הבנייה.

 

צים מברזל לחיבור הבניה והחגורות לאלמנטים קבועים בבניין )קירות בטון, תקרות, קו  .3
רצפות(, קידוח החורים להתקנת הקוצים, החומרים להטחת יציבות הקוץ )כגון הפוקבי, חומר 

 כימי אחר( וכו', לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר יחידת ביצוע הבנייה.

 

לעיל(, ביצוע חריצים, חורים ופתחים בקירות,  04.05)כמפורט בסעיף  בידוד לקירות הבנייה .4
ביטון משקופים מכול הסוגים בקירות הבנויים בעת הבנייה ולאחר מכן וכו', לא יימדדו ולא 

 ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה השונות.
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  06פרק 
 
 

 כללי 06.01
 

משרדי, פרק -כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבינ . 1
עבודות צביעה ותקנים ישראליים  – 11דות נגרות אומן ומסגרות פלדה  ופרק עבו -06

 מתאימים.
 
ות  יש לקרוא מפרט זה, יחד עם רשימות הנגרות, המסגרות והפרטים שבתכני .2

 ובפרטים כלול במחירי הפריטים השונים. , בתכניות האדריכלות, כל האמור ברשימות
 
תכניות ובמבנה את הכמות ואת מידות הפתחים לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן ב .3

בהם יורכבו פריטי הנגרות והמסגרות ויודיע למפקח על כל אי התאמה, לצורך קבלת 
 הוראות לגבי המידות הקובעות. 

 
על הקבלן להכין תוכניות ייצור ודוגמאות מיחידות הנגרות והמסגרות  השונות לפי  .4

 . והמפקח דרישת האדריכל
 דוגמאות יהיו מושלמים לרבות פירזול ואביזרים.הפריטים  שב  
על הקבלן יהיה לקבל אישור המפקח לחומרים, מוצרים, פרזול ואביזרים לפני תחילת   

 ביצוע הדוגמאות.
דוגמא שלא תאושר על ידי המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית( תפסל ועל הקבלן   

עד לקבלת אישור סופי של יהיה לבצע את כל השינויים הנדרשים להתאמתה לדרישות 
 המפקח.

דוגמאות שתאושרנה על ידי המפקח תתקבלנה בגמר העבודה )במצב תקין( כפריט   
 מושלם המהווה חלק מהזמנת עבודה זו.

 לא תשולם שום תוספת כלשהיא עבור ביצוע הדוגמאות.  
 רק לאחר קבלת האישור הסופי ניתן יהיה להתחיל בייצור השוטף.  

 
פולט אור תקני לפי פרק שילוט על ארונות חשמל, בזק, כיבוי אש וכיו"ב  יש להתקין . 5

 עם סימון סוג הארון. צורת הסימון תקבע ע"י האדריכל. השילוט,
 
ארונות חשמל, הידרנט, תקשורת ואלמנטי פלדה בחדרי מממ"ים, יהיו לפי התקנים  . 6

 הנדרשים ודרישות פיקוד העורף, ח"ח וכד'.
 
 .1142לפי ת"י  מעקות יבוצעו . 7
 
 כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולבנים באמבט כיחידות שלמות. .8
 
 
 פריטי מסגרות המבוצעים יעמדו בדרישות הבאות: .9

 פרטי מסגרות מממ"ים יבוצעו לפי דרישות פיקוד העורף. 9.1
 1212פרטי מסגרות המשמשים אלמנטי חייץ עמיד אש יתאימו לדרישות ת"י  9.2

 כל פריט. וישאו תו תקן ע"ג
 פריטי מסגרות של חדרים השייכים לח"ח יבוצעו לפי מפרטי חח"י. 9.3
 

 1:1הקבלן רשאי להציע תכנון אלטרנטיבי ועליו לתכנן פרטים מוגדלים בקנה מידה  . 10
, החישובים וכלל העבודות לביצוע, יחשבו  ור האדריכל והמפקח. עבודת התכנוןלאיש
 במחיר הצעת הקבלן. ותככלול

דה והפרטים שיוגשו לא יניחו את דעתו של האדריכל, יהא על הקבלן לתקנם עד במי  
 או לסלקם מהאתר.  ,/ המפקח לקבלת אישור סופי מהאדריכל

 כל זאת ללא שינוי במחיר היחידה וללא שום תוספת למחירים שהגיש הקבלן בהצעתו.  
 



 
 

 152 נגרות אומן ומסגרות פלדהעבודות  – 06מבנה משרדים רש"ת / פרק 

יכל יקבע גם את פריטי המסגרות לרבות ארונות המערכות בנוסף לגוון, האדר .  11 
 (.או אחר קליפת תפוז אוטקסטורת צבע הגמר )חלק 

 
 

 ייצור והרכבה  06.02
 
 

הקבלן יגן על המוצרים המותקנים במבנה מכל פגיעה וימסרם לשימוש בסיום  .1 
המפקח שומר לעצמו הזכות לבדוק המוצרים במפעל או  העבודות כחדשים. 

 בדוגמאות בשטח.
עוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים חלקי הקבלן יודיע למפקח מב .2 

 . את הייצור והמוצר לפני האספקה לאתר המסגרות כך שיוכל לבדוק בכל עת
 

 הקבלן חייב להיות אחראי לתכנון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה.  .3 
תפעול  לא יגרע מאחריותו לגביוהאביזרים דוגמת הציר האדריכל והמפקח ל אישור  

 ועמידות הציר לאורך ימים. 
 

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן  .4 
 מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימים. 

 
אחרי הרכבת חלקי מסגרות מגולוונת במקום, יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים  .5 

עת ההובלה וההרכבה. תיקון ריתוכים בפח מגולוון על ידי צבע עשיר שנגרמו לגילוון ב
 אבץ לפי אישור המפקח. 

 
 על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה בטרם הרכבה. .6 

 
 המפקח שומר לעצמו את הזכות להגיע למפעל לבדיקות חלקיות או מלאות של הביצוע. .7 

 
 
 

 פלדה במחיצות גבס הצבה ועיגון משקופי 06.03
  
המלבנים יורכבו בפתחים ויחוזקו ע"י ברזל שטוח מרותך בתוך המלבן ומחובר ע"י ברגים אל  

פרופילי התעלות המסלולים של קונסטרוקצית הגבס, או אל אלמנטי פלדה המוכנסים 
כמשקופי עזר במחיצות הגבס לחיזוק הפתחים )כלול במחיר פריטי המסגרות והנגרות ולא 

 בנפרד(.  יימדד
 
 
 

 מסגרות 06.04
 

פלב"מ או אחר לפי  אוחדשה,  ST-37הפלדה שתשמש לעשיית המסגרות תהיה מפלדה  
וחיבור  ואחיד חסרת פגמים. מוצרי המסגרות יוכנו ע"י ריתוך רציףהתכניות והרשימות, 

כל בצורה נקיה. כל מוצרי המסגרות יסופקו לבנין כשהם מוכנים, נקיים וצבועים בצבע יסוד. 
 מוצרי המסגרות בחדר המוגן לפי דרישות פיקוד העורף.
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 דוגמאות 06.05
 

על הקבלן יהיה לבצע לפני תחילת הייצור השוטף "דוגמאות" של פריטים )יקבעו בהתאם  
 לדרישות האדריכל(.

 הפריטים יהיו מושלמים לרבות פרזול ואביזרים. 
רים, פרזול ואביזרים לפני תחילת ביצוע על הקבלן יהיה לקבל אישור המפקח לחומרים, מוצ 

 הדוגמאות.
דוגמא שלא תאושר על ידי המפקח )פסיקת המפקח הנה סופית( תפסל ועל הקבלן יהיה לבצע  

 את כל השינויים הנדרשים להתאמתה לדרישות עד לקבלת אישור סופי של המפקח.
( כמפריט מושלם דוגמאות שתאושרנה על ידי המפקח תתקבלנה בגמר העבודה )במצב תקין 

 המהווה חלק מהזמנת עבודה זו.
 לא תשולם שום תוספת כלשהיא עבור ביצוע הדוגמאות. 
 רק לאחר קבלת האישור הסופי ניתן יהיה להתחיל בייצור השוטף. 

 
 
 

 מלבנים 06.06
 

מ"מ לפחות, בצורה  2.0כל המלבנים מפח מכופף ומגולוון בעובי  -אם לא צוין אחרת  . 1 
 האדריכל.לפי הנחית 

 
 המלבנים יכסו את כל עובי הקיר בו קבוע הפתח. . 2 
המלבנים יורכבו חלקם בקירות בטון יצוקים חלקם בקירות בניה מטויחים בשני הצדדים   

 מ"מ מפני הגמר הסופיים של הקיר. 5 -ויבלטו כ ,וחלקם בקירות מחופים בקרמיקה
 ישתנו ויהיו גדולות יותר מהתכנון. כנ"ל גם בקירות גבס בעוביים שונים, גם אם המידות  

 
בניגוד לאמור במפרט הכללי, הקבלן רשאי להציע חיבור פינות בזוית ישרה בין  . 3 

 מעלות. -45פרופילים זהים שאינו חיבור ב
 להצעתו על פי דוגמת פריט. / המפקח הקבלן יקבל אישור בכתב מהאדריכל  

 
 לבן לקירות בעוגנים כלהלן:בניגוד לאמור במפרט הכללי, יעוגן כל מ . 4 
 עוגנים לפחות בכל מזוזה. 3  
 עוגנים לפחות למשקוף. 2  
ס"מ  -60ס"מ בכיוון האנכי ו 75בכל מקרה לא יעלה המרחק בין נקודות העיגון על   

 בכיוון האופקי.
 

 .בדלתות עם אטימה יוכנו מסלולים לגומיות . 5 
 

 לים אל המנעול וכהכנות לרגש.בדלתות עם נעילה חשמלית יוכנו מובלי כב .6 
 

 יש לרתך את הצירים למלבנים מצידם הפנימי.בדלתות עם כנפי מתכת  .7 
 

 פינוי בכנף ובמשקוף.בדלתות עם כנפי עץ יהיה חיבור צירים עם ברגים, כולל  .8 
 

בכל המלבנים יש להכין חריץ נגדי למנעול עם קופסת מגן עבור לשונית מוברגת.  .9 
 ת למנעול תהיה שקועה במזוזה. הלוחית הנגדי
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. את , בצורה מתועשתהחורים עבור מנעול ולשונות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד  
 הנגטיב למנעול יש לסגור בפח מולחם.

 
 

 אטימות 06.07
 

 יש להבטיח אטימות מלאה בין המלבנים לבין חשפי הפתחים. . 1 
 החללים מאחורי המלבנים ימולאו דייס בטון.  
 חוס את חומר האיטום למרוח ולכחל את המישק בכיחול מושקע.יש לד  

 

המרווחים בין קצות הכנפיים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים לכל  . 2 
אורכם, ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה. הרווח בין תחתית כנף הדלת לבין פני הריצוף 

 מ"מ במצב סגור. 2-3יהיה בגבולות 
 

טימה בין הכנף לבין המלבן תובטח ע"י התקנת רפידה אלסטית מיוחדת מסוג            הא .3
"ATHMER.או ש"ע "  

 
 
 

 פרזול 06.08
 

 .ברשימת הפירזול המצורפת למפרט זהאם לא צוין אחרת  
 

 הפירזול המפורט להלן:יהיה  דלת תריס / כנף דלת פחלכל  א. 
 

 ., ולפי מפרט הפרזוללה ביותרכל חלקי הפרזול יהיו מאיכות מעו .1א.  
 

מפתח" -כל הצילינדרים בדלתות יתוכננו כחלק ממערכת "רב - מערכת רב מפתח .2א.  
מפתח ראשי". בהזמנת מערכת רב מפתח, יש להדגיש את הצורך העתידי -או "רב

 בהגדלת מספר הצילינדרים.
 

 6 – יאוחר מציג לאישור המפקח דוגמאות של כל חלקי הפירזול לא יהקבלן  .3א.  
 ורק לאחר אישור המפקח יוכל להזמין את חלקי הפירזול. ,בועות לאחר צ.ה.עש

 
 

 הדרישות למערכת המיפתוח ייקבעו עם נציגי הרשות.  ב. 
 
 

 ככלל יש להכין מפתחות על פי הסוגים הבאים לפחות: ג. 
 

 כל הדלתות המובילות לאותו החלל, .1ג.  

 י המכונות,כל הדלתות המובילות לחדר .2ג.  

 כל חדרי התקשורת , .3ג.  

 כל חדרי החשמל וארונות החשמל, .4ג.  

 כל הדלתות המובילות מבחוץ אל המבנה , .5ג.  

  מערכות דלתות לאזורים מיוחדים, .6ג.  

 ועוד. .7ג.  

 
 יסופק ארון למפתחות לחדר אב הבית לפי הנחיות האדריכל. ד. 
 



 
 

 155 נגרות אומן ומסגרות פלדהעבודות  – 06מבנה משרדים רש"ת / פרק 

והחלפתם עם מסירת זמניים ין אספקת מנעולים באחריות הקבלן לתאם עם המזמ :הערה
 המבנה למזמין. 

 
 מצורפת כחוברת -רשימת הפירזול 

 
 

 דלתות פח 06.09
 

מ"מ לפחות, אם לא צוין  1.5כל הדלתות יהיו מפח מגולוון מכופף וצבוע בתנור, בעובי 
המוגדר , או לפי ק"ג/מ"ק 80אחרת, כמו כן כולם יהיו עם  מילוי צמר סלעים בדחיסות של 

 .בתכניות וברשימות
 
 
 

 צביעה 06.10
 

, ההוראות שבתוכניות ובפרטי 11כל עבודות הצביעה יבוצעו לפי המפרט הכללי פרק  . 1
 האדריכל וההוראות להלן.

 

כל אלמנטי הפלדה יהיו צבועים בתנור בצבע אפוקסי בגוון לפי בחירת האדריכל,  . 2
 בע באתר.מלבד שכבת הצבע העליונה של המשקופים  שתצ

 
 
 

 גילוון 06.11
 

 מפרטים א.
 

ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי   918 -תקן ישראלי ת"י  .1
 יציקת ברזל.

 

2. BRITISH STANRADS BS 5493 
 
 

 עובי צפוי האבץ המינימלי ב.
 
שנים.  8 -אורך חיים מצופה בתנאי חשיפה ללא הגנה צבע  -הגדרת תנאים קורוזיביים   

 מיקרון. 80 -עובי מינימלי של ציפוי אבץ 
 
 

 הכנת אלמנטים לציפוי אבץ ג. 
 

 מניעת מלכודות אויר וניקוז בדרך של הכנת חורים לאורור וניקוז. .1  
 

יש להבטיח שריתוכים יהיו חופשיים מפורוזיות או קפלים שימנע חדירת  .2  
 .ויהיו נקיים מסוגים ונתזים החומצה

 
 

 לריתוכי קונסטרוקציה המיועדים לגילוון דרישות איכות ד. 
 

 .600IMSוהמפרט הכללי לריתוך  AWSD 1.1הריתוך יתבצע על פי תקן  .1  
 

 הריתוך יהיה חופשי מסדקים פורוזיות. .2  
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הריתוך גם במקום שניתן להסתפק "בריתוך לסירוגין" חייב שיהיה אטום  .3  
 ושלם, למניעת חדירת חומצה לחלל שבין החלקים.

 

 הריתוך יהיה נקי משרידי "שלכה" )סיגים( סביבת הרתך תהיה נקיה מנתזים. .4  
 

 החלקים חייבים להיות נקיים, חופשיים מזיהומים כמו זפת, צבע וכד'. .5  
 
 

 בדיקת איכות הגילוון ה. 
 

 918בדיקות איכות הגילוון יתבצעו בהתאם להגדרות המפורטות בת"י  .1  
 באופן הבא:ויתיחסו לדרישות התקן 

 
מיקרון מינימום בשיטה מגנטית או בשיטת  80עובי גילוון נדרש:  1.1   

 זרמי מערבולת.
 

תבדק בשיטת פטיש   918 -ת"י  302בדיקת חוזק לאדהזיה: סעיף  1.2   
 סובב.

 

שיטת הבדיקה: תמיסה  918ת"י  303בדיקת אחידות ציפוי: סעיף  1.3   
 .Su So4 5H2Oשל נחושת גפריתנית 

 
 שינוי גוון ל"אפור" יתקבל שכן אין השפעה ליכולת הגנה של שכבת הגלוון. .2  

 
 משקעי סיגים לא יתקבלו והחלקים צריכים שיהיו חופשיים מהם. .3  

 
אזורים מקומיים שלא קיבלו את שכבת הגלוון המלאה אפשר "שיתוקנו" ע"י  .4  

פן לא יתקבלו . בשום אוZRCישום של שכבת "אבץ קר" מסוג "זינגא" או 
 תיקונים בצבע אלומיניום או צבע עשיר אבץ!!

 
 
 

 (דלתות אש )הוראות משלימות 06.12
 

בכפוף  1212דלתות האש יבוצעו בהתאם לתכנון האדריכל, לתקנים לדלתות אש ת"י מס'  
 לאמור להלן )במידה ואין קביעה אחרת במסמכים המצוינים קודם לכן(:

 

אל אם כן יש הנחיה אחרת ברשימות דקות ,  60-ת ודקו 30כל הדלתות עמידות לאש  .1
 )בהתאם לרשימות ( יהיו כמוגדר בתקן.ובתכניות 

 
 דלת עץ אקוסטית אש צריכה לקבל אישור רשויות /מת"י.   .2

 
הדלתות יוזמנו ויסופקו ע"י יצרן דלתות אש המאושר ע"י מכון התקנים לעניין  .3

 בטיחות אש, כולל סימון כנדרש בתקן.
 
 הכנפיים יקבלו צביעה מתועשת במפעל לפני ההתקנה, צבע קלוי בתנור. .4
 
 הקבלן ימסור למפקח אישור מכון התקינה להתקנת הדלתות.  .5
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  דלתות לגומחות ממתכת 06.13

 

דלתות לארונות ייעודיים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'( בגומחות יהיו  .1 
 2.0המצוינות בתוכניות. המשקוף פח מגולוון מכופף בעובי עשויים פח מגולוון במידות 

מ"מ. הגב מלוחות עץ, או פח מגולוון עפ"י  1.5מ"מ. הכנפיים פח מגולוון מכופף 
. חלוקה פנימית עפ"י / המפקח דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל
חיץ או . הפרזול: ידיות ל/ המפקח  דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל

טריקה, צירים סמויים, מנעולי צילינדר , מפתח מסטר, עפ"י דרישת האדריכל. 
 הגימור: צבע קלוי בתנור בגוונים עפ"י בחירת האדריכל.

 
מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות,  .2 

ופנים ארונות החשמל האדריכל והמפקח ויקבלו את אישורם לפני הביצוע. כל הכוכים 
 יצופו בחומר בלתי בעיר עפ"י אישור הרשויות המוסמכות .

 לא תהיה תוספת מחיר על דרישות חלוקה שונות מהמופיע בתוכניות.  
 

 דלתות ארונות יעודיים שונים יהיו בגמר זהה לסביבתם. .3 
 

מכות במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישת המפרט ודרישת הרשויות המוס .4 
 לבין התכניות תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר עפ"י קביעת האדריכל.

 
, מ"מ בין עקב הכנף לפני הריצוף( 10כל דלתות ארונות השירות עד הרצפה )מרווח  .      5 

 .אלא אם כן יוגדר אחרת ברשימות
 
 
 

 מעקות 06.14
 

 1142רבות תקן ישראלי כל המעקות יענו על כל דרישות התקנים הישראליים, ל .1 
, ולדרישות כל 1965המעודכן ליום ההתקנה באתר, ולחוק התכנון והבניה ה'תשכ"ה 

רשויות התכנון כגון: מכבי אש, משטרה ולדרישות יועץ הבטיחות, מהנדס המבנה 
 ./ המפקח  והאדריכל

 

 .כל המעקות ייעשו בדיוק לפי השרטוטים, בכפוף להנחיות המפקח .2 
יבוצעו  באמצעות קידוח  לי המעקות, במידה ולא יוכנו בזמן כיציקה,החורים לרג  

 גלילים, או בשיטה אחרת, לאישור מראש של המפקח.
 

המחיר כולל תכנון מפורט וביצוע כל אביזרי חיבור וחיזוק למבנה, לרבות קבלת  .   3 
 של המזמין. / המפקחאישור הקונסטרוטקטור והאדריכל 

 
 
 

 לןלתשומת לב הקב 06.15
כל מוצרי המסגרות והפלדה יובאו לאתר ויורכבו כשהם צבועים בצבע הסופי ועטופים   

 . , למעט משקופים של דלתות עץבניילון בועות להגנה
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 דלתות עץ  06.16

 
 בהתאם למפורט ברשימות. 
כיוון פתיחת הדלתות יהיה כמסומן בתוכניות העבודה וברשימות,בכל מקרה של סתירה  

 למפקח ויבצע לפי  החלטת המפקח.יודיע הקבלן 
כל חלקי העץ הגלויים והנסתרים יעברו טיפול למניעת התפשטות אש ע"פ הנחיות מכון  

 התקנים ורשויות הכיבוי.
גמר לכל חלקי העץ הגלויים לעין )אם לא צוין אחרת( יהיה בלכה פוליאוריטנית שקופה בגמר  

 משי.-מט
 
 
 

 הפורמאיקה .    06.17
 ברשימות.לפי המופיע  

 
 
 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים .06.18
 

מחיר היחידות יכלול בנוסף לאמור במפרט מיוחד זה, המפרט הכללי והתוכניות גם את  
 האמור לעיל:

 
מוצרי הנגרות והמסגרות ימדדו לפי יחידות או במ"א, כמצוין בסעיפי כתב הכמויות,  . 1 

 ורכב במקומות.כאשר המוצר מושלם, צבוע, מזוגג ומ
 

מחירי היחידות לעבודות הנגרות והמסגרות כוללים את כל האמור במפרט הכללי,  . 2 
 במפרט מיוחד זה, ברשימות, בהנחיות שבתכניות האדריכלות השונות ולרבות:

 

 תכניות ייצור ודוגמאות, של פריטים שונים לפי הנחיות המפקח.  2.1
 

קירות בניה, הכנפיים והרכבתם, הזיגוג, המלבנים וביטונם בקירות בטון וב  2.2
 הצביעה, האיטום וכו'.

 

 גוונים שונים.סוגי צבעים וצביעה ב 2.3
 

כל האביזרים הדרושים להרכבת האלמנטים השונים, קביעתם, וחיבורם   2.4
 למבנה, לרבות פרופילי פליז, משקופי ופרופילי עזר וכד'.

 

 ידות.איטום למניעת מעבר מים, רוח, רעש ורע  2.5
 

הפרזול, לרבות כל אביזרי הקביעה, משקופים עיוורים, צירים, מסילות לכל  2.6
סוגיהם, מחזירי שמן, מחזירים קפיציים, צירים הידראוליים, מעצורי 
דיקטטור, מנעולים )לרבות צילינידרים(,שילוט, ידיות, מברשות, מעצורים, 

 וכו'. מפתח(-קי )רב-טר/פנוי, מנעול מסבריחים, רוזטות, מנעול צילינדר תפוס
 

 ניקיון יסודי, ליטוש והברקה לפני מסירת המבנה. 2.7
 

 אישור מכון התקינה לדלתות האש וכולל להתקנתן.        2.8
 

 במידות הפתח של האלמנט, לא יהיה שינוי במחיר היחידה. 10%עבור שינוי של עד : הערה
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 – 07פרק 
 מתקני תברואה וכיבוי אש במים
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 מתקני תברואה וכיבוי אש במים  -  07רק פ
 
 

 כללי  07.01
 
 

 כללי א.
 

של המפרט הכללי הבינמשרדי יחד עם שאר המסמכים המחייבים בעבודה זו  07פרק  .1
ייקרא עם מפרט מיוחד זה המהווים יחד את מכלול העבודה תוך התייחסות לעבודות 

 תבי הכמויות.הסניטציה וכיבוי אש במים, שיטות מדידה וכפי שמפורט בכ

 

במקומות בהן הדרישות של מפרט מיוחד זה, השרטוטים, שיטות המדידה או כתב  .2
משרדית לקביעת התקינה -הכמויות שונים מהמפרט התקני שהופק על ידי הוועדה הבין

)מוכר כמפרט התקני של הפרויקט פרק  4והמחשוב של מסמכי חוזי הבנייה, במהדורה 
 בל עדיפות על פני המפרט הכללי של הפרויקט.(, אזי מפרט מיוחד זה יק07,57

 

 

 תיאור העבודה ב.
 

העבודות הבאות יבוצעו במסגרת פרויקט  "מבנה הנהלת ר.ש.ת" בשדה התעופה ע"ש בן  .1
 גוריון אזור תמך מזרחי: 

 

 עבודות לאספקה והתקנה של מים קרים וחמים לשימוש.  .א
 

ן ואוורור כולל ניקוזי שופכין, דלוחי -עבודות לאספקה והתקנה של מערכות מי .ב
 רצפה, ניקוז מערכות וציוד מז"א .

 

עבודות לאספקה והתקנת מערכת הצינורות והקולטים של מי גשמים כולל  .ג
 מרזבי גגות, מרזבי מרפסות.

 

אביזרים וצינורות המים לכיבוי אש ברזי שריפה  התקנה של מערכות, ציוד, .ד
 ומתיזים )ספרינקלרים( במבנה.

 

קנה של אביזרים וציוד השרברבות )כלים סניטאריים עבודות לאספקה והת .ה
 ארמטורות(.

 

הנחת צינורות מים לשימוש וכיבוי אש וצינורות ותאי הבקרה של מערכות הביוב  .ו
באתר סביב המבנה החדש עד חיבור למערכות התשתית הראשיות של השדה 

 בהמשך(. 57)ראה פרק 
 

רז השונים ולפי הנחיות כל העבודות יבוצעו בשלבים לפי הפירוט במסמכי המכ .ז
 מנהל הפרויקט כולל עבודות הכנה , עבודות זמניות )שיפורקו בין השלבים(.

 

 . יש לשים לב לשלביות העבודה –גבולות העבודה מסומנים בשרטוטים  .ח
 
 
 

 

 
 

 

 

 ןמערכות אינסטלציה סניטארית וכיבוי אש בבניי .2
   

ערכות הספקת מים לשימוש מ :מערכות אינסטלציה סניטארית הכוללות ןבוצעו בבנייי
שופכין, ניקוז מערכות -דלוחין, מי-קרים וחמים, התקנת כלים סניטאריים, ניקוז מי

מגגות, ניקוז רצפות כפולות בחדרי החשמל, ניקוז חדרי  גשם-מיזוג אויר, ניקוז מי
 משאבות, חדרי מכונות למיזוג אוויר, מערכות כיבוי אש בברזי שריפה ומערכות כיבוי אש
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ביוב ותיעול מסביב , מערכות הספקת מים זים אוטומטיים )ספרינקלרים(,במתי
 למבנה/ים עד חיבור למערכות תשתית ראשיות.

 
 
 

 מסמכים ותקנים ג.
 

המסמכים המצוינים להלן מהווים יחדיו את מסמכי החוזה בין אם הם מצורפים או לא.  .1
הרשויות המוסמכות, , הוראות םכל האמור לעיל אינו מפחית מערך התקנים הרלוונטיי

 משרד הפנים, הבריאות והעבודה, הרשויות המקומיות וכן הלאה.
 

 כל התקנים הישראליים תקפים לעבודה זו. .2

 על האף האמור לעיל, מספר תקנים ייחודיים לעבודה זו יצוינו להלן.
 

 הוראות למתקני תברואה במהדורתו האחרונה –הל"ת  -

 
 תקנים מחייבים: 

 
 תיאור מס' תקן

 קוטרי צינורות 59
 אוגנים  לצינורות מים 60
 שסתומים מברזל יצוק 61
 מחמם מים חשמלי מבודד 69
 צינורות ברזל יציקה 124
 מחברים מברזל יציקה 125
 ציפוי מגולוון לפלדה 265
 שסתומי ביטחון למחממי מים אלקטרוניים 405
 למים תחת לחץ P.Eצינורות  499
  PPR- רנדום צינורות פוליפרופילן 5111
 צינורות פלדה מגולבנים ללא תפר 593
 שתייה-צינורות פלדה שחורים להספקת מי 530
 מחברים למי שפכים 782
 ומחברים למים חמים P.Pצינורות  958
 תקן ישראלי לעבודות אינסטלציה סניטארית על כל פרקיו 1205
 התקנת מערכות ספרינקלרים  1596
 ומחברים H.D.P.Eצינורות  4476ת"י 
 דרישות מכון התקנים לבטיחות חשמל  5242ת"י 
 .בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה 5452ת"י 
 בניה ירוקה. 5281ת"י 
 

 מפרט כללי של הפרויקט:
 מפרטים כלליים לעבודות בנייה שהוצאו על ידי משרד הביטחון: -   

 כללי 00פרק 
 מערכות תברואה 07פרק 
 כיבוי אש  מערכות 34פרק 
 מערכות מים, ביוב ותיעול 57פרק 

   
 תקנים זרים לעבודות בנייה: -  
   ASTM A53 צינורות מגולוונים ללא תפר 
   NFPA 13, 20  
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 נוהל השלמת ביצוע המערכות ומסירתן ללקוח: .3

 

מסירת המערכות תבוצע תוך כדי ביצוען ובסוף  –"נוהל מסירת המערכות"  .א
קבלת המערכות מותנית במילוי התנאים הבאים )על חשבון  העבודות או שלב,

 הקבלן כחלק מהצעתו(.
 

 השלמת הבנייה וההתקנה כולל כל עבודות הגמר. .ב
 

 השלמת כל הבדיקות ההכרחיות ואישורם. .ג
 

שליחת הצהרה כתובה מהקבלן המעידה על התאמה מלאה לתקנים  .ד
 הישראליים ודרישות יצרנים.

 

 ידי המהנדס/מתכנן. אישור ראשוני של המערכת על .ה
 

מסירת תיק/י מתקן/ני המערכות ותוכניות "כפי שבוצע" מאושרות ע"י  .ו
 ערוכות על רקע תכניות מודד הקבלןהמתכנן 

 

 אישור המערכת על ידי נציג הלקוח .ז
 

לרבות  הביצוע של פעולות חיטוי, הכלרה וניקוי כל מערכות המים לשתיי .ח
  -ם והנחיות משרד הבריאות המחויב בתקנות בריאות הע ימאגרי המים עפ"

 ".הוראות לשטיפה וחיטוי של רשתות מי שתייה"
 

אישור "בודק מוסמך לחשמל" לכל מערכות החשמל , מתח נמוך שביצע  .ט
 הקבלן במסגרת עבודותיו בפרויקט לרבות לוחות החשמל, כבלים ומתעלים. 

 

 קבלת אישור סופית ממכון התקנים הישראלי לכל המערכות המתוכננות . .י

 
 
 

בכל מקרה של ניגוד ו/או אי התאמה ו/או עמימות ו/או פירוש שונה בין התיאורים  .4
והדרישות במסמכים השונים, העדיפות תינתן להסכם והחוזה הראשיים בין הקבלן 

"רשימת התיוג לנוהל להציג ולאשר אצל המפקח את  והמזמין. על הקבלן לבנות,
פיה בכל שלב של ביצוע העבודות לאחר אישור הרשימה יפעל הקבלן על  .המסירה"
 ובסופן.

 

 

 תנאי סף של קבלן התברואה  ד.
 

קבלן מערכות האינסטלציה וכיבוי האש יהיה קבלן רשום ומסווג )לפי טבלאות סיווג קבלנים 
  .קפן הכספי הצפוי לפי הצעתוישל משרד הבינוי והשיכון( לסוג העבודות וה

 

ם בעל אופי דומה והקיף כספי שווה או גדול פרויקטי 3הקבלן יציג כחלק מהצעתו לפחות 
 .השנים האחרונות 10יותר אשר ביצע ב

 

 נאים אלה מהווים תנאי סף למתן הצעה.ת
 

קבלן חייב להציג לפני המפקח תעודת הסמכה להתקנה של צנרת פוליאתילן בצפיפות ה
 תקין., מיצרן/י הצינורות שהקבלן עומד לה PPRגבוהה, צנרת פוליאתילן מצולב, צנרת 
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כל העבודות שבהן פורסמו דרישות, תקנים וכדומה על ידי הרשויות המוסמכות כמו כיבוי ב
הקבלן יהיה חייב לפעול בשיתוף  –אש, תאגיד המים, חברת חשמל, חברת בזק וכדומה 

 פעולה מתמשך עם כל הגופים המצוינים לעיל. 
 

 

 "( ”As Madeאישורי ציוד ושרטוטי "כפי שבוצע" ) ה.
 

מוצרים, הצינורות, השסתומים, המשאבות, מדי לחץ, אביזרי סניטציה, ניקוזי כל ה .1
רצפה, מרזבי גג וכדומה שבהם הקבלן עומד להשתמש, ייוצרו על ידי מפעל ייצור 
המתמחה בתחומים המוזכרים לעיל. כל המוצרים ישאו את האישורים המתאימים 

המחויבות בהתאם ויהיו תואמים לתקנים הישראלים הרלוונטיים והדרישות 
המוצרים המצוינים בהמשך מפרט זה לתוכניות ולמסמכים המוזכרים במפרט זה. 

ובכתב הכמויות על דגמיהם השונים הינם בחירת המתכנן/אדריכל/מזמין ,על הקבלן 
לקחת בחשבון בעת מתן הצעתו כי אלה הם המוצרים אותם יספק ויתקין ,אלא אם כן 

 יחליט אחרת המזמין בלבד ובכתב!

 

הקבלן ימסור את כל הציוד שבו הוא מתכוון להשתמש לאישור המהנדס/מתכנן, בין  .2
אם הוא מצוין או לא במפרט הטכני/כתב כמויות. רשימת הציוד לאישור תשלח 
בשלושה העתקים עם מידע מפורט אודות היצרן, נתונים הנדסיים, קוטרים, חומרים 

אחר שיינתן אישור לגבי הציוד וכדומה. הקבלן יזמין רק ציוד מאושר לאתר ורק ל
 בכתב. 

 

במקרים מסוימים, הקבלן יידרש לשלוח דגימות לאישור המהנדס. דגימות אלו  .3
יימסרו למהנדס בפגישה שתאורגן מראש עם הנציגים של המזמין. כל העלויות 
החריגות הנובעות משליחת המדגמים הנדרשים ימומנו על ידי הקבלן והן תחת 

 אחריותו הבלעדית. 

 

הקבלן לבצע עבודות לדוגמא אשר יאושרו ע"י המתכנן,  שבמקרים מסוימים יידר .4
עבודות. על הקבלן לקחת בחשבון ונציג המזמין בטרם ביצוע כלל ה/ המפקח האדריכל 

לדוגמא הכולל פיר צנרת בגב האסלות ומכלי  םלפחות חדר שירותיכי 
 ך העבודות .ההדחה/מזרמים ידרשו לביצוע כ"חדר לדוגמא" טרם אישור המש

 

הקבלן יתעד וישמור את כל הקטלוגים שקבל מהיצרן/ספק יחד עם הציוד וכן כל נייר  .5
או מסמך הקשורים לציוד ולהתקנות. מסמכים אלו, רשימת הסוכנים, תעודות 
וקטלוגים מסוגים שונים יועברו ללקוח בצורה מסודרת יחד עם שרטוטי "כפי שבוצע" 

רט לעיל כהשלמה של אחריות הקבלן, אלא תיעוד ממוחשבים. אין לפרש את כל המפו
 נוסף וכפול של המערכות והם ישמרו על ידי הלקוח והקבלן. 

 

לאחר השלמת העבודה הקבלן יכין שרטוטי "כפי שבוצע" מעודכנים. שרטוטים אלו  .6
 )לפחות(. CAD , AutoCad 2012יוכנו באמצעות תוכנת 

 

רכת והוראות תחזוקה המבוססות הקבלן יספק ללקוח ספר עם הוראות הפעלה למע .7
. הקבלן יתעד כל דבר שהוא הסדיר במהלך עבודתו ויכלול אותם בספר 1205על תקן 

 זה. 
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 בקרת איכות בשטח ו.
 

לפני הכיסוי )חלקי עבודות שלא ניתן להגיע אליהן בקלות לאחר כיסויים( של כל חלק  .1
ייתן את אישורו, של העבודה, תתבצע בקרת איכות בנוכחות המפקח, ורק לאחר ש

 הקבלן יהיה רשאי לכסות את שביצע.

 

כל העבודות יעברו מבחן לאחר השלמתן. המפקח יקבע את סוג המבחן ומהלכו.  .2
הקבלן יספק את הכלים והפריטים הנחוצים לביצוע המבחן, כולל כלי מדידת 
שיפועים, שסתומים לקווי עצירה וכדומה. הקבלן יתקן ויממן את עלות תיקון 

שלא יעברו את המבחן. לאחר ביצוע התיקונים יבוצעו מבחנים חוזרים  החלקים
 באותה דרך ובמימון הקבלן. יש לבצע שטיפה וניקוי צינורות לפני ביצוע מבחן.

 

בנוסף לתכנים בפרק זה, יפורטו חלקים נוספים שאותם יש לבחון במהלך  .א
 התקנת המערכת:

 
יים, צנרת, זרימת מים : בדיקת חדירות, מחממי מים חשמלבדיקות כלליות 

 .1205.6במערכת, מכונות, ציוד וכדומה: הכל על פי המפורט בת"י מס' 
: המערכת תיבדק באופן חזותי תוך התייחסות בדיקה חזותית (1

 מיוחדת אל:

הצינור חייב להיראות ללא פגמים או "שברים" בקו ישר  (א
 המחבר שתי נקודות.

 ת וכדומה.הצינור ייצבע לחלוטין ללא פגמים בצבע, שריטו (ב

 

: הצינורות יהיו בשיפועים המוגדרים בתוכנית וללא בדיקת שיפועים (2
 "שברים" בשיפוע.   הסטייה המותרת לשיפוע מצוינת בטבלה הבאה:

 מ"מ 110מ"מ עד  50-מ 0.1%צנרת מים אפורים:     
 מ"מ 160מ"מ עד  50-מ 0.1%צנרת מי שפכים:     
 מ"מ 315מ"מ עד  160 -מ 0.2%    
 מ"מ 160מ"מ עד  50-מ 0.1%רת מי גשמים: צנ    
 מ"מ 315מ"מ עד  160 -מ 0.2%    

 
: יש לבצע מבחן לחץ לצינורות המים, צינורות מי השפכים מבחן לחץ ( 3   

וצינורות המובילים של מי הגשמים. מבחן הלחץ יבוצע בהתאם 
. לחצי הבדיקה ומשך הבדיקה 1205.6למפרט של תקן ישראלי מס' 

ג הצינור והפעולה שלו המצוינים להלן מחמירים יותר בהתאם לסו
 מהתקן )שיטת הבדיקה זהה לזו המפורטת בדרישת התקן(:

 6מטר לבדיקה במשך  120צינורות למים חמים וקרים:  א( 
 שעות.

קרקעית מתחת לבניין )צנרת -צנרת ניקוז /ביוב תת ב( 
H.D.P.E. :)30  שעה אחתמטר  לבדיקה במשך . 

ב חשופה וצנרת מי גשמים באזור הבניין )צנרת צנרת ביו ג( 
H.D.P.E.  :)שעה אחתמטר  לבדיקה במשך  30או פלדה . 

 
לבצע בדיקות רנטגן ואחרות  שעל הקבלן לקחת בחשבון כי יידר ( 4 

לאופן ביצוע הריתוכים וההלחמות בצינורות השונים, קביעת כמות 
חשבון הבדיקות נתונה בידי המפקח בלבד, על הקבלן לקחת ב

 מביצוע הריתוכים וההלחמות. 100%אף לביצוע של  ששיידר
 
 הארקה )במידה וידרש ע"י יועץ החשמל/מח' החשמל של השדה או לפי חוק(. .ב

לצורך הארקה, כל צינורות המים מפלדה יחוברו לרצועת השוואה  .1
פוטנציאלית התואמת לחוק החשמל. חיבור ההארקה כלול בעבודת 

 הקבלן הראשי.
זכר לעיל, כל צנרת המים תבודד חשמלית מקווי המים בנוסף למו .2

מחוץ לבניין באמצעות אוגן בידוד )חיוץ( מבודד מונוליט. הפרטים 
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הנחוצים לצנרת המים יצוינו במפרט זה, בתוכניות ובפרטים 
 המצורפים, והם נכללים בעבודת הקבלן.

 
 

 
 

 המערכות הראשיות במבנה רתיאו – 07.02
 
 

 כללי:
 

קומות, גג חצי טכני  6אגפים ראשיים בין  2ט הנדון הינו הקמת מבנה משרדים בעל ביצוע הפרויק
 .ומרתף חלקי טכני משותף

 בקומת הקרקע יוקמו פונקציות העזר הכוללים בין השאר, חלל רב תכליתי, בית קפה וכד'. 
חות כל הפונקציות במבנה יבנו באופן מלא כולל גמרים ע"י הקבלן הזוכה כולל כל אמצעי הבטי

 .הנדרשים
 שירות הכולל חדרי שרותים ומטבחון.קומות המשרדים העיליות יחסית זהות, לכל אגף קיים גרעין 

 בחלק מהקומות יבנו תוספות בעלות משמעות סניטארית לפי התכניות.
הראשי לפרויקט יבוצע "גמל" מים חדש עם הכנה למד מים נפרד אשר  לשימושעבור חיבור המים ב

ספקות המים לשימוש וכיבוי אש הידרנטים פנימיים עם הפרדה ע"י מז"ח וחיבור יספק את צרכי ה
 .הסנקה לכבאית

 לקו לחץ יעודי לכיבוי אש של השדה.בעבור מערכת הספרינקלרים יבוצע "גמל" מים חדש מחיבור 
מערכות ניקוז מי הגשמים ממרפסות וגגות עליונים יבוצעו וורטיקלית על חזיתות המבנה ויצאו אל 

ערכות התיעול החיצוניות דרך תאי בקרה יחוברו למערכת התיעול הראשית הקיימת מדרום למגרש, מ
ויצאו אל מערכות הביוב  םשופכין ודלוחים )ביוב( יבוצעו וורטיקלית בפירים ייעודיי -מערכות מי

וג החיצוניות סביב הבניין ועד לחיבורן למערכת הראשית בכביש הדרומי. בעבור ניקוז מערכות מיז
אוויר אלה יחוברו באופן ישיר דרך סיפונים פעילים למערכות הדלוחים והשופכין הכלליות. מערכת 

בגרביטציה מתחת לרצפת המפלס ועד לבור/ תחנת שאיבה  ףשופכין ממפלס המרתף תיאס-הניקוז למי
 ץ.הניקוז ויחוברו למערכת הביוב הכללית מחוץ למבנה דרך תא שבירת לח -לביוב ומשם יסנקו מי

 
 

 :צנרות מים לסוגיהם
 
 מ"מ 110-מ"מ  16או  4" - 1/2בקטרים ": )קרים וחמים(  רת מים לצריכהצנ 17.2.

ולכיבוי אש הידרנטים המותקנת גלוי לצריכה  המשותפתהקרים ,הראשית , צנרת המים  
 QUICKUPם מחורצים ללא תפר מחוברת עם אביזרי 40סקדיול  תמגולוונתהיה מפלדה 

 . 11/2שתיה בקוטר העולה על "-מתאימים למי םמגולווני (ויקטאוליק)
מ"מ תהיה מצינורות  110מ"מ ועד קוטר  32צנרת להספקת המים הקרים והחמים מקוטר  

 FASER-SDR, סוג הצינור הבחיבורי הלחמ 5111( בהתאם לת"י  PPRפוליפרופילן רנדום )

ביצוע וכולל ביצוע האביזרים  . ביצוע הצינורות יהיה לפי הנחיות היצרן ועפ"י קטלוג7.4
חוזרים וכד'( , בנקודות החיבור בין -להלחמה, תליות, חיזוקים וארמטורות )מגופים, אל

הצנרת תותקן וצנרת פלסטית יבוצעו מחברי חיוץ מתוברגים/מאוגנים.  תצנרת פלדה מגולוונ
קירות בצמוד לאו   םבקירות לא קונסטרוקטיבייאו  מונמכותבתקרות בפירים , גלויה 

חרושתית  םמגולוונילצנרת יהיו  המתלים. כפי שיקבע בתכנון המפורט בהתאם למיקום
 תיצבע בשתי שכבות של צבע סופרלק בגוון מזהה )כחול(.הפלדה צנרת  תוצרת בעלת תו תקן.

עפ"י  ןבמקומות בהם תותקן צנרת פלסטית בקירות יותקן סביבה לוח פח פלדה מגולוו
הוי הצנרת הסמויה לאחר הביצוע. למען הסר ספקות ביצוע לוח הנחיות המפקח המאפשר זי

 םהפלדה כלול במחיר יחידת המידה של הצנרת בכתב הכמויות. בנוסף, בחדרי השירותי
מ"מ מצינורות פולאטילן מצולב "פקסגול" לפי ת"י  16יבוצעו מערכות הצנרת בקוטר 

ות ו/או מילוי הריצוף ועד לכל מחיבור למחלקי מים מפליז חרושתיים שיוצבו בפיר ודרך קיר
כלי בנפרד. על צנרת הספקת המים החמים ממוצא הדוד החשמלי /מחמם מים מהיר ועד 
מחלק המים מפליז בפיר יבוצע בידוד חרושתי ע"י שרוולי גומי מתנפחים כדוגמת "ענביד" או 

 ש"ע בעובי הנדרש עם הגנה מכנית של סרט מלופף עם גבס "סיליפס" . 
 

 קברזי ניתו
 -גוף הברזים בהברגה עם רקורד תוצרת "שגיב" או ש"ע ,  מגוף כדורי  -כולל  2עד קוטר "
 .פליז מצופה כרום ניקל -, הכדור (DZ)    חמה פליז כבישה
 .N.B.R.קנה אטמי,  טפלון -אטמי גוף 

 .5242שתיה לפי ת"י  -מאושר להתקנה במערכת מי .ציפוי גוף הברז בניקל
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עם ממסרת תוצרת הכוכב או רפאל או שווה בין אוגנים מגוף פרפר  - 6עד קוטר " 2מקוטר "
 . 5242שתיה לפי ת"י  -מאושר להתקנה במערכת מי ערך מאושר.

 

 התקנת צנרות המים לשימוש קרים וחמים 7.2.2
 

)השונה מצבע המתזים( דהיינו כחול למים קרים ואדום  זהותהצנרת תותקן בצבעי  א.  
שילוט צנרת  .הוגים אצל המזמין , לפי הנחיות המפקחאו בגוונים הנ למים חמים

ס"מ רקע לבן וכיתוב אדום או כחול  7* 20יבוצע ע"י מדבקות פלסטיק במידות 
 בהתאמה של סוג הנוזל וכיוון הזרימה, לפי הנחיות המפקח.

 

של כל הקבועות בו זמנית. במיוחד  מקסימליתעל בסיס צריכה  חושבוהצנרת  יקוטר ב.  
, ד על נושא "מפלי לחץ" שיגרמו לשינויים בטמפרטורות המים במקלחותיש להקפי

 .ובחיבורים טוריים למכלי ההדחה של האסלות
 

המותאמות  /פלדה )לפי סוג הצינור()שלות( מפלסטיק בטפסניותהצנרת הגלויה תעוגן  ג.  
 לקוטר הצינור.

 

ק. המגוף יהיה מותקן רותים ו/או לכל יחידת משנה יותקן מגוף לניתוילכל יחידת ש ד.  
 במיקום גלוי המאפשר גישה נוחה. 

 

 שעה. 1אטמוספרות למשך  12ללחץ של בנפרד בדיקת לחץ תעשה לכל המערכת  ה.  
 

לפי פירוט דגם ועובי  גומי מתכווצים בידוד צנרת המים החמים יעשה עם שרוולי  ו.  
 בכתב הכמויות.

וצבוע חרושתי באפוקסי בעובי  ןלוובעטיפת פח מגו ףהצנרת המבודדת הגלויה תתעט  
 מ"מ מחובר בניטים עם  חפיפה או בעטיפת "סיליפס". 3.0

 

מ"מ )מכופף( סביב  3.0לצורך זיהוי בעתיד יבוצעו לוחות פח פלדה מגולבנות בעובי של  ז.  
המותקנת סמוי בקירות )מים קרים ומים חמים( בצורה של חצי סהר  pp-rצנרת ה

רכם לוחות אלא יקבעו לקיר הגבס בברגים או בניטים , הקבלן סביב הצינורות לכל או
יבצע דוגמא לאישור המתכנן ו המזמין  טרם הביצוע הכללי .עבודות אלה כלולות 

 במחיר הצנרת.
 
 
 

 :(4" - 2)בקטרים ": הידרנטים ערכת מים ראשית לכיבוי אשמ 7.2.3
 

תואר מעלה בסעיף המפרט מערכות המים להידרנטים יוזנו ממערכות נפרדות כפי ש א.  
  חיבור חדש.  –את מערכת הספקת המים לשימוש 

 

תהיה מפלדה מגולבנת סקדיול ( ן)ברזי שריפה בבנייצנרת המים הראשית לכיבוי אש  ב. 
ללא תפר מחוברת עם אביזרי ויקטאוליק. לא יאושר חיבור הברגות או חיבור  40

  ריתוך.
 

בהתאם  באופן גלוי או בצמוד לתקרה נמכותמותקרות מעל הצנרת תותקן גלויה  ג.  
 UL ,FMלצנרת יהיו עם תקן  המתלים. כפי שיתוכנן בתכנון המפורטלמיקום 
( בשתי שכבות של צבע סופרלק גלווןהצנרת תיצבע )בנוסף ל חרושתית. םמגולווני

 בגוון מזהה )אדום(, למעט האביזרים.
 

 יכללו את הרכיבים הבאים.מ' ו 30עמדות הכיבוי יהיו במרווחי כיסוי של  ד. 
 עם שטורץ תוצרת פומס או שווה ערך מאושר. 2רז שריפה "ב 

 " מ' עם תוף רב כיווני. 30באורך  3/4גלגלון 

 " 1מזנק רב שימושי. 
 " 2מזנק רב שימושי. 
 2  כולל מחברים. מ' 30זרנוקי בד 

  יתלה.מק"ג +  6מטף אבקה יבישה תוצרת להבית או שווה ערך מאושר בנפח 

 ט.שילו 
להנחיות יועץ  בהתאםנקבע מיקום מדויק של עמדות הכיבוי ומספרם הדרוש   

 בתאום עם האדריכל.הבטיחות 
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כאשר  ה מפחנעול נישות בבניה כולל דלתדרש, יותקן הציוד בתוך יבמקומות בהם י  
 המפתח יותקן בתוך קופסת פח עם זכוכית שבירה.

 
 

 ערכת ספרינקלרים:מ    7.2.4
 
 

 כללי: 
 

מערכות המים לספרינקלרים יוזנו ממערכות נפרדות כפי שתואר מעלה בסעיף המפרט את  א.  
מערך הפעלה ראשי וחיבור להסנקת כבאיות  חיבור חדש.  –מערכת הספקת המים למתזים

, לרבות מגופי ניתוק ימוקם על קיר החצר האנגלית ויהיה מטיפוס מוגן בפני גשם ושמש , 
 .יותקנו לפי תכניות מצורפות מערכת הסנקהוחוזר הפעלה/הזעקה ראשי -אל

  
 UPעם מחברים מחורצים מטיפוס  10סקדיול  תמגולוונצנרת הספרינקלרים תהיה מפלדה  ב.  

QUICK  או "ויקטאוליק" מאושר  "מדגל"תוצרתUL\FM כולל( 11/2מעל " בכל הקטרים( 
  .11/4לא יאושר שימוש בהברגות במערכת הספרינקלרים, למעט עד קוטר "

 

בהתאם למיקום באופן גלוי  ות או בצמוד לתקרהנמכומתקרות תוך הצנרת תותקן גלויה ב .ג
הצנרת תהיה  חרושתית. םמגולווני UL ,FMלצנרת יהיו עם תקן  המתלים. ולתכנון המפורט

  צבועה חרושתית בארקת פוליאסטר ויבוש בתנור דוגמת "אברות" או שווה ערך מאושר.

 

שונות לתכנון וביצוע התקרות בחדרים. חלופות אלה מופיעות בכתב מובהר כי נבחנו חלופות  .ד
הכמויות, אולם יתכנו סתירות או תוספות בכתב הכמויות, במפרטים, בתכניות, בעבודות 

הקבלן יתריע על כל אי התאמה טרם ביצוע העבודה, ויקח בחשבון  הבינוי ובמערכות.
באחריות הקבלן  אים על פי ההנחיות.שעלויות הבינוי כוללות את כל התכנון והביצוע המל

 .ובפרט את מערכת הספרינקלרים לתאם את כל המערכות בתקרה
 

ואישור מנהל  הכולל את כול המערכות סידור התקרות הסופי יקבע לאחר הכנת חדר לדוגמא .ה
בגין סידור תקרות  ן, טרם הביצוע. לא תתקבל כל טענה לתוספות כספיות כל שהחוזהה

ה או אחר. התשלום יבוצע לפי כמויות בפועל בהתאם לסעיף הרלוונטי ומערכות בתקרה כז
 .מהפרקים השונים

 
או שווה ערך  CENTRALמתוצרת  "WAX COATED" מפליז מצופים המתזים כולם יהיו  ד.  

כפי שיקבע  תתגובה מהירה או תגובה רגילה בטווח הטמפרטורו 0.5מאושר עם הברגה של "
 אלא אם כן דרושים מתזים מיוחדים למקומות ספציפיםיות בתכנון המפורט על גבי התכנ

 .כמו במקומות בהם טמפרטורה גבוהה וכד'

 

 :   יהיו כדלקמן סוג המתזים .1ד.  
 .GB-QRאזורים עם סיכון אש נמוך ל -   
 .S (GB) – 15 1לאזורים עם סיכון אש בינוני דרגה  -   
 .S (GB) – 15 2לאזורים עם סיכון אש בינוני דרגה  -   
 QR - GBמטיפוס  CONCEALDתקרות דקורטיביות יותקן מתז דקורטיבי כל בור ע -   

 בתאום עם האדריכל.
 

 :רכיבי הציוד יהיו כדלקמן .2ד.  
כולל פלט חשמלי תוצרת  UL ,FMעם ממסרת מאושר חיבור מחורץ גופים: פרפר מ -   

P.S.G .או ש"ע 
 .90סנטרל או ש"ע דגם תוצרת  UL ,FM: מאושרים םאל חוזרי -   
 כולל פעמון מים. FGאזעקה: תוצרת סנטרל או ש"ע דגם  ראל חוז -   
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 VSRFמפסק זרימה: תוצרת פוטר או ש"ע דגם  -   
 95Aאו ש"ע דגם  GIACOMINאביזר הסנקה: תוצרת   -   
   
 ים.ולתקנתכנון המפורט גישה נוחה, כפוף להנחיות הם ל הציוד הנ"ל יותקן במיקומים עכ  
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 :פיקוד ה. 
 

במבנה  תחנת ההפעלה של הספרינקלרים וכן מפסקי המגע והזרימה במקומות שונים  
יחוברו כולם אל רכזת גילוי האש, המהווה חלק ממערך הבטיחות של  המבנה, במקום 

 .השדההרכזת עצמה תחובר למערכת המרכזית של  המזמין,שיקבע ע"י 
כת עם ממשק להעברת נתונים למערכת באחריות קבלן המערכת לספק את המער 

שליטה ובקרה מרכזית. הממשק יהיה מבוסס על פרוטוקול תקשורת תעשייתי, 
. Modbus TCP, Ethernet IP, Profinetמבוסס אטרנט, באחד מהפרוטוקולים הבאים: 

כתיבה של נתונים \באחריות ספק המערכת לספק רשימת נתונים וכתובות לקריאה
וטוקולים הנ"ל. באחריות ספק המערכת לספק את המערכת בהסתמך על אחד מהפר

עם כרטיס תקשורת לתמיכה בפרוטוקול זה. כמו כן, הקבלן יספק את כל עבודות 
התוכנה והליווי הנדרשים לצורך מימוש התקשורת והבדיקות מול מערכות הבקרה 

 המרכזיות של הפרויקט, כולל ימי ליווי לצורך הקמת התקשורת ובדיקתה.
 
 
אשר באחריות הקבלן )כלול במחירי הסעיפים  בדיקה ואישור של מכון התקנים  ו. 

 :השונים שבכתב הכמויות(
 כדלקמן. מערכת הספרינקלרים תעבור בדיקה ואישור של מכון התקנים בשלבים  

 .שלב אישור התכניות 

 .שלב אישור הביצוע בשטח 

 .שלב עדכון התכניות בהתאם לביצוע בפועל 

  כריזה ואזעקה. עם שאר המערכות לגילוי אש,שלב האינטגרציה 

 
 
 
 

 דגמים ומוצרים מרכזיים המשולבים במערכות להספקת המים: 7.2.5
 
 

  מערכת לייצור מים חמים  7.2.5.1
 
 

 א. מפרט לדוד מים חמים חשמלי:
 
היצרנים המאושרים הם "אמקור", "רנד" או "כרומגן" או "קרן אור" בלבד. כל הדודים חייבים  .1

 רשומים ומאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.  להיות

 

 דודי החשמל יחולקו על פי הקיבולת של המכל. הממדים של הדודים מפורטים בטבלה הבאה: .2
 גובה )מ"מ( קוטר )מ"מ( נפח )ליטרים(

60 450 670 
120 450 1180 
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 נתונים טכניים: .3

 

 איל פנימי.מ"מ עם ציפוי אמ 4דוד החימום יהיה עשוי מפלדה בעובי  .א
 

דוד החימום יהיה מבודד טרמית באמצעות עטיפת פוליאוריתן על לוח המתכת ועטוף  .ב
 מבחוץ ברדיד מתכת מגולוונת וצבוע בצבע פוליאסטר אפוקסי שרוף בתנור.

 
 מטר. 80מטר ויפעל בלחץ רגיל של  120הדוד ייבדק בלחץ של  .ג

 

 עות מוט אנודה מגנטי.הדוד יהיה בעל הגנה קאטודית כנגד קורוזיה פנימית באמצ .ד

 

 גוף החימום יהי תואם לתקן המתאים. .ה

 

לוח הבקרה של הדוד )עם מחברים לבקרת גוף החימום( יסופק על ידי הקבלן עבור דודי  .ו
, הקבלן KW2-. לדודים עם גוף חימום של מתחת לKW2המים עם גוף חימום של מעל 

די קבלן החשמל בתיאום יחבר את הדוד לשקע חשמל בקיר הקרוב )שיסופק ויותקן על י
 עם הקבלן(.

 

חלד שעליהם יורכב הדוד יסופקו ויותקנו -ס"מ ומבנה מפלדת אל 10יסוד בטון בגובה  .ז
 על ידי הקבלן. בסיס הבטון יהיה כלול במחיר הדוד.

 
 
 

 ב. מחממי מים מהירים חשמליים בחדרי השרותים ומטבחונים
 
 יבוצע ע"י  מחממי  מים מידי מקומי,  ייצור מים חמים מקומי בחדרי השרותים ומטבחונים 
קוו"ט  13מחמם המים המידי יהיה כדוגמת תוצרת "שטיבל אלטרון " דגם "טרמוספיד" בהספק של  

 קוו"ט במטבחונים , חיבור חשמלי תלת פאזי בעל הנתונים הבאים: 4.0בחדרי השרותים ובהספק של 
 

 אפיון למחמם המים המידי יהיה כדלקמן:
 

סלילים הטבולים  4ית החימום של הטרמוספיד הינה ללא הפסדי חום ופועלת באמצעות טכנולוג . 1 
)סליל   להתקנה מכשיר חימום הפועל עם גוף חימום קונבנציונלי לא יאושרישירות בחתך הנוזל  

 חימום במבנה טובולרי(
 

 יעילות העברת האנרגיה למים היא קבועה ואינה מושפעת ממשך פעולת המכשיר.  .2 
 

מכשיר חימום  אשר  לא יאושר  הטרמוספיד מבוסס על חימום בזרימה ללא מרכיב אגירה .3 
 חימום באגירה.  מבוסס על

 

מכשיר חימום  אשר עובד בדרגות או בהספק  לא יאושרהטרמוספיד עובד בהספק משתנה רציף  .4 
 קבוע.

 

ם גם בהפרש חצי מעלה בטרמופיד ניתן לקבוע את טמפ' המים בדיוק של מעלה ובחלק מהדגמי .5 
וזאת הודות לשיטת הפיקוד הייחודית המופעלת ע"י רגשי טמפרטורה כניסה/יציאה, מד ספיקה 

מכשיר חימום אשר עובד בפיקוד תרמוסטטים רגיל ולא מאפשר  לא יאושרורגש אבטחה 
 שליטה מדויקת .

 

 בטרמוספיד הגנה בפני בועות אוויר. .6 
 

 מעלות. 43נית את הטמפרטורה ל בטרמוספיד ניתן להגביל מכ .7 
 

 שתיה.-ומאושר להתקנה ושימוש במערכות מי 5242הטרמוספיד בעל תקן  .8 
 

בגלל אופן פעולתו )חימום בזרימה ללא איגום ( הטרמוספיד מוגן לחלוטין מאפשרות  .9 
 להתפתחות חיידק הלגיונלה .
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 אפשרות לחיבור לבקרת מבנה והתראות. .10 
 
 

 :שפכים דלוחין ניקוז מזגנים מערכת    7.2.6
 :/יםמערכת השפכים בתוך המבנה       
 
 

 בצפיפות גבוהה  צנרת השפכים כולה לרבות צינורות האוויר והאביזרים תהיה מפוליאתילן א.  
(HDPE)  תוצרת כדוגמת"GEBERIT " או "VALSIR  צנרת שעברה תהליך הרפיה לפי, "

 ספחיםלא יאושר שימוש בסוגי צנרת והיצרן,  הספחים כמו הצנרת יהיו משל אותו. תקן
בחלקי מבנה שבהם יידרש ע"י המפקח יבצע הקבלן צנרת גרויטציונית שקטה  .בפרויקטשונים 

 לרבות אביזרים וספחים תואמים.  SAILENT" דגם GEBERIT")אקוסטית( כדוגמת תוצרת 
 
 

 המזמין,ם להנחיות התקן ודרישות דרש בהתאיעיני ביקורת ואביזרי ניקוי יותקנו בכל מקום שי ב.  
על מנת למקם עין ביקורת )פירים, נישות( האסלות התלויות  תהיה גישה אל הקיר האחורי של

 .מוסתרת בקיר זה לצורך ניקוי. )דבר זה ימנע את הצורך בפרוק האסלה במקרה של סתימה(
 
 

עטיפת בטון מזוין  עם ףהתחתונה תתעטמבנה רצפת התחת להטמונה בקרקע מצנרת השפכים  ג.  
 .לפי הנחיות התקן ופרטים בתוכניות יצוקה במקשה אחת עם ריצפה המבנה

 
 

 H.D.P.E  צנרת לביצוע הנחיות ד.    
 ההתקנה להוראות ובכפוף, 4476 תקן לפי תעשה המערכת הצנרת, הספחים ואופן התקנת  

 .היצרן של השדה שרות פיקוח ותחת היצרן של המפורטות
  בתוקף הסמכה תעודת ובעל E.P.D.H  ביוב מערכות להרכבת מוסמך להיות מבצעה הקבלן על  

 .והאביזרים הצנרת יצרן מאת  תמונה כולל
 נציג  ידי על ההתקנה מהלך ליווי לרבות  4476 לתקן כפוף יהיה המערכת והרכבת הייצור תהליך  

 היצרן אחריות ןלמת כתנאי  הקבלן עבודת ואישור הנדרשים הפרויקט בשלבי באתר היצרן
 .שנים 10 של לתקופה, המערכת של התקין לתפקודה

, העבודה שם את הנושא אחריות וכתב,  מלא פרויקט ליווי טופס  להמציא המבצע הקבלן על  
 .היצרן של נציגו מאת

 לקבלן שיסופקו, shop drawings)מפורטות ) ביצוע תכניות לפי תעשה המערכת הרכבת
 את להמציא המבצע הקבלן על. והאביזרים הצנרת מאספקת כחלק, היצרן נציג י"ע המבצע
 .וההרכבה הייצור עבודות תחילת לפני המתכנן לאישור המפורטות צועיהב תכניות

 ריתוך  אביזרי או, BUTT WELDING פנים בריתוך תעשה הצנרת וספחי הצנרת חיבור  
 היצרן של מקוריות תוךרי במכונות להשתמש יש התפשטות. מחברי ועם(,  מופות)חשמליים 

 . בלבד
 והוראות 4476  תקן לפי הדרוש ובחוזק במיקום יהיו הצנרת ותליות התמיכות, החיזוקים  

 .המפורטות הביצוע תכניות ג"ע ציונם תוך, היצרן
סוג  אין להחליף. בלבד אחד מסוג חשמליים חיבור בראשי שימוש יעשה העבודה מהלך בכל  

 .העבודה מהלךב החשמליים החיבור אביזרי
  באביזר קבועה עיגון נקודת ויכללו הדרושה ובכמות במיקום תעשה התפשטות מחברי הרכבת  

 וחוזקם כמותם, מיקומם כן כמו. המפורטות הביצוע ותוכניות היצרן והוראות 4476 תקן לפי
 .הצנרת לאורך הקבע נקודות של

 של ואישורו לידיעתו להביא יש ,המתכנן י"ע שאושרו המפורטות הביצוע מתכניות סטייה כל  
 .המתכנן טרם ביצועם

 המתכנן של לרשותו לעמוד חייבים, הצנרת ואביזרי הספחים, הצנרת ספק, היצרן של נציגו  
 . המערכת הרכבת שלב בכל מקצועית שאלה לכל פתרון ולתת טכנית בעיה והקבלן המבצע בכל

 הצנרת סתימת בפני, ההרכבה ביצוע בישל בכל הצנרת פתחי כל על להגן אחראי המבצע הקבלן  
 .הצורך לפי פריקים קצה ופקקי מרותכים קצה פקקי י"ע



 
 

 מתקני תברואה וכיבוי אש במים – 07מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 172 

 
 :מערכת הדלוחין בתוך המבנה

 
 ברצפתלבצע הנמכות  יש . כנ"ל  HDPEפוליאתילן ממערכת הדלוחין במבנה תהיה  א.   

 הבטון באזורים רטובים על מנת לאפשר שיפועים טובים למערכת הדלוחין.

 

קופסאות הביקורת יהיו מפי וי סי עם מכסה הרמטי מתברג מפליז על תושבת מרובעת  . ב  
, יצבע המכסה רש ע"י האדריכלדי. במקומות בהם ידגם "כבד" תוצרת מ.פ.ה מפליז

 בצבע התואם את הריצוף.

 

בכל מקום בו צפויים מים על פני לפי תכניות יותקנו  6/"4או/ו " 8/" 4מחסומי ריצפה " ג.   
. או לפי הנחיות החוק והתקנים המחייבים רותים, מלתחות מטבחים וכד'(יריצוף )שה

. מכסה הרשת יהיה מפליז מתוברג, על תושבת HDPE מחסומי הרצפה יהיו מפוליאתילן
  . לכל מחסום יותקן סל נירוסטה לניקוי.תוצרת מ.פ.ה דגם "כבד" מפליזמרובעת 

מ והתחברות לצנרת עמוקה יותר תעשה עם ס" 40 -עומק המחסומים יהיה לא יותר מ   
 קופסאות ביקורת נופלות.

 
מ"מ(  32 -מ"מ  63) 2" - 1יעשה עם צנרת בקטרים "בדירות ניקוז מערכת מיזוג אוויר  ד.   

 .מ"מ  90מזגנים בקוטר -או ישירות אל קולטן היעודי לאיסוף מי אל מחסומי ריצפה
 כנ"ל. HDPEסוג הצנרת יהיה 

 כנ"ל . HDPEאו גלוי בפירים או בחניון מעל תקרות דקורטיביות או בקירות עבור צנרת    
הצנרת תחוזק  .בהברגה 103פלדה מגולבנת דרג ב' לפי ת"י   -)על הגג( עבור צנרת גלויה    

 מחסום עם יעשה אש כיבוי עמדות ניקוז לקיר או לתקרה עם מתלים משלות מגולבנות.
 אש כיבוי עמדת לכל. מ"מ 50 צנרת עם לקולטן לחיבור ישירות ומשם 4/" 2" ריצפה
 שיפוע מאושר. )זאת מאפשר אינו דלוחין ממערכת ריחוקה אם אלא ניקוז יותקן

 (.0.1% של מינימאלי
ניקוז/ריקון ובדיקה למערכות זקף של מערכות הספרינקלרים יבוצע בפיר בו ממקומות    

" Sעם סיפון " 6/"4בור למשפך "מערכות הזקף ע"י צינורות ניקוז וברזים לפי פרט וחי
 שיחובר ישירות מעל פני הריצוף אל קולטן ניקוז בפיר. 4בקוטר "

 

 

 :גג עליון ומרפסות -מערכת מי גשם במבנה
 

)ורטיקליים( וכל הצנרת עד החיבורים לתאי  ממפלסי גגות המבנהצנרת מי הגשם  א.   
, עם ציפוי פנים מלט  5/32תהיה צנרת פלדה שחורה עובי דופן " –הבקרה מחוץ למבנה 

 מחוברת בריתוך פנים .  530צמנט לפי ת"י 

 

תוצרת ברזל יהיו חרושתיים עשויים יצקת ובמרפסות מתקני התפיסה על הגג  ב.   
בהתאם למיקום מסוג "ניקוז כפול" . דגם הקולט יהיה או ג'וסם  או סמיט "דאלמר"
ורטיקאלית לתעלות פח בגגות חיבור צנרת הפלדה ה. , פרטי איטום וכד' וסוג הגג

הפלדה יהיה ל"שטוצר" המוצא מהמזחלת למופה ארוכה בקצה מינור הפלדה וחומר 
 אטמים מגומי. לפי פרט. 2איטום גמיש כולל 
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 : אופני המדידה והנחיות ביצוע כלליים

 
)כולל( המפורטת בכתב הכמויות יכלול את כל המחברים והספחים  2מחיר הצנרת עד " א.   

ומעלה )כולל(, המחברים  3ימוש, הזוויות, ההסתעפויות וכד'. לקטרים של "לש
והספחים ימדדו בנפרד. כל הצינורות מכל הסוגים והקטרים כוללים במחירם את 

 המתלים, החיזוקים השרוולים ,האטומים וההתאמות לביצוע מושלם.

 
 בורות וחריצים ב.   

ם להנחת הצנרת ולחלקים כל החורים, המעברים, הבורות והתעלות הנדרשי .1
 אחרים בהתקנת הסניטריות יתוכננו מראש במהלך הכנת התבניות.

 הכנת ההחדרה היא באחריות הבלעדית של הקבלן. .2

הקבלן יבדוק את החורים, המעברים ,הבורות והתעלות שהוכנו על ידי קבלן  .3
 הבניין של המבנה, והוא יהיה אחראי למיקומם וגודלם. 

 
 שרוולים ומעברים ג.

מעברי צינורות דרך הרצפה והקירות שבתוך הבניין, יעשו באמצעות שרוולי  .1
 מזה של הצינורות העוברים בשרוול.  2"-צינורות מפלדה בקוטר הגדול ב

מעברי צינורות בקירות חיצוניים, תחת קורות היסוד, יעשו באמצעות שרוולי  .2
 וול. מזה של הצינורות העוברים בשר 4"-צינורות מפלדה בקוטר הגדול ב

המרחב בין הצינור והשרוול יאטם באמצעות חומר איטום אלסטומרי בהתאם  .3

 . ISO 153-ל
 

 

 אטימת מעבר צנרת פלסטית דרך מחסום אש

 

צנרת פלסטית נמסה בקירות אש ומותירה חלל דרך מחסומי אש וכן קירות ומחיצות  .א
 עמידות אש דרכם הצנרת עוברת.

 

 עילותה.במצב זה מאבדת הפרדת האש חלק ניכר מי .ב

 

למניעת תופעה זו יש להתקין סביב צנרת הפלסטיק קולרים מתכווצים אש יחסמו את  .ג
 המעבר הנוצר עם התמוססות הצינור הפלסטי.

 

הקולר עשוי מתכת צורנית החובקת את הצינור הפלסטיק בהתאם לקוטר הצינור.  .ד
בחלל הקולר מוטבע חומר אינטומסנטי אשר בהתחממות כתוצאה משריפה מתנפח, 
מועך את צינור הפלסטיק )אשר בדרך כלל כבר רך כתוצאה מהתחממות או נמס 

 לחלוטין( ואוטם את הפתח שנוצר כתוצאה מהיעדרות הצינור.

 

 הקולר יותקן בצד ממנו צפויה האש: .ה

 בחציית קיר או מחיצת אש משני הצדדים .1

פלסטיק ההקולרים יותאמו לקוטר הצינור  בחציית רצפת אש מן הצד התחתון .2
 של שעתיים.אש , לעמידות 2חלק  931ימים לת"י ומתא

 

מחיר הצנרת הפלסטית מכל סוג שהוא כוללת בתוכה את מחיר  -למען הסר ספקות .ו
 ההספקה, ההתקנה הרווח הקבלני וכל הנדרש לביצוע הקולרים לאטית אש  כנדרש.
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 מחברים )רקורדים( ואוגנים ז.
 

רות לקירות חיצוניים של שימוש באוגנים יעשה אך ורק ובאופן בלעדי בחדי .1
קרקעית חיצונית בהגנה קטודית לצנרת פנימית -הבניין, במעבר מצנרת תת

 המוארקת ליסודות.

 

קרקעית -בידוד חשמלי באמצעות בורגי אוגן ישמש לחיבור צנרת הפלדה התת .2
ס"מ מהקיר החיצוני,  20-לצנרת המים בתוך המבנה. אוגן הבידוד יותקן כ

ובורגי ההידוק יהיו מחופים באמצעות "שרוול"  בחלק הפנימי של המבנה,
 פלסטי מבודד חשמל שיוצר במפעל מאושר למטרה זו. 

 

 אין לחבר את הצנרת במבנה לצנרת החיצונית ללא אוגני בידוד!  .3

 

 יחוברו לצינורות באמצעות אוגנים. 3"-ברזים גדולים מ .4

 

את כל מחיר הצנרת, עבור כל הקוטרים, המצוינת בכתב הכמויות, תכלול  .5
 המחברים הרקורדים והאוגנים  להתקנת הצנרת והאביזרים.

 
 

 ווים ותמיכות ח.
 

כל הווים וההידוקים יהיו מפלדה מגולוונת ועמידים לאש. הווים יעוגנו למבנה  .1
עצמו )תקרות, קורות וכו'( ולא יאושרו ווים המעוגנים לתעלות מיזוג אוויר 

 וכו'. 

 

וינת בכתב הכמויות, תכלול את כל מחיר הצנרת, עבור כל הקוטרים, המצ .2
 המתלים והמהדקים לעיגון הצנרת.  

 

 המרחק המרבי בין המתלים יהיה בהתאם לטבלה הבאה: .3

 קוטר
 צינור 

 צינורות פלדה
 )מ'( 

H.D.P.E.  בין עוגנים 
 משענות ומוליכי משענות )מ'(

H.D.P.E. 
 בין שני מוליכי עוגנים )מ'(  

 

1/2” 2.75 N/R N/R 

3/4” 3.0 N/R N/R 

1” 3.5 N/R N/R 

1.25” 3.75 N/R N/R 

1.5” 4.25 N/R N/R 

2” 4.75 0.5 0.75 

3” 6.0 0.8 1.2 

4” 6.0 1.0 1.5 

6” 6.0 1.5 1.5 

8” 6.0 2.0 2.0 

10” N/R 2.5 3.0 

12” N/R 3.0 3.0 

 צנרת הppr  .תתלה ותחוזק עפ"י הנחיות יצרן והתקן 
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 קרים מתוכנתיםב –מערכות בקרת מבנה  ו.   
בכל לוח פיקוד הכולל בקר/ים או קופסאות בקרים בודדות  ותבאחריות קבלן המערכ   

לספק את המערכת עם ממשק להעברת נתונים למערכת שליטה ובקרה מרכזית. 
הממשק יהיה מבוסס על פרוטוקול תקשורת תעשייתי, מבוסס אטרנט, באחד 

. באחריות ספק המערכת Modbus TCP, Ethernet IP, Profinetמהפרוטוקולים הבאים: 
כתיבה של נתונים בהסתמך על אחד \לספק רשימת נתונים וכתובות לקריאה

מהפרוטוקולים הנ"ל. באחריות ספק המערכת לספק את המערכת עם כרטיס תקשורת 
לתמיכה בפרוטוקול זה. כמו כן, הקבלן יספק את כל עבודות התוכנה והליווי הנדרשים 

קשורת והבדיקות מול מערכות הבקרה המרכזיות של הפרויקט, כולל לצורך מימוש הת
 ימי ליווי לצורך הקמת התקשורת ובדיקתה.

 
 
 

 תיאורים טכניים מיוחדים: 07.03
 
 

 קיט חיוץ לאוגנים -חיוץ בין סוגי הצנרת השונים 07.03.1 
 

  .F.Fקיט חיוץ לאוגן  ■   
 .ארה"ב   APSוצרת תמ  ETG10DWG10G10דגם :     
(  מחוזק בסיבי זכוכית בגימור אפוקסי עם NEMA GRADE G-10'  יכלול אטם )Eדגם '    

( ,שתי דיסקיות ברזל NEMA GRADE G-10אטם ניטרלי מובנה , שתי דיסקיות חיוץ )
 ( על כל בורג.MYLER)ציפוי אבץ( ושרוול )

 
  .R.Fקיט חיוץ לאוגן  ■   
 ."בארה  APSמתוצרת   FTG10DWG10G10דגם:     
(  מחוזק בסיבי זכוכית בגימור אפוקסי עם NEMA GRADE G-10'  יכלול אטם )Fדגם '    

( ,שתי דיסקיות ברזל NEMA GRADE G-10אטם ניטרלי מובנה , שתי דיסקיות חיוץ )
 ( על כל בורג.MYLER)ציפוי אבץ( ושרוול )

 (   BS ,DIN  ,ASAיט החיוץ יותאם לתקו  האוגן הרלוווונטי )ק    
 
 
 

בחיבורי  5111( בהתאם לת"י PPRצינורות מפוליפרופילן רנדום )נת מפרט טכני להתק 07.03.2 
צנרת להספקת מים קרים וחמים לשימוש  – SDR 7.4-FASERהלחמה, סוג הצינור 

 בפרויקט: 
 

תבוצע מצינורות ואבזרים עשויים מ"פוליפרופילן   צנרת הספקת המים הקרים והחמים א.   
על הצנרת והאבזרים להתאים לתקן  , "פולירול" של חברת חוליות.PPR  -רנדום" 

 .5111הישראלי, ת"י 
 

, את התקנת הצנרת רשאי לבצע רק עובד הנושא 1205.2לפי התקן הישראלי,  ת"י  ב.   
 תעודת הסמכה כ"מתקין מורשה" של חברת חוליות.

 
 כל סעיפיה. ההתקנה תעשה בכפוף לחוברת הוראות ההתקנה של חוליות על ג.   

 

 הגשת תכנית ביצוע לצנרת לאישור יועץ התברואה. .1ג.    
 

 יצוע התקנת הצנרת בליווי שרות השדה של יצרן הצנרת, כולל תיעוד.ב .2ג.    
 

 ביצוע בדיקות לחץ ועמידות, לפי הוראות ההתקנה של יצרן הצנרת. .3ג.    
 

 טיב ההתקנה.גשת דוחות בדיקה של מכון בודק המאשר את ה .4ג.    
 

אישור של יצרן הצנרת על מתן אחריות כוללת למערכת המותקנת, לתקופה של  .5ג.    
עשר שנים מיום מסירת העבודה למזמין ואישור בכתב מטעם חוליות על התקנה 

 נכונה.
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על מתקין הצנרת לעמוד בכל דרישות התקנים והוראות ההתקנה לצנרת ואבזרים מ  ד. 
PPR  ."פולירול" 

התקנת הצנרת תתבצע בהתאם לתכניות המהנדס ו/או השרות הטכני של חוליות ותוך   
בדיקה של ביצוען של כל הדרישות בכל הקשור בהתפשטות אורכית, ריסון ותליית 
הצנרת, מניעת עיוותים בצנרת, ריתוך נכון של הצנרת תוך שימוש בכלי עבודה תקניים, 

תקנה לפי הוראות ההתקנה כמו כן שימוש בחבקים ותליות לצנרת המאושרים לה
 כנדרש מתכניות ההתקנה. יובטח שימוש באבזרי צנרת תקניים ונכונים

   

 על המתכנן והמתקין להקפיד במיוחד על הסעיפים כדלקמן:  
 

 בתליה על תקרות, על קירות או בתוך פירים. –התקנה גלויה  .1ד.  
 

 ם בקירות.צנרת מבוטנת בחריצי –התקנה סמויה בקירות  .2ד.  
 

 צנרת במילוי וברצפת הבטון. –התקנה סמויה ברצפה  .3ד.  
 
 

על התקנת צנרת בקוטרים המצוינים ע"ג תכניות יועץ  וקפידייצרן הצנרת ומתקינה   
 התברואה. 

 
יש להקפיד ולשמור על קוטרי הצנרת בכפוף לטבלת המרת קוטרים המתאימה לצנרת   

PPR:פולירול", לפי הפרוט הבא" ,- 
 

 צנרת מתכתית )אינצ'ים(צנרת "פולירול" )מ"מ( חוץ   
  20 = "1/2  
  25 = "¾ 
  32 = 1" 
  40 = 11/4" 
  50 = 11/2" 
  63 = 2" 
  75 = 21/2" 
  90 = 3" 
  110 = 31/2" 
  125 = 4" 
 

יבוצע ע"י שני מחברים  לצנרת פלדה מגולבנת  PPR-   2יצוע חיבורי צנרת עד קוטר "ב  
האחד אביזר חיבור ריתוך הברגה חרושתי של חב' "פולירול" והשני מחבר חרושתיים 

וצדו השני  PPRיחובר בריתוך לצנרת ה 1מחבר חיוץ חרושתי מתוברג . מחבר מס' 
המתוברג יחובר למחבר החיוץ המתוברג , בצד השני של מחבר החיוץ יחובר צינור 

 הפלדה בהברגה.
 

יבוצעו עם אוגני חיוץ  לצנרת פלדה מגולבנת  PPR-  - 3חיבורי צנרת מעל קוטר "  
 כמתואר מעלה.
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 אביזרי סניטציה  07.04

 
 

 כללי א.
 

כל הכלים הסניטריים יהיו מחרסינה סוג א' בגוון לפי בחירת המזמין או פלב"ם לפי כ"כ  .1
בהתאם לתיאור ולדגם המתוארים להלן. מחיר הכלים יכלול את כל החלקים הנוספים 

 להפעלה תקינה ומושלמת.הנדרשים להתקנה ו
 

מזמין רשאי לשנות ולהחליף את סוג הכלים הסניטאריים ו/או ברזי /מכלי ההדחה, הברזים ה .2
 והארמטורות המצוינים בכתב הכמויות ובמפרט זה וגם לספק אותם בעצמו. 

יספק ולא וצר אשר יש בכוונתו לספק ולהתקין, ולא לכל מוצר ומ  SUBMITALSהקבלן יגיש 
המאשרים לו  ,המתכנן ולפי הצורך גם המזמין / מוצר שהוא ללא חתימת האדריכליתקין אף 

 את המוצר שהציע. 
הכלים הסניטריים יכללו את כל הציוד הנדרש להפעלתם )מתקני תליה חרושתיים, ברגים, 

 צירים, מושבי אסלה וכו'(. 
רגילה  לא יתבצעו תשלומים נוספים לקבלן עבור חלקים חיצוניים ההכרחיים להפעלה

 ומושלמת של הכלים הסניטריים.
 
 
 

 ברזים וברזי הדחה ב.
 

ההחלטה ו/או לפי המתואר במפרט זה.  הברזים וברזי ההדחה יהיו בהתאם לתיאור בכתב הכמויות
 הסופית תהיה בידי המזמין. 

בכתב הכמויות לדגם הנכתב שם יהיה טוב גם  ןהקבלן בחשבון שמחיר היחידה שיית חבכל מקרה ייק
 .ואר במפרט זהלמת

דגם אחר לאישור  / לקבלן בהחלט שמורה הזכות להציע כלים סניטריים וארמטורות מתוצרת
 ההחלטה הסופית תהא של המזמין.אולם  ,מתכנןה / המזמין
 
 

 אביזרי שרברבות ג.
 

 ישר המזמין.אביזרים שיבחרו יהיו אלה שאה -. כאמור אביזרי השרברבותהקבלן הנבחר יספק את 
, / המפקח רוך תצוגה סופית באתר של אביזרי השרברבות לאישור סופי בנוכחות האדריכלקבלן יעה

 המתכנן ונציגי המזמין. 
 / דגם אחר לאישור המזמין / לקבלן בהחלט שמורה הזכות להציע אביזרי שרברבות מתוצרת

 המזמין.תהא של ההחלטה הסופית , אולם מתכנןה
 
 

 התקנת האביזרים ד.
 

 . 1205.3לקירות ולרצפה תיעשה בהתאם לת"י התקנת האביזרים  .1
המיקום והגובה של האביזרים יהיו בהתאם לתוכניות ובהתאם לפריסה ולחלקים המופיעים 

 בשרטוטי האדריכלות.
 

 המנשא והתמיכות של האסלות יהיו בהתאם לפרוט הבא: .2
רים . המנשא והתמיכות יהיו חרושתיים, ונשענים ומחובblowoutמנשא המתאים לאסלת   

לרצפת הבטון כשניתן להתאים את הגובה שלהן. המנשא יכלול את כל הברגים והאומים 
 הנחוצים להתקנה מושלמת של התמיכה.

 

 .סוללה ושל כל אביזר סניטציה לאישור, הקבלן יספק דוגמא של כל ברז .3
 רק לאחר אישור הדוגמא, הקבלן יוכל לרכוש את הברזים ואביזרי הסניטציה.  

 
 

 מרזבים וניקוזי גגהתקנת  ה. 
 

 ניקוז הגג והמרפסות יהיה בהתאם למתואר בתוכניות במקומות המסומנים.  
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 . DALMERאו  Josamאו  J.R. Smith:  ,Zurnהיצרנים המאושרים לנקזי הגג הם  
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 בידוד צנרת מים חמים  07.05
 
 

 כללי 07.05.1
 

 או ”Armflex“י "מיוצרים עצנרת המים החמים תבודד באמצעות שרוולי גומי סינטטי ה א. 
“Armstrong”  או“Anbid” . 60%בידוד הצינור יכלול עטיפת פלסטיק מעל הצינור עם חפיפה של. 

 

 הבידוד יכלול את הצנרת ואת כל המרפקים, ההסתעפויות וכדומה. ב. 
 

 מ.מ" 0.3בהתקנה גלויה תבוצע הגנה מכנית ע"י פח פלדה מגולוון מחובר בניטים עובי הפח  ג. 
 
 
 

 עובי הבידוד 07.05.2
 

 עובי הבידוד יהיה בהתאם לקוטר, על פי הפרוט הבא: א. 
 מ"מ 19:  ”2 - ”1/2 ■  
 מ"מ 25:     ”4 - ”3 ■  

 
 
 

 צביעה 07.05.3
 

 צינורות פלדה שחורה )סניקה( א. 
 

שר כל צינורות הפלדה השחורה ייצבעו ללא הבדל בין אם הם חשופים או מוסתרים וללא ק ב. 
 למיקומם היחסי.

 

 צביעת הצינורות השחורים תתבצע בשני שלבים: ג. 
 

לפני הנחת הצינור, יש לנקות את האזור שייצבע מחלודה, שמן וכל גוף אחר. לאחר מכן, יש  .1ג.  
(, שכבה אחת של צבע ביניים 1247לצבוע לכל הפחות שתי שכבות של צבע סינטטי )ת"י 

(. עובי שכבות הצבע 756ה אחת של צבע אדום עליון )ת"י סינטטי על בסיס שרף פנול ושכב
 מיקרון. 120יהיה 

 

 אחר תליית הצנרת, יש לתקן פגמים בסוג ובאיכות הצביעה הקודמת.לא .2ג.  
 
 
 

 צינורות מגולוונים 07.05.4
 

 צביעת הצינורות המגולוונים תתבצע בשני שלבים: א. 
 

רים. לאחר מכן, צביעה של שכבה אחת של צבע על הכנת האזור כמו בצביעת צינורות שחו .1א.  
 מיקרון. 60(. עובי שכבות הצבע יהיה 756בסיס קלציום ושכבה נוספת של ציפוי סינטטי )ת"י 

 

 לאחר תליית הצנרת, יש לתקן פגמים בסוג ובאיכות הצביעה הקודמת. .2א.  
 
 
 

 צביעת ווים ותמיכות 07.05.5
 

 לצבוע ברזים. אין לצבוע ווים ותמיכות. אין א. 
 

 צבעי זיהוי לצנרת ב. 
 

, הקבלן יספק דוגמא לצבע שהוא מתכוון להשתמש כדי לקבל את אישור המהנדס, האדריכל ג. 
 והלקוח.  המפקח

 

 ההבחנה בין הצבעים תהיה בהתאם לפירוט הבא: ד. 
 מים קרים:  כחול ■  
 מים חמים: אדום )גוון אחר מגוון המים לכיבוי אש ■  
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  שיטות למדידת ההתקנות הסניטריות 0607.
 
 
 

 כללי –שיטת מדידה  07.06.1
 

 נוסף לתכנים של המפרט הכללי יש לציין את הפרטים הבאים:ב 
 

כל העבודות ימדדו וישולמו בהתאם לשיטת המדידה המצוינת במפרטים הכלליים. סכום  א. 
 במפרט הטכני הבא. המחירים יהיה בהתאם למפרט הכללי, אלא אם יוזכר אחרת במפורש

 
בנוסף לאמור לעיל, אם מצוינת שיטת מדידה בכתב הכמויות היא תקבל עדיפות על התכנים  ב. 

 המצוינים במפרט הטכני ו/או התכנים במפרט הכללי.
 

התיאור בכתב הכמויות הוא בצורה תקציר מסכם אולם המחיר יכלול את כל המוזכר במפרטים  ג. 
 והתוכניות.הכלליים, המפרטים הטכניים 

 
במקרה שהתוכן של העלות מצוין בכתב הכמויות הוא יתווסף לתכנים של המפרט הכללי ו/או  ד. 

 לתכנים של המפרט הטכני.
 

 עבודות נוספות כוללות הכנה של שרטוטי "כפי שבוצע". ה. 
 
 
 
 
 

 מערכות המתיזים ]ספרינקלרים[ 07.07
 
 

 כללי  07.07.1
 
 

של  האמתיתוהכוונה  וש לשם השלמת העבודה לפי המובןעל הקבלן לספק את כל הדר א. 
והכמויות, בין אם הדבר מסומן או נזכר בפירוט בין אם לאו, בתנאי  המפרט, עביט השרטוטים

מן המסמכים הנ"ל שדבר כזה נחוץ לשם ביצוע העבודה ו/או נדרש  ןההיגיו שניתן להוציא בדרך
 אות והצלה.והוראות כב NFPAעפ"י התקנים הישראלים, תקנות 

 
 

מחזיקי הצינורות, זיזים, קונסולות וכן אביזרים למיניהם הדרושים להתקנה וחיבור הצינורות   ב. 
ומחירם, וכן כל חומרי העזר להרכבתם כלול במחיר  והמערכת השלמה אינם נמדדים בנפרד,

 הצינור.
אינה ים. המדידה מדידה של צינורות היא בציר הצינורות במטרים. האורך כולל את אורך הספח  

 למיניהן )ברזים, שסתומים, מסננים וכו'(. תהארמאטורואת אורך  כוללת
 
 

בנוסף לאמור בפרק מוקדמות, יסמן הקבלן, בנוכחות המפקח, לפי צרכי העבודה, את נקודות  ג. 
 המוצא לסימון ולגבהים ואת כל מיקומי החדירות והשרוולים בכל חלקי המבנה לסוגיהם.

לדיוק, טיב ואבטחת הסימון. אין אישור המפקח פוטר את הקבלן מאחריות  הקבלן אחראי  
 לסימון.
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הקבלן יבצע את עבודות ההתקנה של מערכת המתזים בדיוק בהתאם לתכנית. בנוסף לאמור   ד.
 ת:לבצע על חשבונו את העבודות הבאולעיל, מובא לידיעת הקבלן כי עליו 

 
 ירות וכו'.להכין חורים בתקרות, רצפות, ק .1ד. 

 
 האש.-לחצוב חורים בכל מקום עבור מערכות כיבוי .2ד. 

 
 האש.-שנות או להוסיף כל פרט במבנה הקשור במערכת המתזים ו/או כיבוי .3ד. 

 
 -לסלק כל פסולת הנוצרת ע"י הקבלן במכרז/חוזה זה במשך עבודתו אל מחוץ לאתר .4ד. 

 מיד עם דרישתו הראשונה של המפקח.
 

ובתאום עם המפקח,  יתותים לעיגון, חציבה וכו', לאחר אישור מוקדם מאתלבצע ס .5ד. 
 .הקבלן הראשי למיקום החורים והפתחים

 
 לספק פיגומים, פיגומי עזר לצורך ביצוע עבודתו. .6ד. 

 
לספק בטון ו/או חומר מליטה ו/או תכניות ו/או חומרים הדרושים לצורך ביצוע  .7ד. 

 עבודתו.
 

 .את כל החורים הדרושים להרכבה, ולנקות את השטח לאחר הגמר לחצוב ולסתום .8ד. 
 

 אום מיקום החורים והפתחים עם הקבלן הראשי.תי .9ד. 
 
 
במסגרת חוזה זה, על הקבלן המבצע לספק, להתקין, להפעיל ולתחזק על חשבונו אמצעי  ה.

שוני בכל בעיית בטיחות לכיבוי, פינוי עשן, חילוץ, עזרה ראשונה וכו', אשר יאפשרו טיפול רא
 / . אמצעים אלו יבוצעו בתיאום עם המזמיןרשויות החירום השונותחרום שתתעורר עם הפעלת 

 מפקח.
 
 
את כל המידות הפיסיות ימדוד הקבלן במקום, כפי שהינן במציאות, ולא יוציאן מתוך התכניות.   ו.

 הקבלן יכלול מידות אלו בתכניותיו המפורטות להלן.
ימסור הקבלן על כך בכתב  -צורך בשינויים במערכת כתוצאה מהמדידותבכל מקרה בו יש   

 למפקח לפני ביצוע העבודה.
 
 
 
 

 מסירה 07.07.2
 

 מגופים זרים, ןניקיום מסירת המבנה, הקבלן יבצע בדיקה באותו חלק של המערכת שסיים, כולל ע 
 ובתקנות. הנדרש בתקנים לפי להכווזאת לפני חיבורה הסופי כדי לוודא את תקינותה לפני המסירה, 

 
 ר:בלת המערכת תכלול בין היתק 

 
שתבוצע בכל המערכת, חלקיה, אביזריה וכל חלק ואביזר אחר אשר  ןניסיוטיפה והפעלת ש א. 

 יראה למזמין/מתכנן לבצע.
 

 כל העבודות הכרוכות בבדיקת המערכת תהיינה על חשבון הקבלן. ב. 
 

כל חלק השייך לחוזה/מכרז ללא דיחוי ועל חשבונו, בהתאם הקבלן ישנה, יוסיף, יחליף וישפץ  ג. 
 לתוצאות הבדיקה והמסירה.
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. NFPAהקבלן יאשר עם מסירת המערכת כי ביצע אותה על כל חלקיה, ולפי דרישות והנחיות  ד. 
המפקח יבדוק ויקבע אם כל העבודות הוצאו לפועל לפי התכניות, הפרטים, תיאור העבודה 

 כי הן גמורות בהחלט.ההוראות, ו ושאר
 

 עם מסירת המערכת למזמין, ימציא הקבלן שלושה העתקים של החומר התיעודי כדלקמן: ה. 
 

 הוראות תפעול וניסוי המערכת בעברית. .1ה.  
 

 תכניות מערכות הכיבוי, כולל צנרת, כפי שבוצעו בפועל )"תכניות עדות"(. .2ה.  
 

 קטלוגים של הציוד. .3ה.  
 

חודשית, חצי שנתית בכל הנוגע -ת שרות ואחזקה וביקורת שבועית וחודשית תלתוראוה .4ה.  
 לתקינות המערכת, בעברית )אלא אם הוסכם אחרת(.

 

 שימת חלפים מומלצת.ר .5ה.  
 

 ספר "שירות" למערכת, בו תירשמנה כל הבדיקות התקופתיות והתקלות במערכת. .6ה.  
 

 ר האחראים בזמן שנת הבדק.רשימת שמות וטלפונים של אנשי הקש .7ה.  
 

ארגזים  2 –חליפיים ומפתחות בארגזים התקניים של היצרן  םמתיזיהקבלן יספק למזמין  ו. 
 .בכל ארגז םמתיזי 12בתוכם 

 
הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשימוש נכון ותקין במערכת, זאת ע"י מומחה המאושר ע"י  ז. 

 היצרן.
 

קבלת אישור מעבדה מוסמכת )מכון התקנים( "דוח סופי אחר העבודות תחשבנה כגמורות רק ל ח. 
 קבלתן ע"י המפקח, אשר יאשר זאת בכתב לקבלן. מסכם" ללא הערות לתכנון ולביצוע. כמוכן,

 
תיקונים שלפי דעת המפקח אינם מעכבים את קבלת העבודה נרשמים בפרוטוקול הקבלה,  ט. 

 וקול.והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק הזמן שנקבע בפרוט
 

אין בדיקות המערכת ואישורה פוטרים את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לתכנונה  י. 
 ולתפעולה הנכונים של המערכת.

 
הקבלן יעביר למזמין את שמות ומספרי הטלפון של אנשי הקשר האחראיים בשנת הבדק  יא. 

 מטעמו.
 
 

 ת ספרינקלריםמומחיות הקבלן לביצוע מערכ –תנאי סף לקבלן המשנה  07.07.3
 

להתקין ולהרכיב, לשנות  NFPAהקבלן המבצע את המערכת יהיה קבלן מוסמך ע"י מת"י ו/או  א. 
הכל  –ולהפעיל מערכות מסוג זה, כולל ציוד, מתיזים ואביזרים, לתקנם ולתת שירות למערכות 

 בהתאם לתקנים הרלוונטיים. 
 

ד והכשרה ממוסד ידוע ושיש לו הניסיון קבלן מוסמך הוא: קבלן שלו תעודה המעידה על לימו ב. 
טכנולוגית ומורכבות  כספיים  שנים של עבודה בהיקפים 10בביצוע מערכות מתיזים  )מינימום 

של פרויקטים דומים  לפרויקט הנדון(, קבלן המכיר היטב את התקנים הרלוונטיים לביצוע 
ת למעבדת בדיקה מוסמכת עבודו 3העבודות נשוא הפרויקט שבנדון, קבלן שסיים ומסר לפחות 
 .תכנון וביצוע של מערכות מתיזים זהות לנדרש בפרויקט זה

 
הקבלן יאושר , תעודות המעידות על ההתמחויות הנ"ל מנהל החוזהעל הקבלן להציג בפני  ג. 

 לביצוע העבודות ע"י המתכנן.
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 מפרט מיוחד 07.07.4
 

  
 תיאור העבודה א. 

 
תמך  –משרדים להנהלת ר.ש.ת בשדה התעופה ע"ש בן גוריון מבנה במסגרת עבודות להקמת   

( ות ומערכות חצי יבשותת רטובובמתיזים )מערכ תבוצע מערכת לכיבוי אש אוטומטימזרחי,  
 הפרויקט כפי שהוגדרו ע"י יועץ הבטיחות ובתיאום עם רשויות הכיבוי.שטחי בכל 

. בגובה  O.H.2 –, ציבורי, תפעול , חדרי מכונות  .L.H-משרדים: דרגות הסיכון המתוכננות  
  מסוג תגובה מהירה. םמ' , שימוש במתיזי 5.0תקרה מכסימלי 

 . NFPA 13,NFPA) 20) 1928ות"י  1596המערכת תוכננה ותבוצע עפ"י ת"י   
 
 

 היקף העבודה ב. 
 

ובת"י  NFPAהתקנת מערכת מתיזים אוטומטיים מושלמת כנדרש וכמפורט בתקני  .1ב.  
 מהדורה אחרונה ובהתאם לתכניות כאשר המערכת במצב פעולה. 1928, 1596

 
הקבלן מצהיר בזה שהוא ראה ובדק את האזורים בהם יש להתקין מערכות כיבוי, כולל  .2ב.  

אויר וכו', ותיאם עם -את התכניות, התיאור הטכני, תאורת החשמל, המים, ביוב, מיזוג
 יתר הגורמים והיועצים את התקנת המערכות.

הכמויות בהתאם -הוא האחראי לכך שהספקת והתקנת המערכות המופיעות בכתב   
לתכניות, לרבות הציוד שהוא מתעתד לספק, מותאמות לבנין ולצרכיו ו/או לאותם 

 המיועדים לכיבוי, וכי הן תפעלנה באופן תקין ומשביע רצון. אזורים
 

צעים אשר ימנעו הפרעות או באמ ומצוידותכל המערכות על כל חלקיהן תהיינה מוגנות  .3ב.  
 הפעלת שווא.

 
המערכות יותקנו בצורה מושלמת, מחוברות לשימוש. המערכות יכללו את כל החומרים  .4ב.  

והעבודות הדרושים, אף אם לא פורטו במפורש בסעיפי כתב הכמויות. כל האביזרים 
 .F.Mו/או . U.Lיהיו מתוצרת יצרן המאושר ע"י .

 
המוצרים שיסופקו ו/או אשר הקבלן ישתמש בהם בתום העבודה יהיו  כל החומרים וכל .5ב.  

חדשים ומשובחים, ועליהם להתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים 
זים. בהיעדרם של תקנים ישראליים, יתאימו החומרים יוהמתאימים למערכות מת

פרט ו/או ו/או לתקנים הנדרשים במ F.Mו/או . U.Lלתקנים האמריקאיים ומאושרים  .
על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית להביא בפני המפקח לאישורו כל  הכמויות-בכתב

 .אביזר או ציוד, צנרת,ספחים וכד' טרם הרכבתם בשטח
 

 המעידות על טיב החומרים: ואישורים הקבלן ידאג להמציא תעודות  .6ב.  
-או תואו אמריקאי  ישראליתקן -כל המערכות, צנרת, אביזרים, משאבות וכו' ישאו תו   

יצרן )אשר מעיד בכתובים כי עמד בתקן(. הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח, הן 
 ביחס למקורות החומרים בהם יש לדעתו להשתמש, הן ביחס לטיב החומרים.

, מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור מקור החומרים למרות האמור לעיל   
 באים מאותו מקור. מהווה אישור לטיב החומרים המו

הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים    
 מתאימים לצרכי העבודה. 

ימסרו לבדיקה מוצרים, אביזרים, מכלולים יחליט המפקח והוא בלבד כי בכל מקרה בו    
יהן קיימות עבודות אשר לגב , הדבר יבוצע על חשבונו של הקבלן.לבדיקה נוספת  וכו'

דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת כגון רשות הכבאות, תבוצענה בהתאם לאותן 
 דרישות, תקנות וכו'.
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    -בדיקת מעבדה מאושרת )מת"י(  ג. 
 

על הקבלן להזמין בדיקת מערכת המתיזים האוטומטית בשלמותה ע"י מעבדה מאושרת  .1ג.  
להידראוליקה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים, המעבדה  –לביצוע הבדיקות כדוגמת מת"י 

 ולקבל אישור המעבדה למערכת על כל חלקיה בכל שלב נדרש. 
הבדיקה תכלול את בדיקת תוכניות וחישובים ההידראוליים אותם יכין הקבלן, בדיקות    

וביקורים תקופתיים )לפי דרישת המעבדה( בשטח העבודה  ובדיקה סופית ודו"ח מסכם 
כת השלמה על כל ציודה, אביזריה וכל המרכיבים לפי דרישות התקנים לתקינות המער

 ללא הסתייגויות כלשהן.
 

 סט תוכניות מלא לביצוע -על הקבלן לספק למכון הבדיקה ולמתכנן בתחילת העבודות .2ג.  
ע"ג טופסי  , נתונים ומפרטים לביצוע המערכתהעבודות וסט חישובים הידראוליים

 המעבדה.
 

" , סט תוכניות וחישובים סופיים למערכת  AS-MADEסט תוכניות " -העבודה בסיום .3ג.  
ונדרשים ע"י מכון    NFPA-שבוצעה, טופסי הגמר של המערכת כפי שמופיעים ב כפי

 הבדיקה. 
 

חישובים  לקבלת האישור הסופי ממכון הבדיקה לתוכניות, תבלעדיהקבלן אחראי  .4ג.  
ודות הנ"ל כלולות במחיר היחידה אשר ברשימת וביצוע המערכות, כל הפעולות והעב

  .הכמויות
 

 לא תשולם תוספת מחיר כלשהי עבור פעולות ועבודות אלה המופיעות בסעיף זה. .5ג.  
 
 
 
 

 מתיזים – מקצועייםדגשים  ד. 
 

 המתיזים יורכבו באופן קבוע לתוך ההתאמות שלהם, לאחר שהצינורות יורכבו במקומם .1ד.  
 הסופי.

 
המתיזים חייבים להיבדק לפני ואחרי ההתקנה, כדי להבטיח שלא נגרם להם נזק. יש  .2ד.  

 להסיר כל נחיר פגוע ולהחליפו באביזר תקין.
 

ייעשו תוך שימוש בסרט או  NPT)חיבורים בין המתיזים והתאמות הצנרת שלהם ) .3ד.  
 במשחת טפלון.

 
פתח מיוחד המסופק לשם ביצוע אין לחזק את המתיזים ביד, אלא אך ורק בעזרת מ .4ד.  

 חיזוק זה.
 

 יש להבטיח שהמתיזים לא ייצבעו.  ■   
 

הכמויות ו/או בתכניות(, -)אלא אם צוין אחרת בכתב Q.Rהמתיזים יהיו מטיפוס .  ■   
 כמפורט בתכניות באזורים השונים.

 



 
 

 מתקני תברואה וכיבוי אש במים – 07מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 185 

 
 צנרת: –דגשים מקצועיים  ה. 

 
 

 צנרת גלויה בבניין  .1ה.  
 

 והמחברים יהיו מגולוונים ולא יותרו ריתוכים )אלא אם צוין אחרת(. רותכל הצינו  ■   
 

יהיו צינורות (  6)עד וכולל קוטר " ומעלה 11/2צינורות הספקת המים בקוטר "   ■   
הכמויות. כל האביזרים, ההסתעפויות -לפחות כמצוין בכתב SCH 10פלדה 

 F.Mו/או . U.Lוהקשתות יהיו מיצור חרושתי ומאושרים .
 

בהברגה קונית  , מחובריםSCH 40יהיו צינורות לפי  11/4" - 1 צינורות בקטרים "  ■   
 אם צוין אחרת(.א"כ )א

 
חל איסור להשתמש בבושינגים. בשינוי קוטר הצנרת, יש להשתמש במקטיני קוטר.   ■   

יותר שימוש בבושינגים בהסתעפויות רק אם אין אביזר מתאים, ובאישור מפורש 
 המתכנן.בכתב של 

 
מחברי הצינורות המגולוונים בהברגה ייעשו עם סרט או משחת טפלון )אין   ■   

 להשתמש בפשתן(.
 

צינורת ההברגה יחוברו לאביזרים בהברגה שלמה, כך שיהיה מגע מלא בין קצה   ■   
הצינור ותושבת האביזר. יש לנקות כל תבריג באופן קפדני לפני חיבור הצינורות. 

הפלדה ייעשה ע"י משור או סכין לחיתוך צינורות, ולאחר החיתוך  חיתוך צינורות
 יש להרחיק כל יתרה הבולטת לתוך הצינור ע"י פצירה או גייצת.

 
אין להשתמש . "U, יש להשתמש באביזר "SCH 10להרכבת מתיזים בצינורות   ■   

 ב"הוקר".
 

כן לאחוז כל -, וכמוהצינורות מבפנים לפני הרכבתם כלעל הקבלן לנקות היטב את   ■   
האמצעים הדרושים כדי למנוע חדירת לכלוך או פסולת לתוכם במשך מהלך 

 העבודה.
 
 

 הבטון, עמודי לתקרות הגלויה עיגון הצנרת  .2ה.  
 

 הצינורות יעוגנו במפלסים בהם תקרות הבטון מצולעות, לצלעות הבטון ו/או  ■   
בכל מקרה שהמרחקים בין  סאו לקירות בלוקים או מחיצות גב לקורות הבטון.

 הקורות או הצלעות מחייבים ציפוף המתלים, ייעשה הדבר בהתאם.
 

 .NFPA 13בתקרות בטון חלקות, יעוגנו הצינורות בהתאם לנדרש עפ"י   ■   
 

 .NFPA 13העיגון והחיזוק ייעשו כנדרש עפ"י   ■   
 
 

 התקנת מערכת המתיזים בתקרות התלויות .3ה.  
וע את סדר הפעולות בהתקנה ובבדיקה בתיאום עם מרכיבי התקרה ועם יש לתאם ולקב   

 המפקח.
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 ברזים ומגופים .4ה.  

 
 U.Lמאושרים . לפחות, BAR 12.1כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של  ■   

 למערכות מתיזים. F.Mו/או .
 

-י, שסתום אליותקן מגוף אזעקה למבנה, הכולל פעמון עם מנוע מים, מגוף ראש  ■   
בילום, מערכת ניקוז, כמפורט בתכניות -חוזר, שעוני בדיקה, מפסק לחץ חשמלי, תא

 הכמויות.-ו/או בכתב
 

בכל אזור תותקן מערכת מגופי שליטה הכוללת: מגופים, שעונים, ברז   ■   
חוזר יהיה מסוג הכולל פתח ביקורת, הכול כמפורט -ניקוז/בדיקה. מגוף האל

 הכמויות.-בתכניות ו/או בכתב
 

  1/2-"עם הפחתה ל  1בכל אזור בקצה הרחוק, יותקן ברז ביקורת כדורי בקוטר "  ■   
 )במידה שלא הותקן ברז ניקוז/בדיקה במערכת מגופי השליטה האזורית(.

 
 
 

 מתגי זרימה והתראה .5ה.  
 

 בכל מערכת שליטה אזורית יותקן מתג זרימה חשמלי )המתג יהיה מאושר לשימוש  ■   
 , בקוטר המפורט בתכנית.-.F.M)ו/או ה -.U.L"י הע

 
בקוטר  TAMPER SWITCHעל כל מגוף סגירה )שער או פרפר(, יותקן מתג התראה   ■   

 .-.F.M)ו/או ה -.U.Lהמפורט בתכנית )המתג יהיה מאושר ע"י ה
 

המתגים לאזור בלוח חיבור על חשבונו את  המבצע לתאם ולוודא הקבלן באחריות   ■   
 האש, או אם יוחלט על לוח נפרד למערכת הכיבוי,-רה הכללי של מערכת גילויהבק

 לאזור נפרד בלוח הבקרה של מערכת הכיבוי.
 
 
 

 ביעהצ .6ה.  
 

 הקבלן יצבע את כל הצנרת, מתלי הצנרת, הציוד, הברזים, מסגרות ועבודות פלדה  ■   
 .1106וכל ציוד אחר בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק 

 
 ת השטח:הכנ  ■   
     
 מתאים. צינור מגולוון יש לנקות משמנים, חלודה וכל חומר אחר בממיס □    

 
 צבע יסוד: □    
שכבות  2או  מיקרון בהתזה 30, בעובי ZNלצינור מגולוון טמבור אפיטמרין      

 בהברשה.
גוון שכבות בהברשה.  2מיקרון בהתזה או  40צבע עליון טמבור סופרלק, בעובי      

בגגות התמך( או אחר לפי  RAL9006לבן או שחור או אפור )בע יהיה הצ
  RALהחלטת המזמין. באחריות הקבלן טרם הזמנת החומרים לקבל ה

לצינורות, ספחים, מתלים, מוטות  תמאדריכל הפרויקט. צביעת הצבע מתייחס
 ההברגה .

 
פריימר( בכל חלקי לאחר סיום העבודה, הקבלן יבצע תיקוני צבע )כולל צבע יסוד או  ■   

 הצנרת והאביזרים שנפגעו במהלך העבודה.
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 שילוט .7ה.  
 
 הקבלן יספק את כל השילוט במקומות, בגודל ובצורה כפי שיקבעו ע"י המתכנן. ■   
 
 השילוט כלול המחיר המכרז, ולא תשולם כל תוספת בגינו. ■   
 
 
 
 בדיקה וביקורת לצנרת ולמתיזים .8ה.  
 
 עבודה, יבדוק הקבלן את המתקן בהתאם למפורט להלן.לאחר השלמת ה   
 הקבלן. כל העבודות, החומרים, הציוד והמכשור הנדרשים לבדיקה יסופקו ע"י   
 
עם גמר התקנת עבודת צנרת המתיזים כולל שטיפה, על הקבלן לבדוק בקפדנות את  ■   

 כל מערכת המתיזים כדי להבטיח:
 רכבו כנדרש.שכל ראשי המתיזים הותקנו והו □    
 שאף אחד מראשי המתיזים לא ניזוק. □    
 שכל חיבורי הצנרת והתמיכות  אובטחו. □    
 שהמגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש ע"י היצרן. □    
 שמגופי המערכת סגורים. □    
 
למשך זמן  BAR 2אויר של -עם סיום בדיקה זו, יש לבצע בדיקת לחץ במתקן בלחץ ■   

 , ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה.של שעתיים
יש להתאים ברז שחרור לחץ במערכת, כדי להבטיח שהמערכת על כל חלקיה  הערה:    

 .BAR -2.8לא תהיה נתונה בכל נסיבות שהן ללחץ הגדול מ 
 
עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפניאומאטית, תיבדק צנרת המערכת בצורה   ■   

 שעות. 8אטמוספרות למשך זמן של  2של הידראולית, בלחץ 
יש לתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה, ולחזור שנית על בדיקה     

 הידראולית.
 
אטמוספרות, יחזור הקבלן על  -2עם סיום מוצלח של הבדיקה ההידראולית ב  ■   

 שעות. 8למשך זמן של  BAR 13.8הבדיקה ההידראולית בלחץ של 
דראוליות הנ"ל תבוצענה בעזרת אספקת מים זמנית, ובטרם תחובר הבדיקות ההי    

 המערכת למערכת אספקת המים מהקו הראשי.
 
 BAR) 13.8עם גמר בדיקת מערכת המתיזים, תכווץ המערכת ללחץ הבדיקה ) ■   

 ותישאר בו. אין לרוקן את המים מהמערכת.
 
מגוף הסגירה הראשי לאחר חיבור המערכת למקור אספקת המים, יש לפתוח את  ■   

 של המערכת בזהירות, כדי למנוע הלם מים.
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 ותכולת המחירים אופני מדידה ומחירים ו. 
 
 
 א' במפרט הכללי הבינמשרדי, אלא7001שיטת המדידה והתשלום תהיה כמפורט בסעיף  .1ו.  

 הכמויות.-אם צוין אחרת בסעיפי המפרט המיוחד או בכתב
 
ספחים, מחברים,  הסוגים כוללים את כל הקשתות, הסתעפויות, מחירי צינורות מכל .2ו.  

עוגנים, מתלים, חיזוקים, זיזים, שרוולים, צביעה וכל האביזרים וחומרי העזר הדרושים 
 להתקנתם המושלמת.

 
עזר, עבודת התקנות  -מחירי התקנות הציוד כוללים גם את האביזרים, החיזוקים, חומרי .3ו.  

מנת להבטיח הפעלה תקינה -יקות, וכל הדרוש להשלמת ההתקנה, עלביצוע חציבות ו/או יצ
 ומושלמת של הציוד.

 
 םמתיזיהמחיר הסופי של המערכת יכלול את השילוט כנדרש בסעיף "שילוט", וכן ארגזי  .4ו.  

 חליפיים ומפתחות בכמות הנדרשת לפי התקן.
 
 
 
 שינויים  ז.
 
רטים ו/או במפרטים, וכן להציע חלקים ו/או הקבלן רשאי להציע שינויים בתכניות ו/או בפ  

 ערך ו/או שונים מאלו המופיעים במכרז זה בתנאים הבאים:-אביזרים שווי
 
 הרלוונטיים ולעקרונותיהם. NFPAההתאמה מלאה לתקני  .1ז.  
 
 נ"ל.הל F.Mו/או . U.Lאישור . .2ז.  
 
 תכנן(.חישוב הידראולי להוכחת התאמת השינוי )אם יידרש ע"י המ .3ז.  
 
אישור המתכנן והסכמתו בכתב. החלטת המתכנן בעניין זה תהיה סופית ולא ניתנת  .4ז.  

 לערעור.
 
 
 
 תכניות ביצוע ח.
 
 מודגש בזאת כי תכניות מערכות הכיבוי הן למכרז בלבד!  
 
הקבלן, לפי השינויים והציוד  תכנון סופי ואחרון של המערכות כולל חישוב הידראולי ייעשה ע"י  

התנאים במקום ומערכות אחרות. התכניות והחישוב  יוצעו ע"י הקבלן ו/או שידרשו עקבש
ההידראולי, אם ידרשו, יוגשו לאישור המתכנן. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הכנת 

 התכניות והחישובים הסופיים )לביצוע(.
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 לביוב במרתף מפרט מיוחד לתחנת שאיבה - ניקוז / תחנות השאיבה לביוב  07.08
 
 
 

 כללי:
 

במרתף לביוב שתאסוף לתוכה את שפכי המוצאים מרצפת שאיבה  הקמת המבנה והמרתף תבנה תחנתבמסגרת 
 המרתף והרצפות הצפות.

 
 
 
  ציוד שאיבה בתחנת שאיבה לביוב א.
 

 . גולמי המשאבה המוצעת מיועדת לשאיבת ביוב .1א. 
   

 
 טבולים במים.  למנוע ושניהם המשאבה תהיה צמודה .2א. 

 
 לפחות.  4המשאבה תהיה מטיפוס זרימה חופשית, עם מעבר חופשי למוצקים בקוטר " .3א. 

 
  .המתאימים לפעולה ממושכת המנוע יהיה בגודל וסוג .4א. 

 
 .שאר הנתונים לפי כ"כ .5א. 

 
ישב הקבלן הצעת הקבלן והנתונים יועברו לאישור המפקח לא פחות מחודש ימים לפני מועד בו ח .6א. 

 בהתאם ללו"ז מאושר של הפרויקט. לשיהיה עליו לבצע ההזמנה , הכו
 

 משאבות כנ"ל. המשאבות יפעלו לסירוגין.  2מכון שאיבה יכלול כל  .7א. 
 

 אפיון המשאבה יתאים לנתונים המופיעים בכ"כ.  .8א. 
וכל הנתונים הטכניים, על הקבלן להעביר את נתוני המשאבה המוצעת על ידו, כולל אפיון, מידות,   

 לאישור המפקח והמתכנן לפני הזמנתה )בשלשה העתקים(.
 

 ושרשראות   תובמובילים מפלדה מגולוונ (PADESTELבמתקן הנחה ) המשאבות תהיינה מציידות .9א. 
 מצופות אבץ על ידי טבילה באמבט חם. 

יאפשרו הוצאת המשאבות יחוברו בקצה העליון שלהן אל וו קבוע בקיר תא השאיבה ו שרשראותה  
 בלי שיהיה צורך לרדת למטה.

יחבר כל משאבה לקו הסניקה הקבוע דרך מחבר ניתוק מהיר שיסופק על ידי יצרן  4צינור בקוטר "  
 המשאבה.

 
קטעי קו הסניקה אשר יסופקו במסגרת הזמנה זו יכללו צינורות פלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט  .10א. 

, עם קשתות והסתעפויות ומחבר ניתוק 3/16ובעובי דופן " 4צונית בקוטר "רב אלומינה וצביעה חי
 מהיר. 

מעבר הצינורות דרך קירות בטון יהיה עם אגני אטימה מרותכים לצינורות, בקוטר כפול מקוטר   
 הצינור.
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  לוח החשמל ב.
 

 סופק ויותקן ע"י קבלן האינסטלציה.ילוח החשמל  .1ב. 
 

י מכנן האינסטלציה ומתכנן החשמל של הפרויקט ויאושר ע"י בודק חשמל מוסמך ע" קייבדהלוח  .2ב. 
 .מטעם הקבלן

 
 .בצמוד למבנה התחנהמוגן מים ויורכב  ןמשוריייהיה מדגם "חוץ" עשוי פוליאסטר הלוח   .3ב. 

 
 מ' מתא השאיבה לפי הנחיות המפקח. 2.00מיקום הלוח עד  .4ב. 

 
 .תורנויות עבור שתי משאבות עם החלפתמערכת הפיקוד בלוח תהיה  .5ב. 

 
של  ן או קלוקנר מילר לפי דרישת מתכנן החשמלדאו מרלן ג'ר BBCציוד בלוח יהיה מתוצרת:  .6ב. 

 .הפרויקט
 

 הלוח יכלול: .7ב. 
 ומגנטית. תרמיתמפסק ראשי מסוג חצי אוטומטי עם יתרת זרם  ■  
 מפסיקים משניים חצי אוטומטיים. ■  
 ים מסוג כוכב משולש להתנעה רכה.שני מתנע ■  
 ריליי ליתרת זרם. ■  
 מתג החלפת תורנות. ■  
 אוטו. - 0 -מפסק יד  ■  
 מנורת סימון להפרעות )עומס יתר(. ■  
 מנורת סימון "משאבה בלתי תורנית עבדה". ■  
 מנורת סימון "בור מלא". ■  
 לחצני בטחון מנורות סימון. ■  
 אמפרמטרים. 2 ■  
 מגעים לפיקוח בקר וגשש. ■  
 וולט(. 220מגעים לפעמון אזעקה וברז מגנטי ) ■  
 טפן ומיישר למתח נמוך, פעמון אזעקה. ■  
 ממסרים במתח נמוך עבור הגשש והבקר. ■  
 שילוט ברור על מנורות, לחצנים ומהדקי יציאה. ■  
 חיבורים יבשים עבור בקרה והזעקה. ■  
 .0.92 -לקבלים לשיפור כופל הספק  ■  

 
 . לרצפת הבטוןהלוח יחוזק לרגליים מצינורות ברזל מגולבנים מעוגנים  .8ב. 

 
אוטומטי -הגישה לפריטי החשמל השונים תהיה מחזית הלוח. כל הנתיכים יהיו מדגם חצי .9ב. 

 מתוצרת "סימנס" או שווה ערך.
 

 מהזרם הנומינלי של המנועים. 1.2 -ל  0.9 -מ כוונוןהמתנעים יכללו ממסרי יתרות זרם עם טווח  .10ב. 
 

 עיגון הלוח כלול במחירו.  .11ב. 
 

של משאבה תסודר באמצעות בקר וגשש המחווטים ישירות לבור השאיבה  ההפעלה האוטומטית .12ב. 
 גם כן ללוח ולבור השאיבה.  ושיחויטמצופים  4וללוח וכהגנה יוסדרו גם 

 
מתאים ותופסק אוטומטית לכשגובה פני המים ירד עד המשאבה תופעל אוטומטית במפלס ה .13ב. 

 .ע"י יצרן המשאבות כגבול תחתון למניעת פעולת המשאבהלגובה שייקבע 
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במקרה והמשאבה התורנית תהיה בתקלה, תכנס במקומה המשאבה הרזרבית וזאת באמצעות  .14ב. 
 דקות.   3 -מערכת הבקר גשש או ממסר השהייה ל 

 
בחתך  םתרמו פלסטיינועים ואל הגשש והבקר והמצופים ייעשה על ידי כבלים החיבור אל המ .15ב. 

מתאים שיושחלו בתוך צינור פלדה מגולבן עם עטיפה אספלטית חיצונית קצה הצינור בבור 
 השאיבה יסודר עם אטימה טובה שתמנע בהחלט חדירת גזים לתוך צינור המגן. 

 מ'.  10.00אורך הכבלים והשרוול יהיה עד    
 

וקביעת מיקום הלוח  לקבלן האינסטלציה ע"י קבלן החשמל, תאום ןיינתחיבור ההזנה ללוח  .16ב. 
 .יעשה ע"י קבלן האינסטלציה ויאושר ע"י המפקח

 
 , בהתאם לתקנות ודרישות חברת החשמל,106מתקן החשמל יהיה בהתאם לתקן הישראלי  .17ב. 

  .פרויקטובהתאם לתקנות ודרישות מהנדס החשמל של ה
 

הקבלן יעביר לאישורו של מהנדס החשמל של האתר )באמצעות המפקח( בשלושה עותקים סכמה  .18ב. 
 ותכנית עבודה של הלוח, לפני ביצועו.

 
הצעת הקבלן והנתונים גם של המשאבות וגם של הלוח יועברו לאישור המפקח לא פחות מחודש  .19ב. 

בהתאם ללו"ז מאושר של  לע ההזמנה, הכוימים לפני מועד בו חישב הקבלן שיהיה עליו לבצ
 הפרויקט.

 
 כל האביזרים והציוד בתוך הלוח יהיו מתוצרת מאושרת על ידי מהנדס החשמל והמפקח.  .20ב. 
 במקביל יש להעביר את סכמת הלוח גם לאישור המתכנן.   

 
  רכותיו.על הקבלן המבצע את לוח החשמל להעביר בנפרד ביקורת בודק מוסמך לכל מע .21ב. 

 
עם מסירת המתקן לפעולה, יצרף הקבלן סכמת הלוח עם סימון, יציאות, רשימת מכשירים  .22ב. 

 ואביזרים, כפי שבוצעו למעשה. העתק אחד יושם בתוך לוח החשמל על מדף.
 
 
 
 אופני מדידה ותכולת מחירים ג.
 

 קומפלטים.  -המדידה לצרכי תשלום תהיה לפי יחידות בשלמות  .1ג. 
 

המחיר יכלול: הספקה, הובלה והרכבה של כל הצנרת, הציוד והאביזרים כמתואר במפרט,  .2ג. 
 ובתכניות אף אם לא פורטו בכתבי הכמויות.

כמו כן יכללו המחירים את כל חומרי העזר כגון ברגים, אטמים, אביזרים, צביעה, ציפוי, הרכבה,   
מסירה במצב מוכן לפעולה בהתאם למפורט ניסוי, מבחנים ובדיקות, פיקוח על הרצה, הדרכה ו

 . הכללי הבינמשרדי במפרט
 

הקבלן יצרף להצעתו דף קטלוגי של המשאבה וציוד העזר המוצעים על ידו ובו נתוני המשאבה,  .3ג. 
 חתך, אפיון )עקומת ספיקת לחץ(, תוצרת, מודל ומידות.
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 קו סניקה ד.
 

 סוג הצינורות .1ד. 
 "צינורות המזרח התיכון" או ו מצינורות פלדה חדשים תוצרת בית החרושתהסניקה יותקנ יקוו  

 "אברות".
מ' )בהתאם לייצור בבית החרושת לפי קוטר הצינור( עם  12.00-3.00צינורות הפלדה יהיו באורכים   

בקרקע, עם קצוות קטומים לצרכי הריתוך ועם ציפוי פנימי במלט  -בידוד חיצוני כפול ללא פגמים 
צה הצינורות, ושטחם הפנימי יהיה חלק לחלוטין ללא גבשושיות, סדקים וכו'. עובי הדופן עד לק

 של הצינורות יהיה בהתאם לנדרש בכתבי הכמויות.
 

 בדיקת הצינורות .2ד. 
 בדיקת הצינורות תבוצע בהתאם להנחיות בית החרושת של היצרן.  

 
 הצינורות מפלסי .3ד. 
המותרת  ההסטיי(.  I.Lאל התחתית הפנימית של הצינורות ).צינורות הלחץ מתייחסים  פלסימ  

 לאורך כל הקו. ס"מ  3בגבהים הנ"ל לא תעלה על  
 

 הרכבת הצינורות .4ד. 
 . 57ומפרט מיוחד  57הרכבת הצינורות בקרקע לפי מפרט כללי   

 
 בדיקת לחץ המים .5ד. 
הצינורות וכן תיערך בדיקה  קו הסניקה ייבדק ללחץ דרג הצינור. הבדיקה תיעשה בקטעים של  

שעות   24סופית של המערכת כולה לאחר גמר הנחת כל הקו. לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא  
 לאחר מילויו במים.

לצורך עריכת בדיקת הלחץ, יסגור הקבלן את קצות הקטע הנבדק באוגנים אטומים, ימלא אותו   
הכמויות. מדידת הלחץ תיעשה בעזרת במים ויעלה את הלחץ בהדרגה עד לשיעור הנדרש בכתבי 

מנומטר. כל צינור, חיבור אביזר, עיגון וכו' שלא יעמוד בבדיקה יוחלף ו/או יתוקן בהתאם 
להוראות המפקח. אין בדיקה חלקית או סופית משחררת את הקבלן מאחריות לטיב הצינורות 

שיתגלו בהם עם תום והנחתם, לטיב האביזרים, החיבורים, העיגונים וכו' לפגמים או נזילות 
 העבודה, ובמשך תקופת האחריות לפי החוזה.

במיוחד יש לבדוק את פעולת שסתומי האוויר, ואטימות האביזרים. כל המכשירים הדרושים   
לביצוע הבדיקה ולאטימות זמנית, כולל קוים זמניים קצרים, יסופקו, יותקנו ויופעלו על ידי 

ן על חשבונו גושי בטון בקצות קטעי הביניים של הקו, הקבלן ועל חשבונו. כמו כן יתקין הקבל
 לעיגונם, בזמן בדיקת הלחץ.

 
  – התקנת צינורות הפלדה לסניקה .6ד. 
 יבוצע בהתאם להנחיות יצרן בית החרושת ובדיקתם.  

 
  שלבי סולם: .7ד. 
לכל  ס"מ 25. רוחב השלב יהי 631ות"י ASTM-C478 -שלבי הסולם יהיו שלבים רחבים בהתאם ל  

הפחות. יהיו בליטות משני הצדדים של התבריג למניעת החלקה לצדדים. הסולם יבלוט פנימה 
ס"מ מהדפנות של הפתח. השלבים יהיו עשויים מיציקת ברזל עם הגנה של חומר  12.5לפחות 

פלסטי כמו פוליפרופילין עם שלד מתכת. השלבים יותקנו בצדדים, אחד על השני עם מרווח אנכי 
 מ )מבנה סולם(. בפתח הגדול, יש להתקין סולם מגולוון, בהתאם לשרטוט.ס" 33של 

 
 :מחברי בור .8ד. 
-ASTMמחברי צנרת לבור יהיו מחברים גמישים אטומים העונים לדרישות התקן האמריקאי   

C923 מחברי צנרת לבור יותקנו בפתח שהוכן במפעל הייצור. החיבורים יאפשרו תנועה זוויתית .
 ס"מ בכל כיוון. 2.5בכל הכיוונים ותנועה אנכית של מעלות  7של 

הפתחים שנועדו לחיבור צינורות בבסיס השוחות, ייוצרו במפעל במהלך היציקה ויתאימו לקוטר   
 כאשר לוקחים בחשבון את המחבר הגמיש.

 אין לאשר את פתיחת הפתחים באתר העבודה.  
יחד עם כבלי ההזנה מהלוח למשאבות  לוח החשמל של המשאבות הוא חלק אינטגראלי למשאבות  

מ'. יציאות מהלוח )פס חיבורים יבשים( הלוח  יחווט למערכת בקרת המבנה  10באורך של עד 
 .SCADAלבקרה ממוחשבת, 
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 - 08פרק  

 מתקני חשמל
 
 

 מפרט טכני לביצוע עבודות חשמל

 נספח גופי תאורה

 

 חשמל ברשות שדות התעופהמפרט כללי לביצוע מתקן  למפרט החשמל:נספח א' 

 לוחות מיתוג ובקרה במתח נמוך ברש"ת –מפרט כללי  למפרט החשמל:נספח ב' 

 מפרט טכני למערכת תאורת חירום מבוססת לד ברש"ת למפרט החשמל:נספח ג' 

 מסמך הנחיות להתקנת מערכות התרעה לגילוי אש ברש"ת למפרט החשמל:נספח ד' 

 לאספקת והתקנת מערכות דיזל גנרטורים עבור רש"תמפרט טכני  למפרט החשמל:נספח ה' 

 מערכת פוטו וולטאית למפרט החשמל:נספח ו' 
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 כללי  08.01
 
 

 פתיח 08.01.01
 
 

שדות  המפרט להלן מתייחס לעבודות חשמל במסגרת פרויקט מבנה הנהלת רשות .1 
 תעופה בנתב"ג.ה

 
 

, בנוסף להנחיות 18, 08 פרקים י הבין משרדי,דות יבוצעו ע"פ הנחיות במפרט הכללהעבו .2 
ובנוסף לדרישות מפרטים טכניים של רשות שדות התעופה )רש"ת( כמפורט בהמשך 

על הקבלן לראות את כל המסמכים יחד כחבילת הנחיות  .המופיעות במפרט טכני זה
 .תנאי להגשת הצעת מחיר בפרק חשמלאחת ולהכיר את כל המסמכים הנ"ל  כ

 
 

 ות סף לקבלני חשמל ראה בפרק מוקדמות של מסמכי המכרז.רישד .3 
 
 

עבודה תבוצע בהתאם לחוקים, התקנות, ההוראות והמפרטים כמפורט להלן )בכל ה .4 
יפסק ע"פ שיקול דעת הנהלת  מקרה של סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים

 הפרויקט ובהתאם לנוהל המחמיר(:
 

 כניות. ותקנותיו העדחוק החשמל  4.1  
 

 כבלים לציוד חשמלי, מוליכים, םהמתייחסיהתקנים הישראלים העדכניים  4.2  
 תקנות החשמל לבניין רב קומות.כבלים, צינורות למתקני חשמל ותקשורת. 

 
 ש.מערכות גלוי א 1220ת"י   4.3  

 
 .1173ת"י –תקן ישראלי להגנה בפני ברקים  4.4  

 
התעופה, במהדורה האחרונה והעדכנית למועד מפרטים טכניים של רשות שדות  4.5  

 הביצוע ככל שישנם ויימסרו למציע במסגרת המכרז, כולל:
 מפרט כללי לביצוע מתקן חשמל ברשות שדות התעופה נספח א'   
 ברשות שדות התעופה לוחות מיתוג ובקרה במתח נמוך -מפרט כללי  נספח ב'   
 ברשות שדות התעופה  בוססת לדמפרט טכני למערכת תאורת חירום מ נספח ג'   
 רש"תלגילוי אש ב התקנת מערכות התרעהמסמך הנחיות ל נספח ד'   
 מפרט טכני לאספקה והתקנת מערכות דיזל גנרטורים עבור רש"ת. נספח ה'   

 
 בנושאי חפירות, םהרלוונטייכל הפרקים המפרט הכללי הבין משרדי כולל את  4.6  

 08מפרט הכללי  הבין משרדי  ובמיוחד פרקים סימון, תאי בקרה וכו' בצנרת, 
 בהוצאת משרד הביטחון.  לתקשורת, 18 -לחשמל ו

 
 התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה.  4.7  

 
 .פרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויותמה 4.8  
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 היקף העבודה 08.01.02
 
 

 דות הכלולות במכרז זה:עבוה .1 
 

 .חיבור בטבעת קיימת, לוח מתח גבוה ושנאים-תשתיות מתח גבוה  1.1  
 

 דיזל גנרטור ומערכת חלוקה בחרום. 1.2  
   
 UPSשתיות עבור מערכות אל פסק וחלוקתן לחדרי תקשורת )לא כולל מערכת ת 1.3  

 .עצמה(
 

 . (230V\400)במתח נמוךשתיות חלוקה ולוחות  ת 1.4  
 

 ת וכו'(. בלי הזנה ומובילים )תעלות, סולמות, צנרכ 1.5  
 

 והגנה בפני ברקים. ערכת הארקותמ 1.6  
 

 מל תת קרקעיות בפיתוח ותאורת חוץ.שתיות חשת 1.7  
 

 ינסטלציה חשמלית לתאורה, כח , שקעים. א 1.8  
 

 פנים וחוץ.  גופי תאורה 1.9  
 

 מערכת תאורת חרום מבוקרת. 1.10  
 

 סה ומולטימדיה.,בקרת כני בטחוןתשתיות הכנה למערכות תקשורת , 1.11  
 

 משולבת כריזת חרום וטלפון כבאים. מערכת גלוי אש 1.12  
 

 מערכת אינטרקום מחסה. 1.13  
 

/  יזוג אוויר/ מ מערכת בקרת מבנה והתממשקות למערכות בקרה קיימות )חשמל 1.14  
UPS כד'(.ו 

 
 ת.וולטאי-מערכת פוטו 1.15  

 
 
 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות:  .2 
 

 .לקבלן רק חלק מהעבודות מסורל 2.1  
 

 הקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג.ל 2.2  
 

 .לשנות את סוג הציוד המבוקש 2.3  
 

 לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות. ו/או  לבצע את העבודה בשלבים 2.4  
 
 

 הקבלן.המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת ימוש ש .3 
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 עבודה תבוצע בשלבים ובכפוף להתקדמות יתר העבודות באתר. ה .4 
 
 

חלק מהעבודה יבוצע בשעות לילה או בשעות בלתי שגרתיות אחרות ומפוצלות ייתכן ו .5 
 )במיוחד התחברות למערכות קיימות(. 

דה או עבור עבודות בשלבים, בקטעים ובשעות לא שגרתיות לא תשולם תוספת למחירי היחי  
 כל פיצוי אחר.

 
 

מובהר כי נבחנו חלופות שונות לתכנון וביצוע התקרות בחדרים. חלופות אלה מופיעות בכתב  .6 
הכמויות, אולם יתכנו סתירות או תוספות בכתב הכמויות, במפרטים, בתכניות, בעבודות 

ן הקבלן יתריע על כל אי התאמה טרם ביצוע העבודה, ויקח בחשבו הבינוי ובמערכות.
באחריות הקבלן  שעלויות הבינוי כוללות את כל התכנון והביצוע המלאים על פי ההנחיות.

 .ובפרט את מערכת התאורה לתאם את כל המערכות בתקרה
 
 

בדיקת  הכולל את כול המערכות, סידור התקרות הסופי יקבע לאחר הכנת חדר לדוגמא .7 
לא תתקבל כל טענה לתוספות  , טרם הביצוע.חוזהואישור מנהל העוצמת התאורה בחדר 

בגין סידור תקרות ומערכות בתקרה כזה או אחר. התשלום יבוצע לפי כמויות  ןכספיות כל שה
 .בפועל בהתאם לסעיף הרלוונטי מהפרקים השונים

 
            

 
 
 
 

 הצעת ציוד שווה ערך ]שוו"ע[ 08.01.03
 
 

 יחד עם כל החומר הטכני הצעת ציוד ש"ע תתאפשר בכפוף להגשת רשימת הציוד המוצע 
 ו.התומך בהגדרה ז

 
 
 
 
 
 

 [AS MADEתכניות עדות ] 08.01.04
 

 ה מפרט לעבודות חשמל של רשות שדות התעופה. רא 
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 תיאור המתקן 08.01.05
 
 

 .בנה הנהלת רשות שדות התעופה ייבנה במתחם נתב"ג באזור תמך מזרחימ .1 
 )חד"א(.  10לתחנה  55בין תחנה  ית במ"גמל למבנה מתוכננת מרשת טבעתאספקת החש  
 ( עם שני שנאים לאספקה במ"נ.  22KVבמבנה יבוצע  לוח טבעתי במ"ג )  

עבודות הקבלן כוללות ביצוע כבלים בתשתית תת קרקעית קיימת וחדשה מהמבנה ועד 
  ומן בתכניות חשמל.לנקודות החיבור בטבעת מ"ג כמס

יבוצע ע"י מופות בשוחת מעבר  55והחיבור לתחנה יבוצע ישירות בלוח  10החיבור לתחנה 
 .קיימת

במועדים שייקבעו מראש  חשמל של הרש"ת, \ עבודה תבוצע בתיאום עם צוות האחזקהה
 .לאחר הכנת סקר סיכונים ע"י הקבלןו

בודה תבוצע בשעות לא שגרתיות ומפוצלות כדי להקטין ככל האפשר את ההפרעה לשגרת הע
 המתקנים הפעילים.

 
 

 \ UPS \חלוקה מ"נ  \שנאים  \מ"ג  כוללט מתוכננים חדרי חשמל בקומת מרתף, פרויקב .2 
מוביל פיר חשמל דרך כל הקומות ועד לקומת גג בו יותקנו  -מקומת המרתף . גנרטור חרום

 כבלי הזנה ללוחות במ"נ . 
 
 

ח חלוקה של כל לוח מוזן מלו .( A\Bבכל קומה מותקנים שני לוחות ע"פ החלוקה לאגפים )  .3 
 שנאי אחר ובנוסף מתוכנן קו לגיבוי תפעולי בין לוחות החלוקה בכל קומה.

 
 

גיבוי גנרטור מקומי מתוכנן לצרכני חרום או גיבוי תפעולי  ע"פ הגדרות הבטיחות וכולל לוח  .4 
 מעליות וכד' . \כיבוי אש\חלוקה לצרכני חרום כגון :שחרור עשן 

( דרך  22KVובים מגנרטור ברשת החלוקה של הנתב"ג )כמו כן, כל הצרכנים במבנה מג  
 חלוקה קומתיים )שדה מיזוג אויר(.השנאים במבנה ומערכת השלת עומסים בלוחות 

 
 

כל חדר . בפרויקט מתוכננות שתי מערכות אל פסק לגיבוי חשמל של חדרי תקשורת בלבד .5 
,כל קו ממערכת  UPSתקשורת מקבל אספקה משני קווים בלתי תלויים של רשת חלוקה 

 נפרדת.
 
 

 בקומת הגג תבוצע הכנה לחיבור מתקנים פוטוולטאים שיבוצעו בעתיד ע"י הרש"ת. .6 
 
 

, כניסה לחדרים "ג מגשי כבלים בחלל תקרת המסדרוןתשתיות לנקודות בקומות יבוצעו ע .7 
 ף )כבה מאילו( אל נקודות בקירות.וירידות בצנרת מריכ

 
 

שינויים בתשתיות קיימות  \סביב המבנה יבוצעו תשתיות עוקפות  במסגרת עבודות פיתוח .8 
 מערכת תאורת חוץ כמפורט בתכניות.ו
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 תיאומים, הכנות למערות בביצוע אחרים ובדיקות  08.01.06
 
 

 כללי .1 
 
 

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לביצוע העבודה,   1.1
 אפשרויות הביצוע במקום.

 
צעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע ה 1.2

למכשולים קשיים בהתקנה וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה 
 להתעורר בקשר לכך. 

 
על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה  1.3

ותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש ולמנוע בכל האמצעים העומדים לרש
 כתוצאה מעבודתו. 

 
הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה   1.4

על  ידי פועליו, או מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו, וציודו בין אם יבוצע על ידו 
ר חלק כל שהוא שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם ימס

 מהעבודה. 
 

צוע כל הפתחים, שרוולים, מעברים וכו' עבור קווי  יבמחיר העבודה כולל את   1.5
 החשמל.או כל מתקן אחר שבתחום \או צנרת דלק ו\או תקשורת ו\החשמל ו

 
 
 
 

 הכנות למערכות שיבוצעו ע"י אחרים  .2 
 

 :, ביטחון ומולטימדיהעבודות הכנה לתקשורת 2.1  
ביטחון ומולטימדיה ועם ספקי \החשמל אחראי לתאם עם קבלני תקשורת  קבלן  

גודל הזנה נדרשת והתאמתה המערכות את ביצוע כל ההכנות הנדרשות כולל 
, מיקום מדוייק של הנקודות, אופן סיום צנרת בקופסא או ללא קופסא ,למתוכנן

 .חוטי משיכה
   
 

ע קבלנים אחרים: מעליות, תשתיות עבור מערכות אלקטרומכניות שבביצו 2.2  
 אינסטלציה, מ"א:

 
ר קבלן החשמל יספק תשתיות צנרת, כבלים, הארקות ומפסקים לחיבו א.   

 מערכות אלקטרומכניות שיבוצעו על ידי אחרים.
 

קבלן החשמל אחראי לתאם עם קבלני המערכות את גודל ההזנה הדרושה  ב.   
 תשתיות.ומיקומה טרם ייצור לוחות החשמל וטרם ביצוע ה

 
קבלן החשמל אחראי לכל התשתיות למערכות בטיחות אש לחיבור מעליות,  ג.   

מפוחי שחרור עשן, דמפרים, ספרינקלרים וכד'. התשתית תבוצע בתעלות פח 
 נפרדות  בתוואי מוגן אש מהציוד ועד לרכזת גילוי אש או לוח ניהול עשן.
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 ת:תשתיות למערכות בטיחו .3 
 
 

 כללי 3.1  
 

פרויקט יבוצעו מערכות חרום בהתאם לתכנון ונספח הבטיחות וכמפורט ב א.   
 רק חשמל במפרט הטכני.בהמשך פ

מערכת טלפון  הקבלן אחראי לבצע מערכת גילוי אש, מערכת כריזת חרום,    
 כבאים, מערכת אינטרקום לאזורי מחסה, פנל כבאים ראשי בכניסה לבניין.

 
 .ופיע בתכניותפירוט של העבודות ע"פ המ ב.   
מפרט טכני של כל מערכות החרום ראה במפרטי הרש"ת ו/או בסעיפים     

 יים במפרט זה.הספציפ
 

הקבלן מחוייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות כמפורט בנספח הבטיחות של  ג.   
 .הפרויקט

קבלן ידאג לאישור המערכות שהתקין ע"י מכון התקנים ומעבדות בדיקה ה    
ל בדיקות אינטגרציה  ע"י שירותי הכבאות) או כל גוף מוסמך ככל שיידרש כול

באחריות הקבלן  אחר של הרש"ת ( במהלך מסירת הבניין ואישורו על ידם .
 SYSTEMלהשתתף ולספק את כל הסיוע הדרוש במהלך הרצת מערכות /

INTEGRATION  כפי שיידרש ע"י נציג המזמין בכל שלבי הפרויקט. הנ"ל
 ולא ישולם בנפרד. כלול במחיר העבודה

 
 

 פנל  כבאים כולל כל הציוד בתוכו כמפורט להלן: ראשית יותקןבכניסה  3.2  
 

 או פנל משנה של המערכת.\מקומית ורכזת גילוי אש  א.   
 

 .נמוך–חצן חרום לניתוק החשמל במתח ל ב.   
 

 .UPS–לחצן חרום עם מפתח לניתוק חשמל  ג.   
 

 ר ,עם בורר + מפתח.לניתוק גנרטו חצן חרוםל ד.   
 

 מיקרופון כריזת חרום. ה.   
 

 .1001,בתיאום עם קבלן מ"א לתקן  UL864-UUKLלוח ניהול עשן לפי תקן  ו.   
 

מתח  \מצב מתח רשת  \חוסר דלק  \תקלה  \)פעולה  פאנל חיווי גנרטור ז.   
 .גנרטור(

 
 .אזורי מחסהלאינטרקום  ח.   

 
 נחיות הבטיחות של הפרויקט.ציוד נוסף ככל שיידרש בה ט.   

 
   
 ש וחיבור למערכות וללוחות הפיקודעבודה כוללת חיווט מושלם בכבלים חסיני אה 3.3  

   השונים בבניין. שלהם במקומות
מנהל אדריכל ו ,יועץ בטיחות ,לאישור יועץ החשמליש להגיש תכנית פנל  כבאים    

 לפני הביצוע.  הפרוייקט
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 בדיקות .4 
 
 

 בנוסף, והתעופהמפרט לעבודות חשמל של רשות שדות ה ':נספח אפי -לוצעו עיבקות בדי  
 ע"פ הפירוט להלן:

 
   
כולל בדיקות , 08פרק  ,מחיר העבודות כמפורט במפרט הכלליל הבדיקות כלולות בכ 4.1  

כולל בדיקות למתקני חשמל שיבוצעו  בשלבים וע"פ קצב האכלוס של הפרויקט,
 .מיזוג אוויר וכד' \מעליות  \לציה עבור מערכות אינסט

 
 .61439גם התאמה לתקן ישראלי ת"י  בדיקת לוחות חשמל תכלול 4.2  
התאמת לוח מתח נמוך לתקן ישראלי יצרן הלוח והקבלן יחתמו על טופס הצהרה "   

 נספח  מצורף. –" 61439ת''י 
 
או לפני חשמול עם השלמת העבודה . בדיקת המתקן תבוצע לכל שלב לפני אכלוס 4.3  

בכל שלב ושלב יזמין הקבלן בדיקת מהנדס בודק  למתקן שהקים  מתקנים חלקיים
ויתקן מיד כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק. 

רישת וע"פ ד הבדיקות יעשו בשלבים לכל חלק שיושלם ויהיה מוכן לחשמול,
 .המזמין או המפקח מטעמו

 
קבלן לקבל את טופס הבדיקות של מתקני חשמל שבביצוע קבלנים באחריות ה 4.4  

 . מעליות( \אינסטלציה  \ אחרים )מ"א
 אין לחבר הזנה למערכות אלקטרומכאניות ללא אישור בודק.   
 
 .קבלן החשמל יהיה אחראי למתקני החשמל במהלך ההרצה של המתקן 4.5  
ר בודק בעל רישיון מתאים כל חיבור חשמל לחלק מהמתקן יחויב בבדיקה ואישו   

 לגודל המתקן . 
 
מכון התקנים למערכת  יזמין הקבלן בדיקתהשלמת מערכת גילוי וכיבוי אש ב 4.6  

 .ויקבל אישורם למתקן גלוי אש שביצע שהכין
 
דיקת בודק מוסמך אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ו/או נציג ב 4.7  

 מבצוע כל התיקונים, שידרשו על ידם.  המזמין ואינה פוטרת את הקבלן
 .תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודק והן ע"י המתכנן והמזמין העבודה   
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 עבודה בתוך קמפוס פעיל .5 
 

מודגש בזאת שחלק מהעבודה מבוצעת במתחם פעיל, בסמוך למבנים קיימים אשר נמשכת 
 .הפעילות השגרתית והשוטפתבהם 

 
ם מראש עם המפקח כל עבודה הקשורה להתחברות למערכות קיימות ו/או ל הקבלן לתאע

לפני ביצועה ולקבל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה  בעבודות תשתית בפיתוח,
 ומועדיה, על מנת שלא לגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של המשתמשים במבנים. 

 
ת ההזנה כגון: חשמל, אופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי התחברות למערכוב

 תקשורת ג"א, בקרה וכו'. 
 
ן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים, על מנת כ

הקבלן ישא  .למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם
 באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.

 
 
 

 עבודות חשמל בשלבים: .6 
 
 

כגון: אביזרים,  הקבלן כל שאר חלקי המערכתיבודד  ,ל והרצהושלבי חשמ אתלקר 6.1  
כבלים, לוחות וכל הנדרש ע"מ למנוע מגע מקרי וסיכון כלשהו כולל  הזנות, חיבורים,

 כל השילוט הנדרש. הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
 

קים או מחוץ לתיבות כללית, בכל השלבים אין להשאיר מוליכים חשופים ללא מהד 6.2  
באחריות הקבלן מניעת גישה של אנשים בלתי מורשים ללוחות ע"י  חיבור ולוחות.

 שימוש באמצעי נעילה, שילוט אזהרה מתאים.
 

חשמול בשלבים ייעשה בכפוף לכל הכללים המחמירים של חשמול אתרי בנייה כולל  6.3  
נ"ל כלול במחיר פחת ראשי לכל אזור מחושמל שיפורק לאחר חשמול קבוע. ה

 העבודה ולא ישולם בנפרד.
 

 על כל לוח נעול יש להתקין שילוט ברור מהיכן הוא מוזן ואצל מי יש מפתח. 6.4  
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 אחריות 08.01.07 
 
 

 כמפורט בנספח א: מפרט לעבודות חשמל של רשות שדות התעופה.   
 
 
 
 
 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים: 08.01.08 
 
 

 ט בנספח א: מפרט לעבודות חשמל של רש"ת, ובנוסף על פי הפירוט להלן. כמפור  
 
 

 .זה טכני במפרט שכלולות הדרישות כל את בחשבון לקחתל הקבלן ע .1  
 בחשבון לקחתיש  -מערכות  \ העבודות תיאור לסיבת בנוגע ספק קיים בו מקום בכל   

 .רקע הסבר רק ולא העבודה תכולת את לפרט נועד שהתיאור
 .העבודה תכולת הבנת לאי בנוגע טענות יתקבלו לא   

 
 

ספר  -אופני המדידה בפרויקט יהיו ע"פ הגדרות המפרט הכללי בהוצאת משרד הביטחון  .2  
 .בתוספת  הפירוט הנוסף להלן:  08.00סעיף  08פרק  -כחול 

 
 מדד לפי נקודות: יהעבודה בעיקרה ת 2.1   

עד לנקודה ללא תלות ו ההזנה מלוח החשמל ומחיר הנקודה כולל את חלקה בק   
. מחיר הנקודה אינו כן את קופסאות ההסתעפות והאביזר הסופיו ,במיקומה

תלוי באורך הכבלים ולא תשולם תוספת עבור נקודות במרחקים גדולים 
גם חציבות וכסוי  הצנרת תהיה מסוג כבה מאליו.  . 08מהמוגדר במפרט הכללי 
רשו( כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל הצנרת בבטון )במידה ויד

צנרת גלויה, תהיה מסוג מרירון לקטעים  –בגג טכני ובחדרים טכניים  תוספת.
( לקטעים מפותלים במרחקים  PVC)שרשורי מתכתי מצופה  PGרציפים ומסוג 

במרחבים מוגנים כולל מחיר הנקודה גם ביצוע איטום לכל כניסות  קצרים .
 פיקוד העורף.ישות הצנרת לפי דר

גוון הצנרת לתשתיות השונות יהיה כמפורט בנספח א': מפרט לעבודות חשמל    
 של רשות שדות התעופה.

כל מקום בו מותקנים מספר שקעים צמודים, יחושב רק הראשון כנקודה, ב   
 GEWISSאו  BTICINO LUNAכל האביזרים יהיו מסוג  היתר כתוספת.

SYSTEM    אוNISKO SWITCHES  או שווה תכונות  עם תריס פנימי   .
אל  -יסופקו למעגלים עם גיבוי  -השקעים יסופקו בגוון לבן .שקעים בגוון כחול 

פסק ללא תוספת מחיר צבע השקע יהיה מקורי מהיצרן , לא תתקבל צביעה 
מקומית. קופסאות ומסגרות בהרכבים, בגוון לבחירת אדריכל. המקבצים יהיו 

או שווה תכונות עם מסגרון בגוון זהה  OFFICEט או ניסקו מתוצרת ע.ד.א פלס
 לאביזרים בקיר או כפי שייקבע במועד הביצוע.
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  הנקודות: תיאור 2.2  
    

 
לרבות  מ"מ   20בצינור מריכף   N2XH 3X1.5כבל ע"י  נקודת מאור א.   

 . או עה"ט תחה"ט או לחצנים\ו מפסקי מאור
 
 

תאורת פיקוד לבקרת  -בין גופי תאורה חרום  תקשורת שרשור נקודת ב.   
 מ"מ   20בצינור מריכף   H2X1.5 N2Xכבל פיקוד  : ע"יDALIחרום 

או  מרכזית בקרה מערכתבהתאם ללולאות מתוכננות ממשורשר בין ג"ת 
 קומה ועד לגופי התאורה.\תיבת החיבורים שלה בכל אזור

 
 

בצינור מריכף   4X1.5 N2XHע"י כבל :  בקרה\פיקוד\נקודת לחצן תאורה ג.   
מ"מ מלוח החשמל ועד הנקודה. סיום בלחצן תחה"ט או עה"ט עם  20

. הסעיף עבור לחצן 230V\24V\12Vנורית סימון במתח ע"פ סוג המערכת 
יחיד בודד או לחצן יחיד משולב בפנל הדלקות וכולל את החלק היחסי 

 בתשתית .
 
 

 20בצינור מריכף   4X2.5N2XHל : ע"י כב נקודת מנוע חשמלי חד פאזי ד.   
ליד המנוע וחיבור למנוע.   2X16Aביטחון מ"מ מלוח חשמל למפסק 

מפסק ליד החלון. כולל את  UP\DOWNמופעל דרך בקר, או ע"י מפסק 
 . UP\DOWNההפעלה 

 
 

-3X2.5NHXHX: ע"י כבל  הזנה למנוע דלת או חלון שחרור עשןנקודת  ה.   
E90   ליד  מרכזת חלונות ועד לקופסת חיבורים מ"מ  20בצינור מריכף

כולל תיאום עם קבלן אלומניום וכולל את . כולל חיבור בקופסא המנוע 
 התשתית מהמנוע עד לקופסא.

 
 

 H3X2.5 N2Xע"י כבל  ::)תשתית ללא אביזר( 16Aנקודת חיבור קיר  ו.   
בקופסא שקועה בקיר בהתאם לסוג האביזר מ"מ. סיום  20בצינור מריכף 

 תוכנן , עבור האביזרים ישולם בנפרד ר .המ
 
 

 20בצינור מריכף  H3X2.5 N2X: ע"י כבל מלאה 16Aנקודת חיבור קיר  ז.   
 UPSתחה"ט או עה"ט, שקעים מגובי  16Aמ"מ. סיום בשקע חד פאזי 

 יהיו בצבע כחול ללא תוספת תשלום.
 
 

קופסת  :(תשתית ללא אביזר)מקבץ שקעי חשמל ותקשורת הכנה ל נקודת ח.   
האביזרים( ותשתית לא כולל את נה שקועה בקיר עבור מקבץ משולב )הכ

 כמפורט להלן:
 

 .סיום בתוך קופסת ההכנה בקירמ"מ  20מריכף  בצינור  3X2.5N2XHכבל ■    
 

מ"מ עם חוט  25בקוטר  צינור מריכףע"י  חודהלתקשורת אהכנה  ■    
 הקופסא. בתוךסיום . חדר תקשורת \ מתעלת תקשורתמשיכה 

 
 הכנת המקבץ כמפורט בכתב הכמויות.גודל הקופסא בהתאם לסוג  ■    
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: קופסת שקעים מודול 2שקעי חשמל ותקשורת מלאה לנקודת מקבץ  ט.   
מתאם, כיסוי ומסגרת בהתקנה + לחשמל ותקשורת עם מחיצות קבועות 

ע.ד.א פלסט או ש"ע כולל גם את קווי ההזנה  של D11 תחה"ט דוגמת
 כדלקמן: ההכנה נרתוצ

 
חד פאזי  שקע 1 -מ"מ סיום ב 20 מריכף  בצינור  3X2.5N2XHכבל ■    

16A   .דגם "ישראלי" בצבע לבן ומשולב בקופסה 
 

מ"מ  עם חוט  25בקוטר  צינור מריכףע"י  לתקשורת אחודה הכנה  ■    
מתאם, מסגרת  הכנת. סיום בחדר תקשורת \מתעלת תקשורתמשיכה 
מהסוג המאופיין בפרק תקשורת של תקשורת  יביזראלשני והכנה 

 .הפרויקט ובתאום עם קבלן התקשורת של הפרויקט
 
 

קופסת שקעים : מודול 4שקעי חשמל ותקשורת מלאה לנקודת מקבץ  י.   
מתאם, כיסוי ומסגרת בהתקנה + לחשמל ותקשורת עם מחיצות קבועות 

קווי ההזנה  ע.ד.א פלסט או ש"ע כולל גם את של D14 תחה"ט דוגמת
 כדלקמן: ההכנה וצנרת

 
חד  שקעים 2 -מ"מ סיום ב 20 מריכף בצינור  3X2.5N2XHכבל ■    

 בקופסה.  יםדגם "ישראלי" בצבע לבן ומשולב  16A יםפאזי
 

מ"מ  עם  25בקוטר  שני צינורות  מריכףע"י  לתקשורת אחודה הכנה  ■    
מתאם,  תהכנ. סיום בחדר תקשורת \מתעלת תקשורתחוט משיכה 

מהסוג המאופיין בפרק תקשורת  יאביזרלארבעה מסגרת והכנה 
 .תקשורת של הפרויקט ובתאום עם קבלן התקשורת של הפרויקט

 
 

: קופסת שקעים מודול 8שקעי חשמל ותקשורת מלאה לנקודת מקבץ  יא.   
מתאם, כיסוי ומסגרת בהתקנה + לחשמל ותקשורת עם מחיצות קבועות 

ע.ד.א פלסט או ש"ע כולל גם את קווי ההזנה  של D18 תחה"ט דוגמת
 כדלקמן: ההכנה וצנרת

 
חד  שקעים 6 -מ"מ סיום ב 20 מריכף בצינור  3X2.5N2XHכבל ■    

 בקופסה.  יםדגם "ישראלי" בצבע לבן ומשולב  16A יםפאזי
 

מ"מ  עם  25בקוטר  שני צינורות  מריכףע"י  לתקשורת אחודה הכנה  ■    
מתאם,  הכנת. סיום בחדר תקשורת \תקשורתמתעלת חוט משיכה 

מהסוג המאופיין בפרק תקשורת  יאביזרלארבעה מסגרת והכנה 
 .  תקשורת של הפרויקט ובתאום עם קבלן התקשורת של הפרויקט

 
מ"מ  20 מריכף בצינור  3X2.5N2XH: כבל עתידימקבץ הכנה לנקודת  ■    

מקום  3בקופסא דגם "ישראלי" בצבע לבן   16Aחד פאזי  בשקעסיום 
 25בקוטר  שני צינורות  מריכףע"י  לתקשורת אחודה הכנה ובנוסף 

בתוך . סיום חדר תקשורת \מתעלת תקשורתמ"מ  עם חוט משיכה 
 .הקופסא ללא מתאמים או שקעי תקשורת



 
 

 חשמלמתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 205 

 
 
 

מ"מ עם חוט משיכה מריכוז  25 מריכף : ע"י צינורנקודת הכנה לתקשורת יב.   
מודול להתקנה תחה"ט.  3או  55ום בקופסא תקשורת ועד לנקודה, סי

מהסוג המאופיין בפרק  מסגרת ומתאם לשקע תקשורתהכנת כולל 
 .תקשורת של הפרויקט ובתאום עם קבלן התקשורת של הפרויקט

 
 

תעלת מ"מ עם חוט משיכה מ 25: ע"י צינור נקודת הכנה למערכת ביטחון יג.   
או מ"מ 55 תחה"ט  בקופסא לנקודה, סיוםועד ריכוז בטחון ביטחון ו/או 

3M – ביטחון.הבתאום עם קבלן מיקום וסוג הקופסא 
 
 

מ"מ עם חוט משיכה מתעלת  25: ע"י צינור נקודת הכנה לרמקול אודיו יד.   
ה"ט בתאום חועד לנקודה, סיום בקופסא תו/או מריכוז אודיו  תקשורת

 עם קבלן מולטימדיה.
 
 

מ"מ מתיבת הסתעפות  20בצינור  RJ-6ל : ע"י כבבממ"ד נקודת טלוויזיה טו.   
בהתאם  HOT / YESועד לנקודה, סיום בשקע טלוויזיה תיקני. ע"פ תקן 

לבחירת הלקוח, כולל החלק היחסי בציוד ובחיבורים שבתיבת הסתעפות 
 קומתית. 

 
 

מ"מ  20בצינור ממ"ר  0.6 זוג  3: ע"י כבל טלפון בממ"דנקודת טלפון  טז.   
 הנקודה. סיום באביזר תיקני בזק. מריכוז תקשורת ועד

 
 

 25בצינור  H5X2.5 N2Xע"י כבל  :16Aנקודת חיבור קיר תלת פאזית  יז.   
או סיום במפסק פאקט  -תלת פאזי CEE 16A מ"מ. סיום בשקע 

4X16A .IP55 
 
 

 32בצינור  5X6 N2XY: ע"י כבל 32Aנקודת חיבור קיר תלת פאזית  יח.   
או סיום במפסק פאקט -תלת פאזי CEE 32A מ"מ. סיום בשקע  

4X32A. IP55 
 
 

בצינור  H3X2.5 N2X: ע"י כבל למזגן בתקרה 16Aנקודת חיבור קיר  יט.   
 .ליד המזגןעה"ט,  16Aמ"מ. סיום בשקע חד פאזי  20מריכף 

 
 

 5X2.5ע"י כבל  :למזגן בתקרה 16Aנקודת חיבור ישיר תלת פאזית  כ.   
N2XH  4פסק פאקט מ"מ. סיום במ 25בצינורX16A .IP55 .ליד המזגן 

 
 

 5X2.5ע"י כבל  לחמם מים מהיר: 16Aנקודת חיבור ישיר תלת פאזית  כא.   
N2XH  4מ"מ. סיום במפסק פאקט  25בצינורX16A .IP55  ליד חמם

 מים בפיר אינסטלציה.
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ע"י כבל  לחמם מים מהיר: 40Aנקודת חיבור ישיר תלת פאזית  כב.   
5X10N2XH 4מ"מ. סיום במפסק פאקט  25ר בצינוX40A .IP55  ליד

 חמם מים בפיר אינסטלציה.
 
 

 5X4: ע"י כבל NPLנקודת מקבץ שרות בקופסת שקעים מתועשת  כג.   
N2XH  מ"מ, מהלוח ועד לנקודה, סיום בקופסת שקעים  29בצינורNPL. 

 16A CEE  +2שקע תלת פאזי צי שקועה בקיר, הכוללת: התקנה ח    
 4X40A, פחת 3X16A. כולל מא"ז 16Aראלים חד פאזיים שקעים יש

30mA 1, ומא"זX16A 10. כל הציוד מתאים לז"קKA-IEC898 
 

  
 20בצינור  H3X2.5 N2X: ע"י כבל  16Aנקודת חיבור ישיר חד פאזית  כד.   

( סמוך 2X16Aמ"מ. סיום במפסק דו קוטבי מואר )או מפסק פאקט 
 .לציוד. כולל חיבור מהמפסק לציוד

 
 

ממ"ר ממוליך הארקה היקפי או פס  16נקודת חיבור הארקה מקומית  כה.   
ממ"ר  16גמיש מבודד ו: חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת מקומיהארקות 

לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת מים, תעלות פח/רשת, גריד מתכת של 
מטר(. המחיר כולל ברגיי פליז,  10תקרה אקוסטית וכיו"ב )עד מרחק של 

עלי כבל, דסקיות, מהדקים קנדיים ואומים ואת כל חומרי העזר נ
גישורים של הארקות בין אביזרים  הדרושים. כולל שילוט נראה לעין.

מטר כלולים במחיר הנקודה ולא ישולמו כנקודת  1למרחק של עד 
 הארקה נוספת .

 
 

ך : חיבור הארקה ע"י מולי  ממ"ר מפס הארקות 16נקודת חיבור הארקה  כו.   
ממ"ר לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת מים, תעלות  16נחושת גמיש 

פח/רשת, גריד מתכת של תקרה אקוסטית וכיו"ב. המחיר כולל ברגיי 
פליז, נעלי כבל, דסקיות, מהדקים קנדיים ואומים ואת כל חומרי העזר 

 הדרושים. כולל שילוט נראה לעין.
 
 

: חיבור הארקה ע"י מוליך   ותממ"ר מפס הארק 25נקודת חיבור הארקה  כז.   
ממ"ר לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת מים, תעלות  25נחושת גמיש 

פח/רשת, גריד מתכת של תקרה אקוסטית וכיו"ב. המחיר כולל ברגיי 
פליז, נעלי כבל, דסקיות, מהדקים קנדיים ואומים ואת כל חומרי העזר 

 הדרושים. כולל שילוט נראה לעין.
 
 

מ"מ עם חוט  20: ע"י צינור מריכף   נה לתרמוסטט מיזוג אוירנקודת הכ כח.   
מודול  3או קופסא  55משיכה מיחידת  מ.א. ועד לנקודה. סיום בקופסא 

 תחה"ט )מיקום מדויק וסוג הקופסא בתיאום עם קבלן מיזוג אויר(.
 
 

כבל דו גידי שזור ומסוכך  בידוד ע"פ תקן : ע"י  גלוי אשהכנה ל נקודת כט.   
מ"מ  20צינור מריכף אדום בחתך ע"פ הנחיות קבלן גילוי אש   1220
אזורית משורשר בקו גלאים ו/או בקו הפעלות \תיבת ריכוז קומתיתמ

כולל סיום  ועד ליחידת הקצה בהתאם לתכנית ביצוע של קבלן גילוי אש 
בקופסא תחה"ט בתיאום עם קבלן ג"א ובהתאם לאביזר המתוכנן 

כולל כבל חסין (. וכד' י, לחצן, יחידת כתובת)גלאלביצוע ע"י קבלן ג"א.
כיבוי \שחרור עשן \עליות אש לפיקוד אש של מערכות מצילות חיים כגון מ

 אש וכד'.



 
 

 חשמלמתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 207 

 
 
 

דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת בקוטר  כבל ע"י  : כריזההכנה לנקודת  ל.   
מ"מ  20בצינור מריכף  מותקן –צהוב מסוכך בצבע  מ"מ לפחות 0.8של 
 מהרכזת )או תיבת ריכוז קומתית( ועד לנקודת הקצה.  אדום \צהוב

 
 

בצינור מריכף   5X1.5 NHXH FE180 E90: ע"י כבל  נקודת לחצן חרום לא.   
מ"מ מלוח החשמל לנקודה. סיום בלחצן בקופסא עם מכסה זכוכית  25

. עם הרחבה פנימית עד שלושה GEWISS RV42ופטישון ניפוץ. דוגמת 
 או סגורים.מגעים פתוחים 

 
  
ת )או תיבת זמ"מ מהרכ 20: ע"י צינור מריכף אדום נקודת טלפון כבאים לב.   

ע"פ בחתך תקני ומסוכך חסין אש ריכוז קומתית( ועד הנקודה + כבל 
תקן ודרישת ספק המערכת כולל כבלים חסיני אש למערכות עפ"י תקן, 

ספק  ה בקיר בהתאם להנחיותסיום בקופסא מלבנית או עגולה שקוע
 המערכת.

 
 

מריכוז  25Øע"י צינור מריכף  :מחסה אינטרקוםהכנה לנקודת  לג.   
ועד הנקודה + כבל ע"פ דרישת ספק המערכת סיום בקופסא  אינטרקום

 מודול תחה"ט.  3או קופסא  55
 
 

 4X1.5 N2XY: ע"י כבל  תנועה חיבור לבקרה\נוכחות\נקודת גלאי נפח לד.   
 55בקופסת חיבורים בחלל תקרה, או קופסא מלוח החשמל לנקודה סיום 

תה"ט. כולל את הגלאי וכל האביזרים וחומרי העזר הדרושים. דוגמת  
ESYLUX - PD-C 360i/8 Plus. 

 
 

 4X1.5: ע"י כבל חיבור מקומי בחדר  –תנועה \נוכחות\נקודת גלאי נפח לה.   
N2XH  מקופסת חיבורים בתקרת החדר ועד לנקודה כולל חיבורים

דים ל תאורה ומפוח נחשון)דרך טרמוסטט( . כולל את הגלאי וכל נפר
 ESYLUX - PD-C 360i/8האביזרים וחומרי העזר הדרושים. דוגמת 

Plus. 
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 אינסטלציה חשמלית 08.02
 
 
 

 הוראות טכניות כלליות 08.02.01 
 
 
 

 מובילים מתכתיים .1  
 

 ף כמפורט להלן: "ת, ובנוסשל רש פרט לעבודות חשמל: מא'הנחיות כלליות ראה בנספח    
 
 

באחריות הקבלן להגיש לאישור חישובי העמסה של התעלות לכל אורכן  1.1   
 ובהתאם לחשב את מרחקי התמיכות על בסיס נתוני היצרן לציוד שבחר לספק.

. לא יתקבלו חיזוקים לתעלות ע"י ייעשה שימוש בתומכים מתועשים בלבד
 .מוטות הברגה

 
מ"מ . מרחקי תמיכות  1.5לכבלי חשמל יהיו מסוג פח מחורץ בעובי דופן תעלות  1.2   

 מטר . 1.2לא יעלה על  
 

מ"מ  4.7-תעלות לכבלי תקשורת יהיו מטיפוס "רשת" חוטים מגולוונים בעובי  1.3   
 מטר . 1.2לפחות. מרחקי תמיכות לא יעלה על 

 
רת חדרי חשמל ,בפירים סולמות כבלים יותקנו בחלל רצפת חדרי חשמל , בתק 1.4   

אנכיים בכל אגף ובהתקנה אופקית בין פירים בקומת קרקע . הסולמות יהיו 
 מטר . 1.2. מרחק בין תמיכות לא יעלה על  "ממ 2מטיפוס "כבד" ,עובי דופן 

 
. הקבלן   DIN4102-12בתקן  E90כל התשתיות  למערכות חרום יבוצעו ע"פ  1.5   

ור מעבדה מוסמכת לכל התשתיות למערכת אחראי להציג בגמר ביצוע  איש
 .DIN4102-12החרום ע"פ תקן 

 
 
 

 צינורות .2  
 

 מפרט לעבודות חשמל של רשות שדות התעופה :הנחיות כלליות ראה בנספח א'   
 
 

 מחיצות תהיה מסוג מריכף כבה מאילו בקטרים \צנרת בתוך חללי תקרות  2.1   
 שונים לפי תכנית.

 
ציפה , קשיחה ורUVבמקומות חשופים לשמש תהיה מוגנת צנרת בגג או  2.2   

לקטעים לא ישרים )שרשורי משוריין  PGאו  מטיפוס מרירון לקטעים ישרים
 .( PVCמצופה 

 
 .צנרת שתונח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה מיד עם הנחתה 2.3   

 
משיכה שיותקנו ע"י הקבלן יצוידו בחוטי ההכנה חוטי משיכה: כל צינורות  2.4   

 42מ"מ לצינורות   2מ"מ חוטים בקוטר   36מנילון שזור. לצינורות עד קוטר  
ומעלה  3מ"מ. לצינורות "4בקוטר   חבלי ניילון שזור שחורמ"מ   63מ"מ עד 

סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת )קטע  מ"מ. 8בקוטר  חבלי ניילון שזור שחור
 צינור( שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור. 

 
צנרת בתשתיות תת קרקעיות בפיתוח תסתיים בפקקים אטומים בולטים לתוך  2.5   

 .התא וקשורים עם חבל המשיכה
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 כבלים, מוליכים וחיבורים .3  
 
 

 מפרט לעבודות חשמל של רשות שדות התעופההנחיות כלליות ראה בנספח א':    
 
 

בעלי פליטת עשן  חושתנ יבוצעו ע"י כבלי בבניין חשמלקוים לנקודות כל ה 3.1   
 פחבתוך מגשי   SMOKE, FR3   N2XH - HALOGEN FREE, LOWנמוכה 
ירידה לנקודות בצנרת מריכף סמויה  כפיפים חלקים פלסטייםוצינורות  מחורץ
 .מחיצות \ בתקרה

 
גיד בחתך עגול בלבד,  או נחושת, םקווי הזנה ללוחות יהיו מטיפוס אלומיניו 3.2   

 ,SMOKE, FR3   N2XH - HALOGEN FREEוכה בעלי פליטת עשן נמ
LOW \ NA2XH  .חתך וסוג כבל ע"פ תכנית. 

 
הזנות למפוחי שחרור עשן ומערכות חרום אחרות יבוצעו עם כבלים חסיני אש  3.3   

NHXH FE180 –E90  שיותקנו ע"ג תעלות פח סגורות עם מכסה מחוזקות
 .ים מתועשיםלתקרת הבטון עם מתל

 
ת עם מכסים יותקנו אמצעי קשירה למכסה אורגינאלי של הספק קופסאול 3.4   

 שילוט יבוצע גם על המכסה וגם על הקופסה. למניעת נפילתו.
 
 
 

 שילוט אביזרים 08.02.02 
 

   
כבלים ויתר הציוד החשמלי   תעלות וסולמות, פסי אספקה, פסי הארקה, ,ל האביזריםכ .1  

 .ספר המעגלחרוטים עם ציון מם ישולטו בשלטי שיבוצע
 

כבלי הזנה חד גידים ורב גידים ישולטו באמצעות סרטים דביקים מבודדים עם סימון  .2  
 .מטר 2הארקה במרחקים קבועים של עד  \אפס  \פאזה 

יציאה מלוחות( ייעשה באמצעות שלט חרוט מחוזק  \ קצוות )כניסהבשילוט הכבלים    
 .בנוסף בכל קומהלכבל עם אזיקון, כבלי הזנה בפיר אנכי ישולטו 

 
(, בתוך הלוח והפנימיים המחוברים אל הלוח ופיקוד הארקה ס, אפ ע, מופ(המוליכים  כל .3  

 .פלסטיים מסומנים שרוולים אמצעותהמוליך ב של קצה בכל שולטוי
 המופע. וסימול המעגלים מספרי את ישאו מעגלים למוליכי סימונים   

 
שכבות )סנדוויץ(  3 בעל פלסטי מחומר עשויים יהיו  ת,אחר נדרש לא אם ן, הסימו שלטי .4  

 אשר הנוסח אור, מעגל ומכשי כל לגבי בתוכניות המופיע הכתובות נוסח חרוט ועליהם
 המפקח. ידי-על שתסופק ברשימה ורטפי

 
 בתי תקע ומפסקים המוזנים ממערכת אל פסק ישולטו בשלט "מוזן ממערכת אל פסק". .5  
   
 ישולטו במדבקה מתאימה שתותקן בסמוך לגוף במקום גלוי לעין.מנורות חרום   .6  

 
 נקודות הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים. .7  

 
 3סולמות ותעלות ישולטו בשלטים חרוטים במרחקים קבועים שלא יעלו על  תשתיות, .8  

 מטר.
 

 השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. .9  
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 חומרים וציוד 08.02.03 
 

   
 הנחיות כלליות ראה בנספח א' :מפרט לעבודות חשמל של רשות שדות התעופה 

 
 
 

לחצני פיקוד וכד'( להתקנה גלויה  מפסקי מאור, תקשורת, )שקעים לחשמל, האביזרים .1  
 וסמויה יהיו כמפורט להלן:

 
 או  GEWISS SYSTEM  או   BTICINO LUNAר:אביזרים להתקנה שקועה בקי 1.1   

NISKO SWITCHES  או שווה תכונות בהתאם להצגת אביזרים ואישור נציגי
 הלקוח.

 .המסגרות יהיו בהרכבים ובגוון שייקבע במועד הביצוע    
השקעים יותקנו במכלולים של קופסאות ומסגרות "בהרכבים" או קופסאות     

תריס פנימי ומסגרות "משולבות" ע"פ המתואר בתכניות. שקעי החשמל יכללו 
 להגנה בפני נגיעה מקרית.

 
או  PALAZZOLI דוגמת  CEEיהיו מטיפוס באזורים טכניים האביזרים להתקנה  1.2   

GEWISS  עמידות בהלם מכאניIK-07  עמידות ברטיבותIP67÷IP65   ע"פ
 .הגדרות בתכנית

 
 

או  GGK כדוגמת יהיו  להולכת כבלים PVCמשולבות שקעים או תעלות  תעלות .2  
ACKERMAN . 

 
 

גלאי נוכחות יהיו להתקנה קירית או תקרתית בהתאם למסומן בתכנית. טווח זיהוי  .3  
מטר, זוג מגעים יבשים למיזוג ותאורה עם אפשרות כוונון השהייה שונה למיזוג  8בקוטר 

 . ESYLUX  PD-C 360i/8 Plus גלאי  ותאורה .דוגמת
 
 

 :דוגמאות .4  
 

ישור דוגמאות של כל הפריטים המתוכננים לביצוע בפרויקט הקבלן יגיש לא 4.1   
 אורה וכד'., תשתיות צנרת ,קופסאות ,תעלות כבלים גופי תםכולל אביזרי

 
לצורך הצגת הדוגמאות יקים הקבלן מכולה בתחום אתר ההתארגנות של  4.2   

 הפרויקט ובתוכה יתקין את האביזרים והדוגמאות לאישור .
 

קופסאות וכד' יותקנו ע"ג לוח עץ מצופה  \ פקטים \ קיםמפס \שקעים  4.3   
 .יקהאפורמ

 
ו תקרת המכולה עם תומכים מתועשים שיוצג\תעלות וצנרת יותקנו ע"ג דופן  4.4   

 לאישור.
 

כלול במחיר העבודה ולא -ביצוע מכולת דוגמאות ע"פ תכנית מצורפת למכרז  4.5   
 ישולם בנפרד.
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 מערכת הארקות 08.03
 
 
 

 הארקת יסוד 08.03.01 
 

 הנחיות כלליות ראה בנספח א' :מפרט לעבודות חשמל של רשות שדות התעופה 
 
 
 

 .מערכת הארקת יסוד משולבת עם מערכת הגנה בפני ברקיםבפרוייקט תבוצע   .1  
 
 

תקנות החשמל  4271כפוף לקובץ התקנות הממשלתי מערכת הארקת יסוד תבוצע ב .2  
 .בעל רשיון בתוקף "א. הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי)הארקת יסודות( התשמ

 
 

  :הפס. מידות ראשי יותקן בחדר חשמל ראשי בקומת המרתף פס השואת פוטנציאלים .3  
10X80  מקומות שמורים.  15%מ"מ באורך המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד 

 
 

ע"י חיברו  -נקודת כוכב -השנאי המתקן יוגן בשיטת האיפוס. האיפוס יבוצע ביציאה מ .4  
לפס השוואת פוטנציאלים עם מוליכי נחושת שזורים , בדוד בצבע כחול עם צהוב ירוק 

 .בשני הקצוות. חתכי המוליכים לפי תוכנית הארקות
 
 

בנוסף למפורט לעיל ליד כל לוח קומתי יותקן פהש"פ קומתי שאליו יאריק הקבלן את כל  .5  
כבלים, קונסטרוקציות מתכת, לוחות חשמל, גריד תקרה הציוד המתכתי, מובילי 

אקוסטית צנרת וכו' הכל בהתאם לדרישות התקנות ובהתאם להוראות הביצוע 
בתוכניות. הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה 
 לא פורטו במסמכי המכרז. כל פהש"פ קומתיים יחוברו לפהש"פ ראשי ובינם באותו פיר

 .PVCממ"ר  95אם חוט נחושת 
 
 

חיבור הארקה לתעלות כבלים יבוצע ע"י מוליך נחושת שיונח לכל אורך התעלה ויחובר  .6  
 לתעלה באמצעות מהקד קנדי .החיבור יבוצע עבור כל קטע תעלה בנפרד .

 
 

חיבור נקודות הארקה לאלמנטים מתכתיים יבוצע בהסתעפות מהמוליך בתעלות  .7  
 קים קנדיים בגודל מתאים להסתעפות.באמצעות מהד

 
 

 :שלטי הארקה .8  
 

לטו באמצעות שלטים חרוטים ברקע אדום וכיתוב וכל פסי הארקה במתקן יש 8.1   
 .בלבן

 
ס"מ לפחות וע"פ נוסח שיוגש לאישור המתכנן ונציג  5X5במידותהשלט יבוצע  8.2   

 .הלקוח
 

פן בולט מתחת לתקרה וע"ג הציוד כל נקודות החיבור של הארקה ישולטו באו 8.3   
 המוארק. 
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כל נקודות החיבור של מוליכי הארקה לפסי הארקות משניים ולפס השוואת  8.4   
לסטיק פוטנציאלים ישולטו באמצעות שלטים חרוטים קשורים עם זוג חבקי פ

 .)אזיקונים( למוליך הארקה
 
 
 

 מערכת הגנה מפני פגיעות ברקים 08.03.02 
 
 
 

המערכת תבוצע  .הגנה מפני פגיעות ברקים תחובר למערכת הארקת יסודות  מערכת .1  
"מערכות הגנה מפני פגיעות ברק למבנים ומתקנים".  1173בהתאם לתקן ישראלי 

מטרתה של מערכת ההגנה להטות את הברק אליה ולהביא התפרקותו לאדמה בנתיב 
 הרצוי כדי למנוע פגיעה בנפש ונזק לרכוש.

 
 

ראי לזמן את מכון התקנים מייד עם תחילת העבודות , לתאם עם הבודק את הקבלן אח .2  
 .כל שלבי הביצוע ולקבל את אישור ממכון התקנים בגמר הביצוע

 
 

הקבלן אחראי לתעד את כל שלבי העבודה ע"י צילום האלמנטים השונים לפני היציקות  .3  
 .והכנת תיק תיעוד לקראת בדיקת מכון התקנים

 
 

 ההגנה כוללת את המרכיבים הבאים:מערכת  .4  
 

 מערכת קליטה 4.1   
תפקידה לקלוט את הברק. מערכת זו תבוצע עפ"י התקן ע"י פסים מגולוונים    

המעקות בקומת הגג  מותקנים על מ"מ , 50מ"מ וברוחב  5בחתך מלבני בעובי 
כולל מעל  מטר 5x5בגריד של  עליונה ובתחום שכבת ההגנה שמעל האיטום 

 נים של חדרי המדרגות והלוביים שעולים מעל קומת חנייה עליונה.הגרעי
 

 מערכת הורדה 4.2  
מחברת את מערכת הקליטה אל מערכת הארקה. מערכת זו תבוצע עפ"י התקן     

מ"מ שיונחו  12מלאים ומגולוונים בקוטר  חלקים, ע"י מוטות פלדה עגולים,
 מ"מ.   36ביציקה בתוך מובילים בקוטר 

 
 בעות גישורט 4.3  
מחברת את כל מוליכי ההורדה האנכיים בהיקף המבנה. תבוצע ע"י ברזל עגול     

 .מ"מ 04x4מ"מ או ע"י ברזל מגולוון  12מגולוון בקוטר 
 

 ,מגולוונים מוליכי הארקה ייעודיים ביסודות יבוצעו ע"י מוטות פלדה עגולים 4.4  
 מ"מ. 19חלקים ומלאים בקוטר 

 
  –מערכת הארקה  4.5  
תפקידה לפזר את זרם הברק לאדמה. לצורך זה תשמש מערכת הארקת יסודות    

בתוך  מ"מ 19ת מוליכים ייעודיים מברזל עגול מגולוון בקוטר ספבתו
 הכלונסאות.

 
 

תשלום עבור המערכת בסעיף קומפלט בכתב הכמויות וכולל את כל הרשום לעיל , ביצוע  .5 
ל הדרוש להשלמת הביצוע וקבלת אישור מכון העבודה ע"פ התכניות וע"פ התקן , וכ

 .התקנים
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 לוחות חשמל מתח נמוך 08.04

 
 

 הנחיות כלליות ראה בנספח ב' :מפרט ללוחות חשמל  של רשות שדות התעופה
 (( 111-2לוחות מיתוג ובקרה במתח נמוך ברשות שדות התעופה ) ג'-מפרט כללי )

 
  

 
 
 

 בקרת מבנה 08.05
 
 
 

 כללי 08.05.01 
 
 

 הבקרה הקיימת בנתב"ג כוללת את המרכיבים )העקריים( הבאים:מערכת   .1  
 

 מערכת סקדה ראשית במרכז אנרגיה  1.1   
 

 .רשת בקרת מבנה מרכזית 1.2   
 

   
 :המערכת לעיל מבצעת שליטה ובקרה עבור המערכות הבאות .2  

 
 .נמוך מתח)סט מהדקים כפול( ובקרת מערכת  בקרת חשמל מתח גבוה 2.1   

 
 '.יות , טיפול במים , ביוב וכיובמיזוג אויר , תאורה , מעל -בקרת מבנה  2.2   

 
 .גנרטורבקרת  2.3   

 
 .UPSבקרת  2.4   

 
 

אופן ההתממשקות  ללמוד את המערכת הקיימת, חריות הקבלן לסייר במבנים,בא .3  
 .פרוטוקולים קיימים וכד' שיטות העבודה, לקיים,

 .ן לכלול את כל הדרישות בהצעתובאחריות הקבל   
לא תתקבל טענה בדבר אי הכרת המערכת הקיימת ו/או קושי בהתממשקות מלאה    

 למערכת הקיימת.
 
 

 ם:ת בחשבון את היבטי הביצוע הבאיעל קבלן הבקרה לקח .4  
 

שיכולה לתפקד כיחידה עצמאית או כחלק  הקמת מערכת בקרה למבנה ההנהלה 4.1   
 .ליתמרשת הבקרה הכל

 
 .ניית תפר בקרה לצורכי ממשק בין המערכת הקיימת לחדשהב 4.2   

 
 .מערכת השלת עומסים כולל הקשר למרכז אנרגיהיצוע ב 4.3   

 
, בקרת UPSכולל: בקרת  ,הטמעת אפליקציות סקדה בשרתים הרלוונטיים 4.4   

 .בקרת גנרטור, בקרת אנרגיה ,תאורת חרום, בקרת מ"א, בקרת חשמל מ"ג ומ"נ
 

 .של מערכת הבקרה מול השטח ביחד עם אנשי הרשותוהרצה בדיקה סופית  4.5   
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באמצעות עץ תקלות המאופיין לפי תחום מנגנון דיווח תקלות מושלם יצוע ב 4.6   
 .ומיקום התקלה

 
העבודה תבוצע ע"י קבלן בקרה מנוסה בביצוע עבודות בסדר גודל דומה שיציג הוכחות  .5  

 כולל: ,שנים האחרונות טרם ביצוע מבנה הנהלההבשלוש  יצערה שבביצוע למערכת בק
 

 .נקודות בקרה לפחות 1,000מערכת בקרת חשמל ואינסטלציה בהיקף של  5.1   
 

מערכת בקרת מבנה משולבת במערכת קיימת של קמפוס הכולל מוקד בקרה  5.2   
 .מבנים שונים בקמפוס 10משותף עבור 

 
 במערכת קיימת כנ"ל.מסכים לבקרה  בניית 5.3   

 
 
 

 תאור העבודות .6  
 

 :עבודה המפורטת בכתב הכמויות כוללתה   
 

 .כרטיסי הרחבה והתקנה בלוחות חשמל בתיאום עם יצרן הלוחות אספקת בקרים, 6.1   
 

 .כתיבת תוכנה עבור הבקרים המתוכנתים 6.2   
 

 .נהלהמבנה ההעבור כל מערכת הבקרה של HMI כתיבת אפליקציית  6.3   
 

 וממשק בין הבקר המרכזי מבנה ההנהלהכתיבת תוכנה להשלת עומסים עבור  6.4   
 .למערכת החדשה הקיים במרכז אנרגייה

 
 .והרצת מערכת כיחידת בקרה עצמאיתבדיקה  6.5   

 
, בקרת תאורת חרום, UPSכולל: בקרת  ,תות הקיימוהטמעת מערכת בקרה במערכ 6.6   

 .בקרת מעליות ,בקרת גנרטור בקרת אנרגיה, ומ"נ, בקרת מ"א, בקרת חשמל מ"ג
 

 .כולל מערכת השלת עומסים בדיקה והרצה סופית לאחר הטמעה, 6.7   
 

 באחריות יועץ מיזוג אויר ועפ"י מפרט בקרה מיוחד לבקרת מ"א – מערכת בקרת מ"א***   
 
 
 

 שלבי ביצוע העבודה .7  
 

והגשת תוכניות מפורטות חות הבקרה הבקרים בלוחות החשמל ו/או בלותכנון  7.1   
 .והמזמין לאישור מתכנן

 
 .בקרה, התקנתם בשטח וחיבורם כנדרש \ חשמל ביצוע לוחות 7.2   

 
 ם.גשת החומר לאישור בשלבי. הHMI כתיבת תוכנה והכנת אפליקציית 7.3   

 
ואח"כ לצורכי בדיקה  בדיקה בסימולציה של המערכת ע"י כותבי התוכנה, 7.4   

 .ונציגי הרשות, מנהל הפרוייקט ה ביחד עם היועץוהצג
 

ובדיקת תפקודי תוכנה אל מול מערכת  IO, כולל: בדיקת הרצת המערכת בשטח 7.5   
HMI .מקומית 

 
הכוללת את כלל על חשבונו,  PULS/PCIMלצורך הבדיקה, יתקין הקבלן עמדת  7.6   

 .האפליקציה אשר בנה
 

 .בדיקת מערכת השלת עומסים 7.7   
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 .יםת הקיימובשרתי המערכ כל מערכות הבקרה של מבנה ההנהלה הטמעת  7.8   
 

 .נציגי הרשותמנהל בדיקה מלאה של כלל המערכת לאחר הטמעה ביחד עם  7.9   
 
 

 :תחומי אחריות .8  
 
 

קבלן הבקרה יספק את הציוד ליצרן הלוחות של הפרויקט ויסייע בהכנת תכנית  8.1   
כל תכנית לוח שתוגש לאישור תכלול את . ייצור הלוח הבקרה במסגרת תכנית

 כנון הבקרה בלוח.ת
 
 

יצרן הלוחות ירכיב ויחווט את הבקרים בלוחות החשמל ו/או בלוחות בקרה  8.2   
 .נפרדים בהתאם לתכנון ובתיאום עם קבלן הבקרה

 
 

אחריות לתאום בין קבלני . מערכת הבקרה משרתת ומשיקה למערכות רבות 8.3   
 הראשי, והוא האחראי היחיד על ביצוע נה בתוך הפרוייקט תהא על הקבלןמש

קבלן  . הקבלן רשאי לבחור קבלן חשמל אשר ישכור את שירותיו שלהמתקן
. קבלן ב להיות קבלן משנה של קבלן החשמלקבלן הבקרה מחויי ,מכאן. בקרה

של  החשמל יהא אחראי על חלוקת העבודה בניהם ועל תחומי הביצוע והאחריות
 קבלן הבקרה ומבלי לפגוע באחריותו הכוללת על מערכת הבקרה. 

 :ח בחשבון את נקודות ההשקה הבאותהקבלן יק    
 

ביצוע ע"י  - הבין לוחות חשמל ללוח בקר פיקוד ותקשורת הנחת כבלי א.    
 .קבלן חשמל

 
ביצוע ע"י קבלן חשמל  לוח בקר ולוח חשמל –י קצוות נחיבור הכבלים בש ב.    

קבלן חשמל יעביר לקבלן  בלוח חשמל וע"י קבלן בקרה בלוח בקרה,
 .בקרה רשימת גידים ע"פ תכנית מהדקים

 
 .קבלן חשמל ובקרה –בדיקת מערכת משותפת  ג.    

 
העבודה כוללת גם איסוף נתונים מלוחות של מערכות תבאורה ,משק  ד.    

ן החשמל חום,אנרגיה שמבוצעים ע"י קבלן אינסטלציה. באחריות קבל
והבקרה תיאום מושלם עם קבלן האינסטלציה לצורך התחברות לציוד 

חשמל יהיה אחראי על \שלו בממשקים פתוחים ותקניים . קבלן הבקרה
התחברות לציוד אינסטלציה ,כתיבת הפרוטוקול הדרוש ,העברת הנתונים 

 לבקרת מבנה והצגתם ע"ג המסכים. 
 

רגשי טמפ',  , רגשי הצפה,מעליות –זר כנ"ל אולם עבור מגעים ממערכות ע ה.    
 .לוי וכיוב'מערכות גי
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 :התאמה למערכות קיימות .9  
 
 

העבודה תבוצע עם ציוד בפרוטוקול זהה לשמירה על אחידות ושירות ולצורך  9.1   
  התחברות למערכות הקיימות.

 
 

 M 251או ששווצר  LCSשל  SAIAמסוג   WEBעם בקרים  בוצעבקרת מ"א ת 9.2   
בלוחות מ"א ואפשרות שליטה מהבקר על כיולים  IPכולל חיבור רשת 

בבקר ובנוסף תממשק  WEBתהיה  HMIוהתערבות מקומית במערכת . מערכת 
 . PULS-HMIותוצג מערכת מ"א מרכזית במרכז האנרגיה 

 
 

של  IPברשת  דוגמת הקיים PLCעם בקרים  בוצע בקרת חשמל ואינסטלציה ת 9.3   
נפרד  switch. לבקרים יתוכנן  במרכז הבקרה  PULSחובר לתוכנת הבניין ות

פעולה  בארונות תקשורת והחיבור אל המוקד ע"ג רשת תקשורת של הרש"ת .
מתואמת ומסונכרנת עם הציוד הקיים תהיה באחריותו המלאה של הקבלן, ללא 

 כל תוספת תשלום.
 
 

שתחובר ברשת  ETCחידת אל י RS485לבקרה בשרשור יחוברו מכשירי מדידה  9.4   
IP . למוקד 

 
 

לרשת  IPבאמצעות תוכנה ייעודית וחיבור  UPSאיסוף נתונים ממערכות  9.5   
 מחשוב .

 
 
 

 :נקודות רזרבה .10  
 

נקודות רזרבה אשר יחווטו אל פס מהדקים בתחתית לוח  25% יסופקו עםהבקרים 
ניברסלי אשר בתוכנה ניתן ויסומנו בתוכניות כנקודות שמורות. במידה ומסופק בקר או

לתכנת נקודת כניסה שתתאים למדידת זרם, מתח, התנגדות וזאת בשינוי תוכנתי בלבד 
מקום שמור  20%כמו כן השארת מקום בלוח לתוספת של כ  נקודות רזרבה 20%יסופקו 

 לכרטיסי הרחבה ומהדקים בעתיד .
 
 
 

 התקנה .11  
  

. בהתאם לתוכניות ם או בלוחות נפרדיםבלוחות החשמל בתאים נפרדי הבקרים יותקנו
חיווט מפורטות שיספק קבלן הבקרה עפ"י תכניות המהנדס. קבלני החשמל והמיזוג 

מפקח וכן \בה יידרש ע"י המתכנן  ידני( בכל יחידת קצה 0מצבים )אוטו  3יספקו מפסק 
. במצב ידני מערכת אוטו\ישלח חיווי מכל בורר למערכת הבקרה כל מצב הבורר ידני

הבקרה לא תשלוט על יחידת הקצה. באם באותה יחידה קצה מותקן חיווי מצב הפעלה 
או ידני תדווח מערכת הבקרה על תקלה  0כמשוב אל הבקר, בעת ניסיון הפעלה במצב 

קון הבקר צריך לאפשר החלפת הבקר במידת הצורך בצורה קלה יביחידת קצה זו. ת
 ופשוטה.
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 מרה וכתיבת תוכנה כמפורט להלןמחיר נקודת בקרה כולל חו .12  
 
 

 :ויכלול את המרכיבים הבאים I/Oתוכנה יחושב לפי נקודת וה החומרהמחיר    
 
 

 .חומרה ובכל הדרוש לחיבורו במערכת\החלק היחסי בבקר 12.1   
 
 

 .כתיבת תוכנה בבקר המתוכנת 12.2   
 
 

 ות, גרפים וכיוב' . סיס נתונים לתקלגרפיים, וב HMIכי החלק היחסי בהכנת מס 12.3   
שולם על כך מופיע במספר מסכים כולל מסכי זום לא ת במידה והאלמנט

 תוספת. 
הקיימת ובהתאם לבנות שיטת המיפוי והצגת נתונים הקבלן ללמוד היטב את על 

 .במבנה ההנהלה את מערכת הבקרה החדשה
 

 
לביצוע בדיקת ביצוע סימולציה והרצת המערכת על כל שלביה כולל כל הנדרש  12.4   

 מושלם.  המערכת באופן
תוך תאום מושלם עם  ,חשבון הרצה בשלבים ובשעות חריגותהקבלן יקח ב    

 .גורמי הרשות
 
 

במפעל  I/Oו ביצוע בדיקות  I/Oתכנית לוח, תוכנה, רשימות,  – לםתיעוד מוש 12.5   
 .היצרן

 
 

עומסים, טבלאות  השלת :כגון ,החלק היחסי בהתממשקות למערכות משיקות 12.6   
 .סינכרון שעוני מערכת, קשר עם בקר מרכזי וכיוב', להדלקת תאורה

 
 

 .ומסים והרצתה בסימולציה ובשלביםהחלק היחסי בתוכנת השלת הע 12.7   
 
 

או לכל של מבנה ההנהלה החלק היחסי בכתיבת תוכנה בבקרים מתווכים  12.8   
 . מערכת אחרת

 .תיבת תוכנה בבקר מתווךכ תוספת עבור  כל לא תינתן     
 

וימדדו עבור שמורות אינן נספרות לצורכי חישוב עלות התוכנה  I/Oנקודות  12.9   
 חומרה בלבד. \ החלק היחסי בבקר

 
כוללות חיבור מלא מהמהדק בבקר ועד לאביזר בשטח כולל החלק  I/Oכל הנק'  12.9.1   

 וכולל בדיקות במפעל.בהרצה היחסי בתכנון בבדיקה, 
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 ביצוע בקרת מערכת חשמל: 08.05.02 
 
 
 
 

 ביצוע בקרת מערקכת החשמל .1  
 
 

 .ילמד את מערכת הבקרה הקיימת על בוריה לצורך הבנת התהליכיםהקבלן  1.1   
 
 

 .באחריות הקבלן -התוכנה בבקרים  כתיבת 1.2   
 
 

 .ת הקבלןבאחריו -עבור הפרוייקט  כתיבת המסכים ובסיס הנתונים למערכת 1.3   
 
 

הקבלן יבצע ויבדוק את המערכת ללא תלות במערכת הקיימת עד לשלב  1.4   
 .SCADA ב ההטמעה

 
 

באחריות הקבלן ובשיתוף עם חברת אפקון  –הטמעת המסכים ובסיס הנתונים  1.5   
 .בקרה

 
 

 .בכל שלבי בניית המערכת הקבלן יגיש לאישור את כל התוכניות והמסכים 1.6   
 
 

 ויכללו את אותן הפונקציות  מסכים והתוכנה יהיו בדומה למערכת הקיימתה 1.7   
 .ולאחר דיון עם אנשי הבקרה של הרשות הקיימות     

 
התוכנה כך שבמידה וכשל את בנה וי הקבלן יכתוב תוכנה להשלת עומסים 1.8   

 .הקשר אל הבקר המרכזי בערוץ האחד הוא יפנה לערוץ השני
 

בדק תוכנת ההשלה כיחידה עצמאית ללא תלות בבקר בשלב ראשון תי א.    
 .המרכזי

 
 ן.בשלב הסופי תיבדק התוכנה מול הבקר המרכזי עפ"י תאום של המזמי ב.    

 
 . כל הקשר עם הבקר המרכזי ירשם בגרפים במערכת הסקדה ג.    

 
 לא תינתן כל תוספת עבור המוגדר לעיל .  ד.    

 
 

 .ור לעילנכלל כל האמ IOבמחיר ה  1.9   
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 מעגלי תאורה .2  
 
 

על ותאושר לפני ביצוע  המפורט להלןתוכנת הדלקת מעגלי התאורה תבוצע עפ"י  2.1   
 .נציגי המזמיןידי מנהל הפרוייקט ו/או 

 
 .ללא אור טבעי–מסדרון פנימי  א.    
 .התאורה תבוצע בשתי רמות הדלקה ■     
 "ז כפי שיוגדר במוקד האחזקה.בשעות היום תבוצע הדלקה ע"פ לו ■     
 בשעות הלילה )מעבר לשעות הפעילות( תבוצע הדלקה לרמת מינימום, ■     

ות סימון שימוקמו בקצוות באמצעות לחצני תאורה עם מנור
ניתן לכיוון  ההדלקה עם הלחצנים תבוצע לפרק זמן קצוב, .המסדרון

 .בלוח החשמל
 

 יעם אור טבע–מבואה \מסדרון חזיתי  ב.    
התאורה תבוצע בשתיים או שלוש רמות הדלקה ,תלוי בגודל השטח  ■     

 המואר.
 ככניסה לבקרים.הגלאים יחוברו  .במסדרונות יותקנו גלאי רמת אור ■     
בשעות היום תיבדק באופן רצוף רמת האור הטבעי ובכפוף לכך תבוצע  ■     

 הדלקה ע"פ לו"ז כפי שיוגדר במוקד האחזקה. 
 ,עילות( תבוצע הדלקה לרמת מינימוםעות הלילה )מעבר לשעות הפבש ■     

באמצעות לחצני תאורה עם מנורות סימון שימוקמו בקצוות 
ההדלקה עם הלחצנים תבוצע לפרק זמן קצוב ניתן לכיוון  .המסדרון

 .בלוח החשמל
 

 גרמי מדרגות ג.    
 אחזקה.בשעות היום תבוצע הדלקה ע"פ לו"ז כפי שיוגדר במוקד ה ■     
בשעות הלילה )מעבר לשעות הפעילות( תבוצע הדלקה, באמצעות  ■     

לחצני תאורה עם מנורות סימון. ההדלקה עם הלחצנים תבוצע לפרק 
 .זמן קצוב ,ניתן לכיוון בלוח החשמל

 
מעקף ע"פ  \ יבוצעו דרך מערכת הבקרה וניתנות לביטולשההפסקות  ד.    

 הרשאה מתאימה במוקד האחזקה.
 
 

 מיזוג אוויר  ה.    
שליטה על מזגנים באמצעות מגען מרכזי שיתוכנן להפסקות קצרות  ■     

. עות הפעילות ומעבר לשעות הפעילותבמחזורי זמן משתנים לש
 בנפרד. F\Cידנית לכל יחידת –הדלקה חוזרת 

מעקף ע"פ  \ ההפסקות יבוצעו דרך מערכת הבקרה וניתנות לביטול ■     
 וקד האחזקה.הרשאה מתאימה במ

 
 תאורת חוץ ו.    
 :מצבים 4תאורת חוץ תתאפשר ע"י הפעלת בורר בלוח בעל      
 .פוטו צל מקומי שעון מקומי + \ אוטו \ מנותק \ ידני     
 .מצבי הבורר יוצגו בבקרה     
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סינכרון כל הבקרים לשרת  .יפיץ המידע אל הבקרים בשטח בקר ראשי חדש 2.2   
 שעון זמן אמת.

 
החדש הבקרים יעבדו עפ"י  הראשיבעת כשל בין הבקרים בשטח לבקר  2.3   

 הטבלאות הקיימות האחרונות.
 

 .לא תינתן כל תוספת עבור המוגדר לעיל 2.4   
 

 נכלל כל האמור לעיל . IOבמחיר ה  2.5   
 
 
 
 

 בקרת איכות חשמל ורבי מודדים  .3  
 
 

.באחריות קבלן הבקרה חוברו למערכת ירבי מודדים אשר בפרוייקט יותקנו  3.1   
 ה:החשמל והבקר

 

לכל מקבץ  rs485חיבור תקשורת . חשמלתכנון לוחות התקנת יחידות עפ"י  ■    
 ETC2002. אספקה והתקנת ממיר יחידות עפ"י הגדרה ולפי סכימות בקרה

 TCP/IP. בנוסף תהיה אפשרות לחיבור ישיר IP/TCPלרשת  485מרשת 
 לפי דרישה.למספר רבי מודדים 

 

מקומית עפ"י טבלאות ETC המידע עבור כל היחידות ביחידת גירת א ■    
 .מתואמות מראש

 

הכנת מסכים )ראשיים ומשניים( לאיסוף המידע ולהצגתו במסכי הסקדה  ■    
 .באופן הקיים במערכת

 

 .ם היסטוריים לאגירת נתוני הצריכההכנת גרפי ■    
 

 .חשמל ותקלות תקשורתות על איכות ההפקת התרא ■    
 

 .בשיתוף עם חברת אפקון בקרה–ראות טמעת המסכים וההתה ■    
 

 .expertpower: "כתום", "הצגת נתוני רבי מודדים במערכת ניהול אנרגיה ■    
 
 
 

 בקרת מעליות .4  
 

    
 .של המעליות מטופלת ע"י יועץ המעליות ומוגדרת במכרז נפרד קרהרכת הבמע 4.1   

 
    
 :באחריות קבלן החשמל והבקרה 4.2   

 

 .חידות לבקרים המתוכנתים הקרוביםחיבור מגעים יבשים מהי ■    
 

באופן  –תראות צגת סטטוס היחידה במערכת הסקדה כולל מערכת הה ■    
 .הקיים במערכת כיום

 

 תקלה. \ תקין –הצגת סטאטוס מצב מעלית  ■    
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 חומרה / סוגי בקרים: 08.05.03 
 
 

 חומרה / סוגי בקרים: .1  
 

    
 הבקרים יהיו מהסוגים הבאים: 1.1   

 
 I\O 160מעל  –בקרים 

 יבואן דגם  משפחת בקרים  יצרן 
 tsx-p57-xxxx  580 M Schneider Electric  1 שניידר ישראל
 s7-3xx-2pn/dp  57-1500 Siemens  2 סימנס ישראל

   I\O 160עד  –בקרים 
 

  יבואן דגם  קרים משפחת ב יצרן 
 BmxP34-2020  M340  Schneider Electric  1 שניידר ישראל
 sp ET200Sp   Siemens  2 57-1512 סימנס ישראל

 
 
 

כל הבקרים יחוברו ברשת אטרנט. כל הציוד המחובר לרשת והמוגדר במפרט  1.2   
ת הקיימ בתאימות מלאה לציוד מיתוג של רשת אטרנט ובכתב הכמויות, חייב

, מתוצרת של החברות ברשות בתאום עם אנשי חטיבת התקשוב ברשות
ואינו מחייב ציוד מיתוג מיוחד של חברות Cisco  בתחום, כדוגמתהמובילות 
 מסוימות.

 
 

על המציע להגיש בשרטוט קונפיגורציית בקרה מושלמת הכוללת: סוגי  1.3   
ת וסוגי תושבות; סוגי כרטיסים; קווי תקשור REMOTEבסיסים; יח' ;

לביצוע מושלם של  תקשורת; מתאמי קו; מגברים; ספקי כח וכל הנדרש
 .קונפיגורציית הבקרה העקרונית שצורפה

 
 

הכמויות, מחירי : כיבי הבקרההמפרט את כל ר Excelהמציע לצרף קובץ על  1.4   
 וכל זאת עפ"י חלוקה של לוחות בקרה וסעיפי המכרז. , מס' קטלוגי  ,'היח

 
 

 שבי לקוח מח 1.5   
על המציע ללמוד את מערך המחשוב הקיים ולודא תאימות מלאה למערכת     

 .המוצעת הבקרה
 
 

 שדרוג תוכנות 1.6   
האחרונה, ביום מסירת המתקן  ןכל התוכנות אשר יסופקו ללקוח יהיו בגרסת    

 לאחר גמר ביצוע כל פרויקט הבקרה.  הסופי ללקוח, כלומר
 וספק התוכנות.  המסירה יתבצע ביחד עם כותבי התוכנהשדרוג התוכנות ביום     
ן, במידה ותצא גרסה חדשה או עדכון תוכנה במשך שנה מיום מסירת המתק    

 התוכנה חינם ללא עלות ללקוח. שדרוגיהא 
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 לבקר מתוכנת מפרט .2  
 
 

 כל הבקרים המוצעים במערכת יהיו מאותה משפחה ומאותו יצרן. 2.1   
 התוכנה בבקרים השונים יהיו זהות לחלוטין.  תכנות ופונקציותתוכנת ה    
תגובה ויכולת הטיפול  ההבדלים בין הבקרים יהיו: גודל הזיכרון, זמני    

 .I/Oבכמויות 
 , בתאימות מלאה.REMOTEכל הבקרים יוכלו לקבל כל תושבת או ארגז     

 
 לרשת הבקרה.לפחות ויחוברו MBPS 100הבקרים יכללו כרטיסי רשת  2.2   
 :בנוסף כל מערכת בקר תכלול את ערוצי התקשורת הבאים    
    ■ MODBUS-TCP/IP  
 .CONTROLNET, PROFINET , כגון: רשת תקשורת יחודית לבקר המוצע ■    

 
 לתכנות מקומי. USBאו  RS232בקר יכלול ערוץ תקשורת כל  2.3   

 
ת נועדו לעבודה בסביבה יציאות המפוזר / הבקרים ומערכת הכניסות 2.4   

אווירת רעשים אלקטרו מגנטיים סביבה עם משדרי , תעשייתית עם אבק
 אלחוט, טמפ' סביבה גבוהה.

 .TUV , UL – CSAלבקרים המוצעים יהיה אישורי תקן .     
 

אשר FLASH התוכנה תוגן בזיכרון הבקר באמצעות סוללה נטענת, או  2.5   
 יבור החשמל לתקופה ארוכה.זיכרון הבקר ללא ח תאפשר שמירת

 
החלפת כרטיס כל שהוא יהיה באמצעות שקע תקע, הן לבסיס הכרטיסים  2.6   

 .והיציאות והן לכניסות
המחבר לכרטיס יאפשר חיבור וזיהוי נוח של המוליך בכרטיס ויהיה     

מהדק עם בורג חיבור. לא יאושר חיבור המוליך לכרטיס  באמצעות
או  או כל חיבור שאינו מקובל על המתכנן שטוחבאמצעות הלחמה או כבל 

 .המזמין
 

תקנת כרטיסי כניסה או יציאה אפשרית בכל בסיס ולכל כתובת ללא כל ה 2.7   
 הגבלה.

 
כרטיסי הכניסה והיציאה יהיו מבודדים אופטית ולד יציין את מצב הכניסה  2.8   

 ס.מצב היציאה יציין באופן בלתי תלוי בחיבור העומ. או היציאה
 

פגם באחד מכרטיסי הכניסה או היציאה לא יגרום לשיבוש כל שהוא  2.9   
ברכיבים אחרים של מערכת הבקר ולא ישבש את קריאת  בכרטיסים או

 .לשגיאה או תקלה בהפעלת היציאות )התקינות.( הנתונים מהשטח, או יגרום
 

 הבקר יכלול פונקציה המגדירה את הדברים הבאים: 2.10   
 

 Stop , Runהבקר +) כתובית מוארת (  מצב ■    
 מצב בסיס הכרטיסים. ■    
 . HMIמצב תאריך ושעה של הבקר עם אפשרות תיקון מתוך מערכת ה  ■    
 מצב כל אחד מהכרטיסים המותקנים. ■    
 +) לד על הבקר(הסוללהמצב  ■    

 

ולהגדיר  נתונים אלו יהיו מוצגים במילה או במילים, באופן שניתן "לקרוא"    
לעיל  status -פונקציות הHMI . -התקלות והאירועים של מערכת ה  ברשימת

 יינתנו חינם ע"י ספק הבקרים.
אולם בעת הודעת האות, הסוללה  ,אות מצב הסוללה יוגדר כסוללה חלשה    

 עדיין תאפשר שמירת זיכרון הבקר לפרק זמן סביר להחלפת הסוללה.
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 :כתיבת תוכנה 2.11   

 
 כתיבת התוכנה בבקר תהיה באמצעות תוכנה תואמת למערכת הפעלה א.    

win  ותאפשר הצגת קטעים שונים של התוכנה במסך  המוגדר לעילעפ"י
ללא  RUN במצב המערכת אחד. הבקר יאפשר שינויי תוכנה בעת פעולת

 .PROGRAMב כל צורך בהפסקת תהליך או מעבר למצ
 

שברשת תהיה זהה לחלוטין וניתן יהיה  תוכנת התכנות של כל הבקרים ב.    
תוכנת תכנות. המעבר מטיפול בבקר אחד  "לתכנת" כל בקר מאותה

העברת  המחשב. לאחר תהיה ללא צורך לצאת למערכת ההפעלה של
קטעי תוכנה בין סוגי הבקרים השונים תהא בפקודת "העתק" "הדבק" 

 רגילות.
 

את תוכנת הבקר לדיסק  באמצעות תוכנת התכנות ניתן יהיה לגבות ג.    
 המחשב וכן ניתן יהיה לגשת לתוכנה בשלמותה גם במצב הקשיח של

off line . 
נת הגיבוי תיצור קובץ אחד המאחד את כל מרכיבי התוכנה: תוכ     

 "ב. תקשורת וכיו אפליקציה,, dataקונפיגורציה, 
ך טעינה של קובץ זה אל הבקר תשיב אותו לעבודה מלאה ללא כל צור     

 נוספות. בהגדרות
 
 

 הבקר יכיל שעון זמן אמת ובנוסף יכלול פונקציות לקריאת ולתיקון השעון. 2.12   
 
 

 RS-LOGIQ, STEP-3, UNITYמחיר הבקר כולל את תוכנת הכנות הבקר ) 2.13   
 .USBאו  RS030וכיו"ב( בגרסא העדכנית ביותר. המחיר כולל כבל תכנות 

 כבלים מיוחדים, יספק אותם הקבלן.במידה ויש צורך במתאם /     
 
 

  -לתכנות כוללת את כל הדרייברים המתאימים לתכנות ב התוכנה  2.14   
RS232/USB או ברשת ETHERNET. 

 
 

כל התוכנות יהיו עם רישיון מלא ומתאמות למערכות הפעלה המוגדרות   2.15   
 לעיל.

קר, ללקוח המחיר כולל הדרכה מלאה על השימוש בתוכנת תכנות הב    
 ולכותבי התוכנה.

 
 

אשר יחובר  ETHERNET TCP/IPכרטיס תקשורת  / הבקר כולל פורט 2.16   
 ראשית.  HMIלמערכת 

במחיר הבקר כלול התוכנות והדרייברים המתאימים לחיבור הבקר אל     
מושלמת  OPCוכיוב(' ותוכנת HMI) RS-LINK ,  SOFTNET -ה  מערכת

 והבקרים. HMI -בין הdata להעברת 
 
 

מחיר הבקר כולל אספקה והתקנת כל האמור בשני הסעיפים הקודמים גם  2.17   
 .גם במחשב )פיתוח( באתרובמחשבים של כותבי התוכנה 

 –במידה ונדרשת במחשבי ה HMI  –בנוסף תסופק תוכנת תיאום ל     
CLIENT ( RS-LINK ;SOFTNET)  מחשב הפיתוח יחובר באמצעות מודם

 ות ושינויים בתוכנה מרחוק.לטובת בדיק
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 I/Oתושבות וכרטיסי  2.18   
 באמצעות רשת במפרט הבא:I/O -החיבור בין הבקר לתושבות ה    
     
או ש"ע מאושר ע"י Control Net או  PROFIBUS_DPסוג הרשת:  ■    

 המתכנן.
 

 MBPS 12מהירות העברת נתונים . ■    
 

 מ' לפחות.522 -טיבי אורך רשת ללא הגברה וציוד אק ■    
 

 תושבות לפחות.31 –כמות תושבות ללא הגברה ופיצול  ■    
 

 וכוכב במידת הצורך.Tטופולוגית רשת אפשרית: שרשור, פיצול ) ( ■    
 
 

 נקודות( 160סוגי כרטיסים בריכוזים גדולים )מעל  2.19   
 

 .כניסות בכרטיס32עד DI רטיסי כניסה דיגיטאלית כ ■    
 

 24V-DCניסות .כ ■    
 

 כניסות בכרטיס לכל היותר.8 הגנה נפרדת לכל  ■    
   

 
 .יציאות בכרטיס32עד DO כרטיסי יציאה דיגיטאלית  2.20   

 

 ליציאה.  24V-DC   1\2Aיציאות  ■    
 

 .יציאות לכל היותר 8 הגנה נפרדת לכל ■    
 
 

 .יציאות בכרטיס16עד  DO   כרטיסי יציאה דיגיטאלית 2.21   
 

 ליציאה.  24V-DC   2Aיציאות  ■    
 

 .יציאות לכל היותר8נה נפרדת לכל הג ■    
   

 
 "משותף" נפרד לכל יציאות בכרטיס 16, עד DO-Rסר כרטיסי יציאות ממ 2.22   

 .N.Oמגעים  16יציאה, 
 .( 24VDCלמתח  1A)   24VDC\48או  220VAC\24ח יציאה מת    

 
 

 . תושבת כוללת:(נקודות 160)עד  קטנים I/Oוריכוזי תושבות  2.23   
 

ספק כח מתאים לכמות הכרטיסים האפשרית בתושבת ברזרבה של  ■    
 בסל.(I/O    כרטיסי 12לפחות  30%

 

 עבור כל הכרטיסים.I/O  -מתאם אחד לרשת ה ■    
 

אחד ולא באמצעות כבלי bus  -כל הכרטיסים מחוברים האחד לשני כ ■    
 ניהם.יתקשורת ב

 

 מחולק לתושבת קבועה עם החיווט וכרטיס נשלף נפרד. I/Oכרטיס  ■    
 
 
 

 ציוד מיתוג לרשת .3  
 

 מערכת הבקרה כוללת רשת אטרנט אשר תסופק ע"י קבלן רשת ובתכנון יועץ
 .תקשורת
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 בדיקות: -בקרת מבנה  08.05.04 
 
 

 בדיקות המערכת .1  
 
 

הפעלה של מערכות הפיקוד והבקרה ע"י טכני של כל שלבי הבדיקה והניהול  1.1   
 כותבי התוכנה.

 
בלוחות החשמל ובלוח הבקר מתבצעת בדיקת חיווט כרטיסי הבקר או  1.2   

 במפעל הלוחות.  האלמנטים לסרגלי המהדקים
 :גם קטע עבודה זה, כמו הבדיקות האחרות יבוצעו בשני שלבים    
 תוכנה בשיתוף עם בוני הלוח.ע"י כותבי ה –ע"י בוני הלוח והשני  –האחד     

 עבודה זו הינה חלק מבדיקה ואישור הלוח ולא ישולם עבורה מחיר מיוחד.
 
 

באתר יש לבחון את כל המכלול מהאלמנט ועד לבקר, הן בין האלמנטים  1.3   
הבקר והן בין האלמנטים המותקנים בלוחות החשמל,  המתחברים ישירות ללוח

 ד.'כגון: הפעלת מנועים, תאורה וכ
פעלות יבוצעו בקבוצות עבודה, בהתאם למוכנות של המערכות ההבדיקות וה    

 לבדיקה והפעלה.
 
 

ההגדרה מתייחסת לבדיקת . I/O בכתב הכמויות למערכות בקרה מוגדר בדיקת 1.4   
הבקר.(  ועד לנקודת הכניסה בבקר )החיבור בכרטיס האלמנט  החיווט בין

 הבקרה וכותבי התוכנה. ת מתכנןבהנחיי ,הבדיקה תתבצע בשני שלבים
     
 .כהמשך למוגדר לעיל כחלק מעבודות טרום הפעלה -הראשונה  ■    

 
 –דהיינו  ונציגי הציוד המבוקר ,בדיקה חוזרת עם כותבי התוכנה  -השנייה  ■    

אלמנט ותפקודו במערכת הבקר, כולל קריאת ערכים אנלוגיים  זיהוי כל
הבדיקה השנייה תעשה ביחד  סימולאטור. )טמפ,' לחצים וכד'( באמצעות

 .כדי לראות מהאלמנט בשטח מול תצוגת מסך HMIעם מסכי 
 
 

 הפעלת מערכות 1.5   
ניתן לעבור להפעלת מערכות. בחלק מהמערכת נדרש  I/Oלאחר השלמת בדיקת 
גורמים נוספים, כגון: הפעלת מפסקים ראשיים , הפעלת  תאום ההפעלה עם

 מערכות קירור.
הפעלת  I/Oכפי שהוגדר בבדיקת ,  עלה תלווה בגורמים הרלוונטיים.כל הפ

עם כותבי  בשיתוף לני החשמל יופעלו ע"י קבלן החשמלהמערכות שבאחריות קב
 התוכנה.
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 תצוגת נתונים: 08.05.05 
 
 

 תצוגת נתונים .1  
ם והקבלן יבצע את המסכים במרכז הבקרה הקיי ,בנתב"ג קיימת מערכת בקרה מרכזית   

 בהתאם לכללי הגרפיקה הקיימת וע"פ הנחיות צוות הבקרה של נתב"ג.
 במהלך הפעלת המערכות בבנין. סופית מספר מסכי התצוגה וההפעלה יקבעו   
תוצג על גבי תשויך ותותקן במערכת הבקרה הקיימת המתאימה ובאופן כללי כל מערכת    

 .תמסך גרפי נפרד המתאר את המערכת ונתוני מדידה בזמן אמ
 
 

 :התצוגה ביצוע אופן של כללי תיאור להלן   
 

 .  יכלול:HMIתכנות מסך ראשי במערכת  1.1   
 

מפה עדכנית של האתר עליה יסומנו מיקום נקודות המתקנים. לרבות סימון  ■    
 גרפי על הנקודה )צבע תמאטי(, 

 

 תפריטי כניסה למסכי הפעלה פרטניים לפי הנחיות המפקח ■    
 

 ריטי התראות ודיווחים למפעיל.תפ ■    
 

 תפריטי מערכת דוחות. ■    
 

 תכנות מסכי פרמטרים של המערכת וכיול ספים, שעונים וכדומה. ■    
 
 
 

המסכים יוגדרו ויאופיינו ע"פ . כולל  HMIתכנות מסך פרטני למתקן במערכת ה  1.2   
 דרישות הלקוח בהתאם לקיים ובנוסף תהיה אפשרות לתוספת גראפים

להלן דרישות מינימום למסכים  בנוסף,. לאביזרים שיידרשו ע"י המזמין
 :בורם לא תתקבל הגדרה במהלך ביצועשע

     
 .נתוני המתקן )שם, כתובת, נתונים טכניים( א.    

 
 

הצגת ושרטוט גרפי של סכמת האלמנטים במתקן לרבות אנימציית הפעלה  ב.    
 .התראות גרפיות על גבי האלמנט

 
 

קישור למסך נתונים היסטוריים על ציר זמן לרבות אך לא רק הפעלות,  ג.    
זמני עבודה קריאות מוני אנרגיה, חישוב צריכת חשמל חודשית, קריאות 

 .וחישוב צריכות ברמה יומית, חודשית, שנתית
 
 

קישור למסך דוחות ניתנים לשליפה הקיימים עבור המתקן לרבות מערכת  ד.    
 .אקסלהיסטוריה והפקה ל

 
 

 .פיקודים על אלמנטים: כיבוי, הדלקה, שליטה ידנית, כוונון ספים וכו' ה.    
 
 

מעבר למצב שגרת הפעלה אוטומט / ידני ברמת מתקן לרבות הפעלה לפי   ו.    
פרמטר שיקבע על ידי הלקוח, תזמון הפעלה לפי שעות, לפי ימים, לפי 

 קיץ. / מכסה חורף
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להצגה בכל מתקן יוגדרו לאחר הצגת תפ""מ של הפרמטרים השונים  ז.    
 .המתקן והצגת סכמה מאושרת ללקוח

 
 

כמות הסולר  / הצגת הגנרארטור ומיכל הסולר לרבות חיווי הפעלה, גובה ח.    
במיכל, מתח המצברים )ללא טעינה(, התראה על הפעלת הגנרטור, מיתוג 

 .אספקות וכו' יוצג כחלק מסכמת המתקן
 
 

ם של עוצמת המתח המצברים )ללא טעינה(, התראה על הפעלתם, יחיווי ט.    
 .מיגון המצברים ועוד

 
 

במסכים ישולבו התראות ממערכות פריפיאליות )גילוי פריצה, מצלמות,  י.    
 .וכד'( גילוי עשן וכיבוי אש

 
 

 כתיבת דוחות לניתוח נתונים עם אפשרות ייצוא לפורמטים הבאים:  יא.    
. הגדרת הדוחות על פי דרישות CSV , tab delimited, PDFאקסל,      

 המפקח.
 
 

     
הפעלת ותכנות מודול התראות ודיווחים קופצים ברמת מערכת עם חיבור  1.4   

ודואר אלקטרוני לבעלי תפקידים. אפשרות לשליטת  SMSלמערכת דיווחים ב 
ם לפי סוג מנהל על תוכן העברת דיווחים לבעלי תפקידים ועל הגורמים המקבלי

עד תאריך(, לפי סוג  -יך דיווח. לרבות מערכת סינון התראות לפי מועדים )מתאר
פריצה, גילוי אש, הידראוליקה, תקשורת, מכשור, חשמל וכו'( ולפי קריאה )

 .סיווג התראה )התראה קריטית, רגילה, בעדיפות נמוכה(
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 גופי תאורה 08.06
 
 

 כללי 08.06.01 
 

  
 :כללי .1  

 
 

כל גופי התאורה )תוצרת הארץ ו/או מיובאים( שיסופקו ויותקנו בפרויקט יישאו  1.1   
 על כל חלקיו. 20אישור של מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי ת"י 

 
 

 .2.22חלק  20יהיה מאושר ת"י  , לרבות שלטי יציאת חירום,ציוד תאורת חרום 1.2   
 
 

נים לכל אחד מהדגמים שיסופקו באחריות הקבלן לספק אישור מכון התק 1.3   
 ויותקנו בפרויקט.

 
 

 אישורים בסיסית לגופי תאורה שיש להציג עם כל גוף: \ להלן רשימת בדיקות 1.4   
 

 . IPדרגת אטימות  ■    
 .IKעמידות בהלם  ■    
 .סעיפי בטיחות חשמלית -20ת"י  ■    
 (  -risk groupקבוצת סיכון )כולל הגדרת   62471ת"י  ■    
 . CRI>  80מסירת צבע  ■    
 .טמפ' צבע   ■    
  אורך חיים ■    
  L\Fדעיכת שטף  ■    
  דרייבר בידוד כפול  ■    
  )אבזרי הפעלה ובקרה לנורות( 2.13חלק  61347אישור ת"י  ■    
  תאימות אלמ"ג EN55015או תקן  - 2.1חלק  961אישור ת"י  ■    
 IEC 61000-3-2)הרמוניות(    או    2.13+2.15חלק  961אישור ת"י  ■    
 .בדיקת בטיחות חשמלית - COTהצהרת יצרן ל  ■    
 BINNINGהצהרת יצרן לתהליך  ■    

 
 

גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים. באזורים בהם תותקן  1.5   
ה . גופי התאורמחוזקים לתקרת הבטון  תקרה מונמכת יותקנו גופים שקועים

יהיו קלים לפרוק ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאורה לצרכי אחזקה תעשה ללא 
 צורך בפתיחת ברגים או שימוש בכלים.

 
יחוזק בתפס גמיש לגוף התאורה כך שיישאר תלוי גם אם הוא  כיסוי \ הלובר 1.6   

 יפורק לצרכי תחזוקה.
 

יג המזמין, לאחר כל גופי התאורה יאושרו ע"י האדריכל, המתכנן, המפקח ונצ 1.7   
 שיוצגו בפניהם.
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 : לגופי תאורה הוראות טכניות כלליות .2  
 

   

 אספקה, התקנה וחיבור כולל ציוד אלקטרוני ונורות. העבודה כולל מחיר  2.1   
כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל החיזוקים,     

בל וכל העבודות וחומרי העזר המתלים, ברגי החיזוק, קידוחים, כניסת כ
 עד להפעלה מושלמת. הדרושים

 
 

קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או  2.2   
בהרכבתו בפרויקט הן בשלב המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט בטרם 

 תתבצע הזמנת הגופים.
 
 

רגילות, בעיקר בעת ניסיונות הקבלן ייקח בחשבון שתהינה גם שעות עבודה לא  2.3   
 תאורה.

 
    

 הקבלן יבצע כוון גופי תאורה, עפ"י הנחיות המתכנן, במשך או בתום העבודות. 2.4   
 
 

 ולא ישולם עבורם בנפרד. העבודהניסויי התאורה וכוון הגופים כלולים במחירי  2.5   
 
 

ורות מכל פריט של לצורך אישור ציוד יביא הקבלן דוגמא תקינה ופועלת עם נ 2.6   
ולידו שווה ערך אם הקבלן רוצה להציג  שאופיין בתכניותציוד תאורה )מקורי 

ש"ע( וירכיבו לבדיקה או להשוואה עם ציוד אחר, בכל מקום בו יקבע המפקח. 
רק אם יאושר הציוד ע"י המתכננים בכתב ולאחר אישור המפקח ניתן יהיה 

ישאר בידי המזמין כדוגמא להשוואה לבצע הזמנת הציוד. ציוד שיבחן ויאושר, י
 עד שיותקנו, יופעלו ויאושרו כל הפריטים בבניין מאותו הסוג.

 
 

יום מצו התחלת  30הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור תוך  2.7   
 העבודה כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה.

 
 

למנטים דומים לאלמנטים המתוכננים במבנה לאחר האישור הראשוני יותקנו א 2.8   
ויופעלו למשך תקופה שתקבע ע"י המהנדס. הדוגמא תהיה זהה למוצר שבכוונת 
הספק/ים לספק ולהתקין והאישור הסופי יינתן רק לאחר שנבדקה עוצמת 
התאורה והאפקט האדריכלי של המוצר. המזמין או המתכנן שומרים לעצמם 

וד או מוצר לפי ראות עיניהם ועל הספק/ים יהיה את הזכות לפסול כל דוגמת צי
 להגיש דוגמא חדשה לאישור.

 
 

הינה תנאי בסיסי  שאופיינו בתכניותאספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים  2.9   
לקיום החוזה ובאם החליט המתכנן שהספק/ים משתהה באספקת הדוגמאות 

מא ולפנות לספק או אינו עושה מאמץ מספיק,  רשאים הנ"ל לפסול את הדוג
 אחר לקבלת מוצר חליפי ש"ע.

 
 

הקבלן יכול להציע ציוד שווה ערך, לאחר שלמד והבין את תכונותיו ומטרותיו.  2.10   
ההצעה  החלופית תוגש למתכנן באופן מסודר ומלא ותכלול שם יצרן, מס' 

ות, קטלוגי וצילום, נתונים טכניים לגבי גודל פיזי, סוגי חומרים וכו', סוג הנור
סוג הציוד, נתונים פוטומטרים. ללא חומר זה המאפשר בדיקת ההצעה, לא 
תילקח ההצעה בחשבון. המתכנן רשאי לפסול גוף תאורה שהוצע גם על בסיס 

 ותק של הספק או מכל סיבה אחרת, הכל לפי שיקול דעתו. / שרות / של אמינות
 
 

ע"י ניתוח פרמטרים פיזיים  הצעות ש"ע יכללו גם השוואה לדגם המתוכנן בחוזה 2.11   
 ופוטומטרים ע"י הצגת דגם ש"ע יחד עם הדגם המתוכנן.

 
 

 הצגת ש"ע תתאפשר רק יחד עם הציוד המקורי המתוכנן בחוזה. 2.12   
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 / ציוד התאורה:  הרכבת גופי .3  

 
    
גופי תאורה שקועים בבטון או בקרקע יורכבו עם קופסאות השיקוע המקוריות  3.1   

 להם, והקבלן ידאג שתהיינה ברשותו בעת הכנת התבניות ליציקה.ש
 
 

הקבלן אחראי להתקנה יציבה  - הנחיות היצרנים פ"הרכבת הציוד תהיה ע 3.2   
 ובטוחה המאפשרת תחזוקה נאותה.

 
 

סרט ע"י  אל תקרת הבטון, כל גופי התאורה השקועים בתקרה מונמכת יוחזקו 3.3   
ללא תוספת תשלום. בכל מקרה אין  נקודות לפחות, 2-, בומוטות הברגה פלדה

 להתקין גוף תאורה שקוע מבלי לחזקו אל תקרת הבטון. ציוד הדלקה לנורות
LED קונסטרוקטיבית ולא יהיה יחוזק גם הוא אל התקרה הפריקה  או לנורות

 המונמכת. תקרהה הגוף או על מונח על
 
 

 .Hz  50  /V220-230כל הציוד יתאים למתח ולתדר הישראליים  3.4   
 
 

לא תפחת  LED. נצילות ג"ת 70%נצילות גופי תאורה פלורוסנטים לא תפחת מ  3.5   
 .90%מ 

 
 

, ההתקנה כוללת גם את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים כגון: משנקים 3.6   
, נורות, מפזרים, אלמנטים קישוטיים וכו'. וכוללת גם חיבור לנקודת דרייברים
 המאור.

 
 

גופי תאורה הנמצאים בשורות יבוצעו על קו אחד מדויק אלא אם כן נרשם  3.7   
 אחרת.

 
 

באותו חלל יורכבו כך שהנורות תהיינה  יםסוג הנמצאהמאותו  גופי התאורהכל  3.8   
 באותו כיוון.

 
 

כל גופי התאורה יחוברו לקווי הזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף.  3.9   
רק בתוך  -חיבור מהיר. חיבורים בתנאי חוץ  -ים לגופים ניחיבורים חיצו

 קופסאות אטומות מים עם ציפוי סיליקון בנקודות פתיחה וחדירה.
 
 

איטום בחלקים נפתחים של מנורות הנמצאות בחוץ יהיו מגומי סיליקון. נקודות  3.10   
 מגע וחיבור של המנורות הללו למבנה יאטמו בסיליקון שקוף.

 
 

תעשה בתום עבודות צבע וניקוי  כיסויים אקריליים \ הרכבת רפלקטורים 3.11   
המקום ועם קבלת אישור המפקח. ההרכבה אך ורק עם כפפות. אם יהיו סימני 

 לכלוך על הרפלקטורים הם ינוקו עפ"י הוראות היצרן לפני קבלה סופית.
 
 

ור המבנה לרשת לחירום ובדיקתם, יעשה אך ורק לאחר חיב גופי תאורהחיבור  3.12   
 המתח הקבועה, זאת בכדי להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות.

 
 

הקבלן יקפיד שלא תהיה דליפת אור מגופי התאורה במקומות שאינה מיועדת  3.13   
להיות. למשל, בין טבעת  הגוף לתקרה, מתוך חורים בתקרה האקוסטית, מעל 

 קרניזים וכד'.
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של הגופים והן של הציוד תבטיח אוורור טוב מסביב לכל ההתקנה הן  3.14   
 האביזרים.

 
 רכיבי הציוד: נורות / מקורות אור: .4  

 
    
 כפי שיפורט בתכניות ביצוע . 4,000Kאו     3,000K כל הנורות יהיו בגוון  4.1   

 
 

 /נורות לד:LEDעבור ג.ת  4.2   
 

 .ודרייבר LEDכולל מכלול ,מערכת  שנים אחריות 8נדרש  ■    
 .PHILIPS ,OSRAM , CREE: יאושר ציוד רק של חברות איכותיות כגון     

 
 לא יאושר דרייבר משותף. – יהיה דרייבר משלו LEDלכל ג.ת  ■    
הדרייבר יחובר לגוף תאורה ע"י יצרן הגוף או יותקן בתיבה נפרדת מחוזקת      

 ."ג גוף התאורהקיר. בכל מקרה אין להניח את הדרייבר ע \לתקרה 
 

 - 62560המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, לרבות: ת"י  ■    
וולט, בעלות נטל עצמי,  50-( במתח גדול מledנורות דיודה פולטת אור )
  13.2חלק  61347דרישות בטיחות ות"י -לשימושי תאורה כלליים 

וד בקרה אלקטרוני אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לצי     
( והמוזן בזרם ישר או בזרם ledהמיועד למודולי דיודה פולטת אור )

 חילופים.
 

 .70%של  שעות, בשטף אורי 50,000-אורך חיים של נורת לד, לא יפחת מ ■    
 

 לפחות. 80יהיה  CRIמקדם מסירת הצבע  ■    
 

רת, קדמיום, או בנורת לד לא יהיה שימוש במרכיבים המכילים כספית, עופ ■    
 כרום.

 
 

 פלורסנט )אם יותקנו( נורות  4.3   
 

 .PHILIPS ,OSRAMמאושרים:   פלורסצנטיצרני נורות  ■    
 

האחריות למתקן כוללת גם החלפת נורות שרופות במידת הצורך במשך  ■    
 תקופת ההקמה ותקופת האחריות.

 
 פלורסנט )אם יותקנו(  ציוד להפעלת נורות ■    
 

כל מנורות פלורסנט יצוידו במשנק אלקטרוני עם מסנן הרמוניות אקטיבי  ■    
על הקבלן לוודא  .OSRAMשעות מתוצרת  50,000פעיל לפעולה במשך 

 התאמה בין הציוד למנורות.
 

כל גוף תאורה פלורסנטי עם יותר משתי נורות יותקנו מספר משנקים, כל ב ■    
 משנק עבור מקסימום שתי נורות.

 
תהיה אחריות של שנתיים לפחות מתום תקופת ההקמה, ולנורות למשנקים  ■    

 אשר תכסה גם את עלות החלפתם.
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 :גופי התאורה .5  
 
 

גוף תאורה יהיה יציב וקשיח ויבטיח התנגדות לעיקום בתנאי הובלה והרכבה  5.1   
 רגילים.

 
 

רישום מוטבע עם שם לא תהיינה כל מדבקות גלויות לעין. בתוך כל גוף יהיה  5.2   
 היצרן.

 
 

צבע: בכל מקרה בו תידרש תוספת צביעה לגוף קיים יעברו חלקי התוספת את  5.3   
כל תהליכי הצביעה המקובלים כולל טיפול נגד חלודה )בונדריזציה(, סילוק 
פסולת ושומנים, צבע יסוד מונע חלודה ולשכבה כפולה של צבע סופי סינתטי 

 .º180אפוי בתנור בחום של 
 
 
 

 שלטי יציאת חרום מוארים:  .6  
 
 

דו תכליתיים עם מצבר ומטען לפעולה  LED מסוגכל שלטי יציאת חרום יהיו  6.1   
 דקות לפחות בהפסקת חשמל. 90של  

 
 

המנורות יתאימו לשלט יציאה תקני בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו בלחצן  6.2   
דה(. שלטי יציאת החרום יהיו עם בדיקה ונורת ביקורת )ללא מתג לניתוק היחי

שילוט מתאים על גוף התאורה ויותקנו על הקיר או על התקרה, בהתאם 
 .להנחיות האדריכל ומנהל הפרויקט

 
 

ממיר המתאים \כל שלטי יציאת חרום וגופי תאורה חרום יצויידו בדרייבר  6.3   
ויחוברו לבקרת תאורת חרום מרכזית כמפורט  DALIלעבודה בתקשורת 

 הנחיות לבקרת תאורת חרום מרכזית של רשות שדות התעופה.ב
 
 
 

 עוצמות תאורה מתוכננות ומדידות תאורה בגמר ביצוע .7  
 

    
 רמות תאורה מתוכננות רשומות ע"ג תכניות תאורה שמצורפות למכרז. 7.1   

 
 

במסגרת התכנון בוצעו חישובי תאורה עם קבצים פוטומטרים של הגופים  7.2   
 ו במכרז.שהוגדר

 
 

ספק גופי התאורה להתאים את הציוד שיסופק לעוצמות  \באחריות הקבלן  7.3   
 .התאורה המתוכננות

י החדרים / לשם כך יכין ספק הגופים חישובי תאורה מפורטים לכל טיפוס    
 אזורים ציבוריים וכד'.

 של הגופים שנבחרו לביצוע. םהחישובים ייעשו עם קבצים פוטומטרי    
 
 

לדוגמא   בחדרים תאורה גופי של התקנה אחרי :בשלבים ייעשו תאורה מדידות 7.4   
 .אזור \ קומה כל של התקנה ובגמר
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 .שעות 100לפחות  -במיתקן עם נורות בעלות תפוקה יציבה  המדידה תבוצע  7.5   

 
 

שים לב לרמת הדיוק הדרושה של המכשיר ולבחור את סקלת המדידה ליש  7.6   
 .המתאימה

 
 

 .ןיש להשתמש בלוקסמטר מכויל, בהתאם להוראות היצר 7.7   
 
 

הוא  כשהמשטחהעבודה. כלומר: במצב אופקי  משטחיהמדידה תתבצע על  7.8   
 שולחן; 

 
 

יש לוודא שפעולת מיתקן החשמל יציבה. הבדיקה תתבצע ע"י חשמלאי בעל  7.9   
 ;רישיון מתאים

 
 

 .החשיכההמדידות תתבצענה לאחר רדת  7.10   
 
 

מסדרון  הנמדד \אולם \כמות נקודות המדידה תהיה ביחס לשטח החדר  7.11   
 כמפורט להלן:

 
 חדרי משרד ■    
 ועוד אחת על שולחן העבודה ינקודות מדידה בפיזור סימטר 4     

 
 אולמות משותפים למספר עמדות עבודה \ חדרי משרד ■    
ועוד מדידה עבור כל עמדת  תסימטרי מ"ר בחלוקה 16נקודות מדידה לכל  4     

 עבודה בנפרד.
 

 חדרי ישיבות ■    
 כמו בחדרי משרד      

 
 שירותים ■    
 שתי נקודות . –כיורים \נקודת מדידה אחת , במבואת השירותים-בכל תא      

 
 מסדרון טיפוסי מייצג ■    
 מטר . 10נקודה כל מטר לאורך עד      

 
 מדרגות  ■    
 דת מדידה במרכז כל פודסט ועוד נקודה במרכז כל מהלך מדרגות.נקו     

 
 אזורים אחרים  ■    
 נציג הלקוח בצהלך הביצוע .\כפי שייקבע ע"י המתכנן      

 
 
 

 (.1638-15-1ברת התאורה )מסמך מספר פירוט סוג גופי תאורה בפרויקט ראה בחו .8  
 ות חשמל.מסמך זה מחייב ומהווה חלק מהמפרט הטכני לעבוד   
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 תאורת חרום מערכת בקרת  08.06.06
 

 הנחיות מפורטות ראה בנספח ג' : ההנחיות לתאורת חרום של רשות שדות התעופה 
 
 
 
 
 

 מערכת גילוי אש משולבת כריזה וטלפון כבאים 08.07
 
 

 ,"1.2017: "התקנת מערכות התראה לגילוי אש ברש"ת הנחיות מפורטות ראה בנספח ד' 
  
 ף כמפורט להלן :ובנוס 

 
 

 .בוצע מערכת משולבת לגילוי אש + כריזת חרום + טלפון כבאיםת .1 
 
 

 :ויהיו מתוצרת אחת מהחברות הבאותבתחום הנתב"ג יבוצעו ע"פ הקיים מערכות גילוי אש  .2 
   
 .)מגאסון( EST א.  
 )אפקון(  .  SIMPLEX ב.  
 . )אורד(  CERBERUS- SIEMENS  ג.  

 
 

ייעודי למערכת  SMחיבור לסיב אופטי  ,השליטה והבקרה כולל המרה אופטית מרכזלחיבור  .3 
 .לתשתית אופטית במבנה הקרוב, מפצלים וחיבור גילוי אש

 
 

העבודה כוללת גם חיבור לכריזת חרום מרחוק )בתחנת כיבוי אש ( כולל המרה אופטית + סיב  .4 
ך שוחות קיימות עד לתחנת כיבוי אש מושחל בצנרת תת קרקעית קיימת דר SMאופטי ייעודי 

 .+ מפצלים והתקנת מיקרופון כריזת חרום בתחנת כיבוי אש כולל כל הדרוש להפעלה מושלמת
 
 

עמדת שליטה בהוספת מפות אינטראקטיביות של מבנה ההנהלה  במסגרת העבודה תבוצע .5 
ליטה בנתב"ג כולל כל חדרי הש 5ועדכון תוכנה בכל וצפייה במוקד כולל תוכנה +עבודות תכנות 

 .קיימתהערכת הדרוש לשילוב הציוד החדש במ
 
 

 .ובתאום מלא עם קבלן מ"א ואוורור– UL864-UUKLניהול עשן יבוצע לפי תקן  .6 
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 מערכת גילוי אש 08.07.01 

 
  
 פירוט דרישות המערכת ע"פ מסמך הנחיות של הרש"ת כמוזכר בתחילת הפרק. .1 

 
 

 :ויקט  זהתיאור המערכת בפר .2 
 

בהתאם לסימון  רכזת גילוי אש תותקן בקומת המרתף או בקומת הכניסה 2.1 
 .בתכניות ביצוע

 
 .נל משנה יותקן בארון כבאים בכניסה למבנהפ 2.2 

 
 .ע"ג תעלות כבלים יותקנו גלאי עליית טמ"פ )גלאי כבל( 2.3 

 
מים לספיקות בתעלות יניקה ובתעלות אספקת אוויר צח יותקנו גלאים המתאי 2.4 

 .ומהירויות האוויר בתיאום עם קבלן מ"א
 

ומוגן קרינה   IP65כל הציוד המותקן חיצונית על הגג יהיה במארז מוגן מים 2.5 
UV. 

 .כולל צנרת ותיבות חיבורים UVתשתיות על הגג יהיו אף הן מוגנות קרינה   
 

תאם למסומן בה FM200בלוחות חשמל יותקנו גלאי עשן ומערכות כיבוי בגז  2.6 
 .בתכניות

 .ת ומתן הנחיות בטרם ייצור הלוחותהעבודה כוללת תיאום עם יצרן הלוחו  
 

נפח הגז הדרוש לכיבוי בלוחות חשמל ייקבע בהתחשב בפתחי האוורור של  2.7 
 .הלוחות

 
בלוחות מ"א ואינסטלציה בהם מותקנים ווסתי מהירות עם אוורור מאולץ  2.8 

 .ב במיקום המאוורריםייקבע מיקום הגלאי בהתחש
היכן שלא ניתן לקבל פתרון תקני עם גלאי סטנדרטי תבוצע מערכת ינקה   

 .ללוח
 

שתיות לפיקוד מערכות מצילות חיים )שחרור עשן ,מעלית חרום וכד'( יהיו ת 2.9 
 .1220בכבלים חסיני אש ע"פ התקן 

 
 



 
 

 חשמלמתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 236 

 
 

 מערכת כריזת חירום 08.07.02
 
 

 רכת כריזה מע .1 
 
 

הודעות שוטפות לפי חלוקה ורת המערכת היא שידור כריזת חרום מט 1.1  
  לאזורים.

ההודעות ישמעו באיכות טובה וברמה מובנות גבוהה ביותר באמצעות    
 הרמקולים. 

 שעות ביממה.  24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של    
יעשה באמצעות מיקרופון מדלפק מרכזי  ןהבניישידור ההודעות בכל    

  .ות או ממכשיר טלפון דרך מרכזיית הטלפוניםמזכירב
  .פני הודעות שוטפותחרום על  כריזתהמערכת תאפשר עדיפות    
כגיבוי.  24VDCוכן ממתח ישר   230VACהמערכת תוזן ממתח הרשת   

ההעברה ממתח  הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית 
 כלשהי.

 
 30%ספק המתאים לכל הרמקולים המתוכננים ועוד מערכת כריזה תבוצע בה 1.2  

 לפחות   חנייה בנפרד . 10מספר אזורי הכריזה יהיה  שמור.
 

 . או משולבת בארון של מערכת גילוי אש.19המערכת תותקן על מסד " 1.3  
 

מ"מ לפחות. גובה  2מסגרת המסד תהיה מאלומיניום או ברזל מגולוון בעובי  1.4  
ובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה יותקנו המסד יהיה בהתאם לג

ניתנות להסרה. כל חלקי  –שלבי אוורור. הדפנות עשויות אלומיניום או פח 
שכבות ושכבה סופית  2צבע יסוד  –המתכת יעברו טיפול נגד קורוזיה וחלודה 

צבע על בסיס אפוקסי. בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול. לתחתית  –
מהעומס הצפוי. המסד יכלול  150%גלגלים מותאמים ל  4רו המסד יחוב

, שנאי קו, וסת עוצמה, בורר מגברים ומד "5מערכת מוניטור, שתכלול רמקול 
 ."3עוצמה, מסך בגודל 

 
אשר   MAINTENANCE FREE,המערכת תכלול מצברי חרום ללא טפול,  1.5  

רשת החשמל, וכן דקות שידור רצופות ללא   60יאפשר הפעלת המערכת במשך  
מטען, אשר יטען את המצברים ברשת החשמל, בטעינת טפטוף וטעינה מהירה, 

 לפי הצורך. 
עם נוריות לתצוגת תקלות באספקת מתח למצברים  AC\DCהמסד יכלול פנל    

 ומד טעינה רציף.
 

במתח של  CONSTANT VOLTAGE יפעלו בשיטת  םהקוויהמגברים ורשת  1.6  
V100.  

 
או מעגלים משולבים, בזיווד  טרנזיסטוריםר ההספק יהיה בנוי על בסיס מגב 1.7  

הספק היציאה הכולל יהיה  משולבת ברכזת גילוי אש. המיועד להתקנה 
בכל רוחב  מקום שמור 50%מתאים לכל כמות הרמקולים בפרויקט ועוד 

למגבר  .V100  אוהם או מוצא קבוע 8, עכבת  העומס תהיה  תההיענותחום 
, המעגל יבדוק ברציפות את תקינות יאינטגראלעגל בדיקה עצמית יהיה מ

 20KHZהמגבר בחוג סגור על ידי שידור אות כניסה בתדר בלתי נשמע של  
לפחות ודגימתו בקביעות במוצא ללא תלות באותות הרגילים המועברים דרך 
המגבר. תקלה תיתן התרעה קולית )זמזם( ותדליק נורה. עבור הזמזם יותקן 

 השתקה. לחצן
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  .24VDC  50HZ 230VACמתחי האספקה  1.8  
  .אוהם לפחות K100עכבת הכניסה     
  .3dbבניחות של  60-20Khzתחום הענות לתדר     
 בהספק מוצא מלא.  1Khzבתדר   1 % -חוז עיוותים: מתחת לא    
 לפחות ביחס להספק יציאה מלא.  85dbרעש מוצא:      
 עלות צלסיוס. מ 20מעלות עד מינוס   45ודה : תחום טמפרטורת עב    
כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חבור     

 וניתוק המערכת בזמן השרות. 
 איכול וחלודה.יהיו מוגנים בפני כל חלקי המתכת במגבר,     

 
סטי מפלסטיק יותקנו רמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקו אקוסטיותבתקרות   1.9  

הרמקול יהיה  לבן שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית.
באחוז עיוותים  ,בעל משפך כפולFULL RANGE   סמטיפו 6או " 8בקוטר "
רמקולים בתקרות מונמכות יכללו תיבת פח סגורה בתוך התקרה ע"פ נמוך. 

NFPA72 . 
 גרם  142 -קבוע, במשקל שלא יפחת מ יקרמלרמקול מגנט     
 אוהם.  8עכבה:      
 . 75Hz-15Khzתחום הענות:     
 W10 ÷ 2קיבול הספק:     
 מעלות.  120ית פיזור:  וזו    

 
אטומים ומוגנים קומפקטיים,  שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית יהיו 1.10  

מליחות ותנאי אקלים אחרים,  שופרי הקול יהיו בעלי   בפני רטיבות, לחות , 
 . RMS 8 ÷ 30Wהספק  .מרביתובנות מ

זוק עם סדור יפשרות חא . ± 3dbבנקודות  275Hz-15Khzחום הענות לתדר ת   
 מעלות. 110וית פיזור וז והאנכי. יהאופקבציר  להטיה

, 7.5W, 4W, 2W, 1W,  ,W 15שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים    
30W. 

 3%ברזל  97%מבנה הליבה:  פר הקול.שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משו   
 סיליקון.

 
הספק השנאי המשתנה   V.C.T.פוס שנאי משתנה יוסתי העוצמה יהיו מט 1.11  

כמות הדרגות , db 30הנחתה כללית, בהתאמה לעומס הנצרך W75יהיה 
הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר  בתוספת מצב מופסק.  10dbלהנחתה של 

מסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת מ  -OFF.מעבר רצוף ממצב מקסימום ל
בעמדת הפעלת כריזה ראשית ועמדות נוספות ע"פ  הודעה וקריאת חרום.

 דרישת יועץ בטיחות וכיבוי אש יותקנו מיקרופונים. 
 

תהווה חלק אינטגרלי ממערכת  ( SURVEILANCEיחידת ניטור קו ) 1.12  
 השליטה במערכת כריזה המשולבת עם רכזת גילוי אש .

 
 כבל רמקולים 1.13  
כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של    

 מ"מ לפחות.    0.8
 

 בל מיקרופון   כ 1.14  
כל אחד,   22AWGכבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של   

כוך אפיפה, מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, ס 0.25X7בהרכב 
)רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי. אפור 

 המתאים  להתקנות חיצוניות ופנימיות.
    
כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים, לא יורשה חיבור חוט ללא  א.   

 שרוול חיבור מתאים.
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קצותיו  2 -ספר בכל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימו ב.   
במספרים  ברי קיימא המושחלים על המוליכים, המספור יהיה זהה לזה 

 שיאושר בתוכניות הקבלן.
 
 
 

 מערכת טלפון כבאים 08.07.03 
 
 

 טלפון כבאים .1 
 

 .מערכת טלפון כבאים תהיה משולבת במערכת גילוי אש של הפרויקט 1.1  
 

 UL ות שרותי הכבאות, תו תקןבהתאם לדרישמערכת טלפון הכבאים תהיה  1.2  
 . וכן אישור מכון התקנים הישראלי

 
ערוצים עם אפשרויות הרחבה  לפי  24תתאים לחיבור מערכת טלפון הכבאים  1.3  

 כמות הערוצים הסופית.
 

כמות נקודות עפ"י תכניות. בכל הנקודות יותקנו מכשירים קבועים , לא  1.4  
 יתקבלו שקעים ללא מכשיר קבוע .

 
איתות תהיה מבוקרת ע"י מערכת גילוי אש ותאפשר מערכת טלפון כבאים  1.5  

כיוונית המיועדת לכבאים וכוחות חרום בין נקודות טלפון -דו ותקשורת
 .המותקנות ברחבי האתר

 
 

  :מערכתהתכונות  .2 
 

 .מערכת מודולארית  2.1  
 

 .שקענקודות טלפון כבאים כתובתיות לבקרה ואיתות נפרדים מכל  2.2  
 

 .כל קווי המבוא והמוצא מבוקרים 2.3  
 

 .LCDתקלות מוצגות על ידי הרכזת על גבי צג ה 2.4  
 

 רכזת ג"א.מצבי עבודה מוצגים באמצעות נוריות אינדיקציה על גבי  2.5  
 

נקודות טלפון עם יחידת  5זמני של לפחות -המערכת מאפשרת דיבור בו 2.6  
 .השליטה
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 נטרקום מחסה מערכת אי 08.07.04 
 
 

 מערכת אינטרקום לאזור מחסה .1  
 
 

 הקצה ויחידות השליטה רכזת מיקום  1.1   
 

 עמדת ליד הכניסה בקומת מרכזי גישה במקום תמוקם השליטה רכזת א.    
 .המבנה של הראשית הכבאים

 

יותקנו בכל הקומות בהתאם לתוכניות ודרישות יועץ בטיחות  קצה יחידות ב.    
 ציאה לחדר מדרגות.וסמוך לי

 

 .והבניה התכנון וחוק NFPA הנחיות פי על יהיה המערכת כנוןת ג.    
 

 .ADAAG ה י"ע מאושרות תהיינה הקצה יחידות ד.    
 

 .ראיה מגבלת עם אנשים של לשימוש מותאמות תהיינה הקצה יחידות ה.    
 

 .כבאותה רשות י"ע יאושר הקצה יחידת ומיקום המילוט עמדת מיקום ו.    
 
 
 
 מרכזית שליטה רכזת 1.2   
 

 .NFPA הנחיותפ"י ע במבנה הקצה יח' בכל וטיפול מענה תאפשר היחידה א.    
 

 .קצה יחידת לכל ייעודי לחצן תכיל היחידה ב.    
 

 .קצה יחידות 112 עד שליטה ותאפשר מודולרית תהיה השליטה רכזת ג.    
 

 :קצה מיחידת התקשרות קבלת אופן ד.    
 .הקצה יחידות מיקום כל של ויזואלית תצוגה תכיל היחידה ■     
 הלחיץ ליד נורית אוטומטית תידלק, קצה יחידת של התקשרות בביצוע ■     

 .המתקשרת הקצה ליחידת הרלבנטי
 פעמיים תושמע, כיווני הדו הקשר קיום ולפני השפופרת הרמת עם מיד ■     

 הקצה עמדת של המדויק המיקומ את המזהה ברורה מוקלטת הודעה
 . המתקשרת

 .מיקומו את יידע שהמשתמש "מע הקצה ביחידת אף תושמע ההודעה ■     
 

 .קצה יחידת כל עם ישירה שיחה קיום תאפשר היחידה ה.    
 

 סדר לפי זמנית בו משתמשים מספר עם שיחה ביצוע תאפשר היחידה ו.   
 .ההתראות כניסת

 

 .למבנה מחוץ חיצוני גורם עם השיח קיום תאפשר היחידה ז.   
 

 רמקול/מיק באמצעות וגם שפופרת באמצעות שיחה קיום תאפשר היחידה ח.   
 .בשפופרת שימוש ללא

 

 .ומנעול שקופה דלת עם ונדאלי אנטי מתכת במארז תאוחסן היחידה ט.   
 

 .שקוע באופן או/ו הטיח על היחידה את להתקין יהיה ניתן י.   
 

 .היחידה של התחתון מחלקה מ"ס 120 יהיה ההתקנ גובה יא.   
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 הפעלה תכונות יב.   
 

 .התקשורת של" היסטוריה" זיכרון תכיל היחידה    
 .נכנסות שיחות ■    
 .יוצאות שיחות ■    
 .נענו שלא שיחות ■    
 .שונות העברה פקודות ■    

 
 (:מתוכנתת תכונה) כאשר מוסמך חיצוני לגורם תחייג היחידה    
 .ראשון חיוג בקבלת ישירות ■    
 .השליטה ברכזת מענה אין ■    
 ברכזת מענה אין כאשר חיצוניים גורמים 5 לעד חיוג תאפשר היחידה ■    

 .השליטה
 יחידת של נתק מצב על ותתריע הקצה יחידות כל את תבקר היחידה ■    

 .קצה
 .משתמש בקוד שימוש תוך מפעילים זיהוי תאפשר היחידה ■    
 .משנה לעמדת השיחות העברת תאפשר היחידה ■    

 
 

 השליטה ברכזת מענה שאין ולאחר הקצה מיחידת ההתקשרות ביצוע לאחר 1.3  
 יטפל החיצוני הגורם. לאתר מחוץ אל חיצוני לגורם שיחה תתבצע, המרכזית
 החילוץ כוח של לאתר הגעה עם. חילוץ כוח לאתר להזעיק ויוכל בקריאה
 ולקיים הקצה ליחידת המרכזית השליטה מרכזת התקשרות לקיים יתאפשר

 .   הקצה ביחידת המזעיק הגורם עם המבנה בתוך התקשרות
 
 

 קצה יחידות 1.4  
 

 .בפעולתן זהות הקצה יהיו יחידות א.   
 

 .ונדאליות אנטי יחידות הקצה יהיו ב.   
 

 .הראי מוגבלות עבור לשימוש ברייל כתב יהיה קצה יחידת כל על ג.   
 

 .שימושן על המעיד חיוג עמדת של ברור שילוט יהיה קצה יחידת כל על ד.   
 

 .(והמוגבלים הנכים אגוד).ADAAG ה י"ע מאושרות יהיו הקצה יחידות ה.   
 

 חופשי הדיבור כאשר כיוונית-דו תקשורת מסוג יהיו הקצה יחידות ו.   
HANDS FREE. 

 

 המדויק מיקומה את המזהה ייחודית הודעה קצה יחידת בכל להקליט ניתן ז.   
 .התקשרות קיום לפני פעמיים תושמע ההודעה. במבנה

 

 שנית. ההודעה השמעה של תאפשר הקצה יחידת ח.   
 

 .הפטריי מסוג לחצן להוסיף ניתן ט.   
 

 תגרום התקשרות קבלת. קבועה חיווי נורית תדליק קצה יחידת הפעלת י.   
 .להבהב לנורית

 

 אין כאשר חיצוני לחיוג טלפון מספרי שני קצה יחידת בכל כנתלת ניתן יא.   
 (.המשנה בעמדות או. )הראשית השליטה ברכזת מענה
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 קצה יחידות סוגי יב.   
 קופסא כולל, טבעי בצבע חלד אל מפלדת ט"עה להתקנה קצה יחידת ■    

 .טבעי בצבע חלד אל מפלדת אחורית
 קופסא כולל. אדום בצבע חלד לא מפלדת ט"עה להתקנה קצה חידתי ■    

 .אדום בצבע חלד אל מפלדת אחורית
 קופסא כולל. טבעי בצבע חלד אל מפלדת ט"תה להתקנה קצה חידתי ■    

 .טבעי בצבע חלד אל מפלדת לשיקוע אחורית
. אדום בצבע מפיברגלס ט"עה, NEMA 4, חיצונית להתקנה קצה יחידת ■    

 .אדום בצבע פיברגלס אחורית קופסא כולל
 
 

 . AWG 22זוג גידים מסוכך  –בין חלקי המערכת יהיה חסין אש  הכבל 1.5  
 
 

 שילוט בהתאם לדרישות הכבאות 1.6  
 

 יותקן גלגלים לכיסא ומיועדת קצה יחידת מותקנת שבה מילוט עמדת בכל א.   
 .גלגלים כיסא של ציור עם הרצפה על שלט

 
 ממעגל מוזן - חץ עם הכוונה -ר שלט מוא יותקן מילוט לאזור בכניסה ב.   

 . חירום ועומד בדרישות התקן לתאורת חרום תאורת
 

 בסמוך יותקן" מילוט אזור" כיתוב גלגלים כיסא של ציור עם מואר שלט ג.   
השלט יוזן ממעגל תאורת חרום ויעמוד בדרישות .  המילוט לאזור לכניסה
 התקן.

 
 

מלאה,  עבודה במצב שעות לארבע וימטען וסוללות גב תכלול השליטה רכזת 1.7  
 כחלק אינטגרלי מהמערכת.

 
 

 .נדיף בלתי זיכרון יחידת יכילו הקצה יחידות כולל השליטה רכזת 1.8  
 

 לרכזת לחלוטין בפעולתן זהות הראשית לרכזת משנה עמדות לחבר ניתן 1.9  
 .הראשית השליטה
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 מתח גבוה ושנאים  08.08

 
 נחיות של רשות שדות התעופה ראה מפרט ה -דרישות ציוד  

 
 

 :עבודות מתח גבוה בפרויקט כוללות .1 
 
 

 לוח מתח גבוה ברשת טבעתית  1.1  
 

 כל שנאי  1,250KVAני שנאים מטיפוס יבש בהספק ש 1.2  
 

תשתיות תת קרקעיות כולל כבלים במתח גבוה וחיבורם בלוח קיים ו/או ע"י תיבות חיבור  1.3  
 .)מופות( לכבל קיים

 
 

 לוח מתח גבוה  .2 
 

 דרישות סף של הציוד ע"פ מפרט טכני של רשות שדות התעופה   2.1  
 

 ור שנאים.הלוח יהיה מורכב מארבעה תאים . שני תאים לכניסה ויציאה ושני תאים לחיב 2.2  
 

הכולל  RING MAIN UNIT-Metal Enclosed indoor switchgearהציוד יהיה מסוג   2.3  
יות של מנתקים בעומס בשילוב עם מפסקים כיציאה והגנה על שנאי. עד ארבע פונקצ

הספק המקומי יהיה בעל נסיון של לפחות עשר שנים כיצרן לוחות מתח גבוה ויעביר 
 מסמכים המאשרים עובדה זו וכן רשימת התקנות של ציוד דומה בעשר השנים האחרונות. 

 
 ועונה להגדרות הבאות:     IEC 62271-200הציוד יהיה על פי   התקן    2.4  
 הפרדות מתכתיות. -PM–יווג ציוד מיתוג ס ■   
 LSC2 –סיווג יתירות  ■   
  – AFL   16 kA 1 s ( internal arc )עמידה בקשת פנימית  ■   

 
ציוד המיתוג, המפסקים / מנתקים, מנתקי ההארקה ופסי הצבירה יהיו נתונים  במיכל גז  2.5  

6SF  סקה המותאמת לעבודה עם הגז הנ"ל. המיכל  עצמו  יכלול את כל ויעבדו בשיטת הפ
כך שיענה  לדרישה "    IEC 62271-100הפונקציות הכלולות ביחידה וייבדק ע"פ תקן 

לחץ הגז במערכת האטומה לא יעלה ( .” SEALED FOR LIFE“  ) אטום לכל החיים " 
 לשנה.  0.1%לה על ) יחסי (. היצרן יבטיח שרמת הדליפה לא תע Bars  0.2על 

 
 .free maintenanceקה כל החלקים המרכיבים את תא המתח הגבוה יהיו נטולי תחזו 2.6  

 
בכל מקרה של עליית לחץ בתא הגז, יהיה שחרור לחץ בכיוון אחורי וכלפי מטה דרך  2.7  

 שסתום בטחון, כך שלא תהיה פליטה קדימה אשר עלולה לסכן את המפעיל.
 

ופעלו באמצעות לחצני פיקוד בחזית תא מ"נ .יש לכסות בקלפה את לחצן המפסקים י 2.8  
 .ההפעלה המשולב במפסק

 
מצבים: מחובר/מנותק/מאורק. כל תא מפסק זרם יכלול גם מנתק  3כל מנתק יהיה בעל  2.9  

 מצבים: חובר/מנותק/מאורק. 3הארקה טורי בעל 
 

מקצר הארקה , מצב תקלה ממסרי מנתק , מצב \הכנות לבקרה יכללו מצב כל מפסק 2.10  
פגיעה באטימות מפסק תקלה כללית \ההגנה ביציאות לשנאים , אינדיקציה על דליפת גז 

ועוד ככל שיפורט בתכנית הביצוע . ההכנות לבקרה יכללו שני סטים נפרדים של מהדקים , 
 סט אחד עבור בקרת מבנה וסט שני שמור לחיבור בעתיד .

 
 ה מהחזית בלבד ויותקן סמוך לקיר בחלקו האחורי, למעט מרווחהלוח יבנה לגיש  2.11  

 מינימאלי לשחרור גזים במקרה חרום ע"פ המלצות היצרן.
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 . 300Aהתשתית ומש"ז בכניסה ויציאה מהטבעת יתאימו לזרם  2.12  

 
 מנתקים + מקצרי הארקה 2.13  
וד. מנגנון זה יאפשר מנגנון המנתק יכלול גם את מקצר הארקה, כך שהמגע הנע יהיה אח   

שלושה מצבי פעולה : מנתק סגור, פתוח ומוארק. סידור זה לא יצריך  מנגנון חיגור נפרד 
 בין מנתק הארקה ומנתק הרשת והחיגור יתקיים מצורת בניית המפסק.

 בנוסף לכך תהיה אפשרות בדיקה ראייתית של המפסק במצב מוארק.   
על ידית ההפעלה, כך שימנע ” ANTI – REFLEX“מנגנון הפעלה של המנתק יהיה מסוג    

כן, מהירות סגירת המפסק לא  –כל ניסיון לפתיחה מיידית של המנתק לאחר סגירה. כמו 
 תהיה תלויה במהירות הפעלת הידית.

מנגנון מנתק היציאה לשנאי יהיה מצויד בלחצן הפסקה לחירום, הניתן להפעלה מחזית    
 היחידה.

 , בנקודות הפעלה שונות. נתק ההארקה תעשה בעזרת אותה ידיתהפעלתם של המנתק ומ   
 המנתק יהיה ממונע בהתאם לתוכנית.   

 
 . "תבהתאם למפרט ודרישות רשתאי יציאה לשנאים יצוידו בממסר הגנות מתאים  2.14  

 
ומנגנון ההפעלה שלו יהיה זהה   SF6 -מפסק זרם בגז( ב המפסק יהיה מסוג מזב"ג  )  2.15  

 ון המנתקים המתואר לעיל ויכלול גם הוא שלושה מצבי הפעלה.למנגנ
מנגנון הסגירה / פתיחה של המגעים הראשיים , יכלול תאי כיבוי קשת המאפשרים פתיחת     

 המגעים בכל זרם עד לכושר הניתוק של המפסק בקצר.
 מלית.ולא יידרש מנתק נוסף לביצוע הפרדה חש DISCONNECTORבמצב פתוח המפסק יהווה     
שלושה משני זרם המותקנים ביציאות לשנאי יספקו אינדיקציה על הזרם ומתח הפעלה     

 .לממסרי הגנה משניים
 :מינימאליות\הבסיסיות  פונקציות ההגנה ריאות   
 .ANSI RMS – 49הגנה תרמית  ■   
  ANSI - 50-51הגנה מגנטית   ■   
 N /51N50 – ANSIהגנת פחת  ■   
  MODBUSעבור פרוטוקול   RS 485נות יכלול הממסר יציאת תקשורת בנוסף להג ■   

, בתאי כניסה/יציאה לטבעת מרכזי בקרה והגנה  למחשב  להעברת נתוני מדידה
 גרמניה.  Horstmannשל  ALPHA Eיותקנו מנורות סימון עם מגע עזר כדוגמת 

של  3צע ע"י בודק סוג כיול הגנות בשני צידי הלופ יחושב וייקבע במהלך הביצוע ויבו ■   
 הקבלן בהתאם לתוצאות הבדיקה ונתוני המתקן .

 
 תקנים ובדיקות 2.16  

 
 : לפחות- כל חלקי הלוח ופרטיו השונים, ייבדקו בהתאם לתקנים הבאים

 
 62271-200 : A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage 

above 1 kV and up to and including 52 kV. 
 62271-1 : Common specifications for high-voltage switchgear and 

controlgear 
Standards  

 62271-105 : High voltage alternating current switch-fuse combinations. 
 62271-100 : High-voltage alternating current circuit breakers. 
 62271-102 : High-voltage alternating current disconnectors and earthing 

switches. 
 60282-1  : High Voltage Fuses. 
 60255  : Protection relays. 
 60529  : Degrees of protection provided by enclosures (IP code)  

 
 אמפר. 630לי של ומותאמים לזרם נומינ  SF6של הלוח יהיו נתונים בגז  פסי צבירה 2.17

 פס ההארקה יהיה ניתן לפירוק כדי לאפשר בדיקת התנגדות הכבלים ללא פירוקם.
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 שנאים ולוחות בקרת שנאים .3
 
 

 דרישות סף של הציוד ע"פ מפרט טכני של רשות שדות התעופה  3.1 
 

 כ"א. 1,250KVAיבוצעו שני שנאים בהספק  3.2 
 

שנאי "חלק  50541ישראלי ת"י  גבוהה לפי תקן  השנאים יהיו בעלי יעילות אנרגטית 3.3 
...."  רמת היעילות האנרגטית  הרץ 50מטיפוס יבש לתדר   מופעיים-חלוקה תלת

 .( 1,250לשנאי  –בעומס  9,500Wבריקם ,  950W)   A0,AKהדרושה 
 

מתוכננים במיוחד, להתמודד בהצלחה עם  K-Factor  =K-20השנאים יהיו בעלי  3.4 
 .ליניאריים -עומסים לאממזרמי הרמוניות חזקים  החום הנוצר

 
" עם סלילים מחוזקים בסיבי זכוכית ויצוקים CAST RESINהשנאי יהיה מסוג " 3.5 

  IEC-726בניית השנאי ובדיקותיו יהיו בהתאם לתקן  .  באפוקסי בתנאי ואקום.
 

 ה ,בורג להארקת הגוף.עיני הרמ 4,  גלגלי שינוע, שני כוונים 4: ציוד ואביזרים נלווים 3.6 
 

 - 3עם יציאות הפעלה ל  TEC-154(  וממסר PT100יחידות  3מערכת רגשי טמפ' )  3.7 
לוח כולל  דרגות: הפעלת מאווררים, התראה והפסקה ותצוגת טמ"פ ליפופי שנאי

 .אתראות לנ"ל עם נורות, צופר ולחצן השתקה 
 

 ינדיקציה לבקרה.א-דרגות טמפ'  -2השנאי יכלול רגשים ומגעים ל 3.8 
 

על הקבלן להגיש לאשור את כל האפיונים הטכניים של השנאי, שרטוט מבנה ומידות,  3.9 
 תכניות חווט ומהדקים.

 
ויסופק עם תעודת בדיקה  Routine Testבדיקות מדגם  היצרן השנאי יעבור במפעל 3.10 

 מתאימה.
 

יקת קצר, בדיקת ריקם, בגמר ביצוע הקבלן ימסור עם כל הציוד תעודות של בד 3.11 
 בדיקת הבידוד, בדיקת הלם במתח עליון, ויתר הבדיקות שנעשו במפעל היצרן. 

 
 
 טיפולים תקופתיים: .4
 

במהלך ובסיום מועד האחריות יבצע הקבלן את כל הטיפולים התקופתיים כל חצי  4.1 
 שנה.

 
ושמן, חיזוק ברגים, הטיפול יערך עפ"י מפרטי הקבלן ויכלול בין היתר: ניקיון אבק  4.2 

בדיקות בעומס, בדיקת מנגנוני הגנה והפעלה, בדיקות אוורור מאולץ, בדיקות 
התנגדות, מריחת סילקון גריז על נקודות החיבורים במתח גבוה, בדיקת רציפות 

 הארקה, בדיקות של מערכת הפקוד והבקרה האינטגראליות, כיול ורישום.



 
 

 חשמלמתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 245 

 
 דיזל גנרטור לחירום 08.09

 
 

 "ת,מפרט הנחיות לביצוע דיזל גנרטורים של רש -ראה נספח ה  -כלליות   דרישות
 ובנוסף כמפורט להלן:  

 
 
 לי לגרוע בהנחיות הכלליות לעיל:דרישות נוספות מב .1
 

 . 630KVA PRIMEספק היחידה בפרויקט זה ה 1.1 
 

 .מעצרהמיכל דלק יומי יהיה בעל דופן כפולה ולא עם  –( 2-)ג' 2.1,סעיף  2פרק  1.2 
 

לא  –הגנרטור מתוכנן בחדר עם מערכות השתקה  –( 5,6-)ג' 2.1,סעיף  2פרק  1.3 
 מתוכננת חופה מושתקת בפרויקט .

 

 ארגז כלים כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד .- 2.7,סעיף  2פרק  1.4 
 

הגנרטור יסופק עם לוח בקרה ופיקוד + מפסק ראשי ע"ג  – 2.9,סעיף  2פרק  1.5 
 ידה .היח

 

 לא רלוונטי לפרויקט זה . –רדיאטור מרוחק  –ד' - 3.5,סעיף  3פרק  1.6 
 

 לא רלוונטי לפרויקט זה . –לוח שירותי עזר  – 3.14,סעיף  3פרק  1.7 
 

 לא רלוונטי לפרויקט זה . –חופה מושתקת   – 3.17,סעיף  3פרק  1.8 
 

 דופן כפולה . כמפורט בהמשך. מיכל דלק יומי יהיה בעל –,ב'   3.20,סעיף  3פרק  1.9 
 

אקוסטי שיעלה \מערכת פליטה תכלול צינור מבודד תרמי – 5.9,סעיף  5פרק  1.10 
 .בפיר עד לגג המבנה כמפורט בהמשך

 

 יש למלא ולהגיש עם מסמכי המכרז. –רשימת ציוד מוצע  1.11 
 
 
 

 כללי: .2
 

של מחולל חשמל והפעלה  , חיבורהתקנה הובלה ספקה,איחסת ליהעבודה מת 2.1 
 . PRIME 630kVA,  בהספק של )דיזל גנראטור( אוטומטי מנוע דיזל תבעזר

 
מחיר ליטר.  2,200אספקה התקנה וחיבור של מיכל דלק עם דופן כפולה בנפח  2.2 

הגנרטור כולל גם כמות הדלק הדרושה להפעלה והרצה של הגנרטור יחד עם 
ינטגרציה ובדיקות מכון תקנים בניין בכל שלבי הא שלחיוני \ מערכות החרום

למערכות חרום בפרויקט . הקבלן ידאג למלא את המיכל בדלק מתאים ע"פ הנחיות 
היצרן וכמות הדרושה עד גמר הרצת המערכות .הגנרטור יימסר ללקוח עם מיכל 

 דלק מלא.
 

הגנרטור יותקן בחדר בקומת מרתף , גישה להתקנה ואוורור דרך חצר אנגלית  2.3 
דר כמפורט בתכניות . צנרת פליטה )אגזוז( תבוצע בפיר אנכי בבניין עד בדופן הח

 מעלות עם רשת פלדה מרותכת בחזית הצינור . 45מעל גג המבנה סיום בזוית 
 

הקבלן מצהיר בהצעתו שבחן את נתוני הפרויקט ובדק את אפשרויות הביצוע כולל  2.4 
לצורכי אוורור  מיקום הגנרטור, אפשרות הכנסתו לחדר , התאמת הפתחים

, מיקום צנרת הדלק, התאמה של התאמת פיר צנרת פליטה והשתקה כנדרש,
 םהמערכת המתוכננת לדרישות התקנים והתקנות הרלוונטיות לביצוע גנראטורי

 ומערכות דלק, דרישות מתכנן האקוסטיקה וכו'. 
 
 

כות באחריות הקבלן להגיש לאישור המשרד לאיכות הסביבה ולקבל היתר למער 2.5 
 והפליטה בטרם ביצוען. הדלק,
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 גנראטור.-ד האנרגיה להתקנת הדיזלבאחריות הקבלן קבלת אישור משר 2.6 
 
 
 מערכת סנכרון : .3
 

תבוצע מערכת סנכרון הגנרטור לרשת והעברה שקטה בכל אחת מכניסות הגנרטור  3.1 
 . AGC 242+246סדרת   DEIFללוחות מ"נ ראשיים ע"י שימוש בבקר ייעודי בסוג 

 
 .לוחות הסנכרון יבוצעו ע"פ כל הכללים והדרישות בפרק לוחות חשמל במפרט זה 3.2 

 
 ציוד אשר יורכב בלוח סנכרון: 3.3 

 

במגעי  מליון פעולות חשמליות לפחות, כאשר 8 –ממסרי הפיקוד שבלוח יתאימו ל  א.  
 הממסרים עובר כמחצית הזרם הנומינלי עבורן נועדו המגעים.

 

 רים יהיו בשיטת ניקוי עצמי.הממס ב.  
 

 הממסרים יהיו אחידים ככל האפשר, על מנת לאפשר תחזוקה נוחה. ג.  
 

 .473המוליכים יהיו גמישים מבודדים בהתאם לתקן ישראלי  ד.  
 

 :תכולת המערכת 3.4 
 

 ינכרונייזר.ס א.  
 

 סינכרונוסקופ ב.  
 

 אשר מתקשר עם ווסת המהירות. KWבקר  ג.  
 

 אשר מתקשר עם ווסת המתח. KVARבקר  ד.  
 

 ממסרי הספק חחוזר הן מכוון הד"ג והן חח"י. ה.  
 

 רב מודד מכוון חח"י ומכוון הגנרטור. ו.  
 

 מערכת שליטה במפסקים הממונעים. ז.  
 

 .LOMממסר  ח.  
 

 : מערכת הגנות ט.  
 זרמים גבוהים מעל למותר., תדר נמוך, תדר גבוה, מתח נמוך, מתח גבוה   
 

 ציאות לתקלות הבאות )מגעים יבשים( : י 3.5 
 

 קלה בסינכרוןת א.  
 

 לחצן חירום מופעל. ב.  
 

 מתח מצברים נמוך ג.  
 

 זמן הגעת טיפול ד.  
 

 חוסר דלק במיכל הדלק ה.  
 

 זרם יתר במערכת ו.  
 

 מפסק חח"י נכשל בכניסה ז.  
 

 מפסק חח"י נכשל ביציאה. ח.  
 

 בכניסה. מפסק גנרטור נכשל ט.  
 

 מפסק גנרטור נכשל ביציאה. י.  
 

 מתח גבוה בגנרטור. יא.  
 

 תקלה כללית בדיזל גנרטור. יב.  
 

 לפי דרישה   RS-485יציאת תקשורת  8.2 יג.  



 
 

 חשמלמתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 247 

 
 :הלוח יכלול תרשים )דיאגרמת מימיק( מפלטת אלומיניום הכולל את הנוריות הבאות 3.6 
   

 תקלה בדיזל גנרטור. א.  
 

 ק חוזר ד"ג.הספ ב.  
 

 הספק חוזר חח"י. ג.  
 

 מפסק ד"ג מחובר. ד.  
 

 מפסק ד"ג מנותק. ה.  
 

 מפסק חח"י מחובר. ו.  
 

 מפסק חח"י מנותק. ז.  
 

 תקלה כללית סינכרון. ח.  
 

 מנותק ,כולל אינדיקציה למצב בורר בבקרה \אוטו  \הלוח יכלול בורר להפעלה יזומה  3.7 
 

( והבחירה בין מערכות  AM530Nל לבקר החלפה רגילה ) המערכת תעבוד במקבי 3.8 
אמדר" \תעשה ע"י טכנאי באמצעות בורר נוסף בלוח חשמל בעל שני מצבים "סנכרון

 ואינדיקציה בבקרה למצב הבורר.
 

 מערכת השתקה  .4 
 

ומוניטין בהרכבת משתיקי קול ובבצוע עבודות  ןניסיוקבלן מוכר, בעל  יהיההקבלן  4.1  
והתקנת משתיקי הקול  הספקאוסטיות דומות. הקבלן יהיה אחראי לדוד אקיב

 והאטימות האקוסטיות בשלמותם בצורה ואיכות גבוהה.
 

 על הקבלן לתאם עם המזמין את מועד בצוע העבודה. הקבלן יסיים את עבודתו באתר 4.2  
 במקום. תמינימאליהאפשרית כדי לגרום להפרעה  במהירות 

 
בחומרים מעולים וללא פגם. העבודה במפעל הקבלן ובשטח  על הקבלן להשתמש 4.3  

 מקצוע מעולים ובצורה מקצועית. ל ידי אנשי עתבוצע 
 

של ויר ויר וכניסת האוהאופליטת על הקבלן לספק, להוביל ולהתקין בפתחי  4.4  
 הגנראטור בתוך חדר סגור. כמפורט. משתיקי קול  ,הגנראטור

 
משתיקי  שטח פתוח. 33%כדוגמת תוצרת ח.נ.א בעלי  H משתיקי הקול יהיו מטיפוס 4.5  

 :מ' יהיו כדלהלן 2נתוני ההשתקה של המשתיקים לאורך של   מ'. 2באורך  הקול יהיו 
"A" 4000 2000 1000 500 250 125 63 בהרץ תדר 

 בדציבל הנחתה 15 25 38 49 50 50 49 49
 

בולע חסין עם מילוי צמר שכבות מגולוון בשתי המעטפת של משתיקי הקול תהיה מפח  4.6 
עובי . CROSS TALKק"ג למ"ק למניעת תופעות של  90-100, בצפיפות 2בי "ובעאש 

 מ"מ 2בי ובצבע נגד רעידות בע ועיםצבהיו מ"מ. הפחים י 2יהיה  והפנימי הפח החיצוני
 וה ערך.ומתוצרת פזופון או ש

 
 . חדרליר והאו כניסתבפתח וחדר מהיר והאו פליטתפתח במשתיקי הקול יותקנו   4.7 

 
 .וכל העבודה וחומרי העזרהובלה, התקנה  אספקה, מחיר המשתיקים כולל 4.8 

 
תהיינה  דלתות אקוסטיות. הדלתות  יותקנובפתחי הכניסה והיציאה מחדר הגנרטור  4.9 

מתוצרת ספק מוכר הדלתות תהיינה דציבל לפחות.  45דוד אקוסטי של יבעלות כושר ב
 . גודל הדלתות כמסומן בתוכנית האדריכל. רינגלאו  AD 40ת ח.נ.א דגם כדוגמת תוצר
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 כדלהלן: זעל הקבלן לספק ולהתקין משתיקי קול לאגזו 4.10 
    
מתוצרת ח.נ.א,  ADS - 8פוס בליעה כדוגמת דגם ימשתיק הקול יהיה מט א.  

 .ריאקטיבי כדוגמת תוצרת ח.נ.א ומשתיק קול על בסיס 
 

ן תכלול את כל האיטומים והבידודים סביב הפתחים, חבור הצעת הקבל ב.  
 משתיקים לפתחים וכיו"ב.

 
 2הקבלן יתקין את הגנרטור על בולמי זעזועים קפיציים בעלי שקיעה סטטית של " ג.  

וידאג לקבעם לרצפה. על הקבלן להבטיח מניעת  MASONכדוגמת תוצרת 
 רעידות מצנרת משתיקי הקול לאגזוז. 

 
 

 :העמדה תכנית .5 
על הקבלן להכין תוכנית העמדה והשתקה של הגנראטור. משורטטת באוטוקד )גרסה עדכנית( 

 ולהגישה לאישור המתכנן. 
 ,סיונית, הרצה, הדרכת המשתמשיהובלה, התקנה, חיבור, הפעלה נ עבודה כוללת  אספקה,ה

חידה. חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות במקרה של תקלה ופרטי חברת השרות של הי
 .בחוזה 6.1 סעיף פ"ע טכנאי רש"ת והדרכה

 
 
 סיון והפעלה: יבדיקות נ .6  

עם השלמת התקנת היחידה יבצע המתקין בדיקת המערכת בהשתתפות המהנדס המתכנן, 
: בדיקת סנכרון והעברה שקטה מול הרשת, אספקת  המפקח ונציגי המזמין. הבדיקה תכלול

מידות בעומס, מתח על כל פאזה ובין הפאזות, עומס דמה בהספק הנדרש לצורך בדיקת ע
תדרוך מלא לאנשי  זרם, תדר, כופל הספק, בדיקת הרמוניות באמצעות עומס דמה וכן

  בחוזה. 1.6הבדיקה תעשה ע"פ סעיף תשלום.  האחזקה ללא תוספת
ם השלמת העבודה, יזמין הקבלן מומחה אקוסטיקה שיבצע מדידות ויכין דו"ח אקוסטי ע

ין. באחריות הקבלן לתקן את הליקויים עד לקבלת עוצמת רעש כנדרש. הבדיקה שיוגש למזמ
 .כלולים במחיר היחידה ולא תשולם עבורם תוספת תשלוםוהדו"ח 

 
 
 שרותי אחזקה:  .7  

 
 שירות בתקופת האחריות: 7.1   

הספק מתחייב לתת שירות אחזקה, ותיקון תקלות ליחידה שהתקין, ע"י צוות עובדים 
קיא בעבודות הרכבה, אחזקה ותיקון תקלות של היחידה המפורטת בהצעת מיומן וב
   המחיר.

 
 : וטיפולים לגנרטור אחריות 7.2   
 חודשים מתאריך מסירתה הסופי של היחידה באתר. 24תקופת האחריות תהיה     

עד המסירה הספק יהיה אחראי לביצוע כל הטיפולים התקופתיים השונים ע"פ 
 הוראות היצרן.

 יר טיפולים אלה יהיה כלול בהצעת המחיר של היחידה ולא ישולם בנפרד.חמ
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 המדידה למערכת גנרטור אופני .8  

 
 דלק,  השתקה, סנכרון כולל מושלמת בצורה פועלת גיבוי מערכת עבור יבוצע התשלום 8.1   

 .בפרויקט נציגו או המזמין רצון לשביעות ובתכניות הטכני במפרט הדרישות וכל
 
 ואיכות המזמין לדרישות בהתאם והשתקה העמדה תכנית הכנת כוללת העבודה 8.2   

 .הסביבה
 
 בהתאם כבלים לחיבור הנדרשות ההכנות וכל הראשי המפסק את כולל הגנרטור מחיר 8.3   

 .ראשיים חשמל לוחות/או ו סכמה ביצוע בתכנית הכבלים וחתך לכמות
 
ניסוי בעומס \בדיקות \רושה לביצוע הרצות הגנרטור כולל את כמות הדלק הד מחיר 8.4   

וכל בדיקה אחרת שתידרש ע"י המזמין עד למסירה מושלמת של המערכת כולל מסירת 
 מערכת דלק עם מיכל מלא . 

 
 חילוף חלקי כולל האחריות בתקופת כמפורט הטיפולים כל את כולל הגנרטור מחיר 8.5   

 . יצרן הוראות"פ ע לטיפול שנדרש ככל ונוזלים
 
סיונית, הרצה, ימחיר היחידה המסופקת כולל גם הובלה, התקנה, חיבור, הפעלה נ 8.6   

ספקת חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות במקרה של תקלה אהדרכת המשתמש. 
 ופרטי חברת השרות של היחידה. 

 
העבודה כוללת גם ביצוע חורים, שרוולים, חציבות בקירות ותקרות בטון למעבר  8.7   

חציבות  לות כבלים, צינור מפלט, צנרת מים, צנרת דלק כיסוי ובטון שרוולים או תע 
 אלו לאחר סיום העבודה.

 
כוללת גם הזמנת  מומחה אקוסטיקה שיבצע מדידות ויכין דו"ח אקוסטי  העבודה 8.8   

שיוגש למזמין. באחריות הקבלן לתקן את הליקויים עד לקבלת עוצמת רעש כנדרש. 
 .תשלום תוספת עבורם תשולם ולא היחידה במחיר כלולים הבדיקה והדו"ח

 
 
 
 

 מערכת אל פסק 08.10
 

 מערכת אל פסק תסופק בנפרד ע"י קבלן שישכור מזמין העבודה. 
 

 באחריות קבלן הביצוע של הפרויקט לתאם את כל ההכנות עם ספק המערכת או נציגי המזמין  
 

 כולל כבילה ולוחות. UPSוחלוקת  עבודות הקבלן כוללות ביצוע כל התשתיות להזנה 
 

 ככלל תבוצע הכנה עבור שתי מערכות אל פסק כמפורט בתכנית וכולל : 
 

 לוח הזנה והחלפה שקטה )תפעולית(  א. 
 

  UPSרגש הצפה ורגש טמ"פ בכל חדר  ב. 
 

  UPSנקודת תקשורת עבור כל יחידת  ג. 
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 תשתיות חשמל ותאורה בפיתוח 08.11

 
 

 ת חשמל ותאורה בפיתוחתשתיו 08.11.01 
 
 

מרום הסופי של הכביש או המדרכה באופן שעומק  ימדדוהחפירות עבור הצנרת  .1  
. לצורך ס"מ בכביש 100-במדרכות ו ס"מ 80  -קצה עליון של צינור לא יקטן מ

עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו 
 רה  ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע. מוזכרת חפירה, פירושה חפי

 
 

הצנרת ובשכבה נוספת  ס"מ חול ים נקי לפני הנחת 10החפירה תרופד בשכבה של   .2  
לאחר הנחתה. יש להדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט 

כנדרש, לסתם את או "כבלי תקשורת" "כבלי חשמל"  ןסימוסימון פלסטי עם 
מתאימה ע"פ המפרט הכללי ר מצע מובא ולהדק עד להשגת צפיפות החפירה בחומ
 . פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית. הבין משרדי 

 
 

, תקשורת, מים, ביוב, גז )חשמלמפקח והרשויות המזמין, העל הקבלן לקבל אישור  .3  
ת קרקעית של צנרת ת תוואי אלוודפני הביצוע. על הקבלן להחפירה  ילתוואוכד'( 

מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן  עלהימנקיימת. האחריות 
ועליו בלבד. כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן 

 תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו. 
 
 

בכל היקיפה ולכל אורכה כמפורט בחתך  CLSMצנרת מתח גבוה תכוסה בהגנת  .4  
 שמל.בתכנית ח

 
 

 :מיפוי מערכות מוקדם לפני ביצוע חפירות .5  
 

לאורך תוואי חפירה הקבלן יבצע איתור תשתיות בתא שטח המוגדר  5.1   
מתוכננת וברוחב של שני מטר מכל צד או ע"פ הנחיית המפקח בשטח במהלך 

 .הביצוע וכפי שייצויין בתכניות הביצוע
 
 חברה מיומנת בתחוםת שירותי לצורך ביצוע המיפוי יזמין הקבלן א 5.2   
 
הצעת הקבלן תתאים לביצוע מיפוי בכל תא שטח נתון בהתאם להחלטות  5.3   

 שיתקבלו במהלך הביצוע . התשלום לפי שטח מיפוי בפועל.
 
 העבודה תכלול : 5.4   
 .האיתור באמצעות מערכות אלקטרו מגנטיות  ■    
 . " ורטובות" מכל סוג  יהיו "יבשותהתשתיות שיאותרו בתא השטח  ■    
או יתדות ע"ג השטח כולל \ובתחום הסימון יסומנו התשתיות בצבע  ■    

 עומק מתחת לפני הקרקע
 DWGכל התשתיות שיאותרו ימדדו ויועלו ע"ג מפת אוטוקאד בקובצי ■    
 כל תשתית תופרד בתוכנית אוטוקאד בשכבה נפרדת ■    
 מן ע"ג המפהויסו  ILבכל שוחות הביוב ימדד  ■    
גבול העבודה בו בוצע המיפוי יסומן ע"ג המפה בקו תוחם ברור כ "גבול   ■    

 עבודה לאיתור תשתיות תת קרקעיות"
 
.עם  DWG+PLT"קובץ דיגטלי בתוכנת אוטוקאד המכיל התיעוד יכלול  5.5   

 1:250בק"נמ של שלושה עותקים צבעוניים 
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 צינורות:  08.11.02 
 
 

. או מטיפוס SN32דרג  PVCמ,נ יהיו מטיפוס "כבד " \לחשמל מ"גת הצינורו .1  
 . SDR 16.2,  10פוליאתילן כפיף ורציף ,חיבורים בהלחמה , מסוג "פקסגול" דרג 

בקוטר או מטיפוס "כפיף  SN16דרג  PVCהצינורות לתקשורת יהיו מטיפוס "כבד "    
  10,דרג  13.5, י.ק.ע  HPDEחלק" פוליאתילן מוצלב –

 .HDPEקוברה "  \צנרת תאורה תבוצע משרשורי דו שכבתי מחוזק דוגמת "מגנום    
 .753עשוי פוליפרופילן ע"פ  תקן מ"מ  8ות יושחל חבל משיכה בקוטר בכל הצינור   
 858לצנרת י.ק.ע  ו/או ת"י  1531הצנרת תהיה מאושרת תקנים ישראליים :ת"י     

 . PVCלצנרת 
 
 

על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים –ל ידי פקקי איטום  קצות הצנרת יאטמו ע .2  
לחלל הצינור. שימוש בפקקים תקניים בלבד. לפני התקנת הפקקים יבצע הקבלן 

מ"מ  8בדיקת מנדריל ויתקין בכל הצינורות חבל משיכה מניילון שזור בקוטר 
ף ק"ג.  חבל המשיכה יהיה ברצף אחיד באורך עוד 1000המותאם לכח משיכה של 

 .ביחס לאורך הקנה במצב פריסה ישר 8%של 
 
 

ושלמים  ישרים רצופים םבקוויהצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים  .3  
 ללא חיבורים או מופות. 

 
 

מ"מ עם  8כל הצנרת שתונח תסופק עם חבל משיכה מניילון שזור :חבלי משיכה .4  
 ס"מ בקצוות. 20רזרבת קשירה 

 
 

קרקעית שבוצעה  ות הקבלן לסמן באופן בולט וברור את קצוות הצנרת התתבאחרי .5  
, עם מידות יסומן ע"י הקבלןובשטח  אקיימהסימון יהיה בר  .עבור חצית כבישים
 .שיכיןבתכניות העדות  ממבנים קיימים,

 
 

לקראת המסירה יכין הקבלן דוח מנדריל עבור כל קטע וקטע . הדוח יכלול רשימת  .6  
התאם לתכנית ותוצאות בדיקת הצנרת .בדיקת מנדריל תכלול העברת הקנים ב

משחולת בקוטר מתאים דרך כל הצינורות וסיום הבדיקה ע"י התקנת פקקים 
 הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. בקצוות הצנרת שנבדקה.

 
 

 :רי הנחיות לביצוע הנחת צנרתקעי .7  
 

 החפיר נקי מעצמים שונים. לפני הנחת צנרת יש לוודא  כי 7.1   
 

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות. 7.2   
 

 תאמות ללחץ נשיפה.וצנרת יעשו במופות תקניות בלבד המ יחיבור 7.3   
 

למנוע חדירת חול וגופים זרים , ע"מ קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום 7.4   
 לחלל הצינור.
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  אטמי צנרת .8  

ול וסתימת הצנרת, כדוגמת המצוין: ת תקניים למניעת כניסת חשימוש באטמי צנר
COMFIT – מ"מ )צבע "המוצץ" אדום(. תוצרת  50פקקי צנרת לקוטר שימוש ב
 פלסים.

JACKMOON -  אטמי צנרת תקניים. –יצרן אמריקאי 
פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת המושחל )מנדריל(, את 

 בנוכחות המפקח בשטח.
ס"מ מכל צד של  50 –אחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה, כ ל

 חיבור, עודף חבל זה יחובר לצידו הפנימי של האטם.
 
 

 שוחות מעבר: 08.11.03 
 

התאים ישמשו כתאי מעבר, תאי בקרה או תאי חיבור בהתאם למפורט בכתב  .1  
 הכמויות.

 
 25טון, במקומות אחרים בעומס של  40של תאים שבשטח הכביש יעמדו בעומס  .2  

 .טון
 אים ישאו אישור מכון התקנים הישראלי.כל סוגי  הת   

 
בסטנדרט בזק ויכללו פתחים בדפנות ,  2A\3A\5Aהתאים יהיו מתועשים דוגמת  .3  

ס"מ מרצפת התא . התאים יכללו פס  80גובה קצה תחתון של כניסת צנרת מינימום 
יאה של זיון התא , אמצעים לקשירת כבלים בהיקיף הפנימי הארקות מותקן ע"ג יצ

( , התאים יכללו מתלה לסולם נייד  Zשל התא ) פרופילים מחורצים או פרופילים 
 .מותקן בדופן התא ע"פ תכנית

וז מכוסה ס"מ וברצפתם יבוצע פתח ניק 20תאים יוצבו על שכבת חצץ בעובי ה   
 ברשת סבכת פלדה לדריכה.

 
ס"מ מתחת לפני הפיתוח הסופיים ומעליה יבוצע  50תאים תותקן בעומק תקרת ה .4  

 ."צוארון " עד לגובה הפיתוח הסופי
ו/או פני  באחריות הקבלן  להתאים את המכסה לפני המשטח העליון של המדרכה   

 הכביש.
 

 ".תקשורת" \תאים יהיו מכסים ייעודיים ממתכת, עם כיתוב מתאים "חשמל" ל .5  
צף התקנה בשטח גינון או אספלט יהיו עגולים ,מכסים להתקנה בשטח מרולמכסים    

 מלבניים מחולקים לשלושה חלקים  ויתאימו לסידור הריצוף.יהיו מרובעים או 
 

 מידות התאים בתכניות ובכתב הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות לאחר עיבוד. .6  
 

חתית התא במרכזו. כל תא יצוייד ומק התא יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתע .7  
 עמיד בפני שחיקה. PVCבנוסף בשלבי טיפוס מברזל מגולוון ומצופה 

 
 : אלקטרודת הארקהשוחות עבור  .8  

 
. בתוך השוחה יש ס"מ נטו 60בקוטר תהיה שוחת בטון לאלקטרודה השוחה    

 טר. מ 3מ"מ ואורך   19אלקטרודת ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת   להכניס את
הכל לפי הפרט  ,ס"מ חצץ 20השוחה תהיה בעלת מכסה בטון ותמולא בתחתיתה     

 . בתכניות



 
 

 חשמלמתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 253 

 
 

 : אחריות למבנים ומתקנים 08.11.04 
 
 

באיזור  תת קרקעיות ומבנים קיימים תשתיות הקבלן יהיה אחראי לשלמות ו .1  
 ה. שבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודחעל  ויתקן  העבודה,

 
 

קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו -מתקן תתשל עם גילוי  .2  
  .על אופן הטיפול

 
 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם  .3  
מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת 

 שירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. בכל ההוצאות הי
 
 

אם יגרום  המזמין יהיה רשאי לתקן נזקים באמצעות אחרים  ולחייב את הקבלן .4  
ו/או לא יתקן מייד את הנזק לשביעות רצון המפקח  לנזק מבלי להודיע עליו

 והמזמין .
 
 

פגיעה באנשים,  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או .5  
 באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.  וישאבמבנים, במתקנים ובתכולתם 

 
 
 

 : תאורת חוץ 08.11.05 
 
 

 .העבודה כוללת פירוק מתקני תאורה קיימים באזור החנייה ומסירתם למזמין .1  
 
 

 עבודות הפירוק של מתקני תאורה קיימים כוללים גם ע"י וע"ח הקבלן :בדיקה .2  
מקדימה לאיתור ליקויים ,סימון ותיעוד של המתקנים שיפורקו ,אחסון ושמירה על 

 הציוד עד להחזרתו לשימוש .
 
 

העבודה תבוצע בשלבים ותחולק לאזורים .שלבי הביצוע ע"פ הוראות המפקח ובכל  .3  
 שלב יסופק הציוד המיועד לשימוש עבור אותו שלב בלבד.

 
 

 יסודות לעמודי תאורה .4  
 

באחריות הקבלן לספק תכנית יסוד חתומה ע"י קונסטרוקטור המאשר את  4.1   
עמידת היסוד בתנאי השטח ובהתאם לעמוד המתוכנן . התכנית תסופק לכל 
סוגי היסודות . התכנית תוגש לאישור בשני עותקים למתכנן החשמל 

 ולמתכנן הקונסטרוקציה בפרויקט . אין לבצע לפני קבלת אישור.
 

יסוד בטון יחפר בור המתאים לגודל היסוד. היסודות יהיו מבטון יצוק  לכל 4.2   
לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו בהמשך. היציקה תבוצע  300-באתר ב

ס"מ.  5רק לאחר אישור המפקח. היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי 
 100לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצינורות המונחים בתעלות החפורות ויבלטו 

ס"מ מתחת  28ס"מ מפני היסוד. גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים 
ס"מ מעל פני הקרקע  20אספלט ו \בשטח המיועד לריצוף למפלס הסופי
 בשטח מגונן .
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מיקרון. בחלק  50-60ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  4בכל יסוד יש לעגון  4.3   
ס"מ. הברגים יחוברו ביניהם  18 העליון יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה

"מ. לכל בורג מ40X4בשתי מסגרות מרותכות ומקבילות של ברזל שטוח 
אומים ודיסקית מצופה באבץ כנ"ל. הארקת יסוד תעשה ע"י ברזל  3יותקנו 
ס"מ מעל  60-לה כיע"מ.  שירותך למסגרות המלבניות ומ40X4מגולוון
 היסוד. 

 
למרחק החורים של בסיס העמוד. מידות  מרחק בין ברגי היסוד בהתאם 4.4   

היסודות והברגים  יהיו לפחות ע"פ המפורט ב"טבלת היסודות לעמודי 
 תאורה" במפרט של חברת פ.ל.ה .

 
 .מעל היסודות תבוצע הגנה זמנית לתקופת הביצוע ועד להתקנת עמודים 4.5   
 100ר ההגנה תבוצע ע"י קשירה ואיטום הצנרת ,הנחת חוליית בטון בקוט    

 כלול במחיר העבודה. ס"מ מעל היסוד ומילוי חצץ.
 
 

 עמודי תאורה .5  
 

עשויים מפלדה מגולוונת עגול קוני או  מודרג יהיו לתאורת חוץ העמודים  5.1   
ע"פ תכנון ובגבהים משתנים. באחריות הקבלן להגיש חישובי קונסטרוקטור 

מטר לשנייה.  47ובדיקת מכון התקנים לעמידות העמוד ברוח מצויה של 
 812ת"י  –העמודים יסופקו ממפעל בפיקוח מכון התקנים לפי תקן ישראלי 

שיבוצעו בשלב החורים בבסיס העמוד יותאמו לברגי היסוד וישאו תו תקן. 
 יסודות. ביצוע ה

 
 לראש העמודעשויות מפלדה מגולוונת  בגוון העמוד ויתאימו הזרועות יהיו  5.2   

 ם. ע"פ מפרט יצרן העמודי
 

פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה מרותך. בפתח כיסוי או כל עמוד יכלול  5.3   
 N+A6ציוד יותקן  מגש ציוד עם  מהדקי מסילה עבור כל הכבלים ומאמ"ת  

10k A/C-  שבראש העמוד. בנפרד להגנה על כל פנס 
 

נים , תכנון יצרן לכל עמוד ע"פ דרישה ואישור מכון התקחיר העמוד כולל מ 5.4   
הכנה ספקה, הובלה, העמדה, בורג הארקה, מחיר העמוד כולל א

 מספור עמודים אומים, דסקיות,כיסוי  להתקנת מגש חיבורים, \דלת\פתח
 וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. 

 
 

 :הפעלה ראשונית וניסוי תאורה .6  
 

צאות בגמר בצוע מתקן התאורה יכוונו כל הפסים לזווית הנכונה עד לקבלת תו
אופטימליות למתקן התאורה שבוצע. הבדיקות  יעשו בשעות החשיכה בנוכחות 

 הפקוח המתכנן ונציג המזמין. 
 
בדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מכשיר פוטמטרי בדרגת רגישות טובה ה

שיסופק ע"י הקבלן לצורך הבדיקה. עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן כל הליקויים 
בלת תוצאות טובות. מחיר הבדיקה כלול במחיר העבודות והכיוונים הדרושים עד לק

 ולא ישולם בנפרד.
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 גופי תאורהנספח 
 

 



 
 

 נספח גופי תאורה –חשמל מתקני  – 08רק מבנה משרדים רש"ת / פ
 256 

 

 .:פס לינארי חלבי שקוע בתקרהפסי תאורה    .1

 

 חדרים לאורך חזיתות המבנה ,רציף באורך משתנה תכנית . –תאורה עיקרית במשרדים  .1.1

 תאורת מסדרונות באורך קבוע ע"פ רוחב מגשי תקרה.  .1.2

דרישות  צבע אור נצילות\הספק נורות

 מינימום

 הערות מידות )מ"מ(

LED 

module 

component 

משתנה ע"פ 

 : תכנית

35W ÷17W   

100Lum\W  

4000ºK  ÷

3000ºK 

50,000h  

L80\B20 

CRI>80   

URG<19 

RG=0 

 רוחב :

 ס"מ  8÷10 

 

אורך לפי 

 תכנית

 

כיסוי אופל 

 אקרילי 

 

חיבורים 

סמויים 

  במערכת רציפה

 "לירד שטייניץ"  – UNILED PROFIL – OPAL דגמים

HALLA -LINA LED –  "קשטן" 

 "ישראלוקס" – 227יהלום 

 "געש"  –טופז סטריפ 

    

יסופק התקן תלייה אורגינלי של יצרן המנורה עבור התקנה בתקרת גבס או התאמה להתקנה בכל סוגי 

 התקרות דוגמת:
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 כיסוי אופלי מלא או מחולק לשלושה פסים ס"מ  ,X6060ג.ת שקוע ריבועי במידות  .2

 תאורה במשרדים באזורים הפנימיים של המבנה  . .2.1

 תאורה עיקרית בחדרי ישיבות  .2.2

דרישות  צבע אור נצילות\הספק נורות

 מינימום

 הערות מידות )מ"מ(

LED 

module 

component 

40W ÷35W   

110Lum\W  

4000ºK  ÷

3000ºK 

50,000h  

L80\B20 

CRI>80   

URG<19 

RG=0 

60x60ס"מ 

 ס"מ 6עומק  

התאמה 

 T30לתקרות 

או לתקרות 

חצי -פיינליין 

 שקוע 

גוף עמוק 

 לצמצום בוהק .

 

חלוקה לחלונות  

או כיסוי חלק 

 מלא 

 "אור עד מהנדסים"  – MAXILIGHT BL LED דגמים

UNILED 1040 –  "לירד שטייניץ" 

 רחבים מוגנים )אישור פקע"ר(מתאים גם למ -"געש"   –  4650פנטאלד שקוע 
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 ס"מ , מודול לד שקוע בתוך הגוף . 20קוטר עד -  ג.ת עגול שקוע .3

 חדרים לאורך חזיתות המבנה  –  open spaceהשלמה בחדרי משרד גדולים וחללי  .3.1

 תאורת שירותים ומטבחונים בתוספת כיסוי מוגן מים  .3.2

דרישות  צבע אור נצילות\הספק נורות

 מינימום

 הערות מידות )מ"מ(

LED 

module 

component 

24W ÷18W   

85Lum\W  

4000ºK  ÷

3000ºK 

50,000h  

L70\B20 

CRI>80   

URG<19 

RG=0 

Ø=210mm 

 ≥עומק 

 ס"מ12

IP=40 

 למשרדים

 

IP=44 

לשירותים 

 ומטבחונים

 "אור עד מהנדסים"  – MAXILIGHT DOWNLED דגמים

PRETTUS – " ישראלוקס" 

 "געש"  –ברקן 
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 ספוט לעמעום -ג.ת שקוע מעוצב  .4

 השלמה בחדרי ישיבות למצב הקרנה :  .4.1

 הערות מידות )מ"מ( דרישות מינימום צבע אור נצילות\הספק נורות

LED 

 

13W ÷8W   

60Lum\W  

3000ºK 50,000h  

L70\B20 

CRI>80   

URG<19 

Ø=80mm 

 ≥עומק 

 ס"מ10

מתכוונן 

 ומתעמעם

 לירד"-"שטייניץ–  ESEM LED -ESEM 3.1 דגמים

                      
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 קרה ג.ת עגול אטום צמוד ת  .5

 חדרי מדרגות  ומרפסות מקורות .  .5.1

מידות  דרישות מינימום צבע אור נצילות\הספק נורות

 )מ"מ(

 הערות

LED 

 

18W 

100Lum\W  

4000ºK 50,000h  

L70\B20 

Ø=360mm 

 

 צמוד תקרה

 "ישראלוקס"  –גל מצולע גדול  דגמים

ECLIPSE –שטייניץ "-"לירד 
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 בחדר מנהל אגף דקורטיבי תלוי מעל שולחן עגול  .6

 הערות מידות )מ"מ( התקנה  צבע אור הספק נורות

LED 9W 3000ºK  63 תלויØ  ,H=80  

 שטייניץ " -"לירד– D-63-LED FAGERHULT  דגם מוצע

             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 תאורת מעבר מקורה ועל חזית מבנה .  –חוץ  .7

LED     .צילינדר אטום הארה דו כיוונית /חד כיוונית 

 הערות מידות )מ"מ( התקנה  צבע אור הספק נורות

LED 35W 3000÷4000ºK  צמודה

 לקיר

218 Ø   H=319 

 מקסימום

IP65 

 ה""רשתות תאור - -iRoll 65 wall-mounted IGUZZINI דגמים

TUBE  LED  - שטייניץ"-"לירד 

SIMES-SLOT – "ריג'נט ישראל" 
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 רמפת הנגשה .\שביל \שקוע קיר למדרגות -חוץ  .8

 הערות מידות )מ"מ( התקנה  צבע אור הספק נורות 

LED 1W 3000ºK 

  

 IP65אטום  95Ø שקוע  קיר

 

 "אור עד מהנדסים"  - ORLED JO2 דגם מוצע

DOT ROUND –   "לירד שטייניץ" 

       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

 ג.ת אטום על הקירות –חדרים טכניים וגג  טכני   .9

 הערות מידות )מ"מ( התקנה  צבע אור הספק נורות 

LED 40W  

 

4000ºK 

  

 אטום 125x20cm תקרה\קיר

IP65 

 "געש"  -סילייט פלוס לד   דגם מוצע

SUNLIGHT LED –  "אור עד מהנדסים" 
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 ג.ת אטום על הקירות –גג טכני   .10

 הערות מידות )מ"מ( התקנה  צבע אור הספק נורות 

LED 24W 

2,600LUM 

4000ºK 

  

צמודה 

 לקיר

  

 "געש"  -סטאר לד   דגם מוצע

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שקוע בתקרת בטון  –לובי אטריום מול מעליות  .11

 הערות מידות )מ"מ( התקנה  צבע אור הספק נורות 

LED W20 

2,000Lum 

 

4000ºK 

  

שקועה 

בתקרת 

 בטון

תיבת התקנה בתוך  

מקורית של -התקרה 

 יצרן הגוף

 יאיר דורם - BEGA 24 826 דגם מוצע
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 חשמל הלמפרט נספח א' 
 

 התעופה שדות ברשות חשמל מתקן לביצוע כללי מפרט
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 כללי .1
 

 ביותר המעודכנת במהדורתו 18 הכללי המפרט סעיפי להדגיש או\ו להשלים בא זה מפרט 

   העבודה. לביצוע המחיר הצעת הגשת למועד
 מתקני המבצע הקבלן מן המינימליות הדרישות את לקבוע היא רש"ת של הכלליים המפרטים כוונת 

 ברש"ת. חשמל
 יתר ושל הנ"ל הכלליים המפרטים דרישות של הכספיות המשמעויות את בחשבון להביא הקבלן על 

 הספציפית. העבודה של הכמויות כתב של השונים הסעיפים בתמחור החוזה מסמכי
 
 

 תוכן המפרט 1.1 
 

 ה הן:העבודות אליהן מתייחס מפרט ז  
 

 אספקה, התקנה ו/או השחלה וחיבור כבלים א.  
 

 אספקה והתקנת סולמות ומגשי כבלים ב.  
 

 אספקה והתקנה של תיבות, קופסאות ואבזרים ג.  
 

 אספקה והתקנת קונסטרוקציה מתכתית ד.  
 

     תאורה. גופי והתקנת אספקה ה.  
 
 

 מפרטים, חוקים, תקנות 1.2 
 

התאם למפרטים, חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה כל העבודות תבוצענה ב  
 האחרונה:

 
 המפרט המיוחד. א.  

 
 המפרט הכללי הזה. ב.  

 
( בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת 08המפרט הכללי למתקני חשמל )מפרט  ג.  

 .רתו האחרונהובמהד
 

 ותקנותיו. 1954 –חוק החשמל התשי"ד  ד.  
 

 התקנים הישראליים. ה.  
 

לוחות מיתוג ובקרה  – 372מפרטי מכון התקנים, כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ  ו.  
למתח נמוך, דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה במקומות 

 נגישים לאנשים לא מקצועיים, לוחות חלוקה.
 

 .DIN-ו IECהתקנים הבינלאומיים, כמו  ז.  
 

שות רשות שדות התעופה לבין דרישות המפרטים של סתירה בין דרי בכל מקרה ח.  
 האחרים, יקבעו דרישות הרשות.
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 תנאי האקלים 1.3 
 

 .70%ולחות יחסית עד  C +45טמפרטורה מקסימלית:  א.  

 .100%ולחות יחסית עד  C  -5טמפרטורה מינימלית:   
 

 התנאים להתקנה חיצונית: ב.  
 מ"מ לשעה. 60עוצמת הגשם המקסימלית:    
 ק"מ לשעה. 30עוצמת הרוחות: לפחות    

 
 

 הרמוניות 1.4 
 

הקבלן אחראי, חוזית, למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת מדרישות התקן, 
כן, הקבלן חייב לבדוק את רמת ההרמוניות לפני מסירת המתקן ואם יתברר שרמת -על

ל חשבונו, מסנני ההרמוניות עולה על המותר בהתאם לתקן, חייב הקבלן להתקין, ע
 הרמוניות.

 
 

 תח( בגל המHarmonic Distortionעיוות הרמוני ) 1.4.1
 

 טבלת הסטיות המותרות בעיוותי גל המתח  
 

 זוגיות-הרמוניות אי
 3שאינן כפולות של  

 זוגיות-הרמוניות אי
 3בכפולות של 

 הרמוניות
 זוגיות

 סדר
 ההרמוניות

n 

 מתח
 ההרמוניות

% 

 סדר
 ההרמוניות

n 

 מתח
 ההרמוניות

% 

 סדר
 ההרמוניות

n 

 מתח
 ההרמוניות

% 

5 
7 
11 
13 
17 
19 
23 
25 
25< 

6 
5 

3.5 
3 
2 

1.5 
1.5 

0.2+(12.5/n) 

3 
9 

15 
21 
21> 

5 
1.5 
0.3 
0.2 
0.2 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
12< 

2 
1 

0.5 
0.5 
0.5 
0.2 
0.2 

 
 :הרמוני כולל בגל המתח יש לחשב לפי הנוסחהעיוות  1.4.2

 

  THD 8% סטייה מותרת:  
 שעה 1 :95%פרק הזמן לקיום הסתברותי של   

 
 

 (Voltage Unbalanceאסימטריה של מתח תלת פזי ) .1.4.3
 

 מקור עיקרי: העמסה לא סימטרית.  
 שניות. 3000עד  3משך התופעה:   
 0UUB -ו 1UUBהערך הגדול בין  – UB U  : סטייה מותרת  

  UB U<  3%   שניות: 120 -לפרקי זמן קצרים מ  
 .UB U<  2%  שניות: 120 -לפרקי זמן ארוכים מ  
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  C. D.) –(Current Distortionעיוות הרמוני בגל הזרם  1.4.4
 

מפרט איכות אספקת החשמל קובע את טווח שינוי תכולת ההרמוניות בגל 
 המתח בנקודת החיבור המשותפת בין הרשת של חח"י ובין הצרכן 

 ] T.H.D.<8% ,H.d.m = f (n)   [(.C.C.P –)נ.ח.מ. 
 

ידי מתקני הצרכן. המגבלות המוטלות על הצרכן -יוות גל הזרם נקבע בעיקר עלע
פי כללי הרשת הארצית נועדו לאפשר לחח"י לספק לכל הצרכנים גל -בנידון, על

 מתח סינוסואידלי בעוותים הנקובים במפרט. 
 

 .נ.ח.מ. -רמה המותרת לגבי עיוות גל הזרם תלויה ביחס הקצר בה
 

( הוא היחס שבין זרם הקצר (.Short Circuit Ratio – S.C.Rחס הקצר  י
 שעלול להתפתח בהדקי הצרכן לבין זרם העומס הנומינלי.

     S.C.R.= Ik/Iload. 
 

בטבלה  כנקוב ,ככל שיחס הקצר גבוה יותר מותרת רמת עיוות זרם גבוהה יותר 
 :הבאה

 

 רמות עיוות גל הזרם 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערות    
 

מהנקוב  50%לצרכני מתח עליון רמת עיוות גל הזרם המותרת היא  .1   
 בטבלה.

 

לגבי גנרטורים פרטיים המחוברים לרשת חח"י מותרת רמת עיוותי גל שלא  .2 
 .5%תעלה על 

 

לגבי מכשירי חשמל ביתיים רמה מכסימלית מותרת של עיוותי גל הזרם,  .3 
 , נקובה בטבלה הבאה:IEC 555-2פי תקן -על

 
 

 
 
 

הרמוניה יחס 
 .S.C.Rהקצר 

39 1115 1721 2335 35<  עיוות הרמוני
 .T.C.Dכולל 

20> 4.0% 2.0% 1.5% 0.6% 0.3% 5% 

2050 7.0% 3.5% 2.5% 1.0% 0.5% 8% 

50100 10% 4.5% 4.0% 1.5% 0.7% 12% 

1001000 12% 5.5% 5.0% 2.0% 1.0% 15% 

1000< 15% 7.0% 6.0% 2.5% 1.4% 20% 

 זרם מכסימלי מותר )אמפר( nהרמוניה 

 אי זוגי

3 2.30 

5 1.14 

7 0.77 

9 0.40 

11 0.33 

13 0.21 

1539 (15/n)*0.15 

 זוגי

2 1.08 

4 0.43 

6 0.30 

840 (8/n)* 0.23 
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 שונות 1.5 
 

ם חת מפקח תדרוך בטיחותי ולא\לא יתחיל את עבודתו לפני שקיבל ממנהל הפרויקטקבלן 
 על הטפסים המתאימים המעידים על כך. 

 

מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה נוכח במקום העבודה כל זמן שמבצעים בו עבודות 
 חשמל. 

 ועל נוהלי העבודה. מנהל העבודה יהיה אחראי על שמירת כללי הבטיחות
 

כן יהיה הקבלן האחראי -על .עבודות קבלן החשמל מתבצעות במתקנים פעילים וחיוניים
ידי -בלעדי לתקינות כל המערכות הפעילות בסביבת עבודתו וכל פגיעה או נזק שייגרמו עלה

 ידו ועל חשבונו באופן מיידי ובהתאם להוראות המפקח.-הקבלן למתקנים הקיימים יתוקנו על
 

ידי הגורמים המוסמכים -יתוק או פירוק אבזר, מוליכיו ו/או כבלי מתקן חשמלי קיים יאושר עלנ
 י הביצוע.ברש"ת, לפנ

 

ל הקבלן לתאם ולסכם מראש עם הגורמים המוסמכים ברש"ת, את האמצעים בהם נדרש ע
מנת למנוע הפרעות, סיכונים בטיחותיים לעצמו או לאחרים או פגיעה בלתי -הקבלן לנקוט על

 מתוכננת במתקנים קיימים, בשעת ביצוע עבודות הקבלן. 
 ייקבע עם המפקח מטעם המזמין.תיאום זה יש לנהל בצורה מסודרת ובכתב, כפי ש

 
 
 
 
 בלים ומוליכיםכ .2
 
 

 כללי 2.1 
 

   SMOKE, FR3בעלי פליטת עשן נמוכה  וולט יהיו 1000ל כבלי ההזנה למתח של עד כ  
N2XH - HALOGEN FREE, LOW \ NA2XH. 

מן  3% -בלי הכוח יהיו בעלי חתך מזערי בשיעור כזה שלא יגרם מפל מתח גבוה מכ  
  ינלי בכל נקודה שהיא במערכת.המתח הנומ

 ממ"ר ומעלה יהיו בעלי מוליכים שזורים.  6כבלים בחתך של   
לא תותר התקנת כבלי כוח בעלי חתך סקטוריאלי אלא במקרים בהם צויין במפורש   

 שמותר להשתמש בכבלים כאלו.
-ראש-ידי כפפת-ממ"ר ומעלה ייאטם על 16מבניים, קצוות כל כבל בחתך -התקנות פניםב  

 . M3כבל מתכווץ מתוצרת רייקם, או אלסטימולד, או 
 
 

 מוליכים 2.2
 

 וולט. 1000או נאופרן למתח של עד   PVCכל המוליכים יהיו בעלי בידוד   
כל המוליכים השזורים המתחברים לציוד יצוידו בנעלי כבל. קצוות המוליכים השזורים,   

 המתחברים למהדקים, יצוידו בשרוולים מתאימים.
 



 
 

 נספח א': מפרט כללי לביצוע מתקן חשמל –חשמל מתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 270 

 
 סימון כבלים 2.3 

 
שלטי סנדביץ, בהתאם להנחיות  "ידיסקיות נירוסטה, או ע "יסימון הכבלים יבוצע ע  

 המפקח. 
על השלטים יוטבעו מספרי הכבלים בהתאם למספריהם בתוכניות. הדיסקיות יחוזקו   

 ידי אזיקונים )חבקים פלסטיים(.-לכבלים על
מטר  15בכל פניה ובמרחקים שאינם עולים על  הכבלים המונחים יסומנו בנקודות החיבור,  

 כבלים המושחלים יסומנו בכל שוחה.ה בין הסימונים.
שיושחלו  C.V.Pמוליכי כל כבלי הפיקוד יסומנו, בהתאם למפורט בתוכניות, ע"י שרווליות .  

 על כל מוליכי הכבלים.
 
 
 

 שמירה על שלמות הכבלים 2.4
 

ם במקומות בהם באים כבלים במגע עם קצוות על מנת להבטיח את שלמות מעטה הכבלי 
פחים או קצוות מתכתיים חדים, יש לצפות את המקומות הנ"ל בכיסויי גומי מתאימים לשם 

 יצירת הפרדה בין המתכת למעטה הכבלים.
 ולהוראות היצרן. 301/2.9, פרק 108דיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקן הישראלי ר 
הכבלים יבוצעו בתוך תיבות הסתעפות או תיבות חיבור.  כל החיבורים של המוליכים או 

 חיבורים אלו יבוצעו באמצאות מהדקים תקניים, המתאימים לחתך המוליכים.
בכניסת כבל, או מוליך, לתוך תיבה או לתוך אבזר חשמלי יש להגן עליו ע"י צינור שרשורי  

 מתאים ותותב אוטם )אנטיגרון(.
 
 
 

 SHOPDRAWINGSכבלים והגשת  התקנת כבלים על סולמות  2.5
 
על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנון השחלת הכבלים בתוך המבנה ולבצע חישוב   

מקום פנוי להשחלות  % 30העמסת הסולמות והרשתות מנקודת הראות של מקום שמור )
 עתידיות של כבלים(.

בלים סולם או רשת לכ לאחר תאום עם המפקח, על הקבלן להתקין,, במידת הצורך  
 שיאפשר עמידה בדרישה זו.

 
הכבלים שיותקנו על גבי סולמות יקושרו אליהם ע"י אזיקוני פלסטיק מתאימים )את מוליכי   

ממ"ר  4ממ"ר(. כבלים שחתך מוליכיו  1.5ההארקה מותר לקשור לסולמות במוליכים של 
 90ד כבלים יחד. קשירת הכבלים לסולמות תתבצע במרחקים של ע 3ופחות מותר לקשור 

 ס"מ בין נקודות הקשירה. 
 
אם הנחת הכבלים מתבצעת בשתי שכבות או יותר, יש לסיים את התקנת השכבה   

הראשונה וקשירתה לסולם לפני התקנת השכבה השניה. קשירת השכבה החדשה תתבצע 
 בהתאם לתנאים שתוארו למעלה וכך כל השכבות.
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 קרקעית של כבלים-התקנה תת 2.6

 

 כבלים לתוך התעלה הפתוחה באמצעות תילי משיכה. אסור לגרור   
 בזמן ההנחה יש להקפיד שלא ייפגע המעטה החיצוני של הכבל.   
 הכבל ולאחר קבלת אישור המפקח. ניחו את יבטרם החפיר יהיה מוכן ומושלם במידותיו הסופיות   
 הכבל בחפיר.לאחר שהונח  –בכלי מכני או בעבודת ידיים  –אין לבצע שום עבודת חפירה   
יד השני בהתאם לחתך האופייני. -כבלים המונחים בתחתית תעלה חפורה יסודרו האחד על  

 בתוכניות יצוינו מרחקי ההתקרבות המינימליים המותרים שבין המערכות השונות.
 כל חיבור בין כבלים, מקום החיבור ואופן ביצועו, טעון אישור מראש של המפקח.  
לאפשר התקנה  "מין תיבת חיבורים או הסתעפות תורחב התעלה, עבמקומות בהם יש להתק  

מתאימה של התיבה כדי שלא תלחץ על יתר הכבלים המונחים באותה התעלה. תיבת 
ההסתעפות תונח בגובה שונה ממסלול הכבלים כדי שהכבל המסתעף יוכל לעבור מעל או 

כבל על כבל. תיבות מתחת למסלול הכבלים במרחק המבטיח שלא תהיינה השפעות לחץ של 
החיבורים או ההסתעפות המיועדות להנחה ישירה בקרקע תהיינה רק מטיפוס המיוצר במיוחד 

 המפקח לפני הכיסוי בעפר. "ילשם כך בהתאם לסוג הכבל. התיבות המותקנות ייבדקו ע
שכבת המגן תהיה מחומר מסוג אחד. מותר להגן על מכלול כבלים המונחים בתעלה משותפת   

 -י כיסויים בלוחות בטון או בחומר מתאים אחר. במקרה זה יהיה רוחב כל לוח גדול ביד-על
מטר מהכבל הקיצוני. מותר להשתמש  0.10מטר מרוחב מכלול הכבלים, ויבלוט  0.20

במרצפות מדרכה או ברכיבי בטון אחרים המתאימים להגנה על כבלים בודדים. במקרים אלו 
רכה או לרכיב בנוי אלא בשטח פנוי כדי לאפשר גישה אסור להטמין את התיבות מתחת למד

 אליהם בלי לנגוע ברכיבים בנויים.
 את מקומות ההתקנה של תיבות החיבורים יש לסמן באופן ברור ובאמצעים ברי קיימא.  
 
 

 השחלת כבלים לתוך צינורות המותקנים בקרקע 2.7
 

,וזאת לאחר   "י המפקחשחלת כבלים בצינורות תתבצע בשיטה שתאושר מראש ובכתב עה  
 לביצוע העבודה.  SHOPDRAWINGSהגשת 

מנת -ידי שרוול משיכה מיוחד למטרה זו על-החיבור בין תיל המשיכה לכבל צריך להתבצע על  
 למנוע פגיעה במעטה החיצוני של הכבל בשעת המשיכה.

מקרה אין ידי יצרן הכבלים ובכל -אין למשוך כבלים בכוחות העולים על אלו המוכתבים על  
 להפעיל על הכבלים כוחות משיכה העלולים לגרום נזק למעטה החיצוני שלהם.

מעבר הכבלים בשוחות הביקורת יתבצע לאורך קירות השוחה על מנת לשמור על גמישות   
 הכבל וגישה נוחה אליהם.

לאחר ההשחלה יחוזק הכבל אל דפנות השוחה, תוך השארת קטע רזרבי לצורך גמישות   
 ובהתאם להנחיות המפקח.התפעול 

שיחרור הכבל מן התוף צריך להתבצע, לאחר התקנת התוף על גבי תמיכות מתאימות שיתמכו   
במוט ברזל שיעבור במרכז התוף, ע"י משיכת קטע כבל בעל אורך שנקבע מראש, תוך כדי 

 סיבוב התוף.
ה כפוף או ימצא בו כל קטע של הכבל אשר יכיל פגם כלשהו בבידוד, במעטה החיצוני שלו, יהי  

 פגם אחר ייפסל ויוחלף על חשבון הקבלן.
מספר הפועלים שיועסקו בהשחלת כבל דרך מספר שוחות ביקורת יהיה כמספר שוחות   

הביקורת ועוד שני פועלים לפחות, בכל קצה של הכבל. התיאום בין הפועלים לשם ביצוע 
 ההשחלה יהיה באמצעות טלפונים או מכשירי קשר מתאימים.

 בכל קצה של כל כבל יש להשאיר לולאה בעלת אורך שתאפשר חיבור נוח לציוד.  
בין תוף הכבל לשוחה הראשונה יש להתקין גלילי הנחייה על מנת למנוע את גרירת הכבל על   

 האדמה.
אם נדרשים כלים מכניים לשם הרמת הכבל יש להגן על הכבל מפני גרימת נזק למעטה   

 רים רכים שיפרידו בין הכלי המכני לכבל.החיצוני ע"י שימוש בחומ
 לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך הצינור.  
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 (חיבור קטעי כבלי חשמל )מופות 2.8
 
שווה חיבור בין שני קטעי כבל יתבצע ע"י מחבר )מופה( מסוג המחבר של רייקם או   

 .תכונות
 אישור בכתב מן המפקח. המחברים יירכשו ע"י הקבלן רק לאחר קבלת  
החיבור בין כבלים חדשים לכבלים קיימים יבוצע בו זמנית בשני קצוות כל כבל חדש. אין   

לבצע חיבור כבל נוסף באותו תוואי בעת בצוע החיבור. מותר להתחיל בחיבור קטע כבל 
חדש בתוואי הכבל הראשון רק לאחר הפעלה מבצעית של הכבל הראשון או לאחר בדיקה 

 ית של החיבור.חשמל
 
 

 בדיקת בידוד ורציפות הכבל 2.9
 
על הקבלן לבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך של כל כבל בנוכחותו של המפקח.   

 בדיקות אלו יש לבצע באמצעות "מגר"  ו"גשר" בזמנים הבאים:
 

 לפני ההנחה א.  
 מיד לאחר ההנחה ב.  
 לפני החיבור למערכת החשמל ג.  
י ל שלוש הבדיקות, כולל הנתונים המיספריים של בדיקות אלו יישמרו בשנדו"ח ש ד.  

 עותקים  אשר יהוו חלק בלתי נפרד מן הדו"ח הסופי.
 

 כבלי מתח גבוה ייבדקו בהתאם להוראות יצרן הכבלים.   
ידי -או על 50kV ACידי מתח של -על kV 18/30אם אין הוראות יצרן ייבדקו כבלים של 

וולט  500ידי "מגר" של -וולט ייבדקו על 1000כבלים למתח של  .100kV DCמתח של 
 וולט. 100ידי "מגר" של -וכבלי פיקוד על

 
 

 חסימת מעברי כלים 2.10
 
חסימת מעברי כבלים לשם מניעת התפשטות אש ועשן בין חלל אחד לחלל אחר תתבצע   

קוב ובעובי ק"ג/ 150העשויים צמר סלעים בצפיפות  KBS, באמצעות לוחות KBSבשיטת 
משני צידיהם. שיטת חסימת המעברים   (flammastik)ס"מ, מצופים בפלמסטיק  5של 

תאפשר הוספה וגריעה קלה של כבלים במעבר חסום, תהיה מבודדת תרמית וחשמלית 
 ולא תשנה את תכונות התווך במגע עם מים וכימיקלים אופייניים.

 

בהתאם לאישור התקן הישראלי מס'  בלבד, 4בשעת שריפה יפלטו גזים בדרגת רעילות   
 דקות ויותר: 90. חסימות האש דורגו בהתאם לאחד ממבדקי התקן שלהלן, למשך 755

 UL 1479 התקן האמריקאי  
 DIN 4102 התקן הגרמני  
 BS 476 התקן הבריטי  

 

 ידי חברה מוסמכת, בעלת ניסיון מוכח בתחום זה.-החסימות יתבצעו על  
 ישולם לקבלן בהתאם לפירוט בכתב הכמויות. תמורת חומרי האטימה  
 
 

 התקנת תיבות חיבורים בתעלות כבלים בנויות 2.11
 
 התקנת תיבת חיבורים בתעלה תבוצע בצורה המבטיחה את התנאי הנוסף הבא:  

הגישה לתיבה לשם ביצוע תיקונים ותוספות תהיה נוחה, בלי צורך לפתוח יותר משלושה 
 מכסים של התעלה.
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 ות ומגשי כבלים מתכתייםסולמ .3
 

סולמות כבלים מותר להתקין באולמות סגורים או במקומות מוגנים מפני זיהום כבד או מקרני  
השמש. הם צריכים להיות בנויים מפרופילים מתכתיים מרותכים זה לזה, ובעלי מרחקים בין 

 ס"מ.  40 -השלבים לא גדולים מ
 

 ונות. מגשי כבלים יהיו בנויים כתעלות פח מגולו 
 ס"מ.  -6ציפויו באבץ, וגובה הקירות האנכיים לא קטן ממ"מ לפני  1.5 –מ  עובי הפחים לא יקטן 
 כל המגשים יותקנו ויחוזקו לקונסטרוקציה מתכתית מגולוונת באמצעות חיזוקים מגולוונים. 
מגשי כבלים המותקנים האחד מעל לשני צריכים להיות מופרדים זה מזה במרחקים יחסיים  

 ס"מ. 30ובמרחק מזערי של  1:2רוחבם ביחס של ל
 

 יש לספק מכסים מתאימים למגשים העליונים ולמגשים גלויים לקרני השמש. 
 

מגשי הכבלים צריכים להיות חלק ממערכת מודולרית הכוללת את כל האבזרים הדרושים למעבר  
 ממגש למגש.

 
הארקה לאורך כל המגשים בנפרד כל מערכת המגשים צריכה להיות מוארקת. יש להתקין מוליך  

מן הכבלים המונחים על גבי המגשים ולחבר כל מגש אל המוליך. ביצוע החיבור למגש יהיה 
 באמצעות מהדק "קנדי" תוך הקפדה על אי ניתוק המוליך.

 
 הארקת מערכת המגשים תהיה מסומנת בשילוט ירוק/צהוב תקני "זהירות הארקה, לא לפרק". 

 
המגשים יחוברו לתקרה ולקירות רק בצידם האחד של המגשים על מנת מערכות הנשיאה של  

 לאפשר את הנחת הכבלים על המגשים ללא צורך בהשחלה.
 

כל האבזרים הנלווים למגשים כגון מחברים, זוויות וכדומה יבוצעו מאותם החומרים מהם בנויים  
 המגשים ויהיו בעלי גמר זהים.

 
 מטר זה מזה. 1במרחקים שאינם עולים על התמיכות שיישאו את המגשים יותקנו  
לשם חישוב כושר ההעמסה המותר על המגש, בקטע מסוים, יש לחשב לפי משקלם הכולל של  

 ק"ג באותו קטע. 100מטר ועוד  1הכבלים לאורך 
 

כל סולמות הכבלים, המגשים, מערכות הנשיאה והחיבור של הסולמות והמגשים, וכל מרכיבי  
ם להיות מצופים באבץ חם. כל הברגים, האומים והטבעות לאומים אלו המתקן האחרים חייבי

או תמיכה \חייבים להיות מצופים בקדמיום או  באבץ בתהליך אלקטרוליטי. כל מערכות הנשיאה ו
או לחות גבוהה חייבים להיות \לכבלים שיותקנו באזורים בהם קיימים תנאי סביבה קורוזיביים  ו

 ת לסביבה הקורוזיבית.מוגנים בהגנה נוספת, מיוחד
 

בסביבה קורוזיבית במיוחד, או על פי דרישת המזמין, ניתן להתקין סולמות ומגשי כבלים מפלדת  
 חלד.-אל

 
מטר,  2מ"מ, כל  40/80גבי הסולמות ובתעלות הכבלים יותקנו שלטי סנדביץ חרוטים במידות -על 

 ובהם תרשם מהות שימוש התעלה ורשימת הכבלים המותקנים בה.
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 תיבות, קופסאות ואביזרים .4
 

  
 כללי 4.1 
 במקום בו מותקנים מספר אבזרים יחד, יש להתקינם צמודים זה לזה בקו אופקי.  
ס"מ  15מפסקי הזרם ובתי התקע הסמוכים למשקופי דלתות או חלונות יותקנו במרחק של   

 מהמשקוף אלא אם סומן אחרת.
 

אות מעבר וכדומה יהיו מותאמים לסוג הצינור תיבות הסתעפות ותיבות חיבור, קופס 4.2 
 שבשימוש ולתנאי המקום בו הם מותקנים, הכל בהתאם לבחירת המתכנן ו/או המפקח.

 
תקע לחשמל, -אבזרים להתקנה תחת הטיח )תה"ט( המיועדות להתקנת בתי-קופסאות 4.3 

אבזר טלפון ומערכות מתח נמוך מאוד יהיו בעלי מסגרת פלסטית, אשר עליה יותקן ה
 ברגים המהדקים את מסגרת האבזר אל הקופסה. 2ידי -ויחובר אל הקופסה על

 
קופסאות ריכוז והסתעפות יכילו מהדקי שורה נשלפים מותאמים להרכבה על מסילה,  4.4 

פאזה, אפס והארקה. שורת  -ממ"ר לפחות ובצבעים מתאימים ל 4ולמוליך בחתך של 
 כגון: מעצורים, מגשרים, סופיות, שלטים וכו'.המהדקים תכלול את כל האבזרים הנלווים 

 
יש להימנע ככל האפשר מהכנסת תיבות בתקרה. רצוי לנצל את תיבות החיבורים  4.5 

 המותקנות מתחת לאבזרי התאורה.
יבה בתקרה כפולה תותקן באופן המאפשר גישה נוחה אליה. לוח החיפוי המכסה את ת  

 באופן שאפשר יהיה לזהותו על נקלה.התיבה יהיה נוח לפירוק. לוח זה יסומן 
קופסה המכילה אבזר חשמלי של מעגל סופי תאפשר את הכנסת האבזר ללא צורך   

בהפעלת לחץ עליו העלול לגרום לו נזק. ממדי הקופסאות  יהיו כאלו שיאפשרו טיפול נוח 
 באבזרים המותקנים בהם.

 
 מ"מ לפחות. 70ר יהיה קוטר או אורך הצלע של קופסת מעבר ו/או קופסת חיבו 4.6 

 
 
 

 שלטים .5
 
 

בכל תיבות ההסתעפות, בתיבות החיבור, קופסאות המעבר, או אבזרי חשמל סופיים   5.1 
יותקנו שלטים פלסטיים, מסוג "סנדביץ", ובהם יצויינו מספרי המעגלים הרשומים 

 מ"מ לפחות. 5בתוכניות. גובה הספרות יהיה 
 

תקע, מפסקי זרם למעגלי תאורה, מנתקי ביטחון וכדומה -בתיבכל האבזרים סופיים, כגון:  5.2 
יותקנו שלטים פלסטיים ו/או סרטים פלסטיים מודפסים וממוספרים בהתאם למספרי 
המעגלים הרשומים בתוכניות ושם לוח החשמל או מספרו, המזין את אותם האבזרים. 

 מ"מ לפחות. 5גובה הספרות יהיה 
 

ני זרם יתר או קצר הניתנים לכוון יצויין הזרם   הנומינלי ו/או סמוך לכל אבזרי ההגנה בפב 5.3 
 הערך של כוונון ההגנות.

 
 בסמוך לכל ממסר השהיית זמן, יסומן זמן ההשהיה  המכוון. 5.4 
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 עבודות ברזל, צביעה והגנה בפני שיתוך )קורוזיה( .6
 
 

כות וכדומה, יעברו ניקוי כל חלקי הברזל: מגשים ותעלות כבלים, סולמות, קונסטרוקציות, תמי
 וגילוון.

נת כל הברגים, האומים, השלות, אבזרי ההידוק והחיבור יגורזו בגריז גרפיט לפני ההידוק, על מ
 לאפשר את פתיחתם כעבור זמן. כל החורים שאינם בשימוש יסתמו במסתמים מתאימים. 

"י טבילה בתוך אמבט אבץ ל חלקי הברזל, ללא יוצא מן הכלל, יהיו מגולוונים. הציפוי יתבצע עכ
. כל הריתוכים, העיבודים וההשחזות אשר יבוצעו באתר בעת ביצוע 97%מותך שטיהורו לפחות 

 העבודות יתוקנו ע"י צבע לגילוון קר מסוג "צינקוט". הצבע יסופק ע"י הקבלן.
לא  מקרה של צורך בביצוע ריתוכים בפריטי ציוד מגולוונים יש להבטיח שאחוז הריתוכים בציודב

מסך כל הריתוכים. לאחר ביצוע הריתוך יש לנקות את המקום היטב ולכסותו בגילוון  5%יעלה על 
יהיה על הקבלן לבצע  5% -קר בהתאם להנחיות המפקח. אם יתברר שאחוז הריתוכים גבוה מ

 גילוון חוזר באמבט חם, על חשבונו.
 
 
 

 תאורה .7
 
 

 מפרט הטכני של הפרויקט נורות ודגשים נוספים ראה ב ציוד תאורה, 7.1 
 
 

 מנורות )גופי תאורה( א.  
    
כל גופי התאורה שיותרו לשימוש ברש"ת ישאו תו תקן בינלאומי מוכר ו/או תו  .1   

 תקן ישראלי.
 

כל המנורות תהיינה בעלות עובי המתכת/החומר הפלסטי הנדרש כך שכל  .2   
יקום בתנאי שינוע, המנורות תהיינה קשיחות, יציבות ותתנגדנה לכפוף וע

 התקנה ותחזוקה רגילים.
 

כל החלקים היצוקים, כולל יציקות לחץ, יהיו באיכות אחידה, נטולי חירורי  .3   
נשיפה, נקבים, פגמי כווץ, סדקים או פגמים אחרים הפוגעים בחוזק ובמראה או 

 המעידים על איכות ירודה של המתכת, הסגסוגת או החומר הפלסטי.
 

בעלי כיפופים מדוייקים  קים מפח יהיו נטולי סימני עיבוד וקימוטים, ויהיוכל החל .4   
ככל שמאשר רדיוס כפוף של עובי הפח הנדרש. הצטלבויות וחיבורים יהיו 
מדוייקים ובעלי חוזק וקשיחות המונעים כל עיוות אחר ההרכבה. כל המנורות 

 ויים. נטולות דליפות אור. לא יהיו קצוות ושפתיים חדים גל היינהת
 מישורי פח לא יתכופפו כתוצאה מפעולה שוטפת בתנאי פעילות צפויים.    

 

קימוטים כתוצאה  רפלקטורים יהיו נטולי סימני לחצנות בסחרור, קמטים או .5   
מסמרור או טכניקות חיבור אחרות. שום אמצעי סמרור או חיבור לא יהיו גלויים 

 לעין אחרי ההתקנה.
 

רשים שינויים במקורות האור ביחס למוצר המדף הקטלוגי, במקומות בהם נד .6   
המנורות תשוננה כנדרש עם בתי נורה ממוקמים כך שתיווצר הפוטומטריה  
הנדרשת. יסופק אישור בכתב של יצרן המנורה לשינוי וכן בדיקה פוטומטרית 

 חדשה  עם הנורה והציוד החדשים.
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ינם חשופים ישירות למים תהיינה מנורות המיועדות לתאורת חוץ באזורים שא .7   
לפחות. מנורות המיועדות לאזורים חשופים לפגיעת מים ישירה  x IP 4בעלות 

 לפחות.  x IP 5תהיינה בעלות 
  x IP 7מנורות העלולות להיות מכוסות במים חלק מהזמן  תהיינה בעלות     

 .x IP 8תהיינה בעלות  מימיות-לפחות. מנורות המיועדות להיות תת
 

חלד בכל חלק -מימיות תהיינה עשויות מפלדת אל-מנורות המיועדות להיות תת .8   
ואביזר העלולים לבוא במגע עם המים בצורה שוטפת או בעת טיפול תחזוקתי, 

 פרט לעדשה.
 

חלד. לא יתקבלו אביזרים -כל האביזרים למנורות לתאורת חוץ מפלדת אל .9   
 מגולוונים.

 

אורת חוץ מגומי סיליקון. יאושרו גם אטמי לבד למנורות אטמים למנורות לת .10   
 לפחות. x IP 5 -בעלות פתח הארה אופקי כלפי מטה בלבד ובעלות אישור ל

 

 לא תהייה כל מדבקה על משטח הגלוי  לעין. .11   
 

 מנורות מתכוונות תצויידנה באמצעי סימון וקיבוע זווית הכיוון.  .12   
רי תכלנה אמצעי נעילה להבטיח שכיוון האור ופיזורו לא מנורות עם פיזור אסימט    

 ישתנו בעת פעולת תחזוקה והחלפת נורות.
 נורות מכוונות ישולטו בנתוני הכיוון האופטימליים.מ    

 

 הברגה: פליז מצופה ניקל, עם לובריקציה של סיליקון. .13   
 

אם עם האדריכל או גימור מסגרות מנורות שקועות או חצי שקועות בתקרה יתו .14   
 מעצב הפנים האחראי לגימור של התקרה. 

מסגרות וטבעות תהיינה עשויות חטיבה אחת מולחמות כך שיהיה להם די חוזק     
 לנשיאת משקל הגוף.

 

חובה לדאוג לאוורור עבור נורות ומשנקים, בתי משנקים יהיו תמיד מחומר  .15   
 מתכתי מגולבן, ולא מפלסטיק.

 
 

 התקנה ב.  
 

 תמיכות: .1   
 

 נורות בודדות:מ ■    
 יש להתקין את המנורות אל אלמנטים קונסטרוקטיביים, בריחוק מצנרת או    

 עלות ובהתחשב בשיקולים בטיחותיים ותחזוקתיים.ת
      

 נורות פלואורניות שקועות:מ ■     
 עם ברגים או רגליים אשר ניתן לאזנם מתוך המנורה.      

 

 ליבון ופריקה בלחץ גבוה: נורותמ ■     
 עם אלמנטים קונסטרוקטיביים אשר ניתן לאזנם מתוך המנורה.      

 

 נורות תלויות:מ ■     
 מחוברות אל שלדת התקרה. מתאזנות אוטומטית.      

 

נורות לתאורת חוץ תאטמנה במקום חיבורם )קיר, תקרה, יסוד וכו'( בג'ל מ ■     
 סיליקון שקוף.
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 ות:מנור .2    
 

 תאום: ■     
 יש להתייחס אל תוכניות התקרה הרלוונטיות לכל אזור.      
ש להתייחס אל הפריסות והחזיתות הרלונטיות לכל אזור לתאום מיקום כל י      

 מנורת קיר.
יש להתייחס אל התוכניות הרלוונטיות )קונסטרוקציה, מערכות אחרות( לכל       

 שקועות ברצפה/קרקע/קירות ומחיצות.אזור לתאום מיקום כל המנורות ה
שורות וטורים של מנורות מיושרים על קו אחד אלא אם מצויין מפורשות       

בכתב או במידה בתוכניות התאורה. סגירות של מנורות זהות צריכות 
 להפתח לאותו כיוון. נורות מותקנות באותו כיוון.

 
 כללי: ■     
ת, אמצעי חיבור, חיווט נורות ואביזרים ש לספק את כל המנורות, תמיכוי      

 ידי המתכנן ורש"ת. -הנדרשים עפ"י המפרט או חלופות מאושרות על 
יש לוודא התקנה כך שהמנורות תהיינה נטולות סימני אצבעות, שריטות       

 פגמים וקימוטים כלשהם.
על ספק המנורות לתת תמיכה מלאה לקבלן ההתקנה לצורך התקנת       

 וכיוונן.המנורות 
ידי קבלן ההתקנה -כל המנורות המתכונות תכוונה, תמוקדנה ותינעלנה על      

 בהנחיית המתכנן. עם סיום הכיוון, כל אמצעי הנעילה יהודקו היטב.
 כל הכיוונים יבוצעו בשעת חשיכה.      
רפלקטורים ופרטי גימור של כל המנורות השקועות לא יותקנו עד לגמר       

וניקיון כללי אלא אם צויין אחרת. הם יטופלו בצורה שתמנע סיוד/צביעה 
 שריטות והשארת סימני אצבעות.

 לכל הרפלקטורים תהיה אחריות נגד שנויי צבע של שנתיים לפחות.      
ידי וע"ח היצרן כולל עלות -פלקטורים ששינו צבעם מוקדם יותר יוחלפו עלר      

 עבודת ההחלפה.
 ות כל אי דיוקים ספרתיים וכרומטיים.עדשות תהיינה נטול      
מכסי זכוכית יותאמו לדרישות התכנוניות ויהיו בעלי הגנה תרמית ופיזית       

 בכל מקום נדרש.
פילטרים צבעוניים יסופקו בכל מקום נדרש. תהיה להם אחריות מפני שינוי       

 צבע/דהייה במשך שנתיים, ובעלי הגנה תרמית.
למנורות שקועות יש להכין מסגרות להתקנה בזמן ביצוע  תקרות גבס רטוב:      

 התקרה. תחתית המסגרת מפולשת עם מפלס התקרה הגמורה.
לא תאושרנה דליפות אור בין גמורי מנורות שקועות  וחצי שקועות לבין       

 התקרה.
 יש לדאוג לניקוז למנורות לתאורת חוץ השקועות בקרקע.      
חוץ יכללו נשם למניעת התעבות בתוך הסוללה כל המנורות לתאורת       

 האופטית של המנורה.
בכל מקרה שהקבלן יבקש לאשר דגמים ויצרנים של ג"ת אחרים מאלו       

שהוגדרו במפרט המתכנן ושעל פיהם בוצעו חישובי התאורה של המתכנן, 
יהיה עליו להציג חישובי תאורה מפורטים המצביעים על התאמת הצעתו 

 כנון.לדרישות הת
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 מינימליות ממתקן התאורה דרישות 7.2 

 
 

 רמות הארה: א.  
 

ככלל רמות ההארה בכל אתר תהיינה בהתאם לתקן הישראלי )רלוונטי(  ■   
ו/או לפי דרישת רש"ת  I.E.Sובהעדר שכזה, תהיינה לפחות בהתאם להמלצות 

 )הגבוה מבניהם(.
 

שומת לב לגיל הצפוי של מבצעי בחישוב רמות התאורה כמוגדר לעיל יש לתת ת ■   
הפעילויות, לדרישה/ות לדיוק ומהירות בפעילויות ולהחזרים של משטחי הרקע 

 המיידיים והרחוקים של הפעילויות המתוכננות.
 

כל חישובי רמות ההארה תעשינה תוך לקיחה בחשבון של מקדם הפסדי  ■   
יישנות מקורות האור בשל התיישנות, של מקדם הפסדי המנורה בשל הת

החומרים האופטיים והצטברות אבק ולכלוך, של מקדם הפסדי החלל בשל 
הצטברות לכלוך ואבק של הגימורים ושל מועדי תחזוקה משוערים )נקיון משטחי 

 החלל, נקיון המנורות והחלפת נורות(.
 

ידי מערכת טלוויזיה, יש לבצע חישובי -בכל חלל שצריך להיות מבוקר/מצולם על ■   
ה אנכיות לבדיקת התאמה לקליטה טלוויזיונית עפ"י נתוני יצרני רמות האר
 המצלמות.

 
 

 
 אחידות הארה: ב.  

 
יש לוודא שבכל חלל בו מתבצעת פעילות ראייתית מתמשכת ע"י אותם  ■   

)מבלי  EMIN\EAVG 1.5 :1 -העובדים, אחידות ההארה האופקית לא תרד מ 
בפריפריה של החללים(. על  ס"מ 25להביא בחשבון רמות הארה ברצועה של 

מנת להשיג זאת, יש לוודא שהחזרי המשטחים בחללים השונים לא יחרגו 
 מהנתונים הבאים )להוציא חריגות מאושרות(:

 65% - 95%  תקרה  -   
 40% - 70%  קירות -   
 0% - 60%  רצפה -   
 10% - 60%  ריהוט  -   
 10% - 60% ציוד משרדי -   

 
 

 .IESספציפיים, יש לוודא אחידות הארה מינימלית לפי המלצות לגבי חללים  ■ 
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 איזון בהיקויות: ג. 

 
יש לוודא שבחללים בהם מתבצעת פעילות ראייתית מוגדרת מתמשכת, היחס  ■  

בין בהיקות משטחי הרקע המידיים לפעילויות המתבצעות לבין מישור הפעילות  
 .3:  1עצמה לא יעלה על 

 
שבחללים בהם מתבצעת פעילות ראייתית מוגדרת מתמשכת, היחס בין יש לוודא  ■  

 .5: 1בהיקות משטחי הרקע רחוקים לבין מישור הפעילות עצמה לא תעלה על 
 
 

 צבע אור: ד. 
 

טמפרטורת האור תקבע תוך שיקול יצירת האוירה הרצויה בכל חלל, אולם תוך  ■  
פנים.)התאמת צבעי האור עם אדריכל ה התחשבות בגימורים המתוכננים ובתאום

 לפיגמנטים של גימורים(. 
 

קביעת טמפרטורת האור לנורות תיקח בחשבון גם שיקולי תחזוקה כך שימנע, עד  ■  
 כמה שאפשר, ששתי נורות זהות מבחינת סוגן, מבנן, והספקן, תהיינה בעלות

 טמפרטורת אור שונה.
 

 ת ע"י רש"ת יהיו כדלקמן:בהעדר הוראות מפורשות אחרות, טמפ' האור המועדפו ■  
 מעלות קלווין 4000    -משרדים    
 מעלות קלווין 4000  -פרוזדורים, לובי   
 מעלות קלווין 5000 -חדרי אוכל ומטבחים   
 מעלות קלווין 5000   -מחסנים   
 מעלות קלווין 5000   -חדרי מכונות   

 

 
 מסירת צבע: ה. 

 
ידי אנשים דרך קבע, אין לעשות שימוש -בכל חלל מתוכנן להיות מאוכלס על ■  

 .Ra80 -בנורות בעלות מסירת צבע נמוכה מ
 
 

 נוחות ראייתית: ו. 
 

יש לוודא שבחירת המנורות, הנורות, מיקום המנורות ביחס למשטחי העבודה  ■  
המתוכננים, בהתחשב בסוג הפעילות הראייתית ובמשטחי החללים, לא יגרום 

 לסינוור ישיר או מוחזר.
 

 יש לוודא שמישורים אנכיים של החללים יקבלו הארה. ■  
 

 להוציא מקרים חריגים מאושרים, יש למנוע תחושה של תקרה חשוכה. ■  
 
 

  %81ככלל, הנצילות האורית של כל גופי התאורה בשימוש  ברש"ת   לא תפחת מ  ז. 
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 הערות לביצוע מתקן חשמל, טלפון ומערכות מתח נמוך מאוד .8
 
 

מתקני החשמל, טלפון ומערכות מתח נמוך מאוד יבוצעו כולם בהתקנה סמויה אלא  8.1 
 אם צויין אחרת במסמכי החוזה.

 
יש להקפיד על התקנת קופסאות מעבר במהלך הצינורות ובמרחקים שאינם עולים  8.2 

 על המרחקים הנקובים בתקנות חוק החשמל.
 

ורה המותקנים בקירות ומיועדים תקע לחשמל ו/או מפסקי הזרם למעגלי התא  8.3 
 לרחיצה יהיו מוגני מים.

 
 
 
 צבע הצינורות .9
 

 .08צבע הצינורות יתאים למערכות הכבלים שיותקנו בהם ובהתאם למפרט הכללי  
 

 

 
 תוכניות עדות .10
 

לפני שיזמין הקבלן את הבדיקה הסופית והכוללת של המיתקן והלוחות יסמן על תוכניות 
יתקנים כפי שבוצעו למעשה, לרבות השינויים והסטיות שנעשו ביחס העבודה את מצב המ

 לתוכניות המקוריות.
על הקבלן לרשום בתוכניות עדות את רמת ההארה של כל החללים הפנימיים והשטחים 

 החיצונים,כולל כבישים, כפי שהיא נמדדה ע"י המתכנן.
של תאורת חוץ ל הקבלן למדוד ולרשום בתוכניות עדות את המתח בסוף המעגלים ע

 )ותאורת פנים במידה של מעגלים ארוכים במיוחד(. 
וכניות אלה יכללו את החיווט ואת כל הסימנים שעל גבי ברגי הציוד והאבזרים, המהדקים, ת

ערכות של תוכניות כאלה בנוסף לתוכניות הדרושות  3המוליכים וכדומה. למפקח יימסרו 
מיתקן, וכן תוכניות הצריכות להימצא למסירה לחברת החשמל או לבודק לשם בדיקת ה

 בתוך הלוחות.
 
 
 

 בדיקת המיתקן .11
 

בגמר ביצוע המיתקן יערוך החשמלאי האחראי על הביצוע מטעם הקבלן את בדיקת 
המיתקן. הקבלן יתקן את כל הליקויים שיתגלו בעת הבדיקה, ויגיש "הצהרת חשמלאי 

 ם לחוק החשמל.מבצע" בה יציין שהמיתקן נבנה לפי התוכניות ובהתא
ידי "חשמלאי בודק" )בודק חברת החשמל או -הקבלן ידאג שבדיקת המיתקן תיעשה על

 בודק אחר כפי שיקבע המפקח(.



 
 

 נספח ב': לוחות מיתוג ובקרה במתח נמוך –חשמל מתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 281 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 חשמלהלמפרט  ב'נספח 
 

 נמוך במתח אוויר ומיזוג בקרה למיתוג, חשמל לוחות
 

 
 2016ספטמבר : דכוןע

 
 

 .אישורם ובדיקתם אצל יצרן הלוחות, וחותמסמך זה כולל הדגשים למעקב בתהליך הזמנת הל
 

 .של משרד הביטחון 15-ו 08בא בנוסף למפרט הכללי פרק מסמך זה 
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 נספחים .17
 
 
 כללי .1
 

  
 סוגי הלוחות והקופסאות  1.1 

 
 :החשמל אליהם מתייחס מפרט זה הםלוחות   

 
 1500או  4000Aוולט בזרם חילופין עד  1000לוחות ראשיים ולוחות חלוקה למתח של עד  ■  

 .רם ישרוולט בז
 

לוחות בקרה ו/או פיקוד. קופסאות הפעלה/פיקוד  מקומיות, הכוללות מפסקים, בוררים,  ■  
 פיקוד, נוריות, מהדקים וכדומה.לחצני 

 
 קופסאות שנועדו להתקנה חיצונית או פנימית ליד הציוד. ■  

 
 
 
 

 מפרטים, חוקים, תקנות 1.2 
 

 ות הבאים, במהדורתם התקפה האחרונה:כל הלוחות ייבנו בהתאם למפרטים, חוקים ותקנ  
 

 .מפרט זה ■  
 

 .( בהוצאת הועדה הבין משרדית08המפרט הכללי למתקני חשמל )מפרט  ■  
 

 תקנים ישראלים: ■  
 חוק ותקנות בנושא חשמל במהדורתו האחרונה. □   

 .ליותתיבות ריקות עבור לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך דרישות כל - 62208תקן ישראלי  □   

 .תאימות אלקטרומגנטית – 5.1חלק  961תקן ישראלי  □   

 .1954 –חוק החשמל התשי"ד  - 54001תקנה  □   

 .וולט( 1000תקנות החשמל )התקנת לוחות במתח עד  -914023תקנה  □   

 .IEC60947 –סדרת ציוד מיתוג והגנה המותקנים בלוחות חשמל  □   

 .חות מיתוג ובקרה למתח נמוך, דרישות כלליותלו  - 1חלק  61439תקן ישראלי  □   

 .לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק  - 2חלק  61439תקן ישראלי  □   

 .לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות באתרי בניה  - 4חלק  61439תקן ישראלי  □   

 .רשתות ציבוריתבחשמל  לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך לוחות לחלוקת - 5חלק  61439 "ית □   

 .פסי צבירה(, לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף פסים  )מוליכים - 6 חלק 61439 "ית □   

 .IEC61921    IEC61439-2לוחות קבלים על פי התקן  □   

   □ IEC 62262 –  דרגת הגנה בפני הלם מכאני-  IK. 

   □ IEC 61921 –  כופל ההספקקבלי הספק ולוחות לתיקון. 

   □ IEC60831 –  כושר ריפוי עצמיself-healing  1למתח עדKA AC   ( 1+2)חלקים. 

   □ IEC60947–  ( 2/3/4ציוד מיתוג לרבות מפסקים, מנתקים ומגענים ) חלקים. 

   □ IEC61000 - Electromagnetic Compatibility – EMC -    ( 6עד  2) חלקים. 

   □ IEC 1643-11 – ות בין רכיב מפסק הגנה לבין מגן נחשולי מתח בעת התרחשות זרם קצרתאימ. 
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 תנאי האקלים 1.3 

 
 יוצב הלוח, בהתאם לתוכניות, לשאר מסמכי החוזה םהלוח יתוכנן בהתאם לתנאי הסביבה בה  

 ולדרישות המזמין. 
 

 
 דרגת האטימות 1.4 

 
לתנאי הסביבה בה יוצב הלוח, בהתאם  דרגות ההגנה בפני אבק, רטיבות, גזים וכדומה יתאימו  

 לתוכניות, לשאר מסמכי החוזה ולדרישות המזמין.
 
 
 
 

 דרישות מיצרן הלוחות 1.5 
 

 הגדרות 1.5.1  
 

 ""יצרן מקור ■     
מי שעסק בתכנון המקורי של שיטת הבניה, תיעד אותה בשרטוטים, חישובים,     

-IECות הדרושים בהתאם לתקן קטלוגים,  ובמסמכים דומים וביצע אימותם ובדיק
 .להלן "יצרן מקור" 61439-1,2

 
 מרכיב"-"יצרן ■   
מי שמרכיב לוחות חשמל ממערכות שפותחו נבדקו ותועדו על ידי יצרן מקור והוסמך     

 על ידו להיות "יצרן מרכיב".
 
 "יצרן" ■   
 "יצרן מקור" או " יצרן מרכיב" העומד בהגדרות הנ"ל.    
 
 

 ת מיצרן הלוחותדרישו 1.5.2
 
 הלוחות ייצרו ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י המזמין ושקיבל הסמכה לת"ת  ■   

ISO 9001:2008. 
 
 "היצרן" יהיה בעל היתר מכון התקנים הישראלי לסמן את לוחות החשמל בתו תקן. ■   
 
 הלוחות יסומנו בתו התקן בהתאם להוראות מכון התקנים. ■   
 
 ע על פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים. העבודה המקצועיתהרכבת הלוחות תתבצ ■   

על ידי עובדים מיומנים אשר הוכשרו והוסמכו לייצר לוחות חשמל והם תתבצע 
 מועסקים בקביעות בשטח התמחותם.

 
יימצא קטלוג מפורט שהכין יצרן המקור, הכולל  -קטלוג יצרן מקור:  ברשות ה"יצרן" ■   

ה"יצרן" לייצר  ולספק. הקטלוג יכלול מידע טכני על  נתונים של הלוח שאותו בכוונת
סוג החומרים ודגמי ציוד המאושרים להתקנה במבנה הלוח. כמו כן יכלול הקטלוג 
מידע על שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, חיווט, פסי צבירה, התאמה לתקנים, 
שיטות מידור, הוראות הובלה, אחסנה וטיפול לאחר האספקה, טבלאות עליית 

רטורה, תוספת ציוד עתידית, נתונים מכאניים וצבע, וכן רשימת בדיקות טמפ
 ואישורים.
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תכניות  החשמל שאותן מספק הלקוח יהיו תכניות  ברמת  : הגשת תכניות לאישור ■   

על "יצרן" להכין תכוניות ייצור מפורטות ולהעביר לאישור המתכנן  "תכנית ביצוע".
 ו:ויכלל A4ונות בגודל והמזמין  התוכניות יוגשו בגילי

 
 סכמה חד קווית □    
 

שרטוטים מפורטים של הלוח ]או הלוחות[, הכוללים את המידות ופרטי ההרכבה  □
 .מבנה הלוחשל 

 
 חתכים אופייניים של מבנה הלוח. □
 
  מראה פני הדלתות. □
 
 מראה פנים הלוח הכולל את הציוד המורכב בתוכו עם ובלי פנלים. □
 
 ד המותקן בלוח, בהתאם למספרם המופיע בשרטוטים.רשימת הציו □
 
 קטלוגים של יצרני הציוד. □
 
תוכנית חיווט, תוכנית פיקוד ומהדקים הכוללת את סימון קצוות המוליכים,  □

 המהדקים וברגי החיבור של האבזרים וכו'.
 הקבלן יציין על גבי התוכנית: 
 צבעי מהדקים ◄ 
 צבעי מוליכים ◄ 
 צבעי שלטים ◄ 
 
 .תוכנית המהדקים תכלול חיבור  למערכת הבקרה וגילוי האש □
 
חישוב של המאזן התרמי של הלוח עם ציון הטמפרטורה המקסימלית בתוך  □

מעלות צלסיוס, בתנאים של עבודה מתמשכת  45הלוח, שצריכה להיות פחות מ 
 ובעומס נומינלי של כל הציוד המותקן בלוח בהתחשב בטמפרטורת הסביבה.

 
 .ב זרמי קצר והגנותחישו □

 
מובהר בזאת כי המזמין רשאי לבקש מייצרן הלוחות חישובי תכנון של הלוח  על פי  ■    

 על כל חלקיו. 61439תקן 
 

רק לאחר אישור המתכנן והמזמין בכתב ,לתוכניות הנ"ל, רשאי היצרן להתחיל לייצר   ■    
 את הלוחות.

 
 .ה ואישור הלוח במפעל ע"י  המזמיןאספקת הלוח לאתר תתבצע רק לאחר בדיק ■    

 
 
 
 
 [EMCתאימות אלקטרומגנטית ] .2
 

 .IEC 61000המותקן בלוח יהיה בעל יכולת עמידה בתקן הבינ"ל הציוד  
 .פס האפס יהיה בחתך זהה לפסי הצבירה ויותקן בצמוד להם כדי לצמצם את השפעת השדה המגנטי 

 
 



 
 

 נספח ב': לוחות מיתוג ובקרה במתח נמוך –חשמל מתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 286 

 

 
 
 מבנה הלוחות .3
 
 

נוסף  ציוד 30% -ה כך שיכיל את כל הציוד המיועד עבורו בתוספת מקום שמור למבנה הלוח ייבנ 3.1 
 או בתכניות ואושר בתכניות לביצוע. \סוג שקיים בלוח אלה אם נדרש אחרת במפרט ומכל 

   
 ך:המקום השמור בלוח יתוכנן כ  
   
קן. תוספת עתידית של תאים תעשה על ידי אביזרים סטנדרטים המותאמים ללוח המות ■  

 חיבורי פסי צבירה יהיו מסוג אשר עברו בדיקות דגם וזרמי קצר.
 

 .ספק  הלוחות יספק נתונים תרמיים לאפשרות של תוספת ציוד בעתיד ■  
 
 
 

  .B2דרגת המידור המינימלית הינה  ;המתכנן "יקבע עית [form] דרגת המידור 3.2 
 .61119תקן המידור לפי   

 
 
 

לארי. כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולאריות יהיו ניתנות לוח "שיטה" יהיה מודו 3.3 
להחלפה. הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים ויאפשרו גישה, תפעול, ותחזוקה נוחה לכל 

 .האביזרים בלוח. גישה מאחור תתאפשר אך ורק בלוחות בהם קיימת גישה
 
 
 

מוגנים בפני מגע מקרי גם כשהדלתות  הלוחות ייבנו כך שכל החלקים הנמצאים תחת מתח יהיו 3.4 
פתוחות. על פני החלקים החשופים יש להתקין מגנים מחומר מבדד, פתיחת מחיצות, דלתות 

מתחת לכל אביזר בלוח אשר . ופנלים המעניקים הגנה לחלקים חיים, תעשה בעזרת כלי או מפתח
שמלית בלתי רצויה אינו מותקן בחלקו התחתון של הלוח, וקיימת אפשרות לקצר או תופעה ח

אחרת הנובעת מנפילת ברגים, חלקי ציוד או כל דבר אחר. יש להתקין הפרדה מחומר מבדד. 
בלוחות בעלי גישה מאחור יותקנו מחיצות בידוד למניעת נגיעה מקרית בחלקים "חיים", בשעת 

 IP2XXמינימאליות   גנה בסיסית. הביצוע עבודות בחלקים אלו
 
 
 

 ]הגנה מפני מגע מקרי[ IP3XXם חיים הגנה הבסיסית פסי צבירה וחלקי 3.5 
 
 
 

, Bובלוחות להרכבה חיצונית דרגת חומרה  Aבלוחות להרכבה פנימית תהייה דרגת חומרה  3.6 
 10.2.2.3ו  10.2.2.2סעיפים  61439-1מפורט בתקן כ

 
 
 

ח יהיה בנוי הציוד יחובר למגשי ההתקנה בעזרת ברגים לפי לוח "שיטה" היצרן המקורי. הלו 3.7 
 מחומרים היכולים לעמוד בפני מאמצים מכאניים, תרמיים, חשמליים וסביבתיים.
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 אופן כניסת הכבילה ללוח: 3.8 

 
בפחי הכיסוי עליונים ו/או התחתונים יוכנו פתחי כניסה מתפרקים עם כניסות אטומות  ■  

ות הפתחים, יתוכננו בדרגת אטימות הכללית של הלוח, דרכם תוכנס הכבילה ללוח. מיד
לכמות הכבילה המקסימלית המתוכננת ללוח. פתחי הכניסה יאפשרו כניסה נוחה של כל 

 הכבילה תוך שמירת מקום לכבילה עתידית. 
 

תא עבור כניסת הכבלים ללוח. במידה ונדרש תא זה יתוכנן בהתאם לכמות הכבילה  ■  
קסימלי, תא הכבלים יאפשר המקסימלית המתוכננת ללוח ולרדיוס הכיפוף של הכבל המ
 כניסה נוחה של כל הכבילה  תוך שמירת מקום לכבילה עתידית.

 
בלוח או בתא עבור כניסת הכבלים, יש להתקין פרופיל מחורץ, לחיזוק הכבלים הנכנסים  ■  

 .והיוצאים מן הלוח
 
 
 

 .וכיבוי אש בפחי הכיסוי עליונים ו/או התחתונים יוכנו פתחי כניסה מתפרקים עבור גילוי 3.9 
 
 
 

 .בלוחות הכוללים הזנה ממקורות מתח שונים, תבוצע הפרדה וחציצה בציודים ובמהדקים 3.10 
 סידור האביזרים והציוד בלוח יבוצע תוך ריכוז האביזרים באופן פונקציונאלי.  

 
 
 

או \אם כן נדרש אחרת במפרט ו אבחדרי חשמל חזית הלוח תבנה בצורת פנלים ללא דלתות, אל 3.11 
(,  הגישה 2.13בתכניות ואושר בתכניות לביצוע )ראה הנחיות להתקנת דלת בלוח חשמל בסעיף 

 לכל תא תהיה נפרדת. 
 

 התקנת הפנלים תתבצע כמפורט מטה:  
 

 .ברגים לפחות 4סגרים קפיציים או  4אומי כתר,  4הפנל יוסר ע"י פתיחת  ■  
 

ה ופתיחת הבורג באמצעות מברג ובלתי ברגי הפנלים יהיו עם חריץ בראש הבורג לסגיר ■  
 ניתנים להוצאה מהפנל אלא רק באמצעות כלי.

 
לכל בורג יהיו שתי דיסקיות מיוחדות משני צידי הפנל להחזקת הבורג בפנל במצב פירוק  ■  

הפנל. האום אליו מתברג הבורג של הפנל יהיה קבוע על גבי מסד הלוח ויהיה חלק קבוע 
 ממסד הלוח.

 
 .ל יותקנו שתי ידיות עגולות להכנסה והוצאת הפנלבכל פנ ■  

 
 הפנלים ומיקומם ימוספרו עם שלטי סנדויץ. ■  

 
 .פתיחת פנלים יתאפשר ללא פירוק ציוד המותקן אליו ■  

 
ממ"ר  6)פס הארקה( ע"י מוליך הארקה גמיש בחתך של  כל דלת תחובר אל מערכת ההארקה  ■  

 לפחות.
 

צב בחדר חשמל תתבצע ע"י סגרי פרפר בשלוש נקודות או ע"י ידית סגירת כל דלת לוח שיו ■  
 הסוגרת את הדלת בשלוש נקודות. 
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סגירת דלתות לוח אשר יוצב במקום נגיש לאנשים לא מקצועיים תתבצע ע"י מנעולים  ■  
או ידית עם אפשרות להתקנת מנעול תליה, וכל זה  Himmelאו  Rittalכדוגמת מנעולי לוחות 

 המזמין.בתאום עם 
 

 לכל סגר, ידית או מנעול יהיה שילוט לסימון כיוון הפתיחה או הסגירה של הדלת. ■  
 

כאשר יהיה ניתן לבנות לוח עם גישה מאחור תתבצע סגירת חלקו האחורי של הלוח ע"י  ■  
פנלים שיחוברו למסגרת הלוח ע"י סגרים שיאפשרו פירוק נוח של הפנלים או, לחילופין, 

יתאפשר, הסגירה תתבצע ע"י דלתות. כל דלת אחורית תהיה על צירים כאשר דבר זה 
 מעלות עם מעצורים לדלתות. 180לפתיחה של 

 
הדלתות של התאים יאפשרו מעבר, בהתאם לדרישות חוק החשמל לגבי מרווחים ומעברים,  ■  

 גם כשהן פתוחות בניצב לתא, הן בחזית הלוח והן באחוריו.
 
 
 

 הרצפה לוחות להעמדה על 3.12 
]סוקל משולב  מ"מ לפחות או בהתאם למופיע במפרט המיוחד 50הלוחות יצוידו בבסיס בגובה   

 . במבנה הלוח[
 
 
 

 לוחות להתקנה חיצונית: 3.13 
 

 61439תקן פי -לע  UVבעל עמידה ב  ,מבנה לוחות חיצוניים מחומר פוליאסטר משוריין ■  
  .IP 55קת אפוקסי, דרגת אטימות המינימלית או פח מגולוון  צבוע באב 10.2.4סעיף  1חלק 

במקרים בהם קיימות דרישות מיוחדות, בהתאם לתוכניות ו/או ליתר מסמכי החוזה, ייבנו    
 הלוחות עם סידורי אטימה נוספים בפני אבק, רטיבות, גזים וכד'.

 
 רון(.כניסת כבלים תתבצע דרך תחתית הלוח, ובאמצעות כניסות כבלים מתאימות )אנטיג ■  

 
 
 

 ן:מבנה לוח מפוליאסטר משוריי 3.14 
 

קונסטרוקציה נושאת מפרופילים מגולוונים ומיועד לענות לדרישות התקן בנושאי מבנה,  ■  
 מאמצים  מכאניים, זרם, זרם יתר, זרם קצר, טמפ' , פיזור חום  וכו' . 

 
 .לבניית לוחות מתועשיםהלוח יכיל את כל ציוד העזר הדרוש לבניה תקנית ונכונה לפי התקן  ■  

 
 .IP 55דרגת אטימות מינימלית   ■  

 
 סגירת הדלתות תבוצע ע"י סידור נעילה עם מנעול תליה )כחלק בלתי נפרד ממבנה הלוח(. ■  

 
תחתית לוח החשמל והבקרה תהיה אטומה. דרך תחתית זו יועברו כבלי הכוח והפיקוד  ■  

 (.באמצעות כניסות כבלים  מתאימות )אנטיגרון
 

בלוחות המותקנים על הרצפה: הלוח יותקן על גבי  בסיס "סוקל" מפוליאסטר משוריין  ■  
שיחובר לבסיס מקונסטרוקציה מגולוונת ויעוגן ע "י ערכת בורגי יסוד לבסיס הבטון. הבסיס 

 .הנ"ל יותק על הגבהת בסיס בטון
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 מידות הלוחות: 3.15 
 

למידות חדרי החשמל ו/או : קרי ,וחות למקום ההתקנהיצרן הלוחות אחראי להתאמת מידות הל  
הנישות, למידות המעברים במבנים, למידות הדלתות להכנסת הלוחות, לשינוע הלוחות בדרכי 
הגישה הקיימות לאתר ולאפשרות הבאת הלוחות, שלמים וללא כל נזק, אל מקום התקנתם. 

ים הניתנים לחיבור מחדש באתר, במידת הצורך, יש לבנות את הלוחות עם אפשרות פירוקם לקטע
 בצורה נוחה. 

כל תוכנית לייצור לוח, אותו יש להתקין בתוך הנישה בתוך המבנה, תכלול את פרטי דלתות   
 הנישה, המסגרות והתמיכות לדלתות האלה ואופן סגירתן, ביחס ללוח שיותקן בתוכה.

 
 
 
 

 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד ]מרווחי אוויר[ .4
 
 

 .IEC 61439-1 –"ל הבינ תקן לדרישות בהתאםד יהיו בידו ומרחקי ילהזחמרחקי  
 -IV ראשי בלוח יתר מתח יווגס 
 III   -משני בלוח יתר מתח סיווג 

 
 
 
 
 הגנה בשעת תקלה .5
 
 

 . IEC 60364-4-41המבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם לתקן הבינ"ל  
 ולמקור הארקה של הלוח.  כת הנגישים יחוברו ביניהםכל חלקי המת .המבנה יכלול מעגל הגנה הארקה 
 . ציפות הארקה תיבדק  בבדיקת דגם ובבדיקות שיגרה התנגדות רציפות הארקה לא תעלה על ר 

מוליך הארקה יעמוד במאמצים תרמיים  רציפות ההארקה לא תיפגע כאשר פורקים חלק מהלוח.
פירוק חיבור בין שני מוליכי הארקה  של הלוח. צרומכאניים בזמן קצר לפי התקן, בהתאמה לזרם הק

 מוליך הארקה יהיה מותאם למוליכי הפאזות לפי טבלה המוגדרת. יתאפשר רק בעזרת כלי.
 ממ"ר  6כל דלת מתכתית תחובר למעגל ההגנה בעזרת חוט גמיש בעל שטח חתך מינימלי של  

 
 
 
 
 
 קירור הלוח .6
 

  
 לתוכניות, ליתר מסמכי החוזה ולדרישות המזמין.  לוחות יותאמו לתנאי הסביבה בהתאםה 

 
  Test Reportויוצג   IEC 60890חימום בהתאם לתקן  \הלוחות יבדקו לקירור 

 
 הלוחות ייבנו לעומס נומינלי מותקן ועומס עתידי.  

בכל מקרה, עליית הטמפרטורה בלוח בתנאי העמסה מרביים, לא תעלה מעל הרמה המותרת לתפקוד 
 הציוד המותקן בתוך הלוח. התקין של 

 במידת הצורך, יותקנו בלוח פתחי יניקה להוצאת האוויר ו/או מאווררים ציריים. 
 יצרן הלוח יציין את מידות פתחי האוורור וספיקת אוויר של המאווררים הציריים. 

 כל פתחי האוורור של הלוחות יכוסו במסננים הניתנים לניקוי והחלפה. 
 גישה אליהם ופירוקם, לצורך ניקוי או החלפה, תהיה קלה ככל האפשר.המסננים יותקנו כך שה

 
 



 
 

 נספח ב': לוחות מיתוג ובקרה במתח נמוך –חשמל מתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 290 

 
 
 פסי צבירה .7
 
 

 קוטביים 4ערכת פסי הצבירה הראשים ופסי חלוקה יהיו מ 7.1 
 
 

 .פסי הצבירה יותקנו באופן מדורג בין פאזה לפאזה על מנת לאפשר גישה נוחה לחיבורים 7.2 
 
 

 ת יותר גבוהה מן הדרוש על פי חישובי ההעמסה וזרם הקצר.חתך פסי הצבירה יהיה בדרגה אח 7.3 
 
 

 כל מערכת פסי הצבירה תחושב ותותקן בצורה כזו שהיא לא תיכנס לתהודה. 7.4 
 
 

 הידוק פסי הצבירה ייעשה בברגי פלדה מצופים נגד שיתוך ודיסקיות מתאימות. 7.5 
 
 

פן העליון של הלוח, תוך התחשבות בכך ס"מ בין הפסים לדו 15יש לשמור על מרחק מינימלי של  7.6 
 שבחלק זה יותקנו גלאי אש ועשן ומתזים לכיבוי אש.

 
 

 חתך פסי האפס יהיה זהה לחתך פסי הפאזות. 7.7 
 
 

 פסי ההארקה יותקנו לכל אורך הלוח ויחוזקו באופן יציב לגוף הלוח ובמגע חשמלי הדוק איתו. 7.8 
 
 

אזה. פסי ההארקה יותקנו קרוב לחזית הלוח, על מנת חתך פסי ההארקה יהיה חצי חתך הפ 7.9 
 לאפשר גישה נוחה לטיפול ולהתחברות אליהם.

ידי מוליך מתאים, לפס ההארקה של -לשם הארקת גוף הלוח יש להתקין ברגים אשר יחוברו, על  
הלוח. פסי האפס וההארקה יצוידו בברגים נפרדים לכל מעגל ובגודל מתאים לחתך הכבל ולפחות 

 ברגים נוספים כעתודה. 30%
 
 

 כל כניסות הפאזות למפסקי הזרם יהיו בכיוון זהה בכל הלוח.  7.10 
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 הרכבת ציוד בלוח .8
 
 

 .Finger Proofכל הציוד שיורכב בלוח יהיה מסוג   8.1 
 
 

 כל ציוד המותקן על הדלתות ונמצא תחת מתח יהיה מוגן בפני מגע מקרי. 8.2 
 
 

חשופים ונגישים בלוחות יוגנו בפני נגיעה מקרית ע"י מחיצות בידוד, שקופות חלקים "חיים",  8.3 
 .981ומתפרקות, לפי תקן ישראלי ת"י 

 
 

סידור הציוד והאבזרים בכל תא יתבצע בצורה פונקציונלית, תוך ריכוז האבזרים והציוד של כל  8.4 
 פונקציה בנפרד.

 
 

להרכבת ציוד, שיאפשרו התקנה קלה לתוספת  DINכל תאי הלוחות יכללו הכנות, כגון מסילות  8.5 
של  ציוד עתידי, המקומות השמורים לציוד הנוסף יפוזרו על פני כל תא בהתאם לפונקציות של 

 הציוד המורכב.
 
 

 התקנת אביזרי גילוי וכיבוי אש בלוחות חשמל 8.6 
 

לגלאי אש,  אמפר יכללו הכנה  63כל הלוחות שגודל מפסק הזרם הראשי שלהם מעל  8.6.1  
אמצעי להתרעה מקומית וחיבור לרכזת גילוי אש. לוחות שגודל מפסק הזרם הראשי 

אמפר ומעלה יכללו גם הכנה לגלאי עשן ומערכת כיבוי אש אשר, במקרה של  100שלהם 
שריפה באחד התאים, תציף את כל תאי הלוח בגז אנרטי מאושר לשימוש ע"י הרשות 

 (. FM 200הארצית לכיבוי אש )
 

על הקבלן לקבל הנחיות מיוחדות מהמתכנן או המפקח לגבי נחיצות מערכת גילוי וכיבוי  8.6.2  
 אש בלוח.

 
 

בלוחות ללא גישה מאחור, התקנת הציוד והחיווט יבוצעו רק מלפנים, כך שהציוד יהיה ניתן  8.7 
 לפירוק והחלפה נוחה מלפנים. 

 
 

 הלוח בלבד.אמצעי הפעלה של ציוד מיתוג יותקנו בחזית  8.8 
 
 

ס"מ  180 -ל 70ציוד הפעלה, כגון ידיות של מפסקי זרם, לחצנים וכדומה, יותקן רק בתחום שבין  8.9 
 מן הרצפה.

 
 

 לידיות ההפעלה של מפסקים, המותקנים באותו כיוון, יהיה כיוון זהה לביצוע פעולה זהה. 8.10 
 
 

ס"מ מעל  50 -יוד כלשהו בגובה קטן מבלוחות המותקנים על גבי הרצפה, לא תורשה התקנת צ 8.11 
 ס"מ ממפלס הרצפה. 40למפלס הרצפה, פרט למהדקים שיותקנו בגובה מעל 
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מעגל, מהדק או כל חלק אחר אשר נשאר תחת מתח, אחרי פתיחתו של המפסק הראשי, צריך  8.12 
בשלט להיות מוגן ומופרד מיתר החיבורים, מכוסה בכיסוי פלסטי שקוף וכבה מאליו ומסומן 

 אזהרה ברור ובולט.
 
 

 
 
 
 חיווט הלוח .9
 

  
 חיווט הלוחות יבוצע בהתאם לתקן. 9.1 

 
 

 רמת הבידוד של מוליכים מבודדים, תהיה לפחות כערך מתח הבידוד המוצהר. 9.2 
 
 

 המוליכים יהיו שלמים וללא חיבורי ביניים. 9.3 
 
 

ובחתך כנדרש למעגל אך  PVCים מבודדי כל האבזרים החשמליים יחוברו ע"י מוליכי נחושת גמיש 9.4 
אמפר  6וולט. במעגלים בהם הזרם אינו עולה על  1000ממ"ר, מתאימים למתח של  -1.5לא קטן מ

 ממ"ר. 1ומיועדים לפיקוד בלבד ניתן להשתמש במוליכים בעלי חתך של 
 
 

ם ומבודדים אמפר יבוצע באמצעות פסי צבירה קשיחי 200החיווט בתוך הלוחות לזרמים שמעל  9.5 
אמפר ובאישור מיוחד של המזמין ניתן להשתמש בפסי צבירה  400ע"י שרוולי בידוד. לזרמים עד 

 גמישים ומבודדים.)תלוי בסיסטם(
 
 

מוליכי החיבור של מפסק אלקטרוני לפסי הצבירה יתאימו לערך הנומינלי של המפסק ולא לערך  9.6 
 ההגנה שלו.

 
 

 Plasticי דלתות לוח יאוגד בצמה ויותקן בתוך סרט פלסטי שנועד לכך )חיווט הציוד המורכב על גב 9.7 
Cable Tieמוליכים בתוך צמה אחת. 30 -(. קבוצת מוליכים המאוגדת יחד לא תכיל יותר מ 

 
 

חיווט הציוד בלוח יתבצע דרך תעלות פלסטיות מחורצות. העמסת כל אחת מהתעלות לא תעלה על  9.8 
 מקיבולת התעלה. 3/4

 
 

ממ"ר, בתנאי שיישמר אוורור נאות  10לבצע חיווט דרך תעלות ע"י מוליכים בחתך של עד  ניתן 9.9 
 למוליכים. 

 
 

 מוליכים מסוככים או אחרים הנושאים אותות בעלי עוצמה נמוכה יונחו בתעלות נפרדות. 9.10 
 
 

ינור ויסומנו בשלט  חיווט המעגלים המחוברים לפני המפסק הראשי יבוצע בתוואי נפרד או בתוך צ 9.11 
 אזהרה.

 
 

יש להקפיד על כך שהמוליכים שבתוך הלוח ייקבעו בצורה מסודרת ללא צפיפות או הצטלבויות  9.12 
 מיותרות ביניהם, על מנת לאפשר התמצאות נוחה לגבי תפקידו של כל מוליך.
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 סימון החוטים בתוך הלוח: 9.13 
 

 IEC 60446ו  IEC 60445כל החוטים יסומנו לפי התקנים  9.13.1  
 

כל קצה מוליך יישא סימן בר קיימא באמצעות שרוולים פלסטיים מודפסים מושחלים  9.13.2  
 עליו.

 
כל מוליך המחובר למהדק יישא את מספר המהדק ואילו מוליך המחובר לבורג של ציוד  9.13.3  

 מסוים יישא את סימון הציוד ומספר הבורג אליו הוא מחובר.
 

 ור המוליךחיב 9.14 
 

 כל מוליך יחובר למהדק נפרד. 9.14.1  
 

קצוות המוליכים הגמישים יחוברו באמצעות שרוולי לחיצה שיכללו גם שרוולים  9.14.2  
מבודדים. הסרת הבידוד מן המוליך תתבצע ללא פגיעה במוליך ולחיצת השרוול תבוצע 

 באמצעות המכשיר המוכתב ע"י יצרן השרוול לבצוע הפעולה.
 

חיבור מכשירים אלקטרוניים יתבצע בהתאם לדרישות יצרן המכשיר ובאמצעות סופיות  9.14.3  
 כבל מתאימות.

 
 חיבור מוליך לנעל כבל יבוצע עם בידוד מסוג שרוול מתכווץ. 9.14.4  

 
 

המוליכים יהיו בעלי בידוד בצבעי ההיכר התקניים, בהתאם לתפקידיהם, בכדי לאפשר הבחנה  9.15 
 י המוליכים שיותקנו בלוח:ביניהם. צבע

 
 צבע מוליך)בלוח(  מתח

230Vac/DC חום 

 כחול VAC/DC 230אפס 

 צהוב/ירוק הארקה 
24VDC+ אדום 
24VDC- אפור 

Input 24v סגול 
Output 24v כתום 

 אדום גילוי אש 

 שחור, לבן כניסה/ יצאה -אנלוגי
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 מהדקים .10
 
 

 אם המהדק מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם.היצרן יציין על גבי התוכנית  10.1 
 מהדקים יהיו מותאמים לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן. שטח החיבור צריךה

 להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמור רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל.
 
 

מל יהיו עם כל האביזרים מהדקים נשלפים כ"א בנפרד מסוג לחץ שטח שיותקנו בלוחות חש 10.2 
 .הנלווים כגון: מעצורים, מגשרים, סופיות וסימוניות

 
 

המהדקים יתאימו לחתך המוליכים המתחברים אליהם, אבל, בדרגה אחת גבוהה יותר מן הכבל  10.3 
 .ממ"ר.)פרט ללוחות בקרה ופיקוד( 4שיחובר, ובמידות מינימליות של עד 

 
 

יסוי פלסטי שקוף, כבה מאליו, ושלט אזהרה: "זהירות! מתח מהדקי כבל ההזנה יכוסו בכ 10.4 
 במהדקי הכניסה".

 
 

או ש"ע  PHOENIX"תוצרת " URTK/Sלמעגלי זרם של משני הזרם יותקנו שני מהדקים מסוג  10.5 
כולל התקן קצר הניתן לפירוק לכל שני מהדקים ואמצעי ניתוק לכל מהדק בנפרד המאפשר את 

 קלה, בהתאם לצורך.קיצור משני הזרם בצורה 
 
 

כל מהדקי הכניסה ו/או היציאה ירוכזו בחלקו התחתון או העליון של הלוח, פרט למקרים  10.6 
 שיאושרו ע"י המזמין ועל פי בקשת המזמין.

 
 

סרגלי המהדקים יותקנו באותו צד בו נמצאת הגישה ללוח, ויאפשרו התחברות נוחה של   10.7 
 פילו כשהלוח או התא הנידון תחת מתח.המוליכים וגישה חופשית אליהם א

 
 

 מהדקים שמורים מכל הסוגים. 30%עבור  DINיש להתקין בכל לוח סרגלים   10.8 
 
 

 ס"מ. 40הגובה המינימלי ממפלס רצפת הלוח למהדקים הוא  10.9 
 
 

אם יש להתקין יותר משורת מהדקים אחת יש להתקין את שורות המהדקים בצורה מדורגת כדי  10.10 
 אפשר גישה נוחה לכל מהדק.ל

 
 

סידור המהדקים בלוח יבוצע תוך ריכוז המהדקים באופן פונקציונאלי תוך ריכוז האבזרים  10.11 
 והציוד של כל פונקציה בנפרד, כך שיאפשר התמצאות מהירה ואחזקה נוחה.

 
 

ד בעל יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים וכן בין המהדקים המשמשים לחיבורי ציו 10.12 
פונקציות מוגדרות, כגון:  מהדקי כוח, מהדקי עבור התממשקות למערכת הבקרה, מהדקי 

 התממשקות למערכת גילוי אש   
 
 

ממ"ר ויותר מותר לחבר ישירות לאבזרים, שלא באמצעות מהדקים.  35מוליכים בעלי חתך של  10.13 
או  3לשות נחושת. לחיבור מוליכים כאלו יחד לנקודת חיבור אחת יש להשתמש ב 2לשם חיבור 

יותר מוליכים לנקודת חיבור משותפת יש להכין פסי צבירה אשר יחוברו לאבזר או להתקנים 
סטנדרטיים של היצרן שקיבלו את אישור המזמין. המוליכים יחוברו אל המפסקים, הלשות או 



 
 

 נספח ב': לוחות מיתוג ובקרה במתח נמוך –חשמל מתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 295 

חושת או פסי הצבירה באמצעות נעלי כבל, אומים ואומי הבטחה, מותאמים לסוג המוליכים: נ
 אלומיניום.

 
 

 צבעי המהדקים יתאימו לפונקציות של הציוד המחובר אליהם: 10.14 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שילוט וסימון .11
 
 

לוח או חלק של לוח, כל תא מלפנים ומאחור, במידה שיש גישה מאחור, וכל שדה יסומנו כל  11.1 
ט )סנדוויץ'( ראה טבלה בהמשך. גודל האותיות יהיה לפחות באופן ברור על ידי שלט פלסטי חרו

מ"מ. הסימון יכלול את השם, המספור ואת הפונקציה של אותו לוח, חלק של לוח, תא או  5
 שדה.

 
 

בנוסף לשילוט על הפנל,  כל האביזרים והמכשירים בתוך הלוח  –כאשר האביזרים מאחורי הפנל  11.2 
 מקום שיראה לעין לאחר הסרת פנלי הגישהיסומנו בעזרת מדבקות פלסטיק ב

 
 

כל הציוד שיורכב על גבי דלתות הלוח יסומן ע"י שלטי סנדוויץ' אשר יחוברו למבנה הדלת ע"י  11.3 
 מ"מ. 3דבק וסימרור מתאים בשתי נקודות לפחות. גודל האותיות לסימון הציוד יהיה 

 
 

כל האבזרים  הנשלפים יסומנו פעמיים: סימון כל הציוד שיורכב בלוח יסומן בסימון בר קיימא.  11.4 
 על גבי הבסיס וסימון על גבי המכשיר הנשלף.

 
 

סימון כל המוליכים בתוך הלוח והקווים הנכנסים והיוצאים ממנו יבוצע ע"י סימונית תקנית,  11.5 
 כולל מוליכי הפאזות, האפס, ההארקה והפיקוד.

 
 

ים/מודפסים כנ"ל או דיסקיות מתכתיות שיותקנו על ידי שלטי סימון הכבלים יהיו שלטים חרות 11.6 
קשירה לקצה הכבל או הצינור. כל השלטים יהיו בגודל אחיד המאפשר את החלפתם בינם לבין 

 עצמם במידת הצורך.
 
 

 סימון המוליכים והכבלים הנכנסים והיוצאים מן הלוח יהיה זהה לסימונם בתוכניות. 11.7 
 
 

ר יש לסמן בשלט אזהרה)מוגדר בהמשך(כל לוח חלוקה ראשים ומשנים מעל כל חיבור של מתח ז 11.8 
אשר יכיל את הסימון הרלוונטי של הקו היחיד על כל תא.  Mimic Diagramאמפר יסומנו ב  250

 הסימון של החלקים החיוניים יהיה אדום ושל החלקים הבלתי חיוניים שחור.
 

 הערות מהדק מתח
230Vac/DC במידה ומדובר במתח  אפור/ חוםDC יש לציין בשלט. 

 כמו כן יש לסמן את הגידים כמצוין במפרט
  אפור/חום VAC/DC 230אפס 

 מהדק הארקה תיקני צהוב/ירוק הארקה 
24VDC+ שחור  
24VDC- לבן  

Input 24v כחול  
Output 24v כתום  
  אדום גילוי אש 
  ירוק כניסה/ יצאה -אנלוגי
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תא ההזנה יותקן שלט שיכלול  שם/מספר הלוח, מקור על גבי הלוח  בקרבה למפסק הראשי או ל 11.9 

 מקורות ההזנה של הלוח וגודל כבלי ההזנה.\ההזנה
 
 

על גבי דלת הלוח בתא המזין יותקן שלט המציין את קיום ומיקום המפסק הראשי מאחורי  11.10 
 הדלת.

 
 

 .ומספר עבודהעל גבי הלוח יותקן שלט שיכלול את שם הלוח, שם היצרן, תאריך התקנה,  11.11 
 
 

בכל לוח יש להתקין, בחלקה הפנימי של אחת מדלתותיו או על דופן צדדית  )בלוחות ללא  11.12 
דלתות(, תא לתוכניות מפח או מפלסטיק קשיח, כבה מאליו. על קידמת אותה דלת או על חזית 

לקה הלוח יש להתקין שלט סנדביץ',  בגודל מתאים, המצביע על הימצאות תוכניות חשמל בח
 הפנימי של הדלת.

 
 
 

 שלטי אזהרה 11.13 
 

 שלט זה יש להרכיב כך שיישאר במקומו גם אם יוחלף הציוד או המכסה שעליו. 11.13.1  
 
 

 ם:שלטים אלה יותקנו בלוחות בה 11.13.2  
 

" "זהירות! קיים מתח בלוח  –קיים מתח בלוח לאחר הפסקת מפסק ראשי  ■    
 לאחר הפסקת המפסק הראשי".

 
 "זהירות! מתח ממקור זר". -קיים מתח זר בלוח ■    

 
 "זהירות! הלוח מוזן ממספר מקורות". -לוח המוזן ממספר מקורות  ■    

 
 "זהירות! המפסק מוזן לפני מפסק ראשי". –המעגלים המחוברים לפני המפסק  ■    

 
 

 :יץ( ובצבעים כמפורט מטהשכבות )סנדוו 3שלטי הסימון יהיו עשויים מחומר פלסטי חרוט בעל  11.14 
 

   
 
 
 
 
 
 

 ציוד להתקנה בלוחות .12
 
 

וההתקנות החשמליות יתאימו לדרישות האחרונות של כל אחד מהתקנות והתקנים כל הציוד  12.1 
 למטה בהתאם לסדר העדיפות:המפורטים 

 
 חוק החשמל הישראלי 12.1.1  
 התקן הישראלי 12.1.2  
  12.1.3 (IEC) International Electrotechnical Commission Recommendations 
  12.1.4 Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) 

 

 כיתוב רקע תיאור
 שחור לבן שדה בלתי חיוני

 לבן אדום שדה חיוני
 לבן כחול שדה אל פסק
 שחור צהוב שלטי אזהרה
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ות זהות, כדוגמת מא"זים, הקבלן מתחייב שבכל הלוחות באתר יותקן ציוד בעל פונקצי 12.2 
לאפשר אחידות והוצאות  "ממתוצרת זהה, עמאמ"תים, שנאי זרם, ממסרים שונים וכדו', 

 .יצרנים מאושרים
 
 
 
 
 

 יצרנים מאושרים .13
 

 ידי הקבלן יהיה מדגמים אחידים של יצרן. -המיתוג אשר יוצע עלציוד  
לגבי הגנה עורפית וסלקטיביות החל ממפסק היצרן יספק )באחריות הקבלן( נתונים קסקדיים בטבלאות  

 ראשי ועד המא"ז. תחליף לכך תהיה תוכנה ממוחשבת המביאה בחשבון את הנתונים הקסקדיים. 
על מנת להבטיח אחידות בציוד שיותקן ברשות שדות התעופה, הקבלן ישתמש רק בציוד המפורט להלן.  

מתוך רשימה זו ,ועל הקבלן להביא זאת בחשבון המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור את יצרני הציוד  
 בהצגת מחירי היחידה בכתב הכמויות:

 
 
 

 מהדקים .13.1 
 מדגם נשלף להרכבה על מסילה עם נעילת הידוק לאחר הסגירה וללא צורך בתחזוקה.   
 " או שווה ערך.PHOENIX" ,"WIELAND" ,"CONTACLIPתוצרת "   

 
 

 מגנטי תרמי( )מפסק אוטומטי זעיר מא"זים 13.2 
 .   IEC 898לפחות  ועפ"י תקן  10KAיהיו בעלי כושר ניתוק של    
 ,Schneider Electric, Eaton, ABB Saceמתוצרת  "C" או "Bין "המא"זים יהיו בעלי אופי  

Siemens .או שווה ערך 
 
 

 ( Moulded Case) -מאמ"תים 13.3 
 

 IEC-60947-2כל המא"תים יהיו על פי תקן   13.3.1  
 

  Isc <Icuהמאמ"ת יבחר כך שיותאם לזרם קצר הצפוי :  13.3.2  
קטן מזרם הקצר הצפוי  Icuבמקומות בהם הציוד המותקן כושר העמידה בזרם קצר   

 .יש לתכנן הגנה עורפית
 

אמפר )אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד או בכתב  250 כל המאמ"תים מעל  13.3.3 
הגנה אלקטרוניות בהן ניתן יהיה לכוון:  הגנה בפני עומס הכמויות( יהיו בעלי יחידות 

יתר, זרם קצר וזמן השהיה להפעלת זרם הקצר. ההגנות של מפסקי האוויר ידגמו עד 
 .11 -ההרמוניה ה

 
המזינים לוחות משנה יסופקו עם סלילי הפסקה ומגע עזר  63Aמאמ"תים  מעל  13.3.4 

 ,Schneider Electric, Eaton, ABB Saceלמערכת הבקרה המאמ"תים יהיו מתוצרת 
Siemens .או שווה ערך 
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 (Air breaker) -מפסק אוויר  13.4 

 
 אמפר יהיו מפסקי אויר נשלפים. 800המפסקים מעל  13.4.1  

 
  13.4.2 Frame –size rating  )גודל המבנה המינימלי  יהיה בהתאם לערך המקסימלי  -)מבנה

 של יחידת ההגנה .
 

 פסקי האוויר יסופקו עם:מ 13.4.3  
 

 ם לא צויין אחרת(איחידת הגנה אלקטרונית ) ■   
 

 :מגעי עזר למערכת הבקרה הכוללים ■   
 מפסק סגורו מפסק פתוח     
 הגנות פעלו     
 מצב הקפיץ )דרוך/ לא דרוך(     
 )הגנות פעלו(     
 מגע מצב שליפה של מפסק     

 

 פסקה, סליל סגירה ומנוע דריכהכל היחידות יספקו עם סליל ה ■   
 

 לחצן הפסקה והפעלה בידני ■   
 

 פעולות לפחות. 15,000אורך החיים המכאני של המפסק יהיו   ■   
 

או  Schneider Electric, Eaton, ABB Sace, Siemensמפסקי האויר יהיו מתוצרת:  13.4.4  
 שווה ערך.

 
 
 

 ממסרי הפחת 13.5 
  
 Aהממסרים יהיו מדגם  IEC /EN 61008/9ו  IEC-61557-6מוד בתקן ממסרי הפחת נדרשים לע  

 אלה אם כן צוין אחרת בתוכניות.  30mAבעלי רגישות של 
 או שווה ערך. Schneider Electric, Eaton, ABB Sace, Siemensהממסרים יהיו מתוצרת :   

 
 
 

 מתנע תרמומגנטי 13.6 
 

ן וציוד כיבוי אש, יותקנו מתנעים מגנטים בלבד. הוצאת עש מגנטי עבור מפוחי-המתנע התרמו  
 .. על גבי המתנע ניתן יהיה להתקין מנעול תליהNCו  NOהמתנעים יסופקו עם מגעי עזר חזיתי 

 או שווה ערך. Schneider Electric,ABB,  Eatonהמתנעים יהיו מתוצרת:   
 
 
 

 מגענים  13.7 
 

, מתח סלילי המגענים IEC947-4-1על פי תקן המגענים יתאימו לסוג הצרכן ולמשטר העבודה   
, כל המגענים למנועים או לכל ציוד אחר למעט כבלים הינם  24V AC/DC  או 230V ACיהיה 

בהספק הנקוב )אלה אם צוין אחרת במפרט  55oCלטמפרטורת עבודה  AC-3למשטר עבודה 
יסופקו עם ארבע מגעי עזר המיוחד או בכתב הכמויות( ויתאימו למיליון פעולות לפחות. המגענים 

 אם אפשרות להוסיף מגעי עזר במידה ויידרש.
, המגענים יהיו עם נגדים טוריים לכל אחת  AC-6Bמגענים לקבלים יהיו למשטר עבודה   

 .משלושת הפאזות ויחוברו עם מגע המקדים את המגע הראשי
 Schneider Electric, Eaton, ABB Sace, Siemens,?IDEC המגענים יהיו מתוצרת:  
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 ממסרי עזר 13.8 
 

 .24V AC/DCאו   230V ACממסר נשלף להתקנה על מסילה יהיה עם מתח סליל  13.8.1  
לממסרים תהיה אפשרות הפעלה מכנית ידנית וללא כלים ולצורך בדיקה או הפעלת    

או דגל צבעוני לסימון   LEDהמתקן שלא באמצעות הבקר, לממסרים תהיה נורית 
 Schneider Electric, Eaton, Siemensת הממסר. הממסרים יהיו מתוצרת: פעולו

,IDEC?, OMRON 
 

 או שווה ערך REALCOממסרי הצעד יהיו אלקטרונים מתוצרת  13.8.2  
 

 : ממסר חוסר מתח 13.8.3  
 

ממסר חוסר מתח  חד פאזי יכלול, חוסר פאזה או עליה או ירידה של מתח ומגע  13.8.4  
 .מחליף

 
ממסר חוסר פאזה תלת פאזי יכלול: בקרת סדר פאזות, חוסר פאזה, חוסר אפס,  13.8.5  

 בקרת אי איזון בין שלושת הפאזות )אסימטריות(  (,70-100%בקרת ירידת מתח )
 

 או שווה ערך  REALCO/PSKממסר חוסר פאזה חד פאזי ותלת פאזי יהיו מתוצרת  13.8.6  
 
 
 

 קבלים 13.9 
 

 יהיו קבלים יבשים בעלי הפסדים נמוכים, בעלי ריפוי עצמי. הקבלים  13.9.1  
 

וולט, בהתאם להחלטת המזמין. זרם  500או  440הקבלים יהיו למתח נומינלי של  13.9.2  
וולט הכבל  400פי מתח עבודה של -. הספק הקבלים מוגדר עלIn ?1.5מורשה מתמשך 

 . IEC-60871ו ,  60831לת"י  יהיה מובטח בפני זרם יתר של הרמוניות גבוהות ויתאים
 

נגדי פריקה, משנק למניעת זרמי הרמוניות , מנגנון ניתוק : ערכת קבלים תכלולמ 13.9.3  
 עצמי כהגנה בפני התפוצצות.

 
 
 

 גנה בפני ברקים ומתחי יתרה 13.10 
 

 יש להתקין את ההגנה מפני מתח יתר קרוב ככל האפשר לפסי ההארקה של הלוח.   
ההגנה מפני מתח יתר יתבצע ע"י מוליך הארקה נפרד אשר יותקן במרחק רב ככל החיבור של   

 האפשר מתעלות החשמל בלוח.  
 HRCההגנה בפני ברקים ומתחי יתר תהיה על שלושת הפאזות ועל האפס ותכלול נתיכים   

 בהתאם להמלצת היצרן ומגע עזר למערכת הבקרה.
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 מתנעים אלקטרוני 13.11 
 

 נע רךמת  13.11.1  
 

 המתנע יהיו מהדגם החדיש ביותר של היצרן ומאושר ע"י המזמין. ■   
 

  50OCהמתנעים יתוכננו לטמפרטורת סביבה קשים ובטמפרטורה של  ■   
 

גודל כל מתנע יתאים להתנעת מנוע בעל הספק בהתאם לתוכנית ובעל זרם  ■   
 פעמים זרם ההתנעה הנומינלי של המנוע. 7התנעה של עד 

 

 80%רשת ירוד של עד -כל מתנע יהיה מסוגל להתניע את המנוע המתאים במתח ■   
 מהמתח הנומינלי. למתנעים לא תהיה הגבלה למספר ההתנעות בשעה. 

 

המתנע יסופק עם צג ומערכת מקשים תעשייתיים, לצורך תכנות והכנסת  ■   
 .הנתונים וקבלת תצוגה על נתוני המנוע ותקלות

 

 עלי אפשרות תכנות חיצונית. המתנעים יהיו ב ■   
 

 .אפשרות להתנעה עם תדר ומתח הזנה לא יציבים כגון גנרטור ■   
 

למתנע רך תהיה יציאה לפיקוד אשר תיתן אות על סיום תהליך ההתנעה לשם  ■   
הפעלת מגען מקצר. כאשר המתנע הרך יהיה מקוצר, כל הגנות המתנע ימשיכו 

 נעה.לתפקד ברציפות כמו בשעת תהליך ההת
 

. לתקשורת בפרוטוקולים P ROFIBUS, MODBUSאפשרות לתקשורת , ■   
 נוספים לפי דרישת המזמין.

 

 :הגנות מנוע ומתנע אלקטרוניות חכמות יכללו לפחות את המאפיינים הבאים ■   
 הגנה בפני התנעות מרובות, למניעת נזק למנוע □     
 הגנה בפני התנעה ארוכה מדי □     
 פין גזירה אלקטרוני עם כיול זרם וזמן הגנת □     
 הגנת זרם נמוך לכיול בתקלת נתק בעומס מכני )רצועות קרועות ( □     
 הגנת זרם יתר □     
 הגנה בפני קצר □     
 הגנה בפני נתק בכבל למנוע או נתק באחד מליפופי המנוע. □     
 הגנת חוסר והיפוך פאזה בכניסה למתנע □     
 מתח נמוך או גבוה עם כיול ערכים הגנת  □     
 תקלה פנימית במתנע □     
 ףכל ההגנות פעילות גם במצב מגען עוק □     

 
 
 

 התממשקות למערכת הבקרה: ■   
 :כניסות □     
 כל הכניסות הפיקוד יהיו מבודדות.      
 הפעלה      
 הפסקה      
 כניסת טרמיסטור      
 RESETכניסה       
 אותיצי □     
 מתנע פועל      
 עוקף פועל      
 מתנע בתקלה      
 הגנת מנוע פעלה       
 4-20mAיציאה אנלוגית יחסית לזרם המנוע , זרם או מתח       
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 ABBהמתנעים יהיו מתוצרת סולקון,  ■    
 
 
 

 ווסת תדר  13.11.2  
 

 היו מהדגם החדיש ביותר של היצרן.ווסת יה ■   
 

 .לדרישות התקן האחרון בנושא הפרעות לרשת החשמל הציוד יותאם ■   
 

  50oCהווסתים יתוכננו לטמפרטורת סביבה קשים ובטמפרטורה של  ■   
 

 הווסתים יהיו מותאמים להפעלת מפוחים צנטריפוגליים, משאבות ומנועים. ■   
 

לכל ווסת יותקן בורר תלת  מצבי עם מגעים למערכת הבקרה  )אוט, עוקף משנה  ■   
 דר, ידני( ומגענים  בהתאם למצב  " עוקף משנה תדר"ת

 
. לתקשורת בפרוטוקולים PROFIBUS, MODBUSאפשרות לתקשורת,  ■   

 נוספים לפי דרישת המזמין
 

 משנה התדר יכלול לפחות את המאפיינים הבאים: ■   
 0.96שמירה על מקדם הספק במצבי עבודה שונים גבוה מ  □     
 לפחות 97%נצילות של  □     
 כחלק אינטגרלי, יותקן מסנן הרמוניות בכניסה □     
 EMCבנוי בתוך כלוב פרדי מתכתי למנוע  IP21המסנן יהיה בעל דרגת אטימות  □     
 פילטר לרעשי רדיו □     
 מדידת הזרם תתבצע על שלושת הפאזות □     
 ו אנלוגיתמשנה התדר ישמור על מהירות המנוע ביחס ל: אות דיגיטלית א □     
 ניתן יהיה לווסת את המהירות גם באופן ידני דרך מסכי הפיקוד □     
 הגנות מנוע □     

 
 התממשקות למערכת הבקרה ■   
 כניסות  □     
 כל הכניסות הפיקוד הדיגיטליות יהיו מבודדות.      
 הפעלה       
 פסקהה      
 כניסת טרמיסטור      
 RESETכניסה       
 יסה אנלוגיתנכ      
 יציאות □     
 ווסת פועל      
 ווסת בתקלה      
 הגנת מנוע פעלה       
 הגנת מנוע פעלה      
 mA 4-20יציאה אנלוגית יחסית לזרם המנוע , זרם או מתח       

 
 או דנפוס  ABBהווסתים יהיו מתוצרת  ■   
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 כשירי מדידה ובקרהמ 13.12 

 
 

 שנאי זרם  13.12.1  
 

 .IEC62053-22בהתאם לתקן  5P10שנאיי הזרם לחיבור ציוד ההגנה יהיו כל  ■   
 

 לשנאי זרם יכלול לפחות את המאפיינים הבאים: ■   
-הספק שנאי הזרם יותאם להספק הציוד המחובר אליו אולם לא פחות מ □     

15VA 
 ; הזרם הראשוני בהתאם למצויין במסמכי החוזה ובתוכניות החשמל □     
ודרישת  QLCאטק,: ס)לפי סוג המכשיר 5A  /A0.04  /A0.01הזרם המשני  □     

 המזמין( 
 למשנה זרם המשמש למניית אנרגיהCLASS 0.5S דרגת הדיוק:  □     
 למשני זרם המשמש לצורכי מדידה וניהול אנרגיה  CLASS 1 דרגת הדיוק: □     

 
 1000Vרמת הבידוד  ■   

 
 דקי חיבור כפוליםלכל שנאי זרם יהיו ה ■   

 
 

 רב המודד 13.12.2  
 

 שיאושר ע"י המזמין רב המודד יהיה מהדגם החדיש ביותר של היצרן ■   
 

 או שווה ערך SATECרב המודד יהיה מתוצרת חברת  ■   
 

מובנית במכשיר ומודלי ההרחבה מאפשרים להוסיף יציאת  RS-485תקשורת  ■   
 לפי דרישת המזמין.  Ethernet, PROFIBUSתקשורת נוספת: 

 
 LEDתצוגת  ■   

 
 קל לתכנות ■   

 
רב המודד בלוחות ראשים יהיה בעל יכולת ניתור מערכת החשמל )הפרועות במתח  ■   

  )  EN 50160על פי תקן -ותדר, הרמוניות
המכשיר יכלול שני מגעי יצאה למערכת הבקרה הניתנות לתכנות ושתי כניסות      

 PM-175ה יכולת לתעד אירועים. המכשיר יהיה מדגם דיגיטליות. למכשיר תהי
 

רב המודד בלוחות משניים יהיה בעל יכולת ניתור מערכת החשמל ברמה הבסיסית,  ■   
יום.  90בעל יכולת למניית אנרגיה המכשיר. למכשיר תהיה יכולת לתעד אירועים עד 

 PM-135Eהמכשיר יהיה מדגם 
 

-מעגלים תלת 12למעקב אחר מקסימום  אפשרות ב מודד רב ערוצי :למכשיר תהיהר ■   
-פאזיים ותלת-פאזיים, או כל שילוב של מעגלים חד-מעגלים חד 36פאזיים או 

 BFM-136פאזיים המכשיר יהיה מדגם 
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 בקר כופל הספק .13.12.3  

 
 הבקר יחבר וינתק דרגות קבלים לשמירת על כופל הספק הנדרש.    
 דה עם עומס משתנה כולל גנרציה. בקרת כופל ההספק ישמש לעבו   
במקרה של ביקוש גדול לתיקון כופל ההספק תהיה אפשרות לצמצום אוטומטי של זמני    

השהייה או מיתוג אופטימלי להקטנת מספר מיתוגי הקבלים )יחבר גבוה על מנת לתקן 
 את כופל ההספק במהירות(. 

שניות מאז  20לפני שחלפו  במצב עבודה אוטומטי לא יחובר קבל קבלים בעלי הספק   
עבודה ידני יזכור הבקר את מצב העבודה גם לאחר נפילת מתח ויחבר את  שנותק. במצב

 דרגות קבלים בהדרגה לאחר חזרת המתח. אותן
הבקר יכלול מדידת נתוני חשמל כולל: מתחים, זרמים,  6מספר הדרגות המינימלי יהיה    

מובנית במכשיר אם אפשרות  RS-485ורת הספקים, עיוותי הרמוניות זרם ומתח. תקש
ליציאה אנלוגית ואפשרות לניתוק הקבלים ממגע ממערכת חיצונית. המכשיר יהיה מדגם 

C-192 )מיותר עקב אי הפעלת לוחות קבלים( 
 

 
 נורות הסימוןמ 13.13 

 
 100,000, למינימום  230VAC/24V AC/DCלמתח  LEDיהיו מטיפוס  מנורות הסימון יהיו   

 מ"מ    22.5עבודה, בקוטר  שעות
 
 
 

 טבלת ציוד מסכמת 13.12.5  
 

  .,Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace מפסקי אוויר .1
 מאמ"תים .2

Moulded Case 
Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace,  

  ,Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace מא"זים .3
  ,Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace מנתקים בעומס .4
 Eaton, ABB, Bretter, Baco מפסקי פיקוד .5
 Eaton, ABB, Siemens, Schneider Electric מגענים .6
 Eaton, Schneider Electric,ABB מתנע תרמומגנטי .8
 ABB,  Danfooss  מתנע רך .9
 , סולקון   ,ABB,  Danfooss ווסתים .10
 AEG, Siemens, ABB קבלים .11
 Ganz, IME שנאי זרם 12
 חולדה, ברק כוח, רוזן מילר  שנאי בקרה .13
 Schneider Electric, Izumi, Eaton, RELCO ממסרי בקרה .14
 Siemens, Izumi, Eaton, Baco, Schneider Electric, Omron לחצנים ומפסקים .15
 ציוד מדידה .16

 מודדים -בר
 

SATEC 
 .,Schcneider Electric, Moeller, Siemens, ABB Sace ממסרי זרם דלף .17
 Phoenix, Betterman, Kleinhuis,Dehn הגנות למתח יתר .18

 Phoenix, Wago, Wieland, Contaclip מהדקים .19
 PSK ממשק למערכת גילו אש / התראה 20
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 נחיות נוספותה .14
 
 

 לוחות בקרה 14.1 
 

ייעודיים למערכת הבקרה יסומנו לפי מספר סידורי רץ. שיסומן בתוכניות  I/Oחוטי  14.1.1  
העבודה ובתוכניות הביצוע וזאת ללא קשר למהדק המסילה או למספר המהדק בציוד 

 .שאליו מחובר החוט
 

 ,Ixxxxx, Oxxxxיהיה ע"י סימון טבעתי מושחל הסימון יכלול:  I/Oשילוט חוטי  14.1.2  
AIxxxx ,AOxxxx  

 
 .JBסימון דומה יהיה "בתיבות צומת"  14.1.3  

 
ממ"ר לפחות  החיבור למהדקים למערכת  0.75יהיו חוטים גמישים בחתך של  I/Oחוטי  14.1.4  

 הבקר יתבצע ע"י סופיות.
 

 24vכרטיסי הבקרה יתוכננו למתח  14.1.5  
 

 הבקרה שלא באמצעות סרגל מהדקיםלא יתאפשר חיבור ישיר לכרטיסי  14.1.6  
 

 סרגלי המהדקים בלוח יתוכננו באופן פונקציונלי ובהתאם לכרטיסי הבקר 14.1.7  
 
 
 

יש להתקין פס צבירה לכל קבוצת מעגלים, פס צבירה זה צריך לאפשר הוספה של  UPSבלוחות  14.2 
 מל.ללא צורך בניתוק חש מא"ז

 
 
 

 מפסקי אוויר, ומפסקי ממנוע 14.3 
 

לכל מפסק יותקן בורר תלת מצבי מגעי עזר לבקרה הבורר יכלול את המצבים הבאים:  14.3.1  
 ידני, מופסק, אוט

 
 .במצב ידני יותקנו לחצנים להפעלה והפסקה של המפסק 14.3.2  

 
 

 מפסק ראשי בלוח עם דלתות, לא יותקן קלאץ להפעלת מפסק מעבר לדלת. 14.4 
 
 

  PSKשל חברת  ISOאש תתבצע ע"י יחידת  התממשקות למערכת גילוי 14.5 
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 בדיקת הלוח .15
 
 

 דיקת לוח בבית המלאכהב 15.1 
   

 לנציגי המזמין, גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל שלבי יצורו.  יצרן הלוח יאפשר
לול לפני בדיקת הלוח ע"י המזמין, יגיש הקבלן טופס עם פירוט הבדיקות שבוצעו על ידו. הטופס יכ

 בדיקת פיקוד וחיווט הציוד. 
לפני משלוח לוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח בנוכחות נציג המזמין. 

 הבדיקות יכללו:
 

 בדיקת אופן ואיכות הבצוע. 15.1.1
 

בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו  עונים לסטנדרטים  15.1.2
 ברש"ת המקובלים

 
 בדיקה והתאמה לתוכניות 15.1.3

 
 בדיקת השילוט 15.1.4

 
 בדיקות חשמליות במידה ויידרש  15.1.5

 
 מסמך בדיקה של המפעל  15.1.6

 
לוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל ונציג המזמין יאשר זאת ה  

או אינה מקטינה מאחריותו של יצרן הלוח ידי המזמין אינה גורעת ו/-בחתימתו. בדיקת הלוח על
 .לגבי תקינותו של הלוח ותאימותו לדרישות רש"ת

 
 
 

 בדיקת הלוח באתר 15.2
 
 הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו.   
 הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה, בנוכחות נציג המזמין.   
השונות לפני חיבור המתח ללוח, וכן בדיקת הלוח ע"י  הקבלן ידאג לכיול כל המפסקים וההגנות  

 בודק מוסמך ויגיש דו"ח בטבלת אקסל המגדירה את  כל הכיולים שבוצעו. 
 באחריות הקבלן לזמן בדיקה תרמוגרפית לאחר חיבור כל הצרכנים והפעלתם.  

 
 
 

 תיעוד .16
 

 הלוח ימסור למזמין תיעוד שיכלול:יצרן  
 

 לאחר ביצוע של כל תוכניות העבודה שהוגשו לאישור.תוכניות כמבוצע  16.1 
 

 כל החישובים שהוגשו לאישור הלוח. 16.2 
 

 הספק./ של היצרן  .רשימת חלקים מכניים וחשמליים כולל ציון תוצרת, דגם, מק"ט, כתובת וטל 16.3 
 

 קטלוגים של יצרני הציוד המותקן. 16.4 
  

 הוראות אחזקה והפעלה. 16.5 
 

  AutoCad-יות ימסרו למזמין בחמישה עותקים ועל גבי דיסקט, כשהם משורטטים בהתוכנ 16.6 
ידי -מאושרות על AS MADE. תוכניות PDF ,PLTובנוסף פורמט  A3בגרסה  עדכנית בגודל 

 .המתכנן
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 חשמלהלמפרט  ג'נספח 
 

 לד מבוססת חירום תאורת למערכת טכני מפרט
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י תאורת חירום לד, שלטי יציאה לד ומערכת בקרת תאורת חירום הכוללת מערכת תאורת החירום תכלול גופ

 בקרים ותוכנה. 

גופי התאורה ושלטי היציאה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורת חירום לד עם סוללת גיבוי 

 מקומית. 

על דרישות  וכן בעלי תפוקת אור ופיזור אור אשר יענו DALIהגופים יהיו בעלי ממשק תקשורת בפרוטוקול 

תכנון תאורת החירום בכל חלקי המתקן ובכל הגבהים הדרושים, בהתאם לדרישות הבטיחות, החוק 

 הישראלי, המזמין  והתקן הישראלי. 

 

 מערכת תאורת החירום תתאים לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:

 

 

 כללי א.
 

 חירום לד. גופי התאורה  ושלטי היציאה יהיו ייעודיים למערכות תאורת .1א. 
 

 .2.22חלק  20ג.ת יהיה  בעל תעודת בדיקה חיובית ומלאה המתאימה לתקן ישראלי  .2א. 
 

 דקות לפחות. 60זמן הארה בחירום  .2.1א.  
 

 לוקס מינימום לאורך נטיב המילוט. 1תפוקת אור בחירום אשר תבטיח  .2.2א.  
 

 .1:40המינימלית לא יעלה על  היחס בין עוצמת ההארה המרבית לבין עוצמת ההארה .2.3א.  
 

בשלטי היציאה יהיו הבהיקות, הכיתוב והגוונים בהתאם לתקנות התכנון והבניה ולת"י  .2.4א.  
 .2.22חלק  20

 
 .IEC62034גופי התאורה יכללו מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי הנדרש בהתאם לתקן  .3א. 

 
חלק  20סמכת, כחלק מדרישות התקן הישראלי יש לספק עקומת פיזור פוטו מטרית ממעבדה מו .4א. 

, על מנת לוודא שהנתונים הפוטומטרים של התאורה יבטיחו את פיזור 1838ותקן ישראלי  2.22
 האור הרצוי וללא סנוור בנתיבי המילוט וכן לצורך ביצוע חישובי תאורת חירום.

 
ממכון התקנים הישראלי לוח שלטי היציאה ייוצר מחומר "כבה מאליו" בעל תעודת בדיקה  .5א. 

 לעמידות החומר באש.
 

 סוללות גופי התאורה ושלטי היציאה יסופקו עם סוללות ניקל מיטל בלבד. .6א. 
 

 .2.22חלק  20הסוללות יסומנו בהתאם לדרישות ת"י  .7א. 
 

 הסימון יכלול גם: תאריך ייצור, תאריך חיבור הסוללה, חתימת המתקין. .8א. 
 

 מעלות צלסיוס לפחות.  35תאימו לעבודה בטמפרטורה אופפת סביבתית של גופי התאורה י .9א. 
 יש לצרף תעודת בדיקה ממכון התקנים הישראלי להתאמת המוצר לטמפרטורה זאת.  

 
 .IEC62386מאושר לתקן  DALIגופי התאורה יהיו בעלי תקשורת  .10א. 

 
 .IP55לגופים תהיה  אופציה להתקנה חיצונית בדרגת אטימות  .11א. 

 
,באורכים של מעל  4x1 mmחיווט המערכת יבוצע בכבל תקשורת  בעל שטח חתך מינימלי של    .12א. 

 .הכבל יושחל בתוך צינור מרכף בצבע חום.   4X1.5 mmמטר יותקן כבל  300
קופסאות החיבורים במערכת יסומנו בסימון ייעודי ברור. מיקום פיזי של הקופסאות ונתיבי כבלי   

 סומנו על גבי תוכנית מבנה ייעודית לבקרת תאורת חירום.התקשורת י
 



 
 

 תאורת חירום מבוססת לד נספח ג': מערכת –חשמל מתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 308 

יש להתקין את חלקי המערכת  )גופים, קופסאות חיבורים, כבלי תקשורת( באזורים עם דרכי גישה  .13א. 
 הנוחים ביותר האפשריים.

 
 

 שלטי הכוונה )כל הערכים הנקובים הם ערכי מינימום(: ב.

 

, מבדק תקינות אוטומטי  DALIתכליתית, תקשורת  -מערכת דושלט הכוונה  מבוסס לד, תלוי, כולל 

 אינטגראלי.

 

 השלט כולל:

 

 ממיר ייעודי להפעלה תקנית של נורות הלד. .1ב.
 

 .3.6v 2.2ahמארז סוללות נטענות ניקל מיטל  .2ב.
 

 מטען ייעודי לסוללות הניקל מיטל. .3ב.
 

 .IEC-62034  מבדק תקינות אוטומטי למערכת החירום בהתאם לתקן .4ב.
 

 .IEC62386מאושר לתקן   DALIתקשורת  .5ב.
 

 .INHIBIT MODE REST MODEפונקציות   .6ב.
 

 ירוק לחיווי טעינה , תקלה, ומצבי בדיקה אוטומטיים.\נורית חיווי אדום .7ב.
 

 .TESTלחצן  .8ב.
 

 דק' יותר ממה שהחוק דורש. 90  -זמן הארה בחירום ל .9ב.
 

 וד כפול.דרגת הגנה ביד .10ב.
 

 מעלות צלזיוס. 35טמפ' סביבה נדרשת  .11ב.
 

 מבנה תרמו פלסטי "כבה מאליו" , לרבות לוח השלט. .12ב.
 

 בשלטי היציאה  יהיה הכיתוב על השלטים בגוון לבן על גבי רקע ירוק. .13ב.
 

מ"מ  10 מ"מ לפחות ומרווח בין האותיות 15ס"מ לפחות, עובי האותיות  15גובה האותיות יהיה  .14ב.

 לפחות.
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 ג.ת. חירום )כל הערכים הנקובים הם ערכי מינימום( ג.

 

, מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי המותאם DALIחד תכליתי, תקשורת   ג.ת חירום מבוסס לד,

 להתקנה שקועה או גלויה.

 

 גוף התאורה כולל:
  

 ממיר ייעודי להפעלה תקנית של נורות הלד. .1ג.
     

 ם להבטחת אורך חיים מרבי של הלד.מפזר חו .2ג.
 

 . 3.6v 1700mahמארז סוללות נטענות ניקל מיטל  .3ג.
 

 מטען ייעודי  לסוללות הניקל מיטל. .4ג.
 

 .IEC-62034מבדק תקינות אוטומטי למערכת החירום בהתאם לתקן   .5ג.
 

 .IEC62386מאושר לתקן   DALIתקשורת  .6ג.
 

 .INHIBIT MODE REST MODEפונקציות   .7ג.
 

 ירוק לחיווי טעינה , תקלה, ומצבי בדיקה אוטומטיים.\נורית חיווי אדום .8ג.
 

 .TESTלחצן  .9ג.
 

 דק' יותר ממה שהחוק דורש. 90  -זמן הארה בחירום ל .10ג.
 

 דרגת הגנה בידוד כפול. .11ג.
 

 מעלות צלזיוס. 35טמפ' סביבה נדרשת  .12ג.
 

 לומן. 140תפוקת אור  .13ג.
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 ר מרכזי לתאורת חירוםבק ד.

 

 הבקר יכלול תצוגה מקומית ומסך מגע לתפעול וחיווי תקלות. 

 128גופי תאורה ושלטי הכוונה. סה"כ  64ערוצים, כל ערוץ יאפשר שליטה ובקרה על עד  2הבקר יכיל 

 יחידות לבקר.

 

 הבקר כולל:

 

 .IEC62386, בהתאם לדרישות תקן DALIתפעול תאורת החירום בפרוטוקול  .1ד.

 

 תצוגת מיקום פיזי של יחידות החירום בשפה העברית. .2ד.

 

באופן ידני או אוטומטי ליחידת חירום   IEC62034ביצוע בדיקות תקינות בהתאם לדרישות התקן  .3ד.

 בודדת או לקבוצה.

 

 קביעה מראש לו"ז לבדיקת התקינות החודשיות והשנתיות של יח' החירום. .4ד.

 

 ה, נורה, מנורת חירום לא מגיעה לזמן ההארה המתוכנן, תקלות תקשורת.הצגת תקלות: סולל .5ד.

 

 מסך מגע צבעוני לתפעול מקומי והצגת נתונים לרבות תקלות. .6ד.

 

 בדיקות תקינות ליח' חירום בודדת או קבוצה. .7ד.

 

 חירום.פונקציית זיהוי ליחידת חירום בודדת או לקבוצה והפעלת חיווי קולי וויזואלי ביחידת ה .8ד.

 

 פונקציית  "בלימת תאורת חירום" לקבוצת יחידות חירום על פי הכתובת הדיגיטלית. .9ד.

 

 גופי תאורת חירום בכל ערוץ. 64הכוללים עד   DALIערוצי תקשורת נפרדים בפרוטוקול  2תפעול  .10ד.

 

תקשורת קווית או בין הפנל לבין יחידות החירום, ב DALIתקשורת נתונים דו כיוונית בפרוטוקול  .11ד.

 .RFבתקשורת 

 

 בין הפנל לבין תוכנת הניהול המרכזית   TCP\IPתקשורת נתונים דו כיוונית בפרוטוקול  .12ד.

 

 סוללת גיבוי ייעודית וכן זיכרון נדיף לשמירת המידע שהוזן ע"י המשתמש. .13ד.

 

 מתן מענה לעבודה בקווי תקשורת ארוכים במיוחד. .14ד.
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 ל מרכזית למערכת בקרת תאורת חירוםתוכנת ניהו ה.

 

 יחידות לתאורת חירום.  25000תוכנת הניהול לשליטה ובקרה לעד  

 התוכנה מאפשרת את הפעולות הבאות: 

 

 מתן כתובות לכל גופי התאורה והשילוט. .1ה. 

 

תי מסכי תפעול לקביעת לוח זמנים לביצוע הבדיקות האוטומטיות ופעולות התחזוקה באופן קבוצ .2ה. 

 או אינדיבידואלי.\ו

 

 מסכי תפעול ביצוע בדיקות ידניות יזומות ופעולות תחזוקה . .3ה. 

 

 . TCP\IPמערכת לתקשורת נתונים דו כיוונית בפרוטוקול תקשורת  .4ה. 

 

 .TCP\IPתפעול ויישום כל הפונקציות של הבקרים בתקשורת  .5ה. 

 

 .TCP\IPשורת תפעול כל יחידות החירום באמצעות הבקרים בתק .6ה. 

 

כשל סוללה, נורה תקולה, ג.ת לא עומד בזמן ההארה -הצגת כל התקלות והחיוויים מהבקרים . .7ה. 

 המתוכנן, תקלת תקשורת.

 

 בעת תקלה תתקבל התראה "קופצת" במסך המחשב בזמן אמת. .8ה. 

 

 הפקת דוחות שמישות, תקלות. .9ה. 

 

אשר כולל את הכתובת המדויקת של גופי התאורה  תצוגה והפקת דו"ח ריכוז ממצאי התקלות .10ה. 

 שכשלו.

 

 לפחות. 7, מערכת הפעלה ווינדוס  PCתפעול ממחשב  .11ה. 

 

 אפשרות להעברת תקלות בדוא"ל. .12ה. 

 

 אפשרות תפעול המערכות ממספר מחשבים ברשת.  .13ה. 
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 חשמל ה' למפרט דנספח 
 

  ברש"ת אש לגילוי התרעה מערכות להתקנת הנחיות סמךמ
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 למפרט החשמל' נספח ה
 

 גנרטורים -לאספקה והתקנת מערכות דיזל מפרט
 שות שדות התעופהעבור ר
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  .ב

 מבוא והנחיות כלליות  -  1פרק 
 
 
 

 הגדרות 1.1
 

 יצרן: 
 .גנראטורים-ת בעלת כל אמצעי היצור ומתן שירותים ויעוץ בתחום דיזלחברה יצרני 

 
 :פקס 
 חברה מוכרת בישראל, אשר מייצגת יצרן ציוד נושא מפרט זה ו/או חלקיו או היבואן 

 המורשה ושיש לה אמצעי ייצור, אחזקה ומתן שירותים בארץ.
כאחראי למילוי כל חובות כ"ספק" יוכר רק הנציג הרשמי של ה"יצרן" בישראל ורואים אותו  

 היצרן לפי תנאי מפרט/חוזה זה, בין שהוזכר רק ה"יצרן" ו/או "הספק".
 

 :המזמין 
 רשות שדות התעופה בישראל.

 
 :נוע דיזלמ

 של המפרט. 3מנוע על כל חלקיו מהדגמים הנקובים בכתב הכמויות ולפי הפרוט בפרק 
 
 :נרטורג

 של המפרט. 4הכמויות ולפי הפרוט בפרק  גנרטור על כל חלקיו מהדגמים הנקובים בכתב
 
 :גנרטור-ערכת דיזלמ

מערכת מושלמת הכוללת בין היתר מנוע דיזל וגנרטור, המורכבים במוצמד על מרכב אחיד, 
לוח חשמל ופיקוד, מיכל דלק בבסיס במידה שנדרש, חופה במידה שנדרשת,  וכל שאר 

 עבודה למרחוק. האביזרים הדרושים להפעלה מלאה והעברת מידע על מצבי
 
 
 

 דרישות הכרחיות 1.2
 

למען הסר ספק מודגש ומובהר בזאת כי כל הדרישות של המפרט הטכני המיוחד הזה הן 
המזמין רשאי לפסול מציע אשר הצעתו לא תעמוד בכל התנאים  דרישות הכרחיות.

 המפורטים במפרט הטכני המיוחד.
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 גנראטורים -שלבי ביצוע ואבני דרך לאספקת דיזל 1.3
 

 
 שלבים: 2-במסגרת חוזה זה יסופקו הציוד והשירותים ב .א
 

 הובלת הציוד לאתר, פריקת הציוד באתר והתקנתו. .1
 

 הפעלה וניסוי בעומס. .2
 
 
 ייעוץ והנחייה לגבי צורת התקנה: .ב

 
 הספק יבקר באתר ההתקנה ויכין תכניות ההתקנה לכל יחידה. .1

 

לל מידות הספק ייעץ למזמין לגבי מקום ההתקנה של המערכת, כו .2
 המבנה/המקום, מידות פתחי אוויר, פתחים בקירות, ברצפות ובתקרות וכו'.

 

 הספק יבצע את עבודות ההתקנה המכנית והחשמלית. .3
 

גנרטור לציוד האחר שיסופק -הספק יוודא חיבור נכון בין מערכות הדיזל .4
 ויחובר על ידי קבלנים אחרים.

 

ת מלאה עבור היחידה הספק ישתתף בקבלת עבודת ההתקנה ויישא באחריו .5
 המותקנת.

 
 

 אבני דרך לאספקת כל מערכת: .ג
 

אספקת קטלוגים ותוכניות עם נתונים טכניים של כל המערכות המסופקות  .1
 בהתאם למפורט במפרט זה לאישורו של המזמין.

 
גמר ייצור ודו"ח בחינת המערכת שיכלול דו"ח בקרת איכות ודו"ח הרצת  .2

דיקה מקוריות למנוע ולמחולל. המערכת בעומס מלא, כולל תעודות ב
 העתקים. 2-תעודות הבדיקה יסופקו למזמין ב

 
 אספקת הציוד למקום ההתקנה, כולל פריקתה והתקנתה. .3

 
 הפעלת היחידה וניסוי הפעלה בעומס. .4

 
 בקורת פעולת המערכת. .5

 
 קבלה סופית של המערכת. .6

 
 
 

 שימור 1.4
 

ר שיאפשרו איחסון גנרטור יסופקו לאחר ביצוע פעולות שימו-מערכות הדיזל א.
  המערכות במשך שנה אחת לפחות

 
 פעולות השימור יבוצעו בהתאם להוראות יצרן המערכת. ב.
 
 כל האמצעים הדרושים לביצוע פעולות השימור יסופקו ע"י ספק/ יצרן. ג.
 
בכל מקרה כל הפתחים במנוע יאטמו, לרבות: יציאות ממערכת הפליטה, יציאות  ד.

מערכת הדלק. האטימה תמנע חדירת רטיבות, אבק ממערכת המים, יציאות מ
 וגופים זרים למנוע.
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 הספק/היצרן יעביר הוראות לביצוע השימור והסרת כל אמצעי השימור. ה.
 
 
 

 אריזה, הובלה והתקנה 1.5
 
הספק/היצרן יכלול בהצעתו את מחיר אריזה בארגזים מצופים בחומר מתכווץ  א.

((Shrink Wrapping ית.בנוסף לאריזה סטנדרט 
 
 כל מערכת תובל בארץ ע"י הספק לאתר ההתקנה. ב.
 
לאחר בדיקה ויזואלית של כל מערכת בנפרד ואישור ע"י המזמין  תותקן המערכת  ג.

 באתר.
 

 
 

 הפעלה וניסוי העמסה 1.6
 
 הספק יבצע הפעלת המערכת לאחר גמר עבודות ההתקנה. א.

 
באתר ההתקנה.  גנרטור בעומס מלא-הספק יבצע ניסוי העמסה של מערכת הדיזל .ג

למטרה זאת יביא הספק עומס דמה, כבלים וכל ציוד נדרש. גודל העומס בקו"ט 
 STANDשל ההספק הנקוב בקו"ט לעבודה בשעת חרום  110%-יהיה לא פחות מ

BY .של המערכת 
במידת הצורך, עבור ביצוע ניסוי העמסה, הספק יביא ויחבר מספר מערכות עומס 

 דמה במקביל.
 
ציוד והחומרים הדרושים לצורך ביצוע הניסוי יהיו על חשבון הספק, כל העבודות, ה .ד

כולל בין היתר אספקה והובלת מערכות עומס דמה, כבלים, דלק לכל תקופת 
 הניסוי, שמנים, תוספים, עבודות החיבור והניתוק, כיוונים מכניים וחשמליים וכו'.

 
 ניסוי העמסה יכלול הבדיקות הבאות: .ה

 .0%, שתי פאזות  100%אחת  העמסה אסימטרית: פאזה -
 .100% -בדיקה במכה אחת של עומס ב -
 ש"ע. 8למשך  100%בדיקה בעומס  -
, ללא 100%למשך שעה אחת, בהמשך לבדיקה בעומס  110%בדיקה בעומס  -

 הפסקה בין שתי הבדיקות הנ"ל.
 

כל הבדיקות יערכו עם כל דלתות המבנה סגורות )דלתות החדר או דלתות החופה  .ו
 ההתקנה(. בהתאם לצורת

 
בסיום ניסוי העמסה ימסור הספק דוח בדיקה על בסיס הנתונים שנרשמו על ידו  .ז

בנוכחות המזמין. דוח הבדיקה יכלול בין היתר הנתונים הבאים, נתונים שירשמו כל 
 חצי שעה לכל אורך הבדיקות:

 חום מנוע )מעלות צלסיוס( -
 (barלחץ שמן ) -
 (Vמתח מחולל ) -
 (Aזרם פאזי ) -
 (kWהספק ) -
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 חומר טכני 1.7
 
 Service)גנרטור יסופקו ספרי הוראות שמוש ותחזוקה )-יחד עם כל מערכת דיזל .א

Manual 0perating & Maintenance  . של היצרן בשפה האנגלית 
 

 לצורך ביצוע שיפוץ כללי.   WORKSHOP MANUALיסופק ספר  .ב
 

 ספר הוראות יכלול: ג.
 

 לות, וכן של רכיבים כגון:גנרטור בכל-תאור כללי של מערכות הדיזל (1
 

 מערכת קרור  -
 מערכת פליטה  -
 מערכת דלק  -
 מערכת שמן  -

 
 הוראות הפעלה ותחזוקה ברמת המפעיל, בשפה העברית. (2
 נתונים חשמליים ומכניים. (3
 רשימות מפורטות של חלקי המנוע והוראות פרוקם והרכבתם. (4
 פרוקם והרכבתם.רשימות מפורטות של חלקי הגנרטור והוראות  (5
 תרשימים חשמליים עקרוניים של הגנרטור. (6
 הוראות לאיתור תקלות ולתיקונן. (7
 הוראות עזרה ראשונה במקרה של התחשמלות. (8
 הוראות היצרן לאמצעי שימור והסרת אמצעי שימור. (9
 כל מספרי החלקים של היצרן. (10
 רשימת חלקי חילוף מומלצים לאחזקה בידי המפעיל. (11
תוכניות חשמל מפורטות, כולל כל הרכיבים החשמליים שעל היחידה,  (12

 .DC-ו ACלרבות 
 

תוכן ספרי הוראות למפעיל טעון אישורו של המזמין, שרשאי לדרוש לשנות או  ד.
 להוסיף חומר להוראות.

 
 העתקים. 4-המסמכים הנ"ל יוגשו ב ה.
 
 

 
 הגשת מסמכים נילווים 1.8
 

ההצעות, יש לצרף, במידה ונדרש, את המסמכים בנוסף למסמכים המפורטים בהזמנת 
 הבאים:

 
הערות או הצעות לשנוי או לאלטרנטיבות נוספות, אשר ינתנו בנוסף לטפסי  א.

 ההצעה. 
 
דרישות לגבי ההכנות הדרושות במבנה ועבודות בנוי נוספות שידרשו )במידה  .ב

 וידרשו( לצורך תפעול תקין של המערכת.
 
ם נדרשים לקבלת אישור של המשרד להגנת יש להכין ולהגיש כל המסמכי .ג

שעות הפעלה עם חברת  300הסביבה להפעלת יחידת דיזל גנרטור בהסדר עד 
 החשמל.

הכנה והגשת המסמכים וקבלת האישור של המשרד להגנת הסביבה להפעלת 
שעות עם חברת החשמל, הם תנאי יסודי לאישור  300הגנראטור בהסדר של 

 ר במסגרת מכרז זה.אספקת כל יחידת דיזל גנרטו
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 גנרטור-מערכת דיזל  -  2פרק 

 
 

 כללי 2.1
 

גנרטור תכלול את כל הרכיבים כנדרש במפרט וגם אחרים שלא -מערכת דיזל א.
 מפורטים, להבטחת פעולה תקינה של יחידות הכח.

 
המערכת הכוללת דיזל וגנרטור תורכב על בסיס משותף בצורה המתאימה  ב.

מבנה וההרכבה יבוצעו על ידי היצרן במפעלו )לא על להתקנה קבועה. ייצור ה
ידי הספק(. האמור מתיחס גם לכל התוספות המפורטות במפרט, כגון משאבת 

 יד, חמום מים, מעקפים וכו'.
 

 גנרטור המורכבות מ:-נדרשות יחידות דיזל ג.
 
 מנוע מהדגם המפורט בכתב הכמויות. (1
 
 גנרטור מהדגם המפורט בכתב הכמויות. (2
 
דת פיקוד, הגנות ומדידות, במידה שתידרש לפי כתב הכמויות, יחי (3

 מיצור סידרתי של יצרן המערכת השלמה.
 
קרקעי, במידה שיידרש לפי כתב -מיכל דלק יומי ומיכל דלק תת (4

 הכמויות, כולל צנרת דלק וכל הציוד והמערכות העזר הדרושים.
 
תהיה חופה, במידה שתידרש לפי כתב הכמויות, ומערכת פליטה אשר  (5

 מתכנון ויצור של יצרן מערכת הדיזל גנרטור המקורי.
 
חופה מושתקת, במידה שתידרש לפי כתב הכמויות, ומערכת פליטה  (6

אשר תהיה מתכנון ויצור של יצרן מערכת הדיזל גנרטור המקורי 
מחו"ל ותאפשר פעולה בתנאים שיפורטו בהמשך תוך יצירת רמת רעש 

מטר בכל נקודה סביב  1 דב"א במרחק 75אקוסטי שלא תעלה על 
 עומס. 75% -היחידה, בעת פעולת המערכת ב

 
 

 מסמכים תקפים 2.2
המסמכים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה. הוראות מסמכים אלו  א.

מחייבות את היצרן, אלא אם כן שונו במפורש ע"י הוראות במפרט זה. במקרה 
 למפרט זה: של ניגוד בין מפרט זה וכל מסמך אחר, יש עדיפות

 
- American Standards Association (ASA).  
- American Welding Society Standards.  
- Diesel Engine Manufacturers Association (DEMA).  
- National Electric Safety Code. 
- National Electric Code (NEC). 
- National Electric Manufacturers Association (NEMA). 
- National Fire Protection Association (NFPA).  
- Underwriters Laboratories Inc. (UL).  
תקני פליטת מזהמים של משרד הגנת הסביבה שיאפשרו רישום הגנראטור במשרד התשתיות -

הלאומיות וצירופו להסדרי חברת החשמל של השלת עומס באמצעות גנראטורים של 
 צרכנים.

י זה תהווה הפרה חמורה של תנאי החוזהעמידה בתנא-אי   
 

-MILבהתאם לדרישות מפרט  RFI)הגנראטור ייבנה למניעת הפרעות רדיו )
STD  461c. 
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 גנרטור-הספק של מערכת דיזל 2.3
 

גנרטור יהיה כדלקמן, בהתאם להגדרת עבודה -הספק מוצא של המערכות דיזל א.
 . BS 5514, DIN 6271, ISO 3046/Iעל פי  Prime Power)רצופה )

 יוגדרו בטופס הזמנת הצעות –פרוט היחידות הנדרשות , הספק ודגם   
 למכרז. 

 
הספק מוצא יהיה נטו ולא יכלול את הצריכה העצמית של היחידה )כולל  .ב

 .BSכמוגדר בתקן  הספק הרדיאטור(
 

הספק מוצא מתיחס לתנאים סטנדרטיים המבוססים על טמפרטורת הסביבה  ג.
29.4C לחות יחסית. 60%-כספית ו 29ברומטרי " , לחץ 

 
 המערכות יהיו בנויות לעבודה בתנאים הבאים: ד.

 
 + )פלוס( מעלות צלזיוס.55)מינוס(  עד  10- טמפרטורת הסביבה    -
 .90%לחות יחסית עד  -

 
 
 

 גנרטור-המבנה של מערכת הדיזל 2.4
 
 גנרטור תורכב על בסיס משותף.-מערכת הדיזל א.

וי הרמה שיאפשרו הרמת היחידה על כל חלקיה עם אפשרות הבסיס יכלול ו
כן, יהיו ווי הרמה נפרדים עבור יחידת המנוע, -גרירתה לאורך הרצפה. כמו

 הגנרטור והרדיאטור.
 

כל החיבורים המכניים והחשמליים יובטחו בפני התרופפות בעקבות רעידות  ב.
 בעת פעולת המערכת.

 ברגים ואומים יצופו בצפוי קדמיום.
 

גנרטור תיצבע בהתאם למפרט צביעה מקובל. גוון היחידה -מערכת הדיזל ג.
 גנרטור יהיה אחיד לפי הסטנדרט של היצרן.-דיזל

 
 חלקים מפלסטיק או מגומי לא ייצבעו. ד.
 
 המקומות הבאים ייצבעו בגוון אדום: ה.

 פתחים למלוי וריקון שמן. ( 1
 פתחים לשחרור אויר. ( 2
 שמן מנוע. גובה-ידית קנה מד ( 3
 נחירי סיכה וגרוז. ( 4

הערה: ניתן להזמין כל מערכת בחופה רגילה או מושתקת כחלק אינטגרלי של  
 המערכת, שתכלול מ"ז ראשי ולוח פיקוד ובקרה.

 
 
 

 החווט 2.5

 ויהיה עמיד בפני שמן סיכה, דלק וחומצה.  180Cהחווט יעמוד בטמפרטורה  א.
. על כל מוליך יוטבע מספר המוליך -IECו NACבידוד החווט יתאים לדרישות 

 5, במרווחים של IECאו שבידודו יהיה בצבע מקודד, בהתאם לסטנדרטים של 
 (.2ס"מ )"

 
כל מוליכי פיקוד על הגנרטור ועל המנוע דיזל יחוברו לתיבות חבורים שיכללו  ב.

 0.8מהדקים עם סימון כמצויין בסעיף "א", תיבות החיבורים יותקנו בגובה 
 לפחות עם גישה נוחה לטיפול בציוד ובסרגל מהדקים.מ' 
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 סימון החיווט יהיה זהה הן לחוט והן למהדק שאליו מתחבר החוט. .ג
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 שלטים 2.6
 
קודם אספקת הגנרטור ממפעל הספק/יצרן ייקבעו על הגנרטור השלטים  א.

 המפורטים להלן בסעיף ג'.
 
מ"מ מצופה  0.2ניום השלטים ייעשו מפלסטיק חרוט "סנדוויץ" או מאלומי ב.

 באנודייז.
 
 רשימת השלטים: ג.

מס' 
 סד'

אותיות לבנות  שם השלט
 על רקע

מידות השלט 
 )ס"מ(

 כמות

 X 30 3 30 אדום הפעלה אוטומטית -זהירות  .1
 X 2 1 4 אדום שמן-מד לחץ .2
 X 2 1 4 אדום מד חום מנוע .3
 X 2 1 6 אדום מאלטרנאטור –מד זרם טעינת מצברים  .4
 X 3 1 6 אדום הדממת חירום .5
 X 3 1 6 אדום משאבה לריקון שמן .6
 X 3 1 6 אדום מד גובה שמן .7
 X 3 1 6 אדום מד מתח מצברים .8
 X 2  2 4 אדום וולט 230 –גוף חימום מוקדם  .9
 X 3 2 6 אדום לא לנתק -חימום   מוקדם  .10
 X 2 1 4 אדום בקר -גשש הגנת לחץ שמן  .11
 1 "   "   עוקף-שש הגנת לחץ שמןג .12
 1 "   "   שעון  -גשש חום מנוע  .13
 1 "   "   בקר –גשש הגנת חום מנוע .14
 1 "   "   עוקף -גשש הגנת חום מנוע .15
 X 4 1 2 אדום שעון -גשש לחץ שמן  .16
 1 " " בקר-גשש הגנת גובה מים .17
 1 " " עוקף-גשש הגנת גובה מים .18
 1 " " מתח מצבריםמד  .19
 1 " " מונה שעות עבודה מנוע .20
 X 8 1 4 " וסת מתח .21
 X 8  1 4 אדום וסת מהירות .22
 X 4 3 8 אדום מתנע )סטארטר( .23

 X 4 1 8 אדום אלטרנטור .24
 X 4 1 8 אדום ממסר מתנע .25
 X 2 1 6 אדום משאבת דלק חשמלית .26
 X 3 1 6 אדום ברז דלק חשמלי .27
 X 3 2 6 אדום מנתק מתח לגוף חימום .28
 X 3 2 6 אדום טרמוסטט לגוף חימום .29
 X 3 2 6 אדום גוף חימום בעבודה .30
 10X 5 2 אדום מפסק זרם ראשי גנראטור .31
 X 3 2 6 אדום לא לנתק -חימום   מוקדם      .32
 X 2 1 4 אדום אנלוגי לבקר –גשש לחץ שמן  .33
 1 "   "   אנלוגי לבקר-גשש חום שמן .34
 1 "   "   אנלוגי לבקר –גשש חום מנוע  .35
 1 "   "   אנלוגי לבקר –מתמר לחץ למפלס דלק .36
 1 "   "   מד כמות דלק  .37
 X 10 1 5 אדום DCלוח חיבורים לדיזל  .38
 AC " 5 X 10 1לוח חיבורים למחולל  .39
 X 8 1 4" " ברז ריקון שמן .40
 X 8 1 4" " ד לכמות שמןמדי .41
 X 8 1 4 " צינור אספקת סולר .42
 X 8 1 4 " צינור חזרות סולר .43
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כל השלטים יותקנו כך שלא יפריעו לפעולה הסדירה של האחזקה ולקריאת  ד.

 המחוונים.
 
אחוז מכמות  50המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף שלטים בערך של  ה.

 השלטים.
 
 המערכת בתיאום עם המזמין. השלטים ייקבעו על .ו

 
 
 

 ארגז כלים 2.7
 

 יסופק ארגז כלים שיכלול כלים ספציפיים של היצרן:
 
 כלים להרמת ראש מנוע. א.
 
 כלים להחלפה וכיוון מרססים. ב.
 
 כלים לכיוון שסתומים. ג.
 
 כלים לסיבוב ציר המנוע. .ד
 
 כלים להחלפת משאבת מים. .ה

 
 

 חלקי חילוף 2.8
יזל גנרטור וללא תוספת תשלום יסופקו חלקי החילוף כחלק מהספקת מערכת ד

 הבאים:
 .וסת מתח.1
 .וסת מהירות.2
3.PIK UP .מגנטי 
 .מחשב ניהול מנוע.4
 .לוח בקרה.5
 דיודות(. 6.סט דיודות למחולל )6

חלקי חילוף נוספים יסופקו בתשלום נוסף, בהתאם למחירי כתב הכמויות  לאספקת 
 חלקי חילוף.

 
 
 

 ובקרהלוח פקוד  2.9
בהתאם לדרישות כתב הכמויות יהיו שתי חלופות של פקוד ובקרה על מערכת הדיזל 

 גנרטור:
 
אספקת מערכת דיזל גנרטור עם לוח פקוד ובקרה בהתאם לדרישות המפרט  .א

 הטכני.
 
אספקת מערכת דיזל גנרטור ללא לוח פקוד ובקרה, כאשר תסופק ותותקן על  .ב

ווטו ויחוברו כל הרכיבים החשמליים הדיזל גנרטור קופסת חיבורים ואליה יח
 שעל הדיזל גנרטור.

ותכלול בין היתר מהדקים מותקנים על  IP65הקופסה תהיה בעלת דרגת אטימה 
 פס דין, סימון המהדקים והחוטים, שעוני מנוע, תיק תוכניות וכו'.

 עבור הקופסה הזו יסופקו תוכניות בשלושה העתקים.
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 מנוע דיזל  -  3פרק 
 
 
 

 נתונים הטכניים הכללייםה 3.1
 

 מים. -קרור  א.
 

 סל"ד. 1500מהירות סיבוב,  ב. 
 
וולט, למערכות בהספקים מעל  110kVA – 12מתנע חשמלי,למערכות בהספקים עד  ג. 

110kVA - 24 .וולט 
 

 אלטרנטור טעינה. ד. 
 

 חימום מוקדם עם אפשרות הפעלה בעזרת תרמוסטט. ה. 
 
 .Direct injection)הזרקה ישירה ) ו. 
 
 )פלוס(   מעלות צלזיוס. 55+)מינוס(  עד   -10טמפרטורת הסביבה   ז. 
 
מנוע יהיה מנוהל על ידי יחידת  1150kVAעבור מערכות דיזל גנרטור בהספקים מעל  ח.

מחשב. המנוע יהיה מצויד ביחידת המחשב, רגשים, ציוד ההזרקה וכל יתר הציוד 
 י יחידת המחשב.הנדרש עבור בקרת פעולת המנוע על יד

 
 
 

 Governor)וסת מהירות ) 3.2
 

. וסת Electric Fuel Control Governor (EFCוסת המהירות יהיה אלקטרוני מהדגם )
המהירות יאפשר לגנרטור לעבוד במשטר יציבות איזוכרונית )שנוי המהירות בין עבודה ללא 

 0.25%יבות בגבולות בין ( או במשטר עם אפשרות שנוי היצ0.25%עומס ועבודה בעומס מלא: 
 .-5%ל

 וסת המהירות יאפשר לגנרטור לעבוד בסנכרון אוטומטי עם יחידות אחרות ,
LOAD SHARING  וויסות משותף של תדר( ועבודה במקביל לרשת חב' חשמל וויסות(

 ההספק הפעיל וכל זאת ללא שום תוספת כספית מצד המזמין.
 
 
 

 מערכת דלק 3.3
 

 מסננים שיותקנו במקומות נוחים להחלפה: -2חות מהמנוע יצוייד בלא פ א.
 מסנן דלק ראשוני בעל אלמנט סינון גס )רשת(.  -
 מסנן דלק משני בעל אלמנט סינון מיקרוני לסינון עדין. -

 
היחידה תסופק עם שני צינורות גמישים )אספקה ועודפים(, להתחברות לצנרת הסולר  ב.

תקניות. הצנורות יוצאו עד לגובה של  הקבועה. קצוות הצנורות יהיו עם הברגות
 ס"מ(. 45ס"מ משפת בסיס הגנרטור )אורך מינימלי  -20לפחות כ
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 מערכת שמן 3.4
 

יורכב התקן לבדיקת כמות השמן במנוע, במצב עבודה ומנוחה של המנוע )ייתכנו שני  א. 
 התקנים נפרדים לשני המצבים(.

 
קפיצי להבטחת  Bypassהמסנן יצויד בשסתום  יורכב מסנן שמן חיצוני ניתן להחלפה. ב. 

 סחרור שמן, אם המסנן סתום.
 
, Tוצנור גמיש משוריין ויסתיים במחבר  1ניקוז השמן מהמנוע יהיה דרך ברז " ג.

עם מכסה בגובה מספיק  "OPW-13 3/4שבקצה צידו האחד יותקן מחבר מהיר דגם 
 ית.לריקון בגרויטציה וצידו האחר יחובר למשאבת שמן ידנ

 
היחידה תסופק עם משאבת שמן ידנית. היציאה מהמשאבה תיעשה על ידי צנור גמיש  ד.

מטר לפחות להורקת שמן המנוע לחבית. דגם המשאבה יובא  2ובאורך  1בקוטר "
 לאישור המזמין קודם הרכבתה על המנוע 

 )משאבת כנף ידנית(.
 

 ליטר. 200של לא פחות מכל יחידה תסופק עם חבית איסוף שמן על גלגליםבקיבולת  ה.
 
 
 

 מערכת קרור 3.5
 
 
 כללי א.
 

בעזרת  C 55מערכת הקרור תבטיח קרור המנוע בעומס מלא בטמפרטורת הסביבה עד
מים עם תוסף למניעת קורוזיה של היצרן. היחידה תצויד במשאבת סחרור 
צנטריפוגלית מונעת ע"י המנוע ושסתום טרמוסטטי, לשמירה על טמפרטורת מנוע 

 לצת.מומ
 
 
 הרדיאטור ב.
 

הרדיאטור והמאורר יהיו מסוג טרופי מתאים לעבודה בטמפרטורת הסביבה  (1
 מעלות צלסיוס. 55של 

 
 הרדיאטור יצוייד במיכל התפשטות. (2
 
 יובטחו מילוי וריקון נוחים של מים ) ברזים (. (3

 
 יותקנו מסנני מים סטנדרטיים. (4

 
 מקומות. -2יר במערכת המים תצויד בהתקנים לשחרור או (5

 
פתח מלוי מים יצוייד במכסה מתאים מחובר לגוף הרדיאטור בעזרת שרשרת  (6

 מתאימה.
 

חוסר מים )חשמלי(, אחד  –הרדיאטור יכלול שני חישני גובה מים להתראה  (7
 לעבודה אוטומטית והשני עבור מערכת העקיפה.

 
בתוך קופסה  Murphy El 150על הרדיאטור יותקן מד מפלס מים מדגם  (8

המיועדת לעמידה בתנאי סביבה קשים )שמש חזקה וגשם(,  IP65אטומה 
 מיועד להדממה של היחידה מחוסר מים ברדיאטור..
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 מד מפלס מים נוסף זהה להנ"ל, כולל הקופסה, יותקן עבור מערכת העקיפה.
 

 חימום מים בזמן שהיחידה אינה עובדת .ג
 

חיישן חום מנוע להפעלה צידי המנוע יותקנו מערכות חימום נפרדות הכוללות  -2מ
קו"ט  2.5קו"ט או  1.5גופי חימום בעלי הספק  2והפסקה של היחידה ובנפרד 

. גופי החמום ישמרו על Fleetguardבצרופים שונים ,) לפי גודל המנוע ( מתוצרת 
מעלות צלזיוס. בכניסה וביציאה של המים בכל צד של  50-ל 40טמפרטורת המים בין 

; מי קרור ימשיכו  שיאפשרו לפרק גוף חימום בעת תקלההמערכת יותקנו ברזים 
 ברזים (. 4לזרום דרך גוף החימום השני ולא יהיה צורך בהשבתת היחידה ) סה"כ 

מגעי עזר לבקרה, דרגה  2ליד כל גוף חימום יותקן מנתק בעומס בעל שני קטבים ועם 
 .IP65אטימות אחת גבוה מהזרם הנומינלי של גוף החימום, בתוך קופסה בעלת דרגת 

כל גוף חימום יופעל ע"י טרמוסטט נפרד בעזרת מגען. הטרמוסטט יהיה מתוצרת 
STORK  דגםSC1560 OK 150-0  מעלות צלסיוס. 0-120מתאים לתחום 

הטרמוסטט והמגען יותקנו על בסיס המנוע בתוך קופסה נפרדת בעלת דרגת אטימות 
IP65וף החימום, כולל שלט "גוף חימום . על הקופה יותקן לד שיחווט לסימון פעולת ג

 בעבודה".
 עם התנעת המנוע יופסק אוטומטית החימום.

 .-30Cטרמוסטט נוסף יתן התראה שהיחידה אינה מחוממת ויופעל ב
 

 
 
 
 

 מערכת פליטה 3.6
 
משתיקי קול, אחד עבור כל צנור פליטה.  -2בדיזל תותקן מערכת פליטה שתצויד ב .א

 משתיק אחד.ביחידות קטנות ניתן להסתפק ב
או אחר , לפי הצעת היצרן אולם באישור    COWLאו   NELSONהמערכת מתוצרת 
 מוקדם של המזמין.

 
 משתיק הקול יהיה מטיפוס עירוני, מיוחד לאזורי מגורים. ב.
 
 בקצוות משתיק הקול יותקנו אוגנים תקניים שיאפשרו התחברות לצנרת הפליטה. ג.
 
 דציבל. 40ל לפחות משתיק הקול יבצע הנחתת קול ש ד.
 
אוגנים תקניים שיאפשרו  2יחד עם היחידה יסופק קטע צנור גמיש, מנירוסטה עם  ה.

 התחברות למערכת הפליטה. אורך הצנור הגמיש ייקבע על ידי היצרן.
 
 מטר לפחות.  2.20מערכות הפליטה ו/או הטורבו יוגנו בפני נגיעה מקרית עד לגובה  .ו
 
 
 
 

 סינון אויר 3.7
 
 2 -יבש עם אלמנט הניתן להחלפה, יצויד ב HEAVY DUTYהאויר מדגם  מסנן א.

 בשקרב סינון י –ציקלוני, לניטרול חלקיקים גסים והשני  –דרגות סינון: סינון ראשון 
 כולל בית מסנן.

 
 של אוויר. CFMגרם חלקיקים לפחות, לכל  25כושר פינוי האבק של המסנן יהיה  ב.
 
 ת המסנן.יותקן אביזר לחיווי סתימ ג.
 
יש לדאוג שמקום התקנת המסנן יאפשר פרוקו הקל ללא הפרעה ע"י צינור פליטה או  ד.

 כל חלק אחר.
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 בולמי זעזועים 3.8
  

בולמי זעזועים יהיו מובנים בתוך יחידת הדיזל גנרטור בין צמד המנוע והגנרטור לבין מסגרת 
 הבסיס.

 פק ע"י היצרן.בולמי הזעזועים הנ"ל יהיו מהסוג הסטנדרטי המסו 
 10בנוסף לנ"ל יסופקו עם היחידה )הכוללת חופה אקוסטית(, שטיחי בלימה מגומי בעובי  

 מ"מ לפחות לאורך כל פרופילי בסיס היחידה.
 
 
 

 מערכת התנעת המנוע 3.9
 
מתנעים חשמליים מהסוג המתאים לעבודה מאומצת.    2או  1 -המערכת תצויד ב א.

תניע את המנוע ולהביא למהירות מספקת בטמפרטורת המתנעים יהיו בעלי יכולת לה
. כן יהיו המתנעים מסוגלים לבצע נסויי התנעה ללא חימום יתר )עד C-10סביבה של 

 התנעות רצופות לפחות(. הכל בהתאם לגודל היחידה. 5
לכל מתנע יותקן ממסר התנעה משלו עם פקודה נפרדת מלוח הפקוד או מקופסת  

 סופק לוח פקוד.החיבורים במקרה שלא י
 
 SPEED  SWITHע"י -תימנע אפשרות שילוב המתנע בעת סיבוב המנוע ; הגנה כפולה ב.

 .GIS-SW 626נוסף כדוגמת   PIKUPא תלוי במתח, אלא ע"י של 
 
 המתנע יתאים להתנעה אוטומטית וידנית. ג.
 
היחידה תצויד באלטרנטור שיאפשר להטעין את המצברים בעת עבודת הגנרטור.  ד.

 בהפעלת האלטרנטור יתנתק מטען המצברים.
 
 
 

 ומטען מצברים 3.10
 
וולט כ"א )לפי גודל היחידה(.  המצברים  -12מצברים ל 4או  2תסופק מערכת של  א.

 וולט. 24יחוברו בטור ובמקביל ליציאה של 
גנרטור כשכל -קיבולת המצברים תאפשר חמש התנעות רצופות של יחידת הדיזל

שניות. בכל מקרה הקיבולת  10שניות וזמן בין התנעות גם כן  10התנעה היא למשך 
 אמפר שעות. -190לא תהיה קטנה מ

 
יסופק בסיס בצורת ארגז מפיברגלאס עבור מערכת המצברים, עם חיזוקים מתאימים  ב.

 לכמות המצברים הנדרשת ועם מכסה.  צורת הארגז תאושר ע"י המזמין לפני ייצורו.
 
בחופה המצברים יותקנו במארז מקורי של היצרן בתוך החופה  כאשר היחידה מוזמנת .1ב

ויכללו כיסוי מגן אורגינלי של היצרן להגנה על המצברים ומניעת התזה ו/או נזילה 
 של חומצה ממצברים לבסיס.

 
המצברים יסופקו עם כבלי נחושת מבודדים גמישים לחיבור בין מערכת המצברים  ג.

בלים לחיבורים פנימיים בין המצברים, בחתך לא ס"מ וכן כ 180והמנוע כ"א באורך 
 ממ"ר. -70פחות מ

 הכבלים יצוידו בהדקים מתאימים שיאפשרו חיבורים קלים ומובטחים מכל צד.
 
שנת הייצור של המצברים תהיה שנת ההספקה. האחריות על המצברים תהיה  ד.

 לתקופה של שנתיים מיום מסירת מערכת הדיזל גנרטור למזמין.
 
ק מטען מצברים חיצוני בחיבור ישיר למצברים. המטען יהיה מתוצרת דיזיטק, יסופ ה.

24VDC 16A.עם מגע לבקרת תקינות המטען שיחווט עד לסרגל הבקרה , 
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המטען יותקן על מדף/סטנד ולידו יותקן ויחובר למערכת החשמל בית תקע להזנת  
 המטען.

 
 

 גנרטור-מכשירי מדידה על מערכת דיזל 3.11
 

 חץ שמן.מד ל א. 
 מד טמפרטורה נוזל קרור. ב. 
 מד מתח מצברים / )טעינת אלטרנטור(. ג. 
 מד סיבובים. .ד
 .DCשעון שעות עבודה  .ה
 .60Aמד זרם טעינת מצברים עד  .ו

 
 

 
 הגנות חשמליות הכוללות גששים עם יציאות/מגעים שיחווטו לקופסת חיבורי פיקוד 3.12

 
 פעלה ידנית עוקפת בקר(.יחידות )אחת עבור ה 2 -גשש לחץ שמן נמוך  א.
 יחידות. 2 -גשש חום יתר  ב. 
 גשש טמפרטורת מי חימום נמוכה מדי. ג. 
 יחידות. 2 -גשש מהירות יתר  .ד
 מרפי )התראה והדממה(. יחידות 2 -גשש גובה מים נמוך ברדיאטור. .ה
 דרגות. 2 -גשש הגנת טרמיסטורים  .ו
 גשש כשלון בהתנעה. .ז

 

ור תותאם לעבודה עם כל סוג של לוח פקוד ובקרה ועם : מערכת החשמל של הדיזל גנרטהערה 
כל סוג של לוח סינכרון. )היה והיחידה תכלול בקר מקורי של היצרן, ניתן יהיה לחבר את 

 הבקר הנ"ל לצורך איסוף נתונים ודיווח לבקרה(.
 
 
 
 

 לוח פיקוד ובקרה 3.13
 

 לוח הפקוד והבקרה יהיה לוח סדרתי של יצרן הדיזל גנרטור.
פה של אספקת מערכת דיזל גנרטור עם לוח פקוד ובקרה הלוח יהיה בעל כל התכונות בחלו

הבאות ויתר התכונות הדרושות עבור תפעול תקין של המערכת וכמו כן יכלול בין היתר כל 
 הרכיבים המפורטים בהמשך.

 
 
 לוח הפיקוד ובקרה יהיה מיועד להפעלה ידנית ואוטומטית של יחידת הדיזל גנרטור. .א

 
 

וח יבוסס על מערכת בקר ויכלול את כל הגנות המנוע והאלטרנטור כפי שיפורט הל .ב
 בהמשך.

 לוח הבקרה יכלול בורר בעל המצבים הבאים:
- OFF - .מערכת מדוממת 
 הפעלה ידנית מקומית. -בדיקה  -
 פעולה אוטומטית -אוטומטי  -
 הפעלת הדממה ע"י מגע יבש חיצוני. -מרחוק  -
 ידני עוקף בקר אוטומטי פעולה באמצעות בקר –עוקף בקר  -

 
נסיונות התנעה עם השהייה  3עם מתן פקודת התנעה מקומית או מרוחקת יבצע הבקר  .ג

 בין נסיון אחד למשנהו.
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הבקר יגרום להדממת המערכת וייתן חיווי חזותי במקרה של פעולת אחת מההגנות  .ד
 הבאות:

 
 חרום" מקומי או מרוחק. STOPהדממת חרום מלחצן " *
 מוך.לחץ שמן נ *
 חום נוזל קרור גבוה. *
 מפלס נוזל קרור נמוך. *
 תקלת מטען. *
 מהירות יתר. *
 עומס יתר. *
 כשל התנעה. *
 .2הפעלת טרמיסטורים דרגה  *
 . )חיווי בלבד(.1הפעלת טרמיסטורים דרגה  * 

 
ד'  3.13בחלופה של אספקת מערכת דיזל גנרטור ללא לוח פקוד ובקרה כל הגששים שבסעיף 

 לסרגל המהדקים של קופסת החיבורים. יחווטו
והחזרה למצב   OFFהפעלה חוזרת של המערכת תתאפשר רק לאחר העברת הבורר למצב 

 העבודה הרצוי.
 המערכת תכלול לחצן בדיקת נוריות, במידה שמותקנות נוריות.

 
 

 מכשירי מדידה: .ה
 מד לחץ שמן. *
 מד טמפרטורה נוזל קרור. *
 מד מתח מצברים. *
 ם מוצא מחולל ראשי.מדי זר 3 *
 מצבים. 7מד מתח מוצא מחולל ראשי עם בורר  1 *
 מד תדר / סיבובי מנוע. 1 *
 מד שעות עבודה.  *
 

בחלופה של אספקת מערכת דיזל גנרטור ללא לוח פקוד ובקרה כל מכשירי המדידה הנ"ל 
 יותקנו על קופסת החיבורים.

 
. )בכל  3.11היחידה, סעיף : מכשירי המדידה בלוח הפיקוד באים במקום על הערה

 מקרה, אין כפל מדדים(.
 
 

לוח הפיקוד ובקרה יכלול בקר המסוגל לבצע סינכרון וחלוקת עומסים בין גנראטור  .ו
לגנראטור שני ובין גנראטור לשנאי ע"י שליטה מרחוק, העלאת עומס והורדת עומס 

הזרם של  מגנראטור לרשת חברת החשמל )מתח פס( וכמו כן להוציא פקודות למפסקי
 ההזנה מחברת החשמל ומדיזל גנרטור עבור העברה שקטה בין ההזנות.

עבור ביצוע העברה בסינכרון בין ההזנות מערכת הבקר תכלול בין היתר את הכניסות 
 והיציאות הבאות:

 
 ואפס(. Rכניסה עבור מתח פס לסינכרון )פאזה  *
 כניסות עבור מתח גנרטור ) שלושת הפאזה ואפס(. *
 ות עבור זרם גנרטור ) שלושת הפאזה(.כניס *
 (.PICK-UPכניסה מגשש מגנטי עבור מהירות מנוע ) *
 יציאה אנלוגית עבור שליטת מהירות. *
 (.AVRיציאה עבור וסת המתח האוטומטי ) *
 יציאת תקשורת. *
 יציאה לפיקוד מפ"ז גנראטור *

 יציאה לפיקוד מפ"ז שנאי      *     
 לוגיות לפחות למדידת מנועכניסות אנ 4*          
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לוח הפיקוד ובקרה יכלול יחידת הפעלות ומדידת נתוני מנוע שתכלול בין היתר את  .ז

 הכניסות והיציאות הבאות:
 כניסה לעצירת חירום. *
 כניסת לחץ שמן נמוך. *
 כניסת חום מנוע. *
 כניסת מפלס נוזל קירור. *
 כניסת תקלת מטען. *
 כניסת מהירות יתר. *
 ת עומס יתר.כניס *
 כניסות ממפסק בורר משטר הפעלה. *
 כניסות מצב מפסקי הזרם. *
 כניסת חוסר דלק. *
 כניסת פקודת הפעלה. *
 כניסות למתמרים אנלוגיים עבור חום מנוע, לחץ שמן ומפלס דלק. *
 יציאה להפעלת מתנע. *
 יציאה להפעלת סולנואיד דלק. *
 
 

 באמצעות בקר ידני עוקף בקר אוטומטי. לוח הפיקוד ובקרה יכלול אפשרות לפעולה .ח
במצב פעולה עם הבקר העוקף יהיו פעילות מספר הגנות ובין היתר הגנת לחץ שמן, 

 הגנת חום מנוע וכו'.
 

 
בלוח הפיקוד יותקן סרגל מהדקים עבור העברת חיווים למערכת בקרה חיצונית  .ט

 כדלקמן:
 גנרטור פועל. *
 אחוז עומס גנרטור. *
 איסוף תקלות. *
 חוסר דלק מיכל יומי. *
 בורר פעולה במצב עוקף. *
 בורר פעולה במצב מופסק. *
 בורר פעולה במצב אוטומטי. *
 בורר פעולה במצב בדיקה. *
 הדממת "חרום". *
 מפסק גנרטור מחובר. *
 חום נוזל קירור. *
 חוסר חימום מוקדם. *
 לחץ שמן נמוך *
 כשל בהתנעה. *
 מהירות יתר. *
 מום.די -חוסר מים  *
 .1תקלה בגוף חימום  *
*            "     "       "2. 
 מצב מפסק מנוע מאוורר רדיאטור. *
 

כל החיוויים הנ"ל יחווטו לקופסת מהדקים או בחלופה של אספקת מערכת דיזל גנרטור ללא 
 לוח פקוד ובקרה כל החיוויים הנ"ל יחווטו לסרגל המהדקים של קופסת החיבורים.

 
 הנ"ל ניתנים לשינוי בשטח. : החיווייםהערה
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 לוח שרותי עזר 3.14

 
 גנרטור בחופה או בקונטינר יכלול לוח שרותי עזר.

 
 הלוח יבנה מלוח פח סטנדרטי עם דלת. .א

 
וממסר פחת  10KAזרם קצר  .M.Gמתוצרת  A 40 X 3  הלוח יכלול מא"ז ראשי  .ב

 )הגנה רק על בתי תקע(.
 

 לוח יכלול מעגלים כדלקמן:ה .ג
 עבור תאורה להארת החופה. 1x10Aמעגל  -
 פינים ת"י. 16A ,3עבור בית תקע חד פאזי  1x16Aמעגל  -
 .CEE 16Aעבור בית תקע תלת פאזי  3x16מעגל  -
 .CEE 32Aעבור בית תקע תלת פאזי  3x32מעגל  -
 שני מעגלים עבור גופי חימום. -
 מעגל אחד עבור מטען מצברים. -
 שמורים. 1x16Aשני מעגלים  -

 
תאורת פלואורסנטית המופעלת על ידי מפסק ליד כל דלת תאורת החופה תהיה  .ד

 גופי תאורה לפחות )גוף לכל דלת(, כולל ביצוע החיווט בחופה. 4הכניסה ותכלול 
 

מופעלת על ידי מפסק ועם השהיה לניתוק  DCבחופה קטנה התאורה תהיה תאורת  .ה
 התאורה.

 
 בתאורה יותקנו ויחווטו בתי התקע המוזכרים לעיל. .ו

 
 

 
 מאמ"ת יציאה     3.15

 
 בכל הצורות של אספקה יחידת הדיזל גנרטור תכלול מאמ"ת יציאה.

המאמ"ת יהיה מותקן בקופסה נפרדת בצמוד לדיזל גנרטור או מותקן בלוח חשמל 
 נפרד בקרבת היחידה.

 
המאמ"ת יהיה תלת קוטבי בגודל מתאים, דרגה אחת מעל לזרם הנומינלי של  א.

 היחידה.
 ומיועד לעבודה כהגנה לגנרטור. ABB"מרלין ג'רין" או  המאמ"ת יהיה מתוצרת

היציאה מהמאמ"ת שתכלול בין היתר פס אפס עם חורים וברגים לפי מספר הכבלים  
 שמתחברים.

המאמ"ת יחובר בצידו האחד למחולל ע"י גידים גמישים עם הגנה של צינור שרשורי 
 לכל אורך החיבור.

 
 וט למהדקים על סרגל.שיחו TRIP 24VDC המאמ"ת יכלול סליל 

 
 5 - 2ההגנות של המאמ"ת תהיינה אלקטרוניות ותאפשרנה כיוון הגנה מגנטית   בין  ב.

 זרם  נומינלי.
 
המאמ"ת יכלול מגעי עזר כפולים שיחווטו לדימום הדיזל במקרה של עומס יתר, קצר  ג.

 או כל תקלה אחרת במאמ"ת, ויועברו לבקרה.
 
אמפר לביצוע עבודות  32-אמפר ו 16תלת פאזיים בצמוד ללוח יותקנו שקעים  ד.

 אחזקה.
 
המאמ"ת יצוייד ביציאות פסים לחיבור כבלים עם נעלי כבל אל הגנרטור ואל יציאת  ה.

 כבל ההזנה. פתחי הכניסה והיציאה יהיו מוגנים מפני חדירת מים ואבק.
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יאפשר המאמ"ת יצוייד במסגרת החופה האקוסטית במארז נפרד שישולב בחופה ו ו.
 גישה חיצונית נוחה אל ידית ההפעלה.

 
 
 

 גנרטור-לוח מאמ"ת יציאה ושירותים של הדיזל 3.16
   

על הקבלן לבנות את לוח בהתאם למפרט הסטנדרטי של רשות שדות התעופה לייצור 
 לוחות חשמל.

 
שדות:  2כאשר מאמ"ת היציאה מותקן בנפרד מיחידת הדיזל גנרטור הלוח יכלול  .א

 תי עזר ושדה מאמ"ת יציאה של הגנראטור.לוח שירו-שדה
 
 העזר ירוכזו כל הפונקציות הבאות:-שירותי-לוח-בתא .ב

 טעינת דלף למצברים .1
 מערכת חימום מוקדם .2
 מערכת משאבות דלק למילוי המיכל היומי .3
גנרטור, כגון מאור, כוח, איוורור מאולץ -מערכות נוספות הדרושות בחדר הדיזל .4

 וכדומה.
 

 
ה ימצאו מכשירי המדידה המיועדים למדידות הצרכן המחובר בתא לוח מאמ"ת יציא .ג

 גנרטור ולמאמ"ת.-לדיזל
 קוטבי מתאים לדרגה אחת מעל לזרם הנומינלי של הגנרטור. 4המאמ"ת יהיה 

 גנרטור.-המאמ"ת יהיה מיועד לעבודה כהגנה לדיזל
 
ה הלוח יכלול מערכת לבדיקת נוריות, הפעלה של התרעה כללית יחד עם כל התרע ד.

 אחרת בלוח, ממסר זמן ואמצעי השתקה.
 

3.17  
 

 
 

 לחצן עצירת חירום: 3.18
 
 גנראטור.-על גבי הגנראטור יותקן לחצן לעצירת חירום של הדיזל א.
 
 מיקום הלחצן ייקבע בתיאום עם המזמין. ב.
 
בתוך  IP-55עבור דיזל גנרטור בחופה יותקן בנוסף גם על החופה לחצן חירום מוגן מים  ג.

 לפחות.  IP-55 סה מוגנת מים קופ
 
 לחצני החירום יכללו מגע עזר לחיווי מצבם, אשר יועבר למערכת הבקרה.  ד.

 הלחצנים יותקנו בקופסה שקועה לא תבלוט מפני החופה.
 
 

 ה א ר ק ה: 3.19
 
המנוע, המחולל ובסיס הגנראטור יהיו מחוברים ביניהם ע"י מוליך הארקה תיקני, גמיש  א.

 ום רציפות חשמלית של הארקה. מנחושת, לקי
 
 פס הארקה מנחושת יותקן בבסיס הגנראטור כפס השוואת פוטנציאלים. ב.
 
עבור חופה ו/או עבור נגרר החופה תחובר לגוף הנגרר ולפס השוואת הפוטנציאלים באמצעות  ג.

  מוליך הארקה תיקני וגמיש.
 
מטר מוליך הארקה  20וף הכולל עבור דיזל גנרטור על נגרר יותקן ויסופק עם המערכת, ת ד.

 מנחושת, תיקני וגמיש.
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 מערכת הזנת הדלק 3.20
 
 
 כללי .א

 
 מערכת הזנת הדלק תורכב מהמרכיבים הבאים:

 
אין אופציה לאספקת מיכל דלק יומי  -יכל דלק יומי בקיבולת לפי הגדרת המזמיןמ .1א.

 איטגראלי בבסיס הגנראטור.
 
 ע הדיזל.צינורת בין המיכל היומי למנו .2א.
 
 משאבת דלק חשמלית בהתאם להחלטת המזמין. .3א.
 
משאבת דלק ידנית במבנה הד"ג שתאפשר מילוי המיכל היומי בשאיבה מחבית, וכן   .4א.

 ידי מכלית -לצורך מילוי על .O.P.W 1"½ פית מילוי של 
 
 מערכת הפעלה אוטומטית לרבות מצופים במיכל היומי.  .5א.
 
בגודל מתאים, בהתאם  -או שווה תכונות  SEPARמדלק, מתוצרת  מסנן, מפריד מים .6א.

בין המיכל היומי למנוע הדיזל, כולל מערכת עקיפה עם  -לתצרוכת הדלק של הדיזל 
 מגופים.

 
קרקעי למיכל היומי, כולל מערכת -מיקרון, מותקן בין המיכל התת 80מסנן "גס",   .7א.

 עקיפה עם מגופים.
 
/  יכללו אוזני הרמה וכן יצוין עליהם נתון המשקל העצמי עםהמיכלים והמאצרות  .8א.

 ללא דלק.
 
 

 
 

 מיכל הדלק היומי ב
 

ידי הקבלן. המיכל יימדד בנפרד -המיכל, בקיבולת שנקבעה, יסופק ויותקן על .1ב. 
 כ"קומפלט", הכולל את כל סעיפי הצנרת, האבזרים והציוד הדרושים.

צור מיכלי דלק. תכנית המיכל תוגש לאישור המיכל יהיה מתוצרת מפעל המתמחה ביי  
 המזמין, לפני הביצוע.

 המיכל יכלול מעצרה על פי התקנות.  
 

. כל ספחי הצנרת להתחברות יותאמו מראש ST-37/2המיכל ייבנה מפחים חדשים,  .2ב. 
לאפשרויות ההתקנה באתר ולתפעול נוח. על הקבלן להגיש לאישור המזמין תוכניות 

בהן יצויינו גם כיווני ההתחברות של הצנרת החיצונית, בתיאום מלא  ייצור מפורטות,
 עם אופן ההתקנה.

 
 המיכל יכלול את הפתחים הבאים: .3ב. 
 , לפחות.2צינור מילוי " ■  
 .3צינור עודפים " ■  
 לפחות, )שייצא מחוץ למבנה(. ,1/2צינור אוורור " ■  
 ברגים. 8 -וס"מ, סגור בפלנש, אטם  60פתח ניקוי בקוטר  ■  
 לשם התקנת מצופים, ומכסה פח מעליה. 1/2שרוולים " 4כיסוי הפלנש יכלול  ■  
 מדיד מכני המאפשר לראות את מפלס הדלק במיכל. ■  
 חוזר ממנוע הדיזל. 3/4למנוע הדיזל עם מגוף וצינור " 3/4צינור " ■  
 לפחות, עם מגוף ופקק. 2צינור ריקון " ■  
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 , עם מגוף.1/2ה "ינור ניקוז ובדיקצ ■  
 נוסף, עם פקק, מעל למיכל. 2ינור "צ ■  

 
 צביעת המיכל תבוצע בכפיפות להנחיות יצרן הצבעים/צפוי וכמפורט להלן: .4ב. 

 
לפני הצביעה יש לנקות  היטב את המיכל מכל לכלוך, שמנים וחלודה. הניקוי  ■  

 .SA-2.5, לדרגה .S.I.Sידי התזת חול לפי תקן -יתבצע על
 סרת הלכלוך והשמנים תבוצע באמצעות ממיסים אורגניים כגון טוליאון או נפט.ה   
 אין לבצע התזת חול לפני שיוסרו כל סיגי הריתוך מהמתכת.   

 
צביעת חוץ המיכל היומי תבוצע בשתי שכבות צבע יסוד מיניום סינטטי ויבוש   ■  

מיקרון לפחות.  25שעות לפחות בין השכבות. עובי כל שכבת צבע יהיה  24במשך 
שכבת הצבע השלישית תהיה צבע יסוד סינטטי "אדום אוקסיד". משך זמן יבוש 

שעות לפחות. שכבת הצבע הרביעית תהיה צבע סינטטי מסוג  24 –שכבה זו 
 "סופרלק" בגוון אפור.

 
 שכבות צבע אפוקסי עמיד לדלק. תהליך הצביעה כנ"ל. 4 -צביעת פנים המיכל תבוצע ב   ■  

 
יקת צביעת/ציפוי המיכלים תבוצע לאחר ייצורם ובסמוך להתקנתם. הבדיקה בד  ■  

תבוצע באמצעות מיכשור שימציא הקבלן. על הקבלן לנקות בכל האמצעים 
הדרושים למניעת פגיעה בצבע ובציפוי בשעת העמסתם, הובלתם, פריקתם 

 ידי-והתקנתם באתר ויהיה אחראי לכל התיקונים שיידרשו, במידה שיידרשו על
 המפקח.

 
גבי מעמד שיוצב על הרצפה, קרוב לד"ג. המעצרה תנוקז אל -המיכל היומי יותקן על .5ב. 

 לפחות, מגוף ופקק."¾ ידי צינור ניקוז של -מחוץ למבנה על
 

 התקנת מצופי פקוד במיכל דלק יומי: .6ב. 
 מצופים. המצופים יוכנסו לתוך מיכל הדלק דרך עוגן מתאים. 4מיכל היומי יכלול   

כבלי המצופים יושחלו דרך צינורות שיוכנו בעוגנים ויקשרו לצינורות אלו עם סרטי 
קשירה ומתיחה פלסטיים. כבלי הפקוד יחוברו לקופסאות החבורים למצופים בקיר 

מ' על ידי ליפוף  1-סמוך. הכבל לחבור המצופים יחתך תוך שמירה על רזרבה של כ
 יבורים. מעל לעוגן יותקן מכסה פח.הכבל במספר טבעות לפני חיבורו לקופסת הח

 חלופה אפשרית: מוט פיקוד מגנטי עם מגעים מתאימים.
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 גנרטור  -  4פרק 

 
 
 

 דרישות כלליות 4.1
 

 הספק יציאה: בהתאם למצויין בטופס הזמנת הצעות למכרז. א.
 
 וולט. 400/231מתח: יציאה  ב.
 
ס/מינוס( בזמן עבודה עם שינוי )פלו ± 2.5%הרץ. ) תנודות תדר מותרות   50תדר:  ג.

 העומס.
 
 פזות ואפס. 3חיבורים: כוכב עם  ד.
 
 .P.M.G)דגם: סנכרוני בעל ערור עצמי ללא מברשות עם מגנט קבוע מסתובב ). ה.
 
מהספקו עם חיבורו לרשת ולזרם  100%הגנרטור מותאם לקבלת מכת עומס בשעור  ו.

 שניות לפחות. 10למשך  300%קצר 
 
 .Nema MGI-1.651.65אטומים ללא צורך בשימון בהתאם לתקן: מיסבים:  ז.
 
  105C, אך טמפרטורה עבודה בעומס מלא לא תעלה על Fבידוד הסלילים מסוג  ח.

 בתנאי קרור רגילים.
 
 הסלילים יעברו אמפרגנציה לעבודה בתנאים קשים של חול וקורוזיה. ט.
 
 .MIL- STD- 461Bהגנה בפני הפרעות רדיו: סיכוך לפי דרישות מפרט  .י

 (.461C) או  
 

עד הפסקת מנוע  150%עמידה במהירות יתר: הגנרטור יעמוד בתנאי מהירות יתר  יא.
 הדיזל.

 
 ק"ו. 3עמידה במתח יתר: הגנרטור יעמוד בבדיקת מתח של  יב.
 
 .3%ובמתח פזה לאפס עד  2%עוותים הרמוניים: בעומס מלא במתח שלוב לא יעלו על  יג.
 ר עצמי ע"י מפוח פנימי.קרור: קרו יד.
 

 damperרוטור: עם איזון דינמי מחובר ישירות למנוע ע"י דיסק הינע גמיש. ליפוף  טו.
 יקטין חימום בעומסים בלתי מאוזנים.

 
שנוי  0%ושתי הפזות האחרות  100% -יכולת העמסה אסימטרית )בפזה אחת עמוסה  טז.

 (.3%המתח לא יעלה על 
 
 .Drip-proofדרגת אטימות הגנרטור:  .יז

 
 המחולל יכלול בתוכו גופי חימום לסילוק מי עיבוי ) קונדנס (. .יח
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 וסת מתח אוטומטי  4.2
 

-מותאם ל Automatic Voltage Regulator (AVRוסת המתח האוטומטי מסוג ) א.
PMG .ומחווט אליו 

 
 גנרטור.-הוסת יותקן על יחידת הדיזל ב.
 
עד עומס מלא, בשנוי המהירות,  -0מ בשנוי העומס R.M.S p0.25%יציבות מתח  ג.

 טמפרטורה וגורם הספק של הגנרטור.
 
 שניות(. 3עליה הדרגתית של המתח בעת הפעלת הגנרטור ) ד.
 
 הגנה בפני מתח יתר במוצא מהגנרטור. ה.
 
 הגבלת זרם קצר תלת פזי וחד פזי במוצא מהגנרטור. ערך זרם הקצר ניתן לכוונון. ו.
 
 חיצוני. Trimmer)פלוס/מינוס( על ידי  ±6%יאה בגבולות אפשרות שנוי מתח יצ ז.
 
 הגנה בפני תדר נמוך במוצא מהגנרטור. ח.
 
 (SCR)ועומס   Radio Frequency Interference RFIמניעת הפרעות ע"י תדר רדיו  ט.

 תריסטורי.
 
ווסת המתח יתאים לעבודה בסינכרון עם גנרטורים אחרים ועם רשת חברת החשמל.  י.

ווסת מהירות(. לשם כך, יש להוסיף שנאי קומפנזציה  3.2דר בסעיף )כמוג
 ופוטנציומטר לקיזוז הזרמים הראקטיביים.

 
 )בקר מתח(. KVAR  Controllerבמידה ויסופק וסת מתח דיגיטלי, הוא יסופק עם  יא. 
 
 
 

 הגנה בפני עלית טמפרטורה מופרזת של סלילי הגנרטור 4.3
 

 ת טרמיסטורים כפולה.בסלילי הגנרטור תותקן מערכ
 .4-20ma( עם מתמרים RTDגששי טמפרטורה ) 6

 
 מיועדת להתרעה בעליית טמפרטורה מעל הנורמה. - 1מערכת  דרגה       .א
 

 מיועדת להדממה בעליית טמפרטורה המסכנת את  - 2מערכת דרגה  ב. 
 הגנרטור.                                     

 
 
 

 איפוס המערכת 4.4
 
 קודת הכוכב של הגנרטור תהיה מבודדת ולא תחובר לגוף הגנרטור.נ א.
 
יוכן מהדק מיוחד מחובר לנקודת הכוכב המיועד לחיבור מוליך איפוס לפס השואת  ב.

 פוטנציאלים.
 
 יוכן מהדק נפרד עבור חיבור מוליך האפס לצרכן. ג.
 
 מהזרם הכללי. 100%נקודת חיבור האפס תוכל לשאת  ד.
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 קנת הדיזל גנרטורהת  -  5פרק 

 
 

 כללי 5.1
 

גנרטור( רק לאחר שיכין את תוכניות הביצוע -על הקבלן לגשת לביצוע התקנת הד"ג )הדיזל
 הבאות:

 
 תוכנית העמדה והתקנה של מכלול הציוד, כולל מערכת הפליטה. .א

 
 תוכנית הצבת מערכות עזר. .ב

 
 תוכנית סכמתית של חיבורי צינורות הדלק ותרשים זרימה. .ג

 
 מפורטים של מערכות הפיקוד, ההגנות והלוח של הד"ג. שרטוטים .ד

 
שרטוטים מפורטים של החיבורים החשמליים בין הרגשים השונים של מנוע הדיזל,  .ה

 גנרטור.-הגנרטור ולוח הפיקוד של הדיזל
 
 

 התקנה 5.2
  

מערכת הד"ג תותקן בהתאם להוראות היצרן. המערכת תוצב על ריצפת בטון. במידת הצורך 
 ולמי זעזועים שיסופקו יחד עם המערכת, בהתאם להמלצות יצרן הד"ג.יותקנו ב

המערכת תפולס ותקובע לרצפה באמצעות פחיות פילוס וברגי פיליפס מתאימים, בהתאם 
 להוראות יצרן הד"ג ו/או ספק בולמי הזעזועים.

לאחר ההפעלה הראשונית של היחידה יש לבדוק מחדש את האיזון ובמידת הצורך לאזן את 
 חידה מחדש.הי

 
 

 צינורות דלק בשטח .5.3
 
 
יש להניח רשת צינורות כמתואר בתכנית ולפי הוראות המפקח. עומק מינימלי להנחת  (1)

ס"מ מתחת לפני השטח. כל הצינורות יוטמנו על מצע וכיסוי חול של  60 –הצינורות 
 ס"מ. רוחב התעלות יקבע בהתאם למספר הצינורות. המרחק בין מרכזי 15לפחות 

 ס"מ. 15הצינורות המונחים בתעלה יהיה לפחות 
 

 צינורות ואבזרי מתכת (2)
 

 סוג הצינורות והחיבורים (2.1)
 

 .SCH 40צינור פלדה שחור ללא תפר  א.
 .ASTM A53 GRADE Bפלדת פחמן  –החומר  
 לפי תקני מכון הנפט האמריקאי לקוי דלק –תקן היצור  
 54 API STD. 

עלי צפוי פלסטי חרושתי. חבורי הצנרת יבוצעו בריתוך. הקבלן צינורות מסוג זה יהיו ב
 יבצע תיקוני ציפוי במקומות הריתוך.

 
צינור מגולוון נושא תו תקן דרג ב' לפי תקן ישראלי. צינורות מסוג זה יחוברו ביניהם  ב.

 באמצעות הברגה או עוגנים וישמשו להולכת מים בלבד.
ובהתאם BSPT,  21, 1938ניות בהתאם לתקן הברגות הצינורות יסתיימו בהברגות קו 

 .50.3לתקן הישראלי ת"י 
 
)תקן  .N.P.Tחיבורי אבזרי מתכת לחלקי פלסטיק יבוצעו באמצעות הברגות  ג.

 אמריקאי( בלבד.
 רצוי לבצע את ההברגות במכונה חשמלית.



 
 

 נספח ה': מערכות דיזל גנרטורים –חשמל מתקני  – 08מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 346 

 
 
 הגנת קצוות (2.2)

 
 קצוות הצינורות יוגנו ע"י מריחת משחת גריז גרפית. 
 אחד של הצינורות תוברג מופה בהתאם למפרט אבזרים. בקצה 

 
 אבזרים ממתכת (2.3)

 
 לא יותקנו אבזרי מתכת גלויים מחוץ לבריכות. 

 
אבזרים אלו כוללים את כל החיבורים, הזוויות והסתעפויות הנהוגים בקווי  – תאור 

 צנרת.
 

 .SCH40פלדה  – החומר 
 

 .50.3תקן ישראלי  ולפי BSPT 21, 1938בהתאם לתקן  – הברגות 
 

 רקורדים (2.4)
 

 קונית מברונזה. –התושבת  
 ברזל לברונזה או ברונזה לברונזה. –החיבור  
 פנימיות. SBPT –הברגות  

 
 אטמים (2.5)

 
 .1/16בעוגנים יש להשתמש באטמים עמידים בדלקים בעובי " 
 בחיבורים מוברגים יש להשתמש בחומר אוטם ופשתן. 
 כאטמים. אין להשתמש בטפלון 

 
 עוגנים ומגופים (2.6)

 
ידי צינורות לחץ גמישים עם הברגות. כל המגופים -החיבור לכניסות לדיזל יעשה על 

חסין אש, או שווה ערך מיועדים  44יהיו מתוצרת "הבונים" מטיפוס כדורי סיפרה 
 לדלק.

 על הקבלן לקבל אישור לכל דגם מגוף. 
ם או רקורדים מתאימים בצורה שהחלפתם לא כל המגופים יהיו מורכבים בעזרת עוגני 

 תדרוש פירוק הצנרת הסמוכה.
יש להתקין מספר מספיק של עוגנים או רקורדים בכל קו על מנת לאפשר פרוק בשעת  

 הצורך.
 יש להשתמש במינימום חלקי צינורות ולהימנע משמוש בשאריות של צינורות. 

 
 מבפנים לפני התקנתם. את כל הצינורות והאביזרים יש לנקות היטב (2.7)

 
 הוראות לביצוע צנרת מוברגת (2.8)

 
 לצנרת מוברגת בתוך בריכות המיכלים. 

 
יש להבטיח שכל מצמדת )מופה( המסופקת כשהיא מוברגת על קצה אחד של הצינור  א.

 תפורק ותותקן מחדש.
 

ת אורך ההברגה בקצה כל צינור יהיה קטן תמיד ממחצית אורך המצמדת. מחוץ למצמד ב.
 כריכות שאינן חרוטות לעומק. 2יש להשאיר רק 

 
 לאיטום אבזרים מוברגים יש להשתמש בפשתן בלבד. אין אישור להשתמש בטפלון. ג.
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 הוראות לביצוע חיבורי צינורות ע"י ריתוך (2.9)
 

חיבורי הריתוך יבוצעו באמצעות ריתוך חשמלי ועל ידי רתכים מומחים. יש להכין את  
נקותם היטב מלכלוך ו/או חלודה לפני ביצוע עבודות הריתוך. הניקוי שטחי החיבור, ל

צריך להיעשות בצורה יסודית עד לגילוי פני המתכת הנקיה. הריתוך יהיה נקי, ללא 
הפסקות, חורים ומקומות שרופים. בגמר הריתוך של שכבה אחת ולפני ביצוע השכבה 

עד להופעת המתכת הנקיה. אין השניה יש לנקות את פני הריתוך מכל פסולת או לכלוך 
להתחיל בריתוך שכבה נוספת לפני שקודמתה הושלמה לחלוטין. במידה ויתגלו 
מקומות ריתוך פגומים יש לתקנם על ידי הרחקת שכבת הריתוך הפגומה, באמצעות 

 קרצוף או אבן משחזת, וביצוע שכבת ריתוך חדשה.
 ."V"הכנת השטח לריתוך תבוצע בצורה  
 יש להשתמש בהן לריתוך תהיינה כדוגמתהאלקטרודות ש 
 AWS CLASS A040. 

 
 
 בדיקת לחץ לצנרת (2.13)

 
אטמוספרות באמצעות סולר על ידי הקבלן ועל  6הבדיקה תבוצע בלחץ הידראולי של  

ידי הקבלן לפי -חשבונו, בנוכחות המפקח. כל הציוד הדרוש לביצוע הבדיקה יסופק על
. מותרת גם בדיקה באמצעות אויר דחוס בלחץ דרישת המפקח וללא כל תשלום נוסף

אטמוספרות אחרי  0.1שעות. נפילת הלחץ המותרת תהיה  48אטמוספרות, במשך  6של 
 סבון.-שעות. הבדיקה לנזילות בבדיקה באוויר דחוס, תבוצע באמצעות מי 48

 
 
 

 צביעת חלקי מתכת .5.6
 
 כללי (1)
 
בהתאם למפרט הכללי לעבודות צביעה  כל האלמנטים העשויים ברזל שחור ייצבעו (1.1)

 ובהתאם למפורט להלן, אלא אם צויין אחרת בסעיף המתאים.
 
כל הצבעים יהיו אנטי קורוזיביים, והם טעונים אישור המפקח. הקבלן יגיש רשימה  (1.2)

מפורטת של הצבעים אשר בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח שבוע לפני ביצוע 
 העבודה.
 

 ר רק צבעים מתוצרת מוכרת )כדוגמת "שמטן"(.המפקח יאש (1.3)
 

כל חומרי הצביעה יסופקו במיכלים מקוריים של היצרן. את הצבעים יש לשמור  (1.4)
במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים אשר אינם חשופים לקרני השמש, לעשן 
 ולטמפרטורות גבוה מדי. הטיפול בצבעים יהיה בהתאם להוראות יצרן הצבע. לשם
דילול הצבעים יש להשתמש בחומרים המומלצים על ידי יצרן הצבע. אין לבצע עבודות 
צביעה בגשם, או בטל, או רטיבות. על הקבלן לתקן, לשביעות רצון המפקח, את הצבע 
של מוצרים מוכנים, הן אלו שיסופקו על ידי הקבלן והן אלו אשר יסופקו על ידי 

 תוך כדי הובלה או עבודה. המזמין, אם יסופקו, במידה וצבעם נפגם
 
לפני הצביעה יש לנקות היטב את השטחים המיועדים לצביעה, מכל לכלוך, סיגי ריתוך,  (1.5)

 אבק ושמן.
 
שכבות צבע. אין להתחיל בצביעת שכבה חדשה בטרם  4 -כל האלמנטים ייצבעו ב (1.6)

 התייבשה השכבה הקודמת ואושרה על ידי המפקח.
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 בע יסוד חודר מתכת, למניעת היווצרות חלודה והתפשטותה.שכבה ראשונה צ (1.7)

 שכבה שניה צבע יסוד אנטי קורוזיבי המכיל אבץ כרומטי. 
שכבה שלישית בהירה ורביעית צבע עליון על בסיס אלקידי פנולי המגן על המתכן  

 מחלודה, קורוזיה וריקבון.
והגוון שלה יהיה  שכבת הצבע הסופית תהיה חלקה לחלוטין, ללא כל סימני מברשת 

 בהתאם להוראות המפקח.
מיקרון.  150-מיקרון. העובי הכולל של השכבות לא פחות מ -40עובי כל שכבת צבע כ

 שעות. 24 –הייבוש בין שכבה לשכבה 
 בכל שכבה יש להקפיד על כיסוי מלא של השטח הצבוע. 

 
 הערות:

 
 ות הראשונות.השכב 2בשטחי מגע סמויים מהעין אפשר להסתפק בצביעה של  א.
 
במקרה של צביעת שטחים מגולוונים יש להשתמש בשכבה הראשונה בצבע "ווש  ב.

 " המיועד למתכת מגולוונת.WASH PRIMERפריימר" "
 
 שכבות. -4מיכלי הדלק יצבעו בפנים בצבע אפוקסי עמיד בדלק ב ג.
 
 
 

 צביעת החלקים (2)
 

 :החלקים והפרטים שיש לצבוע הם (2.2)
 .מיכלי הדלק א.
 צנרת גלויה וללא בידוד. ב.
 קונסטרוקציות ותמיכות לא מגולוונות. ג.

 
 גוונים (2.3)
 

 כל החיזוקים והתמיכות יצבעו בצבע סופי אפור.
 

 צבע סופי של הצנרת הגלויה יהיה בגוונים המפורטים להלן:
 

 שחור -  דלק מילוי
 צהוב -  דלק החזרה

 ירוק -    מים
 אדום. - גילוי עשן וכבוי אש

 
 
 
 

 הארקת מערכת הדלק למניעת היווצרות חשמל סטטי 5.7
 קרקעי(.-ידי מתקיני המיכל התת-)נוסף על עבודות ההארקה שיבוצעו על

 
-הארקת היסוד של שוחת המילוי תחובר אף היא אל בורג ההארקה של המיכל התת (1)

ביל ממ"ר המושחל בצינור אשר יונח במק 50קרקעי בעזרת מוליך נחושת מבודד בחתך 
קרקעי -לצינור הדלק. לאחר חיבור כל המוליכים יצופה בורג ההארקה של המיכל התת

 ביציקה אפוקסית לשם הבטחת מגע לאורך זמן.
 
חיבורי עוגנים עם אטמים של צנרת הדלק וכן אבזרים שונים המותקנים על הצנרת  (2)

מנחושת בחתך הנ"ל כגון: ברזים, שסתומים, מסננים וכו', יגושרו במוליכים גמישים 
 ממ"ר לפחות לשם הבטחת רציפות ההארקה. 16
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 בדיקה וניקוי מערכת הדלק .5.8
 
 ידי הקבלן-ביצוע פעולות מקדימות על (1)
 

 קרקעי.-השלמת כל מערכת הדלק במיכל התת (1.1)
 .2.5" – 4השלמה של צינור מילוי לדלק כולל מעבר " (1.2)
 .השלמת מערכת החשמל למשאבת הדלק (1.3)

 
 שלבי הבדיקה (2)
 

בדיקת כל הצנרת ו/או בקטעים בלחץ הידראולי או אויר דחוס כמפורט בסעיף  (2.1)
 המתאים במפרט. קבוצות הקטעים שיבדקו יקבעו על ידי המפקח.

 
 קרקעי בכמחצית תכולתו על ידי המזמין.-בגמר הבדיקה יעשה מילוי המיכל התת (2.2)
 
עת הלכלוך במיכל יערך ניקיון מערכת הדלק עפ"י לאחר המתנה של יומיים ושקי (2.3)

 השלבים הבאים.
 
קרקעי לחבית ושפיכתה -ליטר דלק על ידי משאבת הניקוז שבמיכל התת 200הוצאת  (2.4)

 למקום שיתואם עם המפקח.
 
 מילוי המיכל היומי בעזרת המשאבה החשמלית. (2.5)
 
-העודפים למיכל התתהצפה של המיכל היומי בדלק כך שהדלק יחזור דרך צינור  (2.6)

 דקות. -10קרקעי, משך הפעולה כ
 
 ייבדק וינוקה המסנן הגס בקו המילוי למיכל היומי. (2.7)
 
יעשה ניקוז של מיכל הסולר היומי. על ידי שפיכה חופשית של דלק הכמות כוללת  (2.8)

ליטר. השפיכה תלווה בבדיקת הדלק משך כל הזמן ותופסק עם קבלת דלק  -50של כ
 נקי.

 צורך בדיקת הדלק ימלא הקבלן מיכל זכוכית בו ניתן לראות את טיב הדלק.ל 
 כמות שפיכת הדלק תקבע על ידי המפקח. 

 
 תבוצע בדיקת תקינות צנרת הדלק. (2.9)
 
צינור אספקת דלק לדיזל יחובר דרך משאבה ידנית לצינור ההחזרה לדלק בעזרת  (2.10)

דקות. במהלך  20רת במשך מתאמים. יש להזרים דלק ע"י המשאבה דרך הצנ
 הבדיקה יבדקו המגופים. בגמר הבדיקה יש לנקות את המסנן בקו המילוי.

 
 ידי המפקח.-כל הדלקים המיועדים לשפיכה ישפכו למקום שיקבע על (2.11)
 
 במהלך הבדיקה יבדקו כל המגופים, מערכת המצופים וכו'. (2.12)
 
 מילוי לדיזל לצורך בדיקת ניקיון.בגמר התהליך תילקח דגימת דלק מצינור ה (2.13)
 
 בגמר הבדיקה יחובר הדיזל גנרטור בעזרת הצינורות הגמישים למערכת הדלק. (2.14)
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 מערכת הפליטה 5.9
 
גנרטור יסופקו צינורות גמישים לפליטה ומשתיקי קול. הקבלן -יחד עם מערכת הדיזל א.

מפלדה בהתאם לצורך  יבצע את התקנת הצנרת והמשתיקים שיסופקו עם תוספת צנרת
 באמצעות עוגנים.

 
בקיר המבנה, או בתקרה, יש לבצע שרוולים מתאימים עבור צנרת הפליטה. השרוולים  ב.

יהיו מפלדה מצוידים בעוגנים, או חורים למעבר צנרת הפליטה, עם חיפוי מתאים 
למניעת חדירת מים לתחנה. קוטר צינור המעבר יהיה גדול מקוטר צינור הפליטה 

 ס"מ מחוץ למבנה. הצינור יחוזק לקונסטרוקציה של המבנה. -30רכו לא פחות מואו
 
חיבורי האלמנטים יתבצע באמצעות עוגנים. צנרת הפליטה תתלה על מתלים גמישים  ג.

 שימנעו מעבר רעידות לתקרת המבנה.
 
על הקבלן להגיש לאישור המזמין תרשים של הצעתו להתקנת הצנרת והמשתיקים  ד.

יאה דרך קיר המבנה. הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לתוכנית חתומה לרבות היצ
 ומאושרת לביצוע.

 
למערכת הפליטה יותקן סידור לניקוז מי העיבוי המצטברים בתוכה. הסידור יאפשר  ה.

 ביצוע הניקוז על ידי המפעיל בתוך התחנה.
 
יד בפני חום צנרת הפליטה כולה והמשתיק )מלבד המחברים הגמישים( תיצבע בצבע עמ ו.

מעלות צלזיוס( מסוג "צינקגראפיט" או "גלבנטיל". הצביעה תבוצע  500)עד לטמפ' של 
 בהתאם להוראות היצרן.

הקבלן חייב להמציא את המיפרט של הצבע לאישור המזמין ויהיה רשאי לצבוע את  
 המערכת רק לאחר קבלת אישור בכתב.

 
 5ך התחנה ע"י צמר סלעים בעובי בגמר בדיקת המפקח, יבודדו המשתיק והצנרת בתו 

מ"מ, בצורה הניתנת לפרוק. פתחי הניקוז  0.6ס"מ עם עטיפת פח מגולוון בעובי 
יישארו גלויים. הצינורות הגמישים יכוסו בשמיכה מבודדת כדוגמת השמיכות בתחנה 

E כן יש להגן מפני נגיעה מקרית במערכות חום גלויות ע"י מחיצות רשת או פח עם .
 מטר מרצפת התחנה. 2.2גובה של  אסבסט עד
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 מערכת המים לגנרטור 5.10
 
ידי צינורות מגולוונים בהתאם לתקן הישראלי מס' -צנרת המים של הד"ג תבוצע על א.

 דרג ב'. 103
 
כל אבזרי הצנרת כגון: קשתות, מופות וכו' יהיו אף הם מגולוונים. החיבורים יבוצעו  ב.

 טפלון. ידי סרט-ידי הברגה ואטימה על-על
 
 הצינורות יחוזקו אל קירות המבנה בעזרת חיזוקים מתאימים. ג.
 
 על הקבלן להתחבר אל צינור מים כפי שיורה המפקח. ד.
 
 הזנת מים למערכת הד"ג תבוצע דרך מרכך אשר יסופק ויותקן על ידי הקבלן. ה.
 
לאפשר את מנת -ליד הרדיאטור יותקן, בגובה מתאים, צינור מילוי גמיש עם מגוף על ו.

 מילוי הרדיאטור במים מהמרכך.
 
מילוי המים לרדיאטור יהיה דרך מיכל התפשטות, והתרעה על חוסר מים תתקבל בלוח  ז.

 ידי מגע "מרפי", או גשש חשמלי.-פיקוד של הגנרטור על
 
בהתקנת רדיאטור מרוחק יש לכלול כבל הזנה וכבל פיקוד לצורך העברת דוח מצב מ"ז  ח.

 תקינה של הרדיאטור.ביטחון ופעולה 
 הערה: על הרדיאטור מותקן מ"ז ביטחון ומ"ז "דגל". 

 
 
 

 איוורור מבנה הד"ג 5.11
 

ידי הקבלן, מפוח או -גנרטור אין מספיק פתחי אוורור, יותקן, על-אם במבנה הדיזל 
 ציריים.-מפוחים

 המפוחים יותקנו בפתחים המיועדים להם בקיר המבנה ויחובר אל לוח השירותים של 
 הד"ג. 

גנרטור. מפסק ביטחון יותקן -המפוח, או המפוחים, יופעלו עם הפעלת מערכת הדיזל 
 בקרבת המפוח.

 מפסק "דגל" יותקן בקרבת כל מפוח וידווח לבקרה שהמפוח בעבודה.
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 הדרכה ואחריות -  6פרק 

 
 
 

 הדרכה 6.1
 

לצוותי  הספק/היצרן ייתן, לאחר הכנסה לשימוש של מערכת הדיזל גנרטור, הדרכה
 התחזוקה של המזמין בנושא חשמלי ומכאני.

 שעות לפחות, בנפרד עבור כל מערכת דיזל גנרטור שתסופק. 8ההדרכה תינתן למשך 
תוכנית הדרכה תכלול הדרכה מקיפה למערכות הדיזל, המנוע, הפקוד, איתור תקלות, 

 תחום הבטיחות וכו' כדלקמן:
 הספק/יצרן. הסבר ופירוט מלא לגבי הציוד אשר סופק ע"י -
תאור והכרת מערכות הדיזל גנרטור על כל מכלוליה השונים, כולל בין היתר  -

 מערכות מכאניות, מערכות כוח, מערכות הפיקוד החשמליות, לוח הפקוד וכו'.
 אופן הפעלת המערכות. -
 בדיקות מוקדמות. -
 הוראות אחזקה תקופתיות. -
 איתור תקלות ותיקונן. -
 נרטור, איתור תקלות וסימולציה של הגנות.שלב מעשי שיכלול הפעלת הדיזל ג -
הסברים לגבי פרוק והרכבה של מכלולים שונים ובין היתר משאבות הזרקה,  -

 מרססים, טורבו, שסתומים, גל פיקות, משאבת הזנת דלק וכו'.
 הוראות כיול של הרכיבים השונים. -

 
 
 

 אחריות 6.2
 

ות דיזל גנרטורים שיסופקו, על הספק/יצרן יישא באחריות מלאה לפעולה סדירה של כל מערכ
 כל חלקיו וציודו.

הספק/יצרן יתקן כל פגם ו/או קלקול במערכות ויסיר כל תקלה בהפעלתם הסדירה והרצופה 
של המערכות באופן שבגמר התיקון יהיו המערכות בהתאם למפרט הטכני וכפי שפעלו במועד 

 קבלת המערכות.
 
 

גנרטור שיוחלפו בתקופת האחריות, יוחלפו  כל החלקים, האביזרים וכו' של מערכת דיזל
 בציוד מקורי של יצרן המערכות.

 
מועד תחילת תקופת האחריות היא מייד לאחר השלמת כל חובותיו של הספק/יצרן וקבלת 
 המערכת המושלמת, לפי כל הסעיפים המופיעים במפרט הטכני המיוחד, ללא כל הסתייגויות.

 וזה.תקופת האחריות תהיה כפי שמוגדרת בח
 

 עם גילוי תקלה תועבר הודעה טלפונית למשרדי הספק/יצרן.
 לאחר שעות העבודה תועבר ההודעה לתורן באמצעות מכשיר זימון.
שעות ממועד הקריאה,  3 -על הספק/יצרן לפעול לשם תיקון התקלה מיידית, ולא יאוחר מ

אנשים באופן אשר ולבצע את כל הפעולות הדרושות לתיקון, ולהשתמש בציוד, בחלקי חילוף ו
 יאפשר ביצוע התיקון במהירות, ביעילות ובטיב המרביים.

 18 -לגבי תקלות שיתגלו בשבתות ובחגים על הקבלן להתחיל בתיקון התקלה לא יאוחר מ
 שעות מצאת השבת/חג.

 הספק/יצרן יבצע את עבודות התיקון באופן סדיר ורצוף עד להתגברות על התקלה.
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 תכולת המחירים\האופני מדיד -  7פרק 
 
 
 

 מרכיבי מערכת דיזל גנרטור 7.1
 

 מערכת דיזל גנרטור כוללת בין היתר את הרכיבים הבאים:
 

 נוע בהתאם לדרישות המפרט המיוחד.מ ■
 

 וסת מהירות בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. ■
 

 ערכת דלק למנוע בהתאם לדרישות המפרט המיוחד.מ ■
 

 ת המפרט המיוחד.מערכת שמן למנוע בהתאם לדרישו ■
 

 מערכת קירור למנוע, כולל רדיאטור, בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. ■
 

 מערכת חימום מים בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. ■
 

 מערכת פליטה בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. ■
 

 מערכת סינון אוויר בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. ■
 

 המיוחד.בולמי זעזועים בהתאם לדרישות המפרט  ■
 

 מערכת התנעת מנוע בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. ■
 

 מצברים ומטען למצברים בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. ■
 

 מכשירי מדידה, הגנות, גששים וכו' בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. ■
 

 לוח פיקוד ובקרה בהתאם לדרישות המפרט המיוחד במידה שיידרש לפי כתב הכמויות. ■
 

 זג אוויר בהתאם לדרישות המפרט המיוחד במידה שיידרש לפי כתב הכמויות.חופת מ ■
 

 חופה מושתקת בהתאם לדרישות המפרט המיוחד במידה שיידרש לפי כתב הכמויות. ■
 

 מפסק זרם לדיזל גנרטור. ■
 

 לחצן עצירת חירום בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. ■
 

 מערכת הארקה בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. ■
 

 גנרטור בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. ■
 

 וסת מתח בהתאם לדרישות המפרט המיוחד. ■
 

 יכל דלק יומי בהתאם לדרישות המפרט המיוחד במידה שיידרש לפי כתב הכמויות.מ ■
 

קרקעי בהתאם לדרישות המפרט המיוחד במידה שיידרש לפי כתב -מיכל דלק תת ■
 הכמויות.

 

 הרכיבים שדורשים חיווט.חיווט חשמלי של כל הציוד ו ■
 

 קרקעי.-ל צנרת הדלק הדרושה, כולל גם הצנרת בין המנוע, מיכל היומי ומיכל התתכ ■
 

כל יתר הציוד, האביזרים והמערכות הנלוות שלא מוזכר לעיל אך מוזכר במפרט  ■
 המיוחד או שדרוש לתפעול תקין של מערכת דיזל גנרטור.
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 מחירי מערכת דיזל גנרטור 7.2
 

עיפי כתב הכמויות מוגדר הספק של מערכות דיזל גנרטור, כאשר בתמחור העבודות יש בס
 לקחת בחשבון כל העלויות הנובעות מדרישות המפרט הטכני ואופני המדידה.

 
בסעיפי כתב הכמויות מוגדר טווח ההספקים של מערכות דיזל גנרטור. ההספק המדויק של  

ה לפי ההספק שיקבע על ידי המזמין מתוך טווח מערכת הדיזל גנרטור שתוזמן בכל פעם יהי
 ההספקים של כל סעיף.

 
מחיר המערכות שבסעיפי כתב הכמויות הוא עבור המערכת דיזל גנרטור בהספק הגדול  

שבטווח. עבור כל טווח של הספקים יבוצע חישוב של דולר/קו"א. עבור כל מערכת דיזל 
 שהיא נמצאת. גנרטור שתירכש ישולם בהתאם למחיר קו"א שבטווח

 
מחיר מערכות דיזל גנרטור שבסעיפי כתב הכמויות הוא עבור מערכת דיזל גנרטור ללא חופה  

 ק"מ מנתב"ג, אלא אם צוין אחרת.  200וללא לוח בקרה וכולל הובלה לאתר במרחק עד 
 

 הספק מערכות דיזל גנרטור שבסעיפי כתב הכמויות הוא הספק לעבודה במשטר רצוף. 
חילוף שבסעיפי כתב הכמויות הוא עבור חלקי חילוף לדיזל גנראטור בהספק מחיר חלקי ה 

הגדול שבטווח, לעבודה במשטר רצוף. עבור כל טווח של הספקים יבוצע חישוב של 
 דולר/קו"א. עבור כל חלק חילוף שיירכש ישולם בהתאם למחיר קו"א שבטווח שהוא נמצא.

  
רשום בכתב הכמויות כוללים את כל האמור מחירי כל מערכת דיזל גנרטור, בהספק לפי ה 

 במפרט זה, לרבות בין היתר, אלא אם צוין אחרת:
 

 אספקה על ידי היצרן של מערכת דיזל גנרטור ושל כל הציוד הנלווה במקום יצורו. .א
 

אריזה, הובלה לארץ, אחסנה במחסני הספק, שינוע, טעינה, פריקה וכו' של מערכת  .ב
 ווה.דיזל גנרטור ושל כל הציוד הנל

 
הובלה לאתר ההתקנות, שינוע, טעינה ופריקה של מערכת דיזל גנרטור ושל כל הציוד  .ג

 הנלווה.
 

הובלה, שינוע, טעינה, פריקה, התקנה מכאנית, חיבור חשמלי, בדיקה, הפעלה, הרצה  .ד
וכו' של מערכת הדיזל גנרטור ושל כל יתר הציוד, החומרים, האביזרים וכו' שנדרשים 

 לבצוע העבודות.
 

 דיקה, הפעלה בעומס והרצת מערכת דיזל גנרטור כולל כל הציוד הנלווה.ב .ה
 

מיכל דלק תת קרקעי כולל בין היתר גם אספקה, הובלה לאתר, התקנה, חיבור,  .ו
מטר מיחידת הדיזל גנרטור וכל יתר  10בדיקה, חפירה, כיסוי וצנרת למרחק של עד 

 הציוד, האביזרים והמערכות הנלוות בהתאם למפרט.
 

דלק יומי כולל בין היתר גם אספקה, הובלה לאתר, התקנה, חיבור בדיקה, צנרת  מיכל .ז
מטר מיחידת הדיזל גנרטור וכל יתר הציוד, האביזרים והמערכות  10למרחק של עד 

 הנלוות בהתאם למפרט המיוחד.
 

 חלקי החילוף כוללים אספקה ושינוע למחסני המזמין. .ח
 

ו כל הנדרש בהתאם לדרישות המפרט אספקת ספרי הוראות שימוש ותחזוקה שיכלל .ט
 המיוחד.

 
 אספקת ארגז כלים בהתאם למפורט במפרט המיוחד. .י
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 אספקת חלקי חילוף בהתאם למפורט במפרט המיוחד. .יא
 

ביצוע כל התיאומים וקבלת כל האישורים הנדרשים מכל הגורמים, כולל מחברת  .יב
 החשמל, לרבות תיאום ואישורי בדיקת לכל ההתקנות באתר.

 
ל התיאומים עם משטרת ישראל ובמידת הצורך תשלום תמורת עבודת שוטר ביצוע כ .יג

 להסדרת התנועה וכדומה.
 

 ביצוע כל התיאומים וקבלת כל האישורים ממכבי האש ומהג"א. .יד
 

מוסמכות ונציגי הבטיחות של פי נוהלי הרשויות ה-ביצוע כל דרישות הבטיחות על .טו
 .הרש"ת

 
 עריכת לוח זמנים ותיאום עבודות. .טז

 
 העבודה באופן מקצועי והשלמתה בהתאם לכתב הכמויות ומפרט זה. ביצוע .יז

 
עבודה בשלבים ובשעות לא שגרתיות, בהתאם לצרכים ואילוצים שיוצרו בעת ביצוע  .יח

 העבודות.
 

אספקה, הובלה, שינוע, טעינה ופריקה של כל הציוד והחומרים והציוד שישמשו  .יט
 לבצוע העבודות.

 
ערכות הדיזל גנרטור הנדרשים, כולל בין היתר התקנה מכאנית של כל הרכיבים של מ .כ

כל הרכיבים שמוזכרים במפרט הטכני המיוחד הזה, אלא אם צוין אחרת בכתב 
 הכמויות.

 
חיבור חשמלי של כל הרכיבים של מערכות הדיזל גנרטור הנדרשים, כולל בין היתר  .כא

 חיווט כל הרכיבים שמוזכרים במפרט הטכני המיוחד הזה.
 

ק וברוחב הדרוש, חציבה או חפירה ידנית או עם כלי מכני, הכל חפירת תעלה בעומ .כב
 בהתאם לצורך.

 
ידי -הוצאת האדמה החפורה או החצובה ואחסונה באופן זמני במקום שיקבע על .כג

ידי הרשויות, הכל לפי -המזמין, או סילוקה משטח העבודה לאתר פסולת מאושר על
 העניין.

 
 פילוס, יישור והידוק קרקעית התעלה. .כד

 
 וק מי גשמים, אם יצטברו, מתוך החפיר.סיל .כה

 
ביצוע תמיכות וחיזוקים לצידי החפיר במידה שיידרשו. האחריות ליציבות דפנות  .כו

החפיר היא על הספק בלבד. במקרה של מפולת יבצע הספק את החפירה מחדש ויתקן 
 כל נזק שייגרם, כתוצאה מן המפולת, ללא כל תשלום נוסף.

 
 הנחת כל הצנרת הדרושה. .כז

 
 פי התקנות, כיסוי התעלות ופינוי העודפים.-צוע כל הסימונים הנדרשים עלבי .כח

 
 החזרת תוואי החפירה למצבו הקודם, כולל הידוק הקרקע בהתאם לנדרש. .כט

 
שחזור משטר הניקוז של השטח מלפני החפירה, כולל הגשת תוכניות מדידה שבוצעו  .ל

בדיקת משטרי  לפני החפירה ואחרי החפירה, כשהמדידות בוצעו במיוחד לצורך
 הניקוז של שטח החפירה.
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בדיקה, הפעלה והרצה של כל מערכות הדיזל גנרטור בהתאם לדרישות המפרט הטכני  .לא
 המיוחד הזה.

 
 אספקת מתקני עזר, כלי עבודה ומכשירי מדידה מכל סוג שידרשו לביצוע העבודות. .לב

 
 איחסון, שמירה ואבטחה של כל הציוד והחומרים שישמשו לביצוע העבודה. .לג

 
ביצוע תיקונים, סילוק כל הציוד והחומרים שנפסלו, ואספקת ציוד וחומרים תקינים  .לד

 במקומם.
 

 , על גבי דיסקט.(as made)עדכון תוכניות לאחר הביצוע  .לה
 

 הדרכת צוותי התחזוקה של המזמין. .לו
 

אחריות לתקופה המוגדרת בחוזה, כולל איתור תקלות, החלפת החלקים הדרושים, כל  .לז
לתיקון התקלות, אספקת חלפים, פירוקים, התקנות, נסיעות,  העבודות הדרושות

 הובלה וכו'.
 

כל יתר הפעילויות והעלויות הדרושות להשלמת העבודה ומסירתה למזמין, בין אם  .לח
 פורטו במלואן או בחלקן, ובין אם לא פורטו במסמכי החוזה.
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 רשימת הציוד המוצע ע"י הספק/ היצרן

 
 כללי .1
 

וד אותו מבקש המזמין לרכוש לפי מכרז זה ימלא להלן, עבור כל היצרן/הספק של הצי
קבוצות ההספקים שבכתב הכמויות, את כל הפרטים הטכניים והמתייחסים לאותם פריטי 

 הציוד המוצעים על ידו.
 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי חוזה זה.

הספק ולא תתקבל כל הפרטים הטכניים, כפי שיירשמו בסעיפים הבאים, יחייבו את היצרן/
סטייה מהתחייבויות אלו ללא הסכמה בכתב של המזמין, וזאת מתוך הנחה שאי הכללת 
פרטים נוספים אינם משחררים את הספק/היצרן מכל יתר ההתחייבויות החלות עליו לפי 

 תנאי המפרט, וכל יתר כללי המקצוע המקובלים.
לשם השלמת הנתונים הרשומים כמו כן, המציע רשאי לצרף להצעה כל חומר טכני נוסף 

 בטבלאות הנ"ל.
 
 

 הצעת הקבלן יחידה תאור הנתונים
 יחידת דיזל גנרטור

   תוצרת 
   דגם 

   ארץ ייצור
 Prime Power kVAהספק 

kW 
 

  kV מתח
  סל"ד מהירות סיבוב

-משקל ומידות יחידת הדיזל
 גנרטור:
 אורך 
 רוחב 
 גובה 
 משקל 

 
 מ"מ
 מ"מ
 מ"מ
 ק"ג
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 הצעת הקבלן יחידה אור הנתוניםת

 מנוע דיזל
   תוצרת 
   דגם 

   ארץ ייצור
  סל"ד מהירות סיבוב
   מספר פעימות

   (Vאו  Lמספר צילינדרים וסידור )
  מ"מ קוטר צילינדר
  מ"מ מהלך בוכנה
  ליטר (Displacement Totalנפח בוכנות )

 1500 -מהירות בוכנה ממוצעת ב
 סל"ד

  מ/שניה

  :___1 יחס דחיסה
   סוג הזרקה

   מספר יציאות פליטה
  מ"מ מידות יציאות פליטה
  מ/דקה זרימת אויר לשריפה

גזי  -טמפרטורה סעפת פליטה 
 פליטה

ºC  

 מידות הרדיאטור
 גובה
 רוחב
 עומק

 
 מ"מ
 מ"מ
 מ"מ

 

  ליטר נפח מע' קירור מנוע עם רדיאטור
  ליטר נפח מע' שמן

שמן במשטר עבודה  תדירות החלפת
Power Prime 

  ש"ע

תדירות החלפת שמן במשטר עבודה 
Standby 

  חודשים

תדירות החלפת מסננים במשטר 
 Power Primeעבודה 

 מסנן שמן
 מסנן דלק
 מסנן אויר

 
 

 ש"ע
 ש"ע
 ש"ע

 

תדירות החלפת מסננים במשטר 
 Standbyעבודה 

 מסנן שמן
 מסנן דלק
 מסנן אויר

 
 

 חודשים
 חודשים

 שיםחוד

 

 (Primingמשאבת אתחול )
 סוג/דגם 
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 הצעת הקבלן יחידה תאור הנתונים

 מנוע דיזל
 Power Primeצריכת דלק במשטר 

 עומס 50%
 עומס 75%
 עומס 100%

 
L/h 
L/h 
L/h 

 

   יצרן משתיק קול
  dBA השתקת רעש של משתיק קול
  100%רמת רעש בשיעור עומס של 

 Power Primeבמשטר עבודה 
 מ' מהמכולה 1במרחק 
 מ' מהמכולה 7במרחק 

 
 

dBA 
dBA 

 

   מס' גופי חימום והספקם.
 גנרטור
    תוצרת 
    דגם 

    ארץ ייצור
   kVA הספק
   V מתח
   A זרם

    כופל הספק
עליית הטמפרטורה המקסימלית 

 Primeבליפופים בעומס מלא )
Power) 

ºC   

   % נצילות
    רמת הבידוד

    צרת ודגם וסת מתחתו
תוצרת ודגם מפסק זרם חצי 

 אוטומטי
 זרם נומינלי
 סוגי הגנות

   

    תוצרת ודגם לוח פיקוד
 מיכל דלק תת קרקעי

    תוצרת ודגם מיכל הדלק
    תוצרת ודגם בקר דליפות
    תוצרת ודגם גלאי דליפות

    תוצרת ודגם משאבת דלק חשמלית
    דניתתוצרת ודגם משאבת דלק י
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 ' למפרט החשמלונספח 
 

 וולטאית פוטו מערכת
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 פוטו וולטאית מערכת
 
 

 הוראות כלליות  :1 פרק
  מפרט טכני עבודות חשמל :2פרק 
 מפרט טכני פנלים וממירים  :3פרק 
 תיק תכנון  :4פרק 
 בדיקות ואחריות  :5פרק 
 מפרט תחזוקה :6פרק 

 
 
 

 כללי – 1פרק 
 
 

בהספק של  PVמפרט זה דן בעבודות חשמל לצורך הקמת מתקן סולארי בטכנולגיית פוטוולוטאית  1.1
 קילואוט, במבנה החדש של רש״ת.  500 -כ
 המתקן ישמש לצריכה עצמית.  
 מערכת הממירים תמוקם במקום נגיש בגג הכפול.  

 
 

סינוור מהפנלים -באישור הגורמים המבצעים של רש"ת ושל רת"א לאי יתהפרויקט מותנת הקמ 1.2
בלבד, בחלקים שונים של חזיתות  מכניתהתקנה , אשר יכלול PILOTהסולרים שיותקנו במסגרת 

 מכמות הפנלים הסולריים הסופי.  10%המבנה, של כ 
 ין הקמת הפרויקט.חודשים ובסיומה החלטה סופית בעני 3ל  2( תמשך בין PILOTתקופת הניסיון ) 

 
 

הקבלן הסולארי הינו קבלן משנה של קבלן העבודות הראשי והוא יפעל על פי ההנחיות של הקבלן  1.3
 הראשי ובתיאום מלא מולו.

 
 

שנים  5הקבלן הסולארי יתכנן, יקים, ימסור ויתחזק את המתקנים בשלומתם למשך תקופה של  1.4
 ל דין.  מיום החיבור לרשת, ע״פ תנאי החוזה ולפי כ

 
 

רכות סולאריות לייצור חשמל מע 5של  שנים לפחות בהקמת ותחזוקה 5הקבלן יהיה בעל ניסיון של  1.5
בהיקף הנדרש במכרז זה לפחות, אשר חוברו לרשת עד מועד הגשת ההצעה )קרי הספק מותקן 

 לפחות. 1א 191ובעל סיווג קבלני של  ,מגה ואט לפחות( 0.5ותחזוקה ל 
 
 

וקם על מבנה בו ישנה חשיבות אדריכלית רבה לנראות. על הקבלן לפעול בהתאם המערכת ת 1.6
למפרטים ולתוכניות ע"פ הנחיות היתר הבנייה בלבד. הנ״ל מחייב את כלל העבודות הן על הגג והן 

 מתחתיו כולל התקנת פנלים כסוככים סולאריים במעטפת המבנה. 
 
 

 במהדורתו העדכנית. 08הכללי למתקני חשמל  מפרט זה על כל נספחיו מהווה השלמה למפרט 1.7
 
 

, כולל קופסאות, מהדקים יהיה מאושר לשימוש DCכל הציוד, כולל פנלים, ממירים, לוחות, ציוד  1.8
 .וולטאיים-ידי מכון התקנים למתקנים פוטו-על

 
 

 באחריות הקבלן לתכנן ולהקים את המתקן בציוד אשר יייאפשר את מירב התפוקות הניתנות 1.9
ולהכיל בתכנון המפורט אמצעי עזר עבור כלל פעולות התחזוקה העתידיות השוטפות אשר יידרשו 

 לאורך חחי המתקן ויאפשר שמירה על אחריות יצרני הציוד.
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 המפרט הלוטה הינו המפרט המיוחד המהווה הבהרה והשלמה למסמכי המכרז. 1.10
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 מפרט טכני עבודות חשמל – 2ק פר
 
 
 

 כללי 2.1
 

 .של מכרז זה 08תבוצע עפ"י המפרט לעבודות חשמל שבפרק  העבודה 2.1.1 
 

 .ווה הבהרה והשלמה למסמכי המכרזט שבפרק זה הלוטה הינו המפרט המיוחד המההמפר 2.1.2 
 
 
 
 

 היקף העבודה 2.2
 

העבודה המתוארת במסמך זה ובתוכניות כוללת את כל העבודה, התכנון, החומרים,  הכלים, הציוד, 
, השמירה, האחסנה, ההתקנה, אחזקה, גידור וכולל כל חומרי ואביזרי העזר הדרושים לשם ההובלה

השלמת העבודה לפי התוכניות והמפרטים כולל מערכת מושלמת של מתקני החשמל והפיקוד כולל 
 .תיאור המתקן והעבודה - 08.1פרק האישורים הנדרשים לטובת היתר איכלוס וחיבור המתקן לרשת 

 
 

 יכלל 2.2.1
 

 וולטאי.-הקמה של מתקן פוטו \ פרט זה מתייחס לביצועמ א. 
 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל  ב. 
 -בכפיפות לתכניות, לפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד 

לכל דרישות חברת החשמל ו 08פרק:  -, למפרט הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר 1954
לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה 

 מיוחדים בהמשך. 
 

שווה ערך, ובלבד שההחלטה יצרן  בכל סעיף המודגש בו שם היצרן או הספק, ניתן להגיש  ג. 
 הסופית לגבי שווה ערך הינה של המזמין.

 
 יות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור. כל החומרים חייבים לה  ד. 

 
 
 

 כללי:  -תיאור העבודה  2.3
 

  
מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם, במסגרת העבודה תבוצענה, בין היתר, העבודות הבאות במסגרת 

 :י אותו יציע הקבלן בהצעתוהמחיר הפאושל
 

 ביצוע אינסטלציה חשמלית לכוח.  2.3.1
 

וולטאיים ע״פ תוכניות הבנייה. פרט העיגון יאושר מראש -ה של פנלים פוטואספקה, עיגון והתקנ 2.3.2
 ע"י רש"ת ע"פ ההנחיות והעקרונות שניתנו ע"י הקונסטרוקטור של המבנה.

 
התקנת מהפכים על הגג ובמקומות שאושרו  - (DC/AC Inverters)אספקה והתקנה של מהפכים  2.3.3

ן היתר: במת ממירים, "כלוב" ממירים סגור מראש ע״פ היתר הבנייה.  ההתקנה כוללת בי
במנעול, / גגון ממירים וכד',  אספקה והתקנה של לוחות חשמל, מגיני ברק/ מתח בארון ריכוז 

 ממירים.
 

אספקה והתקנה של  DCאספקה והתקנה של לוחות מתח נמוך לפי הצורך, לרבות קופסאות  2.3.4
 .ACומתח  DCכבילת מתח 
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 רקה ביצוע מתקן הא 2.3.5

 
 ביצוע אינסטלציה הזנות + חיבור להארקת היסוד של המבנה 2.3.6

 
 אספקה והתקנה של מובילים מסוגים שונים ולמערכות שונות.  2.3.7

 
 הזמנה וטיפול בבדיקת מתקן החשמל ע"י מהנדס בודק כולל תשלום בגינו 2.3.8

 
 תשתיותטיפול בקבלת היתר הפעלה למתקן מאת מינהל החשמל במשרד ה 2.3.9

 
 בדיקות קבלת מתקן : אוף גריד, און גריד, הפעלה ומסירת המתקן.  2.3.10

 
 שנים ע"פ תנאי הסכם ההתקשרות. 5אחריות לפעילות תקינה של המתקן למשך  2.3.11

 
 .לוח למונה ייצור 2.3.12

 
 עבור כל מערכת . AS MADEמסירת ספר מתקן הכולל בין היתר תוכניות  2.3.13

 
כת ניטור של הממירים שתאפשר ממשק אינטרנטי לצפייה רציפה בכלל נתוני הממיר לרבות מער 2.3.14

נתוני זרם ומתח רגעיים, מקדמי הספק ביציאות הממיר, התרעה על תקלות, תקשורת עם בקר 
 לאיסוף הנתונים כפי שיוגדר על ידי המזמין.

 
יותקן על  –בת מדידת טמפ' הפנל מד טמפ' סביבה ומד טמפ' שיותקן על גב אחד מהפנלים לטו 2.3.15

 גבי פנל שאיננו מוצלל במהלך השנה כולה. 
 

מד קרינת שמש מסוג פירנומטר שיותקן במישור מקביל למישור הקולטים ובמיקום שאינו מוצל  2.3.16
 במהלך השנה כולה. 

 
ייצור רציפים מערכת ניטור ובקרה הכוללת מונה חכם בעל יכולת להציג נתוני צריכה לצד נתוני  2.3.17

דקות לכל היותר, וחישוב ערכים קוט"שים וערכים שקליים  15מהמערכת באינטרולים של עד
ע"פ לצריכה, ייצור , עודפים ע"פ התפלגות המשבים השונים ולפי כללי הסדרת מונה נטו. 

 המערכת תשדר נתונים לענן ותציג את נתוני הצריכה והייצור בממשק אינטרנטי כל הנדרש. 
 
 
 

 אינסטלציה חשמלית  2.4
 

  
 הארקות 2.4.1 

 
 . 4271קובץ התקנות  1981עבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד( תשמ"א ה א.  

 
 הארקות פנלים פוטוולטאים. ב.  

 
 .הארקות המהפכים )כל מהפך יכלול משגוח אינטגרלי( ג.  

 
 

 כבלים 2.4.2 
 

ש בכבלים בעלי מבנה סקטוריאלי(. חתך וכמות ה הגידים עגול בלבד )אין לעשות שימומבנ  
הגידים כמצויין. הכבלים יותקנו או בצנרת הגנה או בתעלות כבלים )פלסטיות או מתכתיות( או 

מודגש בזה שלא יורשה לעשות שימוש בקטעי כבלים עם חיבורים )קופסאות  .על סולמות כבלים
ידים ומטה, יהיו בעלי צבע כנדרש בתקן. ג 5חיבורים או מופות(. כבלי הכוח וכבלי הפיקוד בעלי 

 גידים ומעלה יהיו בצבע אחיד )למעט הארקה(, ממוספרים לכל אורכם.  6כבלי הפיקוד בעלי 
 , וסיכוך כפול. UVיהיה חסין אש, מוגן   DCחיווט 
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 הארקות פנלים 2.4.3 
 

ודדת מחוברת בראש גישורים בין הפנלים, הארקה תבוצע ע"י מוליך נחושת גמישה מב יש לבצע  
 המוליך לאביזר קצה עם דיסקיט משוננת ובורג הידוק העשויים מפלדה אל חלד.

המוליך יחובר בין הפנלים בשירשור, כל קבוצה של פנלים תחובר אחת לאחרת ע"י מוליך נחושת   
 ממ"ר. או לחילופין, פתרון אחר 10מבודד . כל פנל יאורק למבנה הקונסטרוקציה בנפרד ע"י גיד 

 המאושר על ידי חברת החשמל בכתב ומראש.
לפי  981והציוד יהיו בעלי דרגת הגנה לפי ת"י  אביזרים. הip67יהיו בעלי דרגת הגנת  DCמחבר   

 הנדרש.
 
 

 .3/2013מחודש   543ולטאיות תקנות -השילוט יהיה ע"פ הנחיות כיבוי אש למערכות פוטו 2.4.4 
 
 

ולא תשולם כל תוספת עבור  , ק מבדיקת קבלה ומסירת המתקןהוות חלהנ"ל ולהלן מ הפעולות 2.4.5 
 אישורים ותוכניות לתיק מסירה אחרי ההקמה:  הללו,  הבדיקות

 
חתומים ע"י מהנדס –של התוכניות שהוגשו בתיק התכנון   AS MADEכלל התוכניות  א.  

 pdf + dwgקונסטרוקציה ומהנדס חשמל בעלי רישיונים מתאימים . יוגש בנייר + פורמט 
 

 אישור חברת החשמל / בודק חשמל לתקינות המתקן ומועד חישמול המתקן. ב.  
 

 אישור מינהל החשמל להפעלת המתקן והספקו ג.  
 

 אישור מהנדס חשמל על תקינות המתקן החשמל והמתקן הסולארי ד.  
 

 אישור מהנדס קונסטרוקטור על יציבות המתקן, אישור לאחר ביצוע. ה.  
 

עמידת המתקן הסולארי  –יועץ קרינה בלתי תלוי לאחר ביצוע בדיקות קרינה במבנה  אישור ו.  
 בכלל דרישות התקן לנושא הקרינה.

 
 תעודות אחריות ומספרים סיריאליים של פנלים וממירים ז.  

 
 העתקים של מבחני און גריד ואוף גריד שביצע הקבלן  ח.  
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 מפרט טכני לציוד פנלים וממירים – 3ק פר
 
 

 הגדרות לפי מפרט פיזי שיינתן –פנלים פוטו וולטאיים  3.1
 
 

( או טכנולוגיות  (Polycrystalline(, או רב גבישייםMono crystallineמונו קריסטל ) טכנולוגיה: 3.1.1 
 THIN FILM. שונות של  

 
 

 3.1.2 Double glass, frameless 
 
 

ס״מ והכל ע״פ הנתונים  130ס״מ, אורך לא יעלה על  70: רוחב לא יעלה על שטח פיזי של הפנל 3.1.3 
 .בהיתר הבנייה

 
 

 ציפוי מונע סינוור.  3.1.4 
 
 

 לשם הוכחת עמידתו של המציע בדרישות טכניות אלו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: 3.1.5 
 

 שנים לפחות. 8מסמכים המוכיחים על וותק יצרן  העולה על  א.  
 ן בדבר נציג ישראלי )לרבות פרטי המשרד / היבואן הרשמי ומנהלו(.אישור בכתב מאת היצר ב.  
 התחייבות של היצרן לתפוקה לינארית, כאמור לעיל  ג.  
 מסמכים המעידים על מניעת סינוור. ד.  
 .PID FREEאישור בדבר עמידת היצרן במבחן  ה.  

 
 

 .ועיגונם למערכת האחיזהוולטאיים -העבודה כוללת התקנה מכאנית של המודולים הפוטו 3.1.6 
 
 

 עמידה בתקנים במהדורתם האחרונה הבאים: 3.1.7 
  IEC 61215 
  IEC 61730  אוUL 1703 
 .או ש״ע מאושר VDEאו  TÜV Rheinlandיונפק ע"י מעבדת  IECאישור העמידה בתקני   

 
 
 

 ערכת מהפכים )ממירים( ודרישות טכניות להתקנה: מ 3.2
 
 

 ויאושר ע"י חברת חשמל. 4777( יעמוד בתקן ישראלי INVERTERמהפך ) 3.2.1 
 
 

 CE, TUV, VDE 0126-1-1הממיר עומד באחד מהתקנים האלו :  3.2.2 
 
 

 הממיר הינו תלת פאזי 3.2.3 
 
 

 cos φ =1הממיר הינו בעל יכולת כיול עד מקדם הספק  3.2.4 
 
 

 שנים.  20אחריות ממיר של  3.2.5 
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 98 %-גדולה מ נצילות שווה או 3.2.6 
 
 

 נציגות של יבואן רשמי בישראל ותעודת אחריות מהיצרן ומהיבואן 3.2.7 
 
 

 יתר ומתחי ברקים מגני ,בכניסה קוטביים דו DC למתח ם"מאמתי כולל המהפך האמור כל על 3.2.8 
 בין AC ולמתח DC למתח החיבור כבלי כל ,במוצא קוטביים דו ם"מאמתי ,DC למתח בכניסה

 ,וניטור פיקוד ,תקשורת כבלי לרבות ,יצור מונה לוח אל וכן הפנלים מערכת לבין םהמהפכי סט
 .המבנה של קיים ראשי השוואה לפס עד מחובר פוטנציאלים השוואת פס ,הארקה נקודות

 
 

 התקנה של המהפכים לרבות חיבור מכני וחשמלי וחיבורי הארקה באתר. 3.2.9 
 
 

 .' ממשטח הטיפולמ 0.5-2.0גובה הממירים בין  3.2.10 
 
 

המהפכים יותקנו ע"ג משטח תואם או קונסטרוקציה מברזל מגלוון ו/או כלוב סגור בהתאם  3.2.11 
 לדרישות רש"ת.

 
 

 . IP65המהפכים יותקנו במקום מוצל ויהיו בעלי דרגת אטימות של  3.2.12 
 
 

נייה  באופן בו לא תפגע אזורים כפי המופיע בהיתר הב 2-הממירים יותקנו על הגג המבנים ב 3.2.13 
חזות המבנה, לא תהיה השפעה על עבודת התפעול והשגרה באתר, תתאפשר גישה נוחה ומהירה 
לעבודות התחזוקה ופעולות הבטיחות, והכל באופן בטיחותי, אסטטי ואמין והכל בהתאם 

 .למיקומים שנקבעו מראש ע"י גורמי רש"ת ואשר יוצגו בסיור מפגש משתתפי המכרז
 
 

 :הגנות נדרשות 3.2.14 
 

 יתר ומתחי ברקים בפני גנהה א.  
 וכן AC בפס מהמהפכים ביציאה יתר ומתחי ברקים בפני הגנה מתקני ירכיב הקבלן מוכן   

 .ברקים כולא של למערכת כאן הכוונה אין .המהפכים של DC -ה בכניסות
 
 מתקני הגנה ב.  
הגנות אלה יפעלו  P.V -ל ציוד מתקן ההקבלן יתקין מתקני הגנה בהתאם למפורט להלן כול   

 במצבים חריגים של מתח / תדר כולל מצב של חוסר הזנה מרשת חברת החשמל 
 
 תדר חריגות נגד הגנה מערכת ג.  
כאשר  ,שנייה 0.2 תוך החשמל  מרשת PV -ה מתקן את תנתק תדר חריגות נגד הגנה מערכת   

 P.V -ה מתקן חיבור .הרץ 49 -מ קטן וא הרץ 51 -מ גדולה  החיבור בנקודת טיית התדרס
ברשת  והתדר שהמתח לאחר יבוצע ל"הנ ההגנה מתקנים פעולת לאחר חשמל חברת לרשת
 .לפחות דקות 5 במשך (400/230,1zH ± 50ה+10%/-15%( .יציבים יהיו חשמל חברת
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 תיק תכנון  :4פרק 
 
 
 

 הצגת תיק תכנון, אישור תוכניות, ציוד ועבודות 4.1
 
 
 

אספקת רשימה מפורטת של הציוד כולל קטלוגים טכניים ו/או כל פרט אחר שיידרש עבור בצוע  4.1.1 
 .העבודות נשוא מכרז/חוזה זה

 
 

לאחר בדיקה, עדכון במידת הצורך ואישור רשימת הציוד יכין ויגיש הקבלן תוכניות מפורטות  4.1.2 
התאמת התוכניות ליתר פרטי לביצוע שיכללו כל פרטי הציוד שאושרו. על הקבלן לבדוק 

 הביצוע של המבנה.
 
 

הקבלן יגיש תכנון מפורט עבור כל המערכת לאישור המזמין. הקבלן לא יבצע הזמנת חומרים  4.1.3 
כלשהם לפני אישור התכנון המפורט ע"י המזמין.  התכנון יכלול את כל הנדרש ואת כל אלמנטי 

 המערכת כפי שמצויינים במפרטים .
 
 

כנון המפורט יכלול גם  את כל הדרישות והמפרטים וההנחיות המעודכנות ביותר של חברת הת 4.1.4 
 החשמל לישראל בנוגע למערכות סולאריות פוטו וולטאיות. 

 :התכנון המפורט יכלול גם בין היתר   
 

תכנון מפורט של העמדת הפנלים על חזית המבנה. כולל חתכים אופייניים ותפוקות  4.1.4.1   
 למתקן. התכנון יהיה עפ"י המאושר בתוכנית ההיתר שניתן למערכת . צפויות

 
הדמיה ממוחשבת לתפוקה מקסימאלית, בהיתחשב בזווית ההצבה של הפנלים ע״פ  4.1.4.2   

, כולל חישוב של התפוקה המכס' הצפויה במתקן PVSYSהיתר הבנייה, לפי דוח 
לנושא התפתחות הצללה למשך שנה קלנדרית בהתפלגות חודשית, כולל התייחסות 

 לאורך שעות היממה בימים קצרים וארוכים של השנה.  
 

דו"ח חישוב מפלי מתח בכל נקודה ונקודה, אשר תוגדר ע"י מהנדס המתכנן )מפל  4.1.4.3   
 (1%מתח לא יעלה על 

 
תוכנית מפורטת להעמדת הממירים + תוכנית ארון טיפוסי להגנת הממירים הן מפגעי  4.1.4.4   

 ג אויר והן הגנה מפני גניבות או גישה של אנשים לא מורשים. לרבות תאורה וכח. מז
 

 טבלת עומסים מפורטת הכוללת: כמות פנלים, כמות ממירים ,הספק ושם יצרן/ ספק. 4.1.4.5   
 

(  DCרשימת פנלים הכוללת : סוג הפנל , כמות , הספק הפנל , מתחי ייצור  )מתח  4.1.4.6   
 ברה / יצרן של הפנלים.זרמים, שם / ח

 
מאסף, חתכי כבלים לכניסות ויציאות, מיקום לוח ראשי / או מקור ההזנה לארון  4.1.4.7   

 )לוח ראשי קיים(, מיקום מונה ייצור.
 

כניות הארקה : סכמה חד קווית מפורטת הכולל חתכי כבלים/ גידים ,מיקום פס ת 4.1.4.8   
, תכנית DCת, תכניות הארקות למערך ה הארקות ראשי להגשה עבור משרד התשתיו

 פרטי הארקה, לרבות התייחסות לחיבורי הארקה של הציוד.
 

תוכנית כבלי חשמל ראשיים ומשניים. תוואי הכבלים הראשיים והמשניים יתואם עם  4.1.4.9   
 המזמין מיידית לאחר קבלת צו התחלת עבודה. 
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ות/ סולמות. ציון סוג הציוד אשר יותקן, הכנת תכנון מפורט של תשתיות חשמל, תעל 4.1.4.10   

 תכניות מפורטות למערך ההתקנה כולל כל הפרטים לבצוע המתקן. 
 

רשימת חלפים עיקריים לצורכי אחזקה וחלקי חילוף בהיקף מספק, אשר יאוחסנו  4.1.4.11   
במחסני הקבלן, לצורך ביצוע שוטף והולם של עבודות האחזקה הנדרשות,  כמקובל 

 מהיקף העבודות. 2%זי תחזוקה, ובהיקף שלא יעלה על בחו
 

, עריכת תכניות לוחות קיימים בהם שולבו DCתכניות לוחות חשמל לרבות קופסאות  4.1.4.12   
 מפסקי המערכת

 
 .תכנית בקרה וניטור כולל מיקום הצבת הרגשים 4.1.4.13   

 
 תכנית חד קווית כללית של כלל המתקן 4.1.4.14   

 
ו   DWGעותקים מודפסים + שרטוט ממוחשב בקבצי   3 -תכניות יוגשו לאישור ב 4.1.4.15   

PDF . 
 

הציוד המאושר והתוכניות לביצוע המאושרות במהדורתן האחרונה יהוו הבסיס  4.1.4.16   
 הטכני לביצוע העבודה.
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  בדיקות ואחריות :5פרק 
 
 
 

 מסירת העבודות 5.1
 

יבוצעו בדיקות הקבלה, על מנת לוודא תפקוד תפעולי של המתקן בהתאם  ,יבור המתקן לרשתלחבכפוף 
לדרישות הדין ו/או חוקי החשמל  ו/או למפרט הטכני ובמיוחד בהתאם להתחייבויות בנוגע לעמידת 

ווטלאיים -המתקן באמות מידה טכניות ומכאניות כמפורט במפרט הטכני לרבות הספקי הפאנלים הפוטו
 :אות )להלן ביחד: "בדיקות הקבלה"(ו את הבדיקות הבויחס ביצוע, אשר יכלל

 
 

בדיקת הרצת המתקן, לצורך הדגמת מוכנותו של המתקן להפעלה, ועל מנת לקבוע את יעילות  5.1.1
 .OFF GRIDלהלן בדיקת  המתקן ואמינות פעולתו.

 
את  מבחני ביצוע, שיבוצעו לאחר החיבור לרשת ובהתאם לבדיקת הרצת המתקן, ויאשררו 5.1.2

 ON GRIDעמידת המתקן ביחס הביצועים המובטח, להלן בדיקת 
 

ימי עסקים מראש על תחילת ביצוע  7ודיע למזמין ולמפקח מטעם המזמין, בכתב, יהקבלן  5.1.3
בדיקות הקבלה, בהתאם ללוח הזמנים. המזמין ו/או מי מטעמו רשאים להיות נוכחים במבחני 

וע נציגי כל רשות מוסמכת הנדרשים על פי חוק להיות הביצוע, וכן יהיו נוכחים במבחני הביצ
 נוכחים בביצוען.

 
במידה ויתגלו ליקויים המונעים תפקוד תפעולי תקין של המתקן, אזי הקבלן יתקן את  5.1.4

ימי עסקים ממועד גילוי הליקויים ו/או מסירת  7הליקויים בתוך פרק זמן שלא יעלה על 
במידה ולפי מהות הליקויים נדרש פרק זמן ארוך יותר  רשימת ליקויים לידיו. יחד עם זאת,

לתיקון הליקויים, אזי הצדדים יקבעו פרק זמן אחר שיהיה סביר בנסיבות העניין לביצוע 
 התיקונים.

 
עם השלמת תיקון הליקויים, יודיע הקבלן למזמין בכתב על השלמת תיקון הליקויים ובדיקות  5.1.5

 רה המתוארת לעיל.הקבלה יבוצעו שוב בהתאם לפרוצדו
 

בדיקות הקבלה הדרושות יבוצעו בהתאם לשלבים וללוח הזמנים שיכללו בתכנית המפורטת  5.1.6
המאושרת. המועד המדויק בו תבוצענה הבדיקות יתואם עם נציג הקבלן, אשר יתבקש להיות 

 נוכח במעמד ביצוע הבדיקות.
 

רה לרשות של תיעוד, לרבות ומבלי לגרוע מסירת העבודות תכלול, כחלק בלתי נפרד ממנה, מסי 5.1.7
של המתקן על מערכותיו; הדרכה לשימוש, ניהול AS MADE מהנקוב במפרטים: תיעוד 

, אישורי  תצורה, הפעלה ותחזוקה של הציוד ומערכותיו; תכניות וקטלוגים של כל פריטי הציוד
שור משרד התשתיות קונסטרוקטור, אישור ממונה בטיחות, אישור יועץ קרינה בלתי תלוי, אי

 ומינהל החשמל להפעלת המיתקן.
 

קבלת המתקן על ידי המפקח תיערך אך ורק לאחר שתושלמנה הבדיקות למיניהן ויסופקו  5.1.8
למפקח כל תעודות הבדיקה, האישורים ואישורי ההפעלה וכן לאחר שימסרו כל ספרי המתקן, 

 .ן המפקחהכל קומפלט לשביעות רצו ספרי הפעלה,תכניות לפי ביצוע
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 אחריות 5.2
 
 

תקופת האחריות לציוד שהותקן במתקנים, הינה תקופת האחריות הניתנת על ידי יצרני הציוד  5.2.1 
 .אך לא פחות מתקופות האחריות הנקובות להלן  שמניינה יחל במועד חיבור המתקן לרשת

 
כת ולתפוקות. כלל שנים לכלל רכיבי המער 5ת הקבלן הסולארי הינה מלאה למשך אחריו 5.2.2 

ההוצאות לביצוע השירותים, תיקונים להשגת התפוקות הינם באחריות הקבלן ועל חשבונו 
 בלבד. 

 
יובהר לעניין זה כי אחריות הקבלן הינה אחריות לעבודות ולכלל הציוד שסיפק, על כל רכיביהם  5.2.3 

אחריות תכלול ולתפוקות המערכת כפי שהתחייב במסמכי ההצעה הכספית. ה  ומערכותיהם
את שילוב כל רכיבי הציוד לכדי יחידה הפועלת באופן רציף ותקין, העונה על תנאי חוזה זה 

 ומסמכיו.
 

למען הסר ספק, עד כמה שהופסק ייצור רכיב מסוים שהותקן במערכת ואשר יש צורך  5.2.4 
באיכותו  בהחלפתו כאמור, מתחייב הקבלן להתקין רכיב חלופי תקין וחדש כאמור שאינו נופל

ובטיבו מהרכיב שיש להחליפו ובכל מקרה יעדכן את הגורמים המוסכים כי לא ניתן להתקין 
רכיב חלופי זהה לזה שיש להחליפו, יציג בפניהם את הרכיב החלופי שבדעתו להחליף ויקבל 

 אישור להתקנת רכיב זה .
 

גם שמקורו בתכנון, יצור, הקבלן מעניק בזאת אחריות לכך, שהמתקן ורכיביו יהיה ללא כל פ 5.2.5 
חומרים ו/או עבודה. הקבלן אחראי כלפי המזמין לכך שהחומרים והרכיבים אשר נעשה בהם 
שימוש לצורך הקמת המתקן הם חדשים, לא נעשה בהם כל שימוש אחר קודם לכן, והם כולם 

 מן הטיב והאיכות כפי שנקבע במפרט וביתר מסמכי המכרז. 
 

כתב התחייבות זה כוללת התחייבות לתקן או להחליף את החומרים אחריות הקבלן לפי  5.2.6 
הפגומים כמו גם את העבודה הדרושה לצורך ביצוע התיקונים או ההחלפות האמורות במשך 

 כל תקופת הבדק, כהגדרתה להלן:
 

)שישים( חודשים לאחר מכן  60במהלך התקופה שראשיתה במועד המסירה, וסיומה  א.   
 בונו, כל קלקול ו/או פגם,  במתקן.הקבלן יתקן, על חש

 
)עשרים שנים(במקביל  20( תינתן אחריות בת Invertersבכל הקשור להתקנת ממירים ) ב.   

 לאחריות יצרן, בכפוף להוראות החוזה; 
 

-)עשר( שנים למוצר  ו 10בכל הקשור לתקינות הפאנלים הסולאריים, תינתן אחריות בת  ג.   
 חריות תפוקת הפנלים )במקביל לאחריות היצרן(;)עשרים וחמש( שנים לא 25

 
 או בסטרינג אחד מתוך הממיר, שאר באחריות הקבלן לוודא כי בעת טיפול תקלה בממיר 5.2.7 

 הממירים יעבדו כרגיל ולא תהא פגיעה בתפוקת המערכת.
 

 הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו תידרש החלפה של פנלים בתקופת הבדק, ו/או בתקופת 5.2.8 
ימי עבודה מיום קבלת הדיווח על התקלה מבלי לפגוע כאמור  5התחזוקה, תבוצע ההחלפה תוך 

אחוזים  1.5בשאר תפקוד המערכת. על הקבלן להחזיק מלאי מינ׳ לתחזוקה שוטםת בהיקף 
 מהיקף העבודות. 

 
ודה, יקון אשר הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בו לרבות: עלות רכיבים חלופיים, עבת 5.2.9 

שינוע הלוך וחזור מן האתר ואליו. למען הסר ספק, תיקון, כאמור, כולל גם החלפה של פאנלים 
 ו/או של ממירים.

 
ביצע הקבלן תיקון לפי כתב אחריות זה, יהיה הקבלן אחראי לתקינות עבודת התיקון עד למועד  5.2.10 

 שבו פוקעת תקופת הבדק.
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 כות קיזוז:התחייבות לעמידה ביחס ביצועים וז 5.3

 
 

לרשות תעמוד הזכות לקיזוז מהתמורה המגיעה לקבלן במידה והקבלן איננו עומד ביעדי  5.3.1 
 אחת לשנה על ידי מימוש ערבות הבדק.  התפוקה כפי שנקבעו בהצעתו הכספית. הקיזוז יבוצע

 
 

רה לא התחייבות הקבלן לתפוקת המתקן תוצג בהצעת הקבלן ע״פ דוח הסימולציה ובכל מק 5.3.2 
 1קילואוט לכל  1,600מאושר או לפי   pvsysמהמכס׳ האפשרי ע״פ דוח  3%תפחת מתפוקה של 

קילאווט מותקן ברמה השנתית, הגבוה מבין השניים . מדידת העמידה ביעדי התפוקה תעשה 
  3.5כאמור בסעיף   אחת לשנה

 
 

תעלה על החזר השקעה של  כמו כן יובהר כי הצעתו הכספית של הקבלן בגין הקמת המתקן לא 5.3.3 
שנים ביחס להתחייבותו לתפוקת המתקן במונחים כספיים במכפלה של הממוצע השנתי של  7

 תעריף החשמל למתח עליון התקף לזמן הגשת ההצעה)ע״פ פרופיל הייצור הסולארי(. 
 

  
 התחייבות הקבלן לעמידה ביחס ביצועים לא תחול במקרים הבאים בלבד:   5.3.4 

 
צעה ע"י הרשות ו/או ע"י צד שלישי פעולה שיש בה כדי להטיל הצללה על המתקן, בו א.   

 שאינה באחריות טיפולו של הקבלן .
 
אירע באזור סמוך מקרה אסון שיש בו כדי להשפיע ישירות על פעולות המערכת דוגמת  ב.   

 שריפת ענק.
 
 בתיאום עם הקבלן. בוצע על ידי המזמין שינוי במבנה המערכת שלא באמצעות ו/או ג.   
 
 
דידת תפוקת המתקן תעשה אחת לשנה במונחים של סה״כ קוט״ש ייצור במתקן ובהתחשב מ 5.3.5 

משנה לשנה. ככל שיתברר בתום כל שנה במהלך תקופת  0.7%בדגרדציה של הפנל בשיעור של 
שנים, כי התפוקה השנתית בפועל במהלך אותה שנה, ע"פ מדידת המנייה  5ההתקשרות של 

חכמה שהותקנה לפי הנחיות המפרט הטכני,  היה קטן מהתפוקה השנתית המובטחת אליה ה
התחייב הקבלן בהצעתו, אזי הקבלן ישלם למזמין סכום השווה להפרש שבין כמות הקוט״ש 
המובטחת / שאושרה בתכנון לבין כמות הקוט״ש בפועל שהושגה בתום כל שנה , במכפלה של 

 מתח עליון ) ע״פ פרופיל ייצור סולארי(.  ערך הכספי הממוצע של קוט״ש ב
 
 

יובהר כי תינתן לקבלן האפשרות לתקן את יחס הביצועים מדי שנה כך  שההתייחסות לחישוב  5.3.6
תפוקת המתקן ביחס תפוקה המובטחת כאמור לעיל,  תעשה בצורה מצטברת על פני תקופת 

ה גבוה  יותר מהמינ׳ הנדרש שנים באופן כזה ששנה בה יחס הביצועים הי 5ההתחייבות של 
 תוכל לפצות על שנה בה יחס הביצועיים היה נמוך מהמינ׳ הנדרש. 
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 תחזוקה :6פרק 
 
 
 

 חזוקה מתחייבת החברה לספק ללקוח את השירותים הבאים:במהלך תקופת הת 6.1
 
 

 ידי חשמלאי מוסמך על פי הפירוט הטבלה מטה.-בדיקה של המערכת על 6.1.1 
 
 

הפעלת מערכת ניטור עם גישה אינטרנטית מרחוק )חיבור קו אינטרנט באחריות ועל חשבון  6.1.2 
הלקוח(, שתאפשר גם למזמין גישה לצורך קבלת מידע.  במסגרת הניטור יתבצע מעקב שוטף 

 אחר התראות שיתקבלו בדואר אלקטרוני של החברה ממערכת הניטור. 
 
 

ניקיון פאנלים ו/או דוח ביקורת חשמלית יימסר דוח ביצוע לאחר ביצוע כל  –עדכוני לקוח  6.1.3 
 למזמין. 

 
 

טיפול בתיקונים בהתאם להוראות ההסכם. לאחר כל ביצוע תיקון ו/או טיפול בתקלה יימסר  6.1.4 
 למזמין דוח תיקון. 

 
 

וש אבנית, קורוזיה. לא יבוצע שימ-ניקיון של הפאנלים בהליך של סינון מים ללא -ניקיון  6.1.5 
 בחומרי ניקוי כגון חומצות ודטרגנטים.

 
 

תחזוקה שוטפת תבוצע ע"י טכנאי החברה ו/או מטעמה, שהוכשרו לביצוע העבודה. כל  6.1.6 
 הבדיקות החשמליות יבוצע ע"י טכנאי חשמל מוסמכים.

 
 

מטרת התחזוקה השוטפת, הינה שמירה על מערכת תקינה ופעילה בצורה מיטבית ובכלל זה  6.1.7 
 רה על מיקסום תפוקת המערכת .שמי

 
 
 
 

 תכולת הטיפול: 6.2
 
 

 פעמים בשנה  4ניקוי הפאנלים הסולאריים  6.2.1 
 
 

 בדיקה קונסטרוקטיבית של עיגון הפאנלים לקונסטרוקציה נושאת. 6.2.2 
 
 

 בדיקה חשמלית של המערכת וטיפול בממירים. 6.2.3 
 
 

 בדיקת ויזואלית ואיתור מפגעים. 6.2.4 
 
 

 בדיקות כלליות ובכלל בדיקת נתוני תפוקת המערכת.  6.2.5 
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 בדיקות חשמליות ובדיקת הממירים: 6.2.6 

 
טיפול בלוחות החשמל הכולל חיזוק בורגי המחברים, סילוק עצמים זרים, זיהוי וטיפול  א.   

 במגעים רופפים, תקינות הרכיבים, בדיקת איטום ותקינות הארקה.
 

פי הגדרות היצרן הכולל ניקוי עצמים זרים, ניקוי פילטרים, חיזוק  טיפול בממירים על ב.   
 AC/DCהמחברים, חיזוק בורגי הארקה, תקינות כבלי ההזנה, תקינות מפסקי החשמל 

 
טיפול בחיבורים החשמליים של הפאנלים, וידוא אטימות וחיבור מלא של מחברי  ג.   

 הקולטים.
 

 ם, בדיקת מפגעים ותקינות הבידוד.מעבר על תקינות הכבלים והמובילי ד.   
 

 בדיקת תקינות ארון החשמל, כבלי ההולכה , המנתקים וההגנות של המערכת. ה.   
 
 

 תבוצע בדיקה ויזואלית לכל תשתית המערכת לאיתור מפגעים. 6.2.7 
 

 תבוצע בדיקה של תפוקת המערכת לפני ביצוע התחזוקה המונעת ולאחריה.  א.   
 

 של תפוקת המערכת, לפני ביצוע התחזוקה המונעת ולאחריה. תבוצע בדיקה ב.   
 

מטרת הבדיקה לבחון את השפעת ביצוע התחזוקה המונעת על תפוקת המערכת, וכמו כן  ג.   
 לוודא שהמערכת עובדת באופן אופטימאלי.

 
 
 

 תבוצע תחזוקה מונעת בהתאם לטופס הבדיקות להלן: 6.2.8 
 

 בדיקות מכאניות א.   
 

 בדיקת שילוט: .1א.    
 

 תדירות קריטריון הבדיקה תיאור הבדיקה מס'

 כבלים ומובילים 1

 –מובילים 
 יש לוודא תקינות התקנת שלטי חובה על המובילים בהתאם לייעוד ולתקנות.

 שנתית

  – DCכבלי 
יש לבדוק תקינות סימון כתובת המערך ומספר הממיר אליו הוא מחובר בשני הקצוות 

 מ'. 50ובכל 

 תיתשנ

  – ACכבלי 
 מ'. 50יש לבדוק תקינות סימון כתובת הכבל בשני הקצוות ובכל 

 שנתית

2 
מפסקים, לוחות 

DC וממירים 

  – DCלוחות 
בדוק תקינות שילוט כתובת ומספר סטרינג. בדוק קיום וחוזק התקנת שילוט שהגיע 

 מיצרן הלוחות.

 שנתית

  –מפסקים 
 אם לתכנית ההצבה.בדוק תקינות סימון סטרינגים בהת

 שנתית

  –ממירים 
 בדוק תקינות מספור על הממיר 

 שנתית

  –כללי 
 בדוק תקינות שלטי בטיחות ושלטי חובה.

 שנתית

 ACלוחות  3
 שנתית בדוק תקינות פחיות זיהוי בחזית הלוח.

 שנתית בדוק תקינות שלטי בטיחות ושלטי חובה.

 שילוט הארקה 4
 שנתית זהה בקופסאות פסי ההשוואה.בדוק תקינות שילוט מ

 שנתית בדוק תקינות סימון כתובת המוליכים בלוחות ובפסי ההשוואה.
 שנתית בדוק תקינות שלטי "הארקה לא לפרק" בנקודות החיבור הראשיות.
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 בדיקת חיזוק מכאני:
 

 

 תדירות קריטריון הבדיקה תיאור הבדיקה מס'

1 
 פנלים 

 )כל המערכים(

 שנתית נזקים כלשהם בתכנית ההצבה. תעד
בצע בדיקה ויזואלית ובסרט מדידה )היכן שנדרש( מפני עיוותים הנובעים מלחצים 

 מכאניים על המסגרת.
 שנתית

( בכלים מתאימים את הידוק ברגי הפנלים למסילות עד ליצירת מגע 5%בדוק מדגמית )
 מלא בין המשטחים.

 שנתית

 שנתית דיקת חוסן ההתקנה.הזז את הפנל ידנית לב

 ממירים 2

 שנתית בדוק יציבות גב העבודה ויזואלית ופיזית ע"י הפעלת כוח מתון.

 שנתית בדוק את גב העבודה מפני עיוותים, פגיעות מכאניות, גלוון. 
 חצי שנתית בדוק את שלמות הממיר, העדר שריטות ופגיעות, כל הברגים במקומם.

 שנתית נה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.בדוק את חוסן ההתק

 חצי שנתית בדוק מפני חסימת פתחי אוורור

 שנתית בדוק שמדבקות הזיהוי גלויות לחלוטין.

        
 
 
3 
 
 

לוחות חשמל 
AC-DC 

)בדוק העדר 
מתח לפני 

תחילת הבדיקה 
במכשיר מדידה 

 תקין(.

 שנתית במקומם.בדוק את שלמות הלוח, העדר שריטות ופגיעות, כל הברגים 
 שנתית בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.

בדוק שכל הברגים בלוח מחוזקים היטב. השתמש בכלים מתאימים לביצוע הבדיקה. 
 נסה למשוך מעט את המוליך החוצה.

 שנתית

בדוק שאין עיוותים כתוצאה מחיזוק יתר של בורגי המעטפת ושהדלתות והפנלים 
 בקלות וללא הפעלת כוח.  נסגרים

 שנתית

בדוק את אטימות הלוחות מפני חול, אבק ומים. בדוק את הידוק ותקינות כניסות 
 הכבלים לארון.

 שנתית

4 

שלמות ויושר 
הקונסטרוקציה 
הנושאת, בדיקת 

עגונים 
 ודיאגונלים.

 שנתית בדוק גלוון
 שנתית בדוק העדר עיוותים, כיפופים, סימני קורוזיה

 שנתית בדוק  תקינות  יריעות בידוד ואיטום נקודות חדירה בין הקונסטרוקציה והגג.

כל הברגים קיימים ומחוזקים עד ליצירת מגע מלא בין המשטחים. קיימות דסקיות 
 אומים "ניילוק" למניעת שחרור.\משוננות

 הפעל כוח פיזי מתון לבדיקת חוסן ההתקנה.

 שנתית

 שנתית ושנקודות ההארקה תקינות בדוק רציפות של מסילות
בדוק את חוזק העוגנים, הידוק בורגי המהדקים, פיצול גידים בכבל המתיחה ודרגת 

 מתיחתו בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.
 שנתית

5 
שלמות וחוזק 
-ACמובילים    

DC 

בדוק את שלמות המובילים, גלוון, רציפות בין חלקים, העדר עיוותים ופגיעות ושלמות 
 המכסים והצמדתם.

 שנתית

בדוק רציפות חשמלית בין חלקים מתכתיים והארקתם לאדמה. וודא שפירוק מכסה 
 לא יפגע ברציפות הארקה לחלקים אחרים.

 שנתית

6 
תקינות והתקנת 

-ACכבלים      
DC 

 חצי שנתית בדוק את שלמות הכבלים והעדר פגיעות בבידוד.
 שנתית לה במרווחים שווים ובאופן מסודר כפי שהותקנובדוק שהכבלים מונחים ותפוסים לתע

 קופסאות חשמל 12

 שנתית בדוק שכל בורגי החיזוק במקומם ומחוזקים היטב.
 שנתית בדוק עיוותים הנובעים מחיזוק יתר או התקנה על מישור שאינו אחיד.

 תשנתי בדוק העדר חורים וסדקים הפוגעים באטימות. בדוק הידוק אנטיגרונים

שרשור כבילה  13
 בין הפנלים

בדוק את חיבורי השרשורים ע"י התאמת המחברים והצמדתם המלאה, נסה למשוך 
 מעט את הכבלים וזהה חופש תנועה חריג.

 שנתית

 חיבור הארקות 14

בדוק תקינות חיבור גישורי הארקה בין הפנלים לקונסטרוקציה.             בדוק רציפות 
 ן מסגרות הפנלים אל נקודת החיבור הראשית.במכשיר בודק רציפות בי

 שנתית

 שנתית בדוק חיבור הארקות לכל חלקי תעלות המתכת כולל המכסים. 

( פנימי עם כבל ההזנה 1בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה לממיר בשתי נקודות: 
 ממ"ר. 16( חיצוני לגוף הממיר במוליך 2

 האיסוף. בצע בדיקת רציפות לפס ההשוואה בלוח

 שנתית

 בדיקת הארקה בלוח מוזן:
 בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה ללוח המוזן. 

 שנתית

בדוק את תקינות חיבור כבלי ההארקה לפה"פ הראשי. בדוק חיזוק ברגים ואומים ואת 
 אומגות לפס. נסה להזיז את המוליך כדי לזהות חופש.\הצמדות נעלי הכבל

 שנתית

נות חיבור מוליכי ההארקה לשלד הקונסטרוקציה וודא רציפות בין חלקי בדוק את תקי
 השלד בבודק רציפות.

 שנתית

15 
בדיקת ניקיון 

 פנלים
 חצי שנתית בדוק את ניקיון הפנלים מאבק לכלוך קשה ולשלשת ציפורים.

16 
בדיקת מערכת 

התקשורת 
 והפעלת הניטור

ראוטר בארון \נקודת רשתבדוק המצאות ותקינות יחידת התקשורת המרכזית  ו
 התקשורת

 חצי שנתית
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 תדירות קריטריון הבדיקה תיאור הבדיקה מס'

 ביצוע ניקיון עם מים מטופלים ניקיון המערכת 
 אספקת המים לפי סיכום עם בעל הנכס

בהתאם לחוזה 
 שירות
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 בדיקות חשמליות .א

 :DCבדיקות צד  (1
הבדיקות החשמליות יבוצעו במכשירי מדידה שעברו כיול במעבדה מוסמכת בשנה   

 .2%ה של מכשירי המדידה לא יעלה על האחרונה. טווח הסטיי
 
תיאור  מס'

 הבדיקה
 תדירות קריטריון הבדיקה

בדיקות  1
 הארקה

רציפות הארקה לפנלים: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות ובחוט מאריך בין 
נקודת החיבור הראשית של ההארקה לקונסטרוקציה לבין נקודת החיבור של גישור 

 ההארקה למסגרת הפנל.

 יתשנת

רציפות הארקת התעלות: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות ובחוט מאריך בין 
 נקודת החיבור הראשית של ההארקה לתעלה לבין קטעי התעלה ולמכסים.

 שנתית

רציפות הארקת הממירים: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות ובחוט מאריך בין 
 הממיר לבין פס ההשוואה בלוח הממירים.נקודת החיבור הראשית של ההארקה לגוף 

 שנתית

בדיקת רציפות הארקה בין פס ההשוואה הראשי לקונסטרוקציה: בצע בדיקת רציפות 
חשמלית במד רציפות ובחוט מאריך בין הפה"פ הראשי לבין פס ההשוואה בגג ובינו 

 לבין נקודות החיבור בפרטי הקונסטרוקציה.

 שנתית

2 
בדיקת 
בידוד 

 מוליכים

 .1000Vבמכשיר בודק בידוד במתח  DCבצע בדיקת בידוד מוליכי 
הבדיקה תתבצע בלוח הסטרינגים כאשר כל המפסקים מנותקים והקו הנמדד אינו 
 מחושמל. יש לבצע מדידה בין: פלוס והארקה, מינוס והארקה ובין הפלוס והמינוס.

 . 100MΩאין לקבל תוצאה נמוכה מ

 שנתית

3 

מדידת 
מתח על כל 

נג סטרי
 בריקם

)עפ"י טופס 
9009-E-

C-008) 

לכל סטרינג כאשר כל המפסקים מנותקים והמדידה  DCבצע מדידה במד מתח 
 מתבצעת בכניסה להדקי המפסק.

התוצאה המתקבלת צריכה להיות מקורבת למספר הפנלים בטור כפול מתח הריקם של 
 פנל בודד. )תלוי בתנאי הסביבה בזמן המדידה(

 מדידה של מתח בריקם וזרם קצר לפנל בודד. יש לבצע תחילה -חשוב
1 

 
 

 :ACבדיקות צד  (2
 

בין המפסק הראשי ובין  LOOP-TESTER -בדיקת הארקה בלוח מוזן: בצע בדיקה ב הארקות 1
 וודא שערך ההתנגדות המתקבל מתאים לגודל החיבור. -פס ההשוואה הראשי

 שנתית

 בדיקת בידוד 2
 500Vבודק בידוד במתח במכשיר  ACבצע בדיקת בידוד מוליכי 

 הבדיקה תתבצע בכל קווי החשמל במתח נמוך בין הפאזות לאדמה ובין האפס לאדמה.
 3MΩאין לקבל תוצאה נמוכה מ 

 שנתית

3 

 בדיקת צד 
AC  לפני

הפעלה )עפ"י 
-9009טופס 

E-C-009) 

 שנתית במפסק הראשי של המערכת  ACבצע בדיקת מתח

4 

בדיקת מתח 
AC  בלוחות

ראשיים 
ניים של ומש

   המערכת 
  )עפ"י טופס 

  9009-E-C-
009) 

( offבצע הפעלה של המפסק הראשי)וודא כי המפסקים הראשיים בכל הלוחות במצב 
 בכניסה ללוחות. ACולאחר מכן בצע בדיקת מתח 

 שנתית

5 
בדיקות 
חיבור -ניתוק

 מתקני חשמל

 שנתית בצע בדיקת הפעלה למפסקים ובדוק הפעלה נכונה בכל מצבי המפסק.

ובדוק ניתוק והחזר  TRIPהפעל את מצב הבדיקה של כל מפסק ע"י לחיצה על לחצן 
 לפעולה.

 שנתית

 שנתית בדיקה של מפסק מגן הפועל בזרם דלף)פחת( ע"י מכשור מתאים
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 בדיקות הפעלה: (3

 
 
1 
 

 
בדיקות 

הפעלה של 
 הממירים

בכניסת הממירים בצד בדיקת מתח  -בצע הפעלה של הממירים על פי הוראות היצרן
DC  ו- AC   עפ"י טפסים( .9009לפני הפעלה-E-C-008   9009ו-E-C-009) 

 ACלממירים ולאחריו מתח    DC*הפעל את הממירים באופן בו תרים מתח 
 לממירים.

 חצי שנתית

 חצי שנתית בזמן הפעלת הממירים וודא כי המאוורר)במידה ויש( מופעל למס' שניות לבקרה

יש לוודא תחילה שאין כל חיווי על  -דיקת תקינות של פעולת הממיריםבצע ב
במידה ויש אנא פעל על פי הוראות  -הודעה(\הממירים שמראה על תקלה)נורה

 היצרן

 חצי שנתית

במידה ויש אנא  -בצע בדיקה שאין כל רעש חריג שנשמע מהממירים בזמן עבודתם
 פעל על פי הוראות היצרן

 חצי שנתית

2 

ת זרמים בדיק
בכניסה 
  A+Bלממיר 

)עפ"י טופס      
9009-E-C-

008) 

בכל ממיר)במידה ויש יותר מזוג אחד   B-ו A  בכניסה  DCבצע מדידה ע"י מד זרם 
בכניסה יש לבדוק על כל הזוגות( התוצאה המתקבלת צריכה להיות מקורבת 

סטרינג זרם של  Xלמספר הסטרינגים במקביל וזה ע"י חישוב של  מס' סטרינגים 
 אחד.

 שנתית

3 

בדיקת מערכת 
התקשורת 
והפעלת 
 הניטור

בדוק קיום תקשורת בין יחידת התקשורת לכל הממירים באתר ולמערכת 
 המטאורולוגית

 חצי שנתית

 חצי שנתית בדוק האם המערכת מעבירה נתונים לפורטל

4 

בדיקת 
חיישנים 
במערכת 

 מטאורולוגית

 נתיתחצי ש בדוק תקינות התקנת החיישנים

 חצי שנתית בדוק הפעלת החיישנים על ידי קבלת הנתונים למערכת הניטור
 חצי שנתית בדוק תקינות הנתונים על פי הוראות היצרן

 
בדיקת 
 חיישנים

 כל ניקיון בדוק ניקיון החיישנים, מדי קרינה

5 

 IRבדיקות 
)עפ"י טופס 
9009-E-C-

011) 

באתר כאשר האתר  DC-ו  ACחשמל מדגמית לפנלים וללוחות ה IRבצע בדיקת 
 IRלפחות, ומלא את הטופס לבדיקות  40%בהספק עבודה של 

 שנתית

 
 
 
 

 ניטור כללי: (4
תיאור  מס'

 הבדיקה
 תדירות קריטריון הבדיקה

1 
תיעוד הספק 

 כללי
 יומי תיעוד אוטו' של מע' הניטור

2 
תיעוד הספק 

 ממירים
 יומי AC-ו DCתיעוד אוטו' של הספקי 

3 
ת השווא
הספקי 
 ממירים

 תיעוד אוטו' של מע' הניטור
 

 יומי

4 
תיעוד ערכי 

PR 
שוטף, סיכום  תיעוד אוטו' של מע' הניטור

 שנתי

5 
תיעוד תקלות 

 וחריגים
 דו"ח רבעוני תיעוד אוטו' של מע' הניטור
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 עבודות טיח - 09פרק 

 

 כללי  09.01

 של המפרט הכללי ולמפורט להלן. 09נאי פרק כל העבודות כפופות לת . 1

יש לבצע שכבת הרבצה תחתונה מתחת לכל שטחי טיח פנים, כלול במחיר הטיח ולא  . 2

 יימדד בנפרד.

 

 הכנת השטחים לטיוח  09.02

בכל המקומות שידרשו על ידי המפקח יש להגן על ידי יריעות פוליאטילן על עבודות  . 1 

 טיח.שכנות לפני ביצוע עבודת ה

 מפגש שני חומרים שונים, כגון: בטון ובניה יכסה הקבלן ברשת פיברגלס. . 2 

עד ליישור פני השטח. במקומות  1:3חריצים לצנרת סמויה יסתום הקבלן במלט צמנט  . 3

ס"מ מעל רוחב  15ס"מ, יכסה החריץ ברשת כנ"ל ברוחב  15שרוחב החריץ עולה על 

 החריץ לכל כיוון.

 טב את המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח.יש להרטיב הי . 4

 

 פינות וחריצי הפרדה  09.03

פינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל קנטים והגילופים יהיו חדים  

 וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים ויבוצעו בעזרת שבלונות.

 מ"מ. 5-10מ"מ וברוחב  10בין הקירות והתקרה, יבצע הקבלן חריץ בעומק  

בין שטחים מחומרים או גימור שונה כמו בין שטחי בטון גלוי ושטחים מטוייחים או שטחי  

 מ"מ. 10מ"מ ובעומק  3-5רביץ ושטחי בניה או בטון יבצע הקבלן חריץ בעובי 

 

 תיקונים והשלמות טיח  09.04

יבה אחרת, יבוצע ע"י הקבלן כל תיקוני הטיח שנפגע על ידי עבודות הגמר והמלאכות או כל ס 

במסגרת עבודות הטיח. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות 

 וכד', ולא יהיה ניכר מקום התיקון.

 תיקוני טיח מעל פנלים ומעל קרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות. 

 

 טיח פנים רגיל  09.05

 מ"מ לפחות.   15כבות כמפורט במפרט הכללי בעובי טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי ש 

 גמר לבד. -הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים  

 כך ליישם את השכבה השניה.-ימים ורק אחר 2יש לאשפר את השכבה התחתונה  

 ימים לפחות. 3את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  

 שפרה כנדרש.המפקח רשאי לפסול שטחי טיח בהם לא בוצעה הא 
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 פרופילי פינה  09.06

חיזוקי כל המקצועות בזויתני רשת מגולוונים )אופקי ואנכי(, כלול במחירי סעיף  טיח הפנים  

 ולא יימדד בנפרד.

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים  09.07

 מחירי עבודות הטיח כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי. 

 ל רוחב שיידרש.טיח על חשפי פתחים בכ . 1

טיוח במשטחים צרים לרבות ברצועות טיח, בשטחים קטנים ובכל מקום שיידרש,  . 2

 בתוואי מעוגל ובעיבוד מדורג.

 .09.02הכנת השטחים כאמור בסעיף  . 3

תיקונים והשלמות טיח כולל תיקונים לאחר צביעת שכבה ראשונה על השטחים  . 4

 המטויחים.

 דבקים ומוספים. . 5

 מים לכל גובה שיידרש.פיגו .6

מילוי כל החורים והבקיעים בקירות במלט צמנט, כיסוי ברזל גלוי לעין, תיקון כל  .7 

הפגמים לאחר פירוק התבניות ושכבת הרבצה לשם תיקון מישוריותם של שטחים 

 שמישוריותם לא נתקבלה.

בקות דבק מיוחד, שכבת הרבצה, חספוס, גירוד או כל אמצעי אחר הדרוש לשם הד .8 

הטיח לרקע שמתחתיו, ניקוי ושטיפת הקירות במים לפני הטיח באופן שהקירות יהיו 

 לחים.

 חיתוך פינות. .9 

בנדג'ים מבד יוטה ו/או רשת פיברגלס מבוטנים במלט צמנט בתוספת מלט אקרילי  .10 

מסוג "בי.גי.בונד" באזורי חיבור בין בניה לבטון ובין בטון לבטון היצוק בשני שלבים 

 מעל חיתוך ותיקוני בלוקים לאחר מעבר מערכות.ו

 שטח בפריסה כולל חשפים, משקופים, קופינגים וספים. -מדידת הטיח   . 11 

 הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.  



 
 

 המפרט המיוחד מבנה משרדים רש"ת / 
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 עבודות ריצוף וחיפוי  - 10פרק 

 

  דוגמאות וכללי 10.01

 

לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי  .1 
 של המפרט הכללי.  10004דר בסעיף בהתאם כמוג

 בנוסף לדוגמאות יספק הקבלן אישור תקן למוצר המסופק והתאמתו לביצוע במבנה.              
 

הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף  .2 
נמרץ  והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק

 לדוגמאות המאושרות כאמור. 
 

חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות  .3 
 הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה סדרת הייצור. 

 
כל המרצפות/אריחים/לוחות יהיו בייצור אחיד,בגוון זהה ובמידה אחידה, הקבלן                           .4 

ראי על מיון המרצפות/לוחות/אריחים לפני הביצוע, מרצפות / אריחים / לוחות                           אח
שאינם מתאימים יסולקו מהאתר ע"י הקבלן,באם יבצע הקבלן עבודות במרצפות / 
אריחים / לוחות שאינם מתאימים לפי האמור לעייל יהיה עליו לפרק ולהחליף את 

 המבוצע  על חשבונו.
 

לאישור  הקבלן יבצע קטעי ריצוף וחיפוי באתר בחומרים השונים לפי הנחיות המפקח .5 
 מ"ר.   5 האדריכל והמפקח, בטרם ביצוע עבודות הריצוף והחיפוי,שטח כל דוגמא

 
 צורת הנחת האריחים השונים לפי התוכניות,או לפי הנחיות האדריכל.        .6        
 

 .3חלק  1555ופן ביצוע הריצופים  באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן לפי ת"י א   .     7                
 

 ) הכלול במחיר(. בטיט צמנט או  בהדבקה  מחירי סעיפי הריצוף כוללים ביצוע  .       8 
 

 

 

 TOLERANCES  -סיבולות  10.02

סטייה 
מהניצב 

ומהצירים 
קירות 

 3.0ולאורך 
 מ'

הפרש גובה 
)במ"מ( בין 

 אריחים

סטייה 
( )במ"מ

במפלס 
 המתוכנן

סטייה 
)במ"מ( 

במישוריות 
 3.0לאורך 

 מ'

 תאור העבודה

2.5 0.4 3 3 אריחים בריצוף 

2 0.5 0 אריחים  בחיפוי 2 באנך 
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 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.03

 

 מ"מ 5-8מ"מ ועבה בעובי  3-5התקנה באמצעות שכבת דבק מסורקת דקה בעובי א.       
 

 התקנה .1  
ת אריחי פורצלן וקרמיקה בהדבקה נעשית באמצעות הדבקים "דבק התקנ   

 פורצלן" או "גרנירפיד" המסופקים ע"י נגב קרמיקה, או שו"ע.

 

 מריחת התשתית וגב האריח .2  
ס"מ או יותר ואריחים בעלי  X20 20אריחי פורצלן או קרמיקה שמידותיהם     

 יחה הכפולה". חריצים עמוקים יותר בגבם , יש להדביק בשיטת "המר
יש למרוח באמצעות כף טייחים ,תוך הידוק אל התשתית, שכבת דבק    

 מ"מ, כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית. 1 -ראשונה, שעובייה אינו גדול מ
יש למרוח שכבת דבק נוספת בעובי הנדרש על גבי שכבת ההדבקה הראשונה.    

 ימה.יש לסרק באופן אחיד בעזרת מרית משוננת במידה המתא
נוסף על כך יש למרוח שכבה דקה של דבק ללא סירוק ,על גב האריח, לשיפור    

 ההיצמדות ולמילוי החריצים.
יש לוודא שגודל השטח הנמרח בדבק יאפשר הדבקת  האריחים כל עוד הדבק    

 טרי.
יש להצמיד את גב האריח למקומו באמצעות פטיש גומי, יש להצמיד תוך      

ח שטח מגע מקסימלי של גב האריח עם הדבק ותוך לחיצה, כדי להבטי
 שמירה על מישק אחיד במידות הנדרשות.

 יש לוודא שפינות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור.   

 

 

  הערות כלליות להנחת האריחים .ב 
ההנחה תבוצע על פני שטח מצומצם באופן שימנע התייבשות המצע ויאפשר "החדרת"   

ת, תוך כדי יישורם. לפני הנחת אריחי גרניט פורצלן, אין האריחים לשכבה שמתח
צורך להשרותם במים. עודף הטיט ינוקה מפני האריח תוך כדי התקדמות העבודה, 

מ"מ ובהתאם להנחיות המפקח,  4ע"י בד או ספוג רטוב. רוחב הפוגות יהיה לפחות 
ם ולפני המידה תשמר ע"י שומרי מרחק מתאימים שיוצאו מיד לאחר הנחת האריחי

 ביצוע הרובה. 
 
 

  תפרים . ג 
לכל כיוון. היחס האופטימלי למידת תפר  מ' 7 -תפרי התפשטות יבוצעו כל כ  

חומר  2:1בין רוחב לגובה, אולם בשום מצב לא יהיה יחס עולה על  1:1התפשטות הוא 
מסטיק גמיש על בסיס פוליאוריטן חד קומפוננטי, סיליקון  -מילוי התפר יהיה גמיש 

מתוצרת חב' "ווקר", היבואן נגב  410יוחד לשימוש חיצוני כדוגמת אלסטוסיל מ
 קרמיקה, או שו"ע. 

 
 

 מילוי מישקים  . ד 
המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת דבקים ולכלוך. מילוי מישקים יעשה ברובה   

 4או שו"ע, ברוחב מינימלי של  ,)יבואן: נגב קרמיקה( MAPEIמתוצרת  אקרילית
מ"מ. רוחב  4)הערה: רוחב המישקים, באם לא צוין אחרת בכתב הכמויות יהיה מ"מ, 

 המישקים ישמר ע"י אביזרים שומרי מרחק(.
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 חיפוי קירות באריחי קרמיקה/ גרניט פורצלן 10.04

  
 החיפוי יהיה לפי דוגמא, מרקם וגוונים על פי בחירת האדריכל.  

 תרשים הנחיה שיימסר לקבלן לקראת ל פיעל הקבלן לקחת בחשבון חיפוי בשני גוונים, ע
 הביצוע.

 
 .מישקים יהיו עוברים בשני הכווניםהה

מ"מ, הרובה למילוי המישקים תהיה סינטטית מסוג הטעון אישור  4רוחב המישקים יהיה 
 ובגוון לבחירת האדריכל. היישום בהתאם להמלצות היצרנים.

 
ע"ג לוחות גבס, או ע"ג שכבת טיח  או חיפוי קירות באריחי קרמיקה יעשה בשיטת ההדבקה

 .הכלולה  במחיר החיפוי
 )של "שחל"( או ש"ע מאושר. 215עשה  ע"י דבקים כדוגמת טיט אקריל יהדבקה תה
  
יש להקפיד על ביצוע רובה מלאה כדוגמת אולטרה קולור של נגב קרמיקה או ש"ע, בכל  

 פה.חריצי החיפויים ובכל תפרי החיבור בין האריחים לחיפוי הרצ
 

לפני התחלת העבודה, יש לקבל אישור המפקח לסדר העבודה, שיכלול קביעה של נקודות  
 התחלה, קצוות הטעונים התאמה, וקצוות בהם חייבים האריחים להיות שלמים.

 
 החיפוי יחל ויסתיים במפלסים שיתוארו בתכניות עבודה ובפריסות. 

 
 העבודה של הכיורים. חיפוי קירות בשירותים יבוצע רק לאחר הרחבת משטח 

 
 יש להקפיד על המשכיות מישקים בין ריצוף רצפה וחיפוי קירות. 

 
 
 

 אנטיסטטיות     PVCיריעות 10.05
 

. תוך הקפדה יתירה על איכות ההכנה PVCהביצוע יהיה כפוף להנחיות ביצוע יריעות  .1
 והחלקת המצע.

 

 אוהם. 7-בחזקת  10בדרגה: רמת התנגדות של  יריעות אנטיסטטיות יהיו .2
 ההתנגדות החשמלית מאפשרת פריקת חשמל סטטי ובנוסף דחייה של אבק.  
 K5עמידות לשחיקה                     
 מ"מ 0.02עמידות ללחץ נקודתי                     
 3,3,3בדרגה  755עמידות בתקן אש ישראלי                     
 R9תקן החלקה                     

 

 מ' 15מ' ואורך  2מ"מ. רוחב  2מיוצרות בכבישה בעובי של  היריעות .3

 

ס"מ  125תהליך ההתקנה יבוצע כדלקמן: שכבת שפכטל, התקנת רשת פסי נחושת כל  .4
תוצרת גרמניה או שוו"ע,    KIESEL)שתי וערב(, מריחת שכבת דבק מוליך מסוג 

 הדבקת היריעות, הלחמת היריעות, הוצאת הארקות.

 

 ברות לארקה תקנית העבודה כוללת התח .5

 

 כולל ספים בחיבור אל שטיחים או קרמיקה. .6

 

 חיתוכים מיוחדים כולל גם בקווים מעוגלים כלולים במחיר היחידה. .7
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 מפתנים 10.06

 
בכל המפתחים, וכן בכל המעברים בין פנים וחוץ ובין סוגי ריצופים, יבוצעו מפתנים  בהתאם  

 נחיות האדריכל.לפרטים שבתוכניות, ובאם לא מצוין לפי ה
 מפתנים אלו לא יימדדו ויכללו במחירי עבודות הריצוף השונות.              

 לפני השלמות הריצוף. -יש להקפיד על הצבת וייצוב המפתנים  
  

 
 

  הגנה על שטחים מרוצפים 10.07
  
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות יציקת שכבת גבס על בד  
טה, או באמצעות לוחות סיבית דחוסה ע"ג יריעות פוליאטילן, הכל בהתאם לסוג הריצוף יו

 ולהנחיית המפקח.
 בכל מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות. 
 לא תורשה לקבלן התקדמות בביצוע הריצוף מבלי שיגן על הריצוף שבוצע. 
 רך, פלטות שנפגעו באחרות.הקבלן נדרש לתחזק את ההגנה ולהחליף, במידת הצו 
 .ם ופינוי בסיום העבודהמחירי עבודות הריצוף כולל את ההגנה עליה              

 
 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 10.08

  
עבודות הריצוף והחיפוי כוללים גם את המצע הדרוש והדבקים בכל עובי שיידרש, עיבוד    

 הכל מושלם, ובנוסף: פוגות ומילויים, ההכנות הדרושות,
 

ביצוע העבודות בשטחים קטנים או גדולים ברצועות צרות או רחבות ובתוואי מעוגל,  . 1 
קשתי ורדיאלי,  בשילובים שונים ובחיתוכים שונים וללא כל הבדל במיקום, בגודל 

 ובצורת השטח.
 

ידי  בה" בגוון שיבחר עלמילוי המשקים בעבודות החיפוי והריצוף הקשיח "ברו . 2 
 .האדריכל

 
 עיבוד פינות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף. . 3 

 
 שימוש בגוונים שונים. . 4 

 
ידי -חיתוך אריחים בצורות שונות בזויות שונות, לרבות חיתוך עיגולים לקשתות על . 5 

 מסור תעשייתי גדול, לרבות ליטוש החיתוכים.
 

ריח שלם )לא יותר משני שיפולים גמר שיפולים עם פינה מעוגלת או חיתוך מא . 6 
 מאריח(.

 
הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף לפי דרישת המפרט והמפקח, במספר פעמים ככל  . 7 

 שיידרש עד לקבלת דוגמא מאושרת.
 

 עיבוד בשקעים וסביב פתחים בריצוף באריחים עם חיתוך מדויק )כוס ויהלום(. . 8 
 

שרוולים,אביזרי חשמל ואינסטלציה  וכל  עיבוד סביב פתחים של צינורות, מעקות, . 9 
פתח אחר או ע"י חיתוך מדויק של אריח החיפוי/ריצוף, הכל לפי אישור המפקח, 

 וסתימת הפתח בחומר מסוג החיפוי/ריצוף לאחר הרכבת האלמנטים השונים.
 

פרופילי/ספי ופסי אלומיניום ופליז ונירוסטה במקומות שונים לרבות בין שטחי ריצוף  .10 
  .,במידות וגדלים שונים, כולל עיגון לבטון הקונסטרוקטיבי נים ובגמר שטחי ריצוףשו

 
כל ההכנות הדרושות לריצופים וחיפויים השונים לפי הנחיות היצרן, לרבות תיקונים  .11 

 . תשתיתוהכנה של פני ה
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 הגנה על שטחים מרוצפים מכל סוג. . 12 

 
 במישור הקיר ע"פ גיליון פרטי רצפה וקירות. כל השיפולים הקשיחים יבוצעו שקועים .13 

מעלות, לקבלת גירונג בכל פינה  45מחיר השיפולים כולל חיתוך בזוית של כמו כן,                             
 בולטת.

 
 מחיר חיפוי קירות כולל עיבוד פינות  בגירונג . .14 

 
שבריצוף  ובחיפוי,  שימוש באריחים  במידות שונות בשילוב עם המידות הראשיות  .15

 לרבות חיתוכים כנדרש . )נימדד וכלול במחיר סעיפי הריצוף והחיפוי השונים(.
 

 עיבוד רולקות מעוגלות  בחיבור בין הריצוף והשיפולים כהכנה לשיפולי פי.וי.סי. .16

 
 לאמכל סוגי הריצוף למחסני המזמין כרזרבה טכנית מכל דגם סוג וגוון ) 3%אספקת  .  17 

 נמדד(. ולארד משולם בנפ
 

 כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט המיוחד.  
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 – 11פרק 
 עבודות  צביעה
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 עבודות  צביעה - 11פרק 

 

 

 כללי  11.01
 
 

לעבודות צביעה אם לא  11פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי  .1 
 צוין אחרת במפרט.

 
 ש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות.הקבלן ישתמ .2 

 
צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב  .3 

 מהמפקח לביצוע הצביעה, ובמקומות שיורה המפקח במפורש.
 

כל עבודות הצביעה ייעשו לפי הוראות היצרן המקצועיות )חברת "טמבור", או נירלט,  .4 
 או ש"ע(  באישור המפקח.

 
גווני הצביעה לפי בחירת האדריכל מגווני החברה המספקת: טמבור או נירלט,לפי  .5 

 בחירת האדריכל.
 

 הצביעה במספר שכבות הנדרש  עד קבלת כיסוי מלא.     .6               
   
 

 צביעה בסופרקריל 11.02
 

 הצביעה תבוצע בצורה הבאה: 
 

 ניקוי השטח מלכלוך שומנים ואבק. .1 
 

ה בשלוש שכבות לפחות של סופרקריל בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי כל שכבה צביע .2 
 מיקרון לפחות, עד קבלת כיסוי מלא. 25-של כ

 
 

 הגנה על הקיים 11.03
 

מודגש בזאת כי ברוב המקומות שבהם תבוצענה עבודות הצביעה, עבודות הנגרות,  .1 
יש לדאוג לציפוי  -מים ציפויים, התקרות האקוסטיות וכו' יהיו גמורים ומושל

העבודות הגמורות לרבות הרצפות ביריעות פוליאטילן למניעת לכלוך והתזה של צבע 
על פני העבודות המושלמות. ההגנה כוללת את הדבקת הפוליאטילן והנחת סרטי 

 הדבקה על כל מקום שיש למנוע את לכלוכו כולל קרטון גלי. 
 

ות הגמורות יש לדאוג לנקותו. כל נזק שיגרם בכל מקום שבו ימצא צבע על פני העבוד .2 
למוצרים הגמורים עקב עבודתו של קבלן הצביעה יחול על הקבלן עצמו, לרבות 

 החלפת המוצר בשלמותו, הכל בהתאם להחלטתו של המפקח. 
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 תיקונים אחרי קבלנים אחרים  11.04

 
ות שונות של קבלנים מחיר עבודות הצביעה השונות כולל תיקוני צביעה לאחר ביצוע עבוד 

 במבנה.
 
 

 גמר 11.05
 

 בכל המקומות. אחידגמר הצבע יהיה  
 קו ההפרדה בין הגוונים השונים יהיה ישר וייעשה לפי סרגל. 

 

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 11.06
 

כלולים במחירי היחידות של  -עבודות הצביעה של אלמנטי הנגרות ומסגרות האומן  .  1 
 ים השונים ולא ימדדו בנפרד.האלמנט

 
הביצוע בגוונים שונים של צבע ושילוב גוונים, לפי הנחיות האדריכל ,כולל הכנת  .2 

מ"ר כ"א יעשו על ידי הקבלן ללא כל תשלום נוסף,כלול  5דוגמאות שונות בשטח של 
 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 
ר במפרט המיוחד כדרוש לקבלת כיסוי כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת כמתוא .3 

 מלא גוון אחיד יהיו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם עבור הנ"ל שום תוספת.
 

שטח נטו לרבות על גבי שטחים קטנים, מעוגלים  -המדידה של סעיפי הצבע השונים  .4 
 ובגבהים שונים.

 
 מחירי היחידה השונים כוללים הגנה על הקיים.   .    5 

 
ל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה  ובמפרט כ .   6 

 המיוחד.
 

עבודות הצביעה כוללות גימור מושלם לפני מסירה למזמין אחרי עבודת קבלנים  .     7 
 אחרים.

 
  כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד. .    8                
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 – 12פרק 
 עבודות אלומיניום
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 עבודות אלומיניום - 12פרק 
 
 
 

 כללי  חלק ראשון
 

 דרישות תוכן חלק שני
 

 דרישות עיצוב חלק שלישי
 

 חומרים, מוצרים וגימורים  חלק רביעי
 

 בדיקות  חלק חמישי
 

 ייצור חלק שישי
 

 הרכבה חלק שביעי
 

 אחזקה חלק שמיני
 

 ופני מדידה ותשלום א חלק תשיעי
 

 אחריות  חלק עשירי
 
 
 
 
 

 רשימת תכניות אדריכלות - 1.1.1  
 רשימות אלומיניום     

 A2-01-XX -גמר, סוגי קירות  -כניות ות
 קנ"מ תאריך מהדורה טוסאסט תיאור גיליון מספר

 רשימות אלומיניום / קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים  
האלומיניום של משרד האדריכלים. ראה חוברת תכניות ורשימות   

  

 מנ"מ ובקרת פתחים מערכות ביטחון –רשימת תכניות  - 1.1.2

 מהדורה שם התוכנית במחשב תיאור התוכנית מס"ד
תאריך 

 עדכון
 מספר שרטוט סטאטוס

1 

יש להתאים את ההכנות של 

 אביזרי בקרת פתחים 

 לדרישות בקרת הפתחים 

 על הנדרש בתכניות מנ"מ 
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 חלק ראשון: כללי  12.0
 
 
 
 תאור הפרויקט    12.0.1  
 

קומות  5בניין המשרדים של רשות שדות התעופה בנמל תעופה בן גוריון הוא בניין בין  
מחופה בקירות מסך ומערכת הצצלה חיצונית של פאנלים סולאריים גג טרמו אקוסטי 

זוגגים, וויטירנות חוץ ופנים מקומר מפח אלומיניום, דלתות, כנפיים לפתיחה, מעקים מ
 ומערכת הצללה ומערכות שחרור עשן.  

   
 
 

 מהות העבודה    12.0.2
 

לביצוע מושלם ומלא של  מתייחסות זה זהחו עבודות האלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת 
רשימות מנחים,  אדריכל פרטי תוכניות העבודות המפורטות בהמשך, במפרט הטכני,

ומצב יצרני המערכות שיבחרו לביצוע קטלוג  כני וכתב הכמויות, אלומיניום, המפרט הט
 הבנייה באתר. יפתח

 
 
 

      התכולת העבוד 12.0.3
             

המעטפת החל וללות את כל המרכיבים של מערכות קבלן המעטפת כעבודות  .1                
יטרינות, קירות מהקונסטרוקציה המשנית, מערכות אלומיניום של חלונות, דלתות, ו

                                 בהתאם מעקות, דלתות וחלונות פנים, ומערכות מוגנות ירי  מסך, דלת הזזה חשמלית,
מסמכי שמצורפים ל ורשימות האדריכל המפרט הטכני וכתב הכמויות לתוכניות
 ולחוזה מול המזמין.  המכרז

 
חלקי פתחי ות האלומיניום ובינם לבין כל חומרי האיטום ועבודות האיטום במערכו .2 

הפלשונג והקופינג בכל קומה ובכל פתח בנייה מכל סוג הגימור ו ,חומרי החיפוי ,בנייןה
 שהוא על פי אישור יועץ האלומיניום ויועץ האיטום. 

 
זכוכית בידודית, מונוליתית ורבודה, ושילוב שלהן בזכוכיות עבודות הזיגוג, עם  .3 

  בכל חזית פנים וחוץ. , LOW Eשקופות או 
 

והמנגנונים על פי  אביזריםה ,פרזולכל ה ות אתכוללש, בפנים ובחוץ דלתות לפתיחה .4 
 דרישות יועץ הביטחון ויועץ האלומיניום ונציגי משרד מבקר המדינה.  

 
פחי האלומיניום,  מערכות אלומיניום, קירות המסך, חיזוקכל העיגונים הדרושים ל .5 

 . למבנהוזכוכיות  ,ת וויטרינותחלונות, דלתו
 

ופרופילי סמ' בכל חזית על פי פרטי האדריכל  6או  4לחיפוי גבס משקופי אלומיניום  .6 
"U " לקבלת מחיצות גבס אנכיות וחיפוי סביב פתחי אור, בכל המערכותמאלומיניום ,

 בכל חזית. 
 

 דוגמאות על פי הצורך.דגמים על פי המפרט באתר בגודל מלא. פירוק ותיקון בניה של  .7 
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תוכניות ייצור וחישובים סטטיים של מהנדס מורשה מטעם הקבלן  חישובים הנדסיים .8 
תוכניות יועץ תוכניות האדריכל ו מולאום ילתשל כל פריט,  ותוכניות הרכבה מפורטות

  יועץ האלומיניום ויועץ הביטחון.  , המפקח,לאישור ע"י האדריכלהביטחון 
 

הזיגוג  פריטיחומרי האיטום, האלומיניום, הזכוכית וכל אלמנט נוסף של אטמים,  .9 
 והאלומיניום.  

 
 .על פי דרישות המפרט והתקן הישראליבדיקות שדה לבדיקות אטימות לאוויר ומים.  .10 

 
 על פי דרישות המפרט.ו/או קופסאות צל, שמיכות בידוד תרמי  .11 

 
מצורף למסמכי החוזה. ה קההאקוסטידו"ח י דרישות בוצע עפ"אקוסטיות י עיותבפתרון  .12 

 מכלול קיר המסך יאפשר בידוד אקוסטי נאות בין פעילות הפנים לבין פעילות החוץ. תכנון 
 . 985הערכת הבידוד האקוסטי של רכיבי קיר המסך תעשה בהתאם לת"י   
י הנדרש בין פתחים בקירות המסך יאפשרו במצב סגור ונעול השגת בידוד אקוסטנרכיבים   

 החוץ לפנים. 
 . מצורף למסמכי החוזהה קההאקוסטידו"ח יש לבצע החדרת פקקים בזקיפים על פי   
 וח. רביצוע הרכיב הנפתח ימנע שריקות   
רעשים הנובעים מתנודות תרמיות של  וימנע המעטפת החיצונית של קיר המסךפרטי   

 המסך.  ותמרכיבי קיר
 מגשם וברד.  יםהנובעי יקטין למינימום רעשים עמעום פח האלומיניום לחיפו  
 קההאקוסטידו"ח ב 3מפורטות בסעיף הדרישות ההבידוד האקוסטי יהיה על פי  אינדקס  

 לגבי מעטפת המבנה. 
עשה בהתאם להנחיות המפורטות בת"י יאקוסטי תה של בדיקת אינדקס הבידוד המדיד  

 . 5חלק   1034
 

יועץ הבטיחות והתקן דרישות על פי ועשן נגד אש ם ויטרינות ופרטי מעבר מוגני .13 
 הישראלי.

 
מעקות על פי וב ALL GLASSזכוכיות עם התזת חול בכתב הכמויות בויטרינות  .14 

 דוגמא לאישור היועץ, האדריכל והמפקח.
          

 
 

 קבלני משנה לעבודות המעטפת דרישות מינ' מ   12.0.4
 

שנים [ 7בע ]בעלי ניסיון מוכח ומוצלח של ש ויום יהיקבלני המשנה של עבודות האלומינ 
עם מחלקה הנדסית של המפעל בעלת , לפחות בתכנון, ייצור והרכבה של מערכות דומות

כולל עבודה בגובה בפרויקטים שווי ערך, וצוותי עבודה בעלי ניסיון  יכולת של תכנון מערכות,
 Catמערכות תלויות של  Schucoו ניסיון מוכח בביצוע מערכות יוניטייז תוצרת אקסטל א

Walk  עם מערכות הצללה חיצוניות. כולל נסיון בהתקנת מערכות גג מפח אלומיניום תרמו
 אקוסטיות. 

 
 
 

הגיש לאישור המפקח בטרם התקשרות עם ל שעל הקבלן ל קבלן המשנה עשמסמכים   12.0.5
        הקבלן, בצירוף להצעת המחיר

 
כולל  .דומותמערכות  הקים הקבלןבהם שנים אחורה  7רשימת פרויקטים קודמים  .1

 שמות ממליצים וחברות איתם עבד.  
 

רשימת פרויקטים רלוונטיים וממליצים לגבי התקנת פרויקטים שעומדים בתנאי  .2
 הסף.  
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 תקנות ומפרטים  12.0.6

 
הנדרשת במפרט,  מחמירהעבודות האלומיניום יעמדו ברמת הדרישות ה 12.0.6.1 

במקרה של סתירה בין  ראלי ובדרישות הנהוגות בתעשייה.בתקן היש
 יותר.  ב מחמירההדרישות, יעמדו העבודות ברמת הדרישות ה

 
 החישובים הסטטיים לקונסטרוקציות האלומיניום יערכו לפי התקן הישראלי 12.0.6.2 

בהיעדר מערכות תוצרת חוץ יתבססו על תקן אירופאי או אמריקאי  העדכני.
 ואם של מערכות שוות ערך.  תתקן ישראלי 

 
 השקיעות תחושבנה לפי השיטה האלסטית בלבד. 12.0.6.3 

 
 .414לפי התקן המעודכן חוזק יערך השוב הסטטי בכל הנוגע לנושא יהח 12.0.6.4 

 
של המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות  12כל העבודות יעמדו בדרישות פרק  12.0.6.5 

 חון ) הספר הכחול (.( של משרד הביט2008אלומיניום )
, גם העבודות יעמדו בכל תקן ישראלי רלוונטי בהתאם לנושא המפורט בתכנון  

יש לראות את הדרישות השונות כמצטברות ולא  אם לא הוזכר ברשימה זו.
היה ותיווצר סתירה בין הדרישות על הקבלן לעדכן ולהודיע  כסותרות.

 התכנון לפתרון הנדרש. ל ר ולקבל את הנחיית היועץ ומנהמוקדם ככל האפש
 

מילוי כל הדרישות של כל התקנים  במיוחד אבל לא רק, יש להקפיד על 12.0.6.7 
פחי אלומיניום, , לחלונות, לקירות המסך, דלתותלהישראלים המתאימים, 

תכונות הזיגוג, עובי הזכוכית וחוזקה, בידוד תרמי, מעקות, בטיחות, עמידות 
 ים, כוחות רוח ורעידות אדמה.לאש, אטימות לרוח ולחדירת מ

 
 .הקבלן רשאי להציע שווי ערך למערכות האלומיניום והפרטים בפרויקט 12.0.6.8 

 האדריכל כל הצעה חייבת להיות שקולה לדרישות הטכניות במפרט ודרישות  
ההצעות החלופיות חייבות להיות מגובות בכל המסמכים הנדרשים היועץ. ו

, מנהל הפרויקט, ץ האלומיניום, האדריכלבמפרט ולעבור את אישור יוע
 .זמיןהמו

   
 
  מבוטל 12.0.7 

 
 

  התאמה לחוק התכנון והבנייה 12.0.8
היצרן/הקבלן אחראי להתאמת כל פריטי האלומיניום לפי כל דרישות של חוק התכנון  

כל התקנים הישראליים ל התקפות ליום מתן הצעתו והתקנות -1965 והבניה התשכ"ה
, הגנות על ואקוסטי בידוד תרמי ם של זיגוג,נושאיבלרבות עודכנים והמחייבים הרשמיים המ

 עמידות לאש, חוזק, כוחות רוח ורעידות אדמה.ירי, הפתחים מפני פריצה, 
  כל החומרים יהיו תואמים לכל דרישות רשויות התכנון ולכל החוקים והתקנות המחייבים.                  

 
 
  סטנדרטים ושינויים –תכנון מפורט  9.12.0

לרבות כל הפרטים והתיאורים , פחים, התכנון המפורט של חלקי מסגרות אלומיניום 
הטכניים יוכנו על ידי מהנדס אלומיניום מטעם קבלן מערכות האלומיניום, על יסוד 

רפפות ומעקות יבוצעו על ידי מהנדס  המפרט הטכני וכל שאר מסמכי החוזה. ,התוכניות
ל הקבלן, יחתום ויאשר על פי הערותיו על כל תוכנית קונסטרוקציה מוסמך מטעמו ש

ות יובאו לאישור יועץ האלומיניום, האדריכל שמתוספת לפריט האלומיניום.  כל התוכני
 והמפקח.

 מהנדס הבניין. ו אלומיניוםהחישובים הסטטיים יוגשו לאישור יועץ ה 
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 הקבלןמ דרישות סף  12.0.10

 
 

ע"י מהנדסים ו/או מומחים בעלי לביצוע מתחייב לבצע את התכנון הקבלן  12.0.10.1 
שנים וביצוע של  7ניסיון בתכנון בתחום הרלוונטי בעבודות אלומיניום של 

 לפרויקט זה.ובסטנדרד שווה ערך פרויקטים בהיקף שווה ערך  7לפחות 
 

 שנים. 7של קבלני המשנה לקבלן האלומיניום חייבים להיות בעלי ניסיון  12.0.10.2 
עבודתם תהיה תחת אחריותו המלאה של קבלן האלומיניום לכל אורך זמן 
העבודה בפרויקט. כל שינוי קבלן משנה ו/או הוספת קבלן משנה יש לאשר עם 

 . הנהלת הפרויקט
 

 על הקבלן למנות מנהל פרויקט מטעמו לכל אורך תקופת הביצוע.  12.0.10.3 
 

  פעל בעל תו תקן. הקבלן חייב להיות עם מ  12.0.10.4 
 המוצרים אותם מציע הקבלן לבצע חייבים להיות בעלי תו תקן.    

 
 לקוי.ביצוע הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב  12.0.10.5 

 
רשאים לדרוש מהקבלן  האלומיניוםיועץ אדריכל ומפקח, המזמין העבודה, ה 12.0.10.6 

תאמת היחידות למטרתם, חוות להגיש חוות דעת של מכון בדיקות מוסמך לה
דעת לגבי עמידותם בדרישות החוזה, חוות דעת על שיטות העבודה, טיב 

. הקבלן יהיה חייב למלא את דרישות אלו על חשבונו, ביצועחומרים וטיב ה
 של הפרויקט.לביצוע כחלק מהליך התכנון 

 
אושרה חוות הקבלן אינו רשאי להתחיל בייצור ו/או בהרכבה, אלא לאחר ש 12.0.10.7 

 .אלומיניוםאדריכל ויועץ המפקח, ההדעת הנ"ל על ידי ה
 

, המפקח אישור התכניות, התיאורים, החומרים שיטות העבודה ע"י האדריכל 12.0.10.8 
מאחריות הקבלן לטיב העבודה, לטעות, לאי התאמה ום במא ועגריועץ לא יוה

רכבת ובינה לבין ואחריות לתיקון חדירות מים ואויר לבניין, בכל מערכת מו
 ופחי חיפוי מכל סוג.  קונסטרוקציה :קרי ,המערכת הקרובה לה

 
 

 מבוטל  12.0.11
 
 
 לאחר אישור התחלת עבודה –תכנון מפורט  212.0.1
 

ות התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה משמשים לצורך הצגת כוונ  12.0.12.1 
בהצעתו יתכנן  הקבלן. המערכת המבוקשת ומרכיביה העיקריים ,האדריכל

בשלב טרום אישור ציע יויגדיר את כל הנדרש בהתאם. במידה והקבלן 
שיטה, פירוט, פתרון חלופי, עליו לעמוד באותן דרישות כשווה ערך תוכניות 

ייקראו להלן התכנון של הקבלן המאושרות  הביצוע למוגדר במפרט. תוכניות
 , המאושר לביצוע. המפורט

 
לפני ביצוע עפ"י לוח הזמנים תכניות עבודה לאישור יש על הקבלן להג 12.0.12.2 

של כל אחד ממוצרי  1:1, 1:2, 1:5בקנ"מ  SHOP DRAWINGSמפורטות 
האלומיניום, הזכוכית, הפרזול ושיטת ההרכבה של הפרט בקיר וכל 

ולא  המפגשים השונים במעטפת. תמורת התכניות כלולה בהצעת הקבלן
 תשולם תוספת מחיר עבורן.

 
 אלומיניוםיועץ הו / המפקח מהאדריכלעל הקבלן לקבל אישור לביצוע בכתב  12.0.12.3 

שכוללים פתרונות למקומות בעייתיים   1:1, 1:2 פרטים בקנ"מהלגבי 
ומיוחדים. הפרטים יתארו חיבור לקירות, ספים ודלתות, פרטי איטום, ופרטי 

  .תאום פרטי חיבור ואיטוםומפגשים עם חלקי בניין 
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נם יהאלמנטים הכל חישובים סטטיים ונושאי תכנון הקשורים ליציבות   12.0.12.4 
ומהנדס הקונסטרוקציה , המפקח ישורי האדריכלבאחריותו של הקבלן. א

את הקבלן מאחריותו  יםלא משחרר הםבלבד ו יםעקרוני יםאישור ינםה
על הקבלן  לעיל. 12.0.11.5הכוללת והבלעדית והמלאה כמתואר בסעיף  

 חישובים סטטיים על ידי מהנדס מורשה מטעמו. להגיש 
 

שנדרשים בתכניות, לא  וחלקי פרזולפריטים, אטמים, פתרונות ת השמט 12.0.12.5 
יועץ האלומיניום והאדריכל גורעת מאחריות הקבלן להתקינם בפועל. אישור 

לתכניות ולדגמים אינו משחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית 
לטעויות, לאי התאמות וליקויים שעשויים להתגלות  לים,לכשלטיב המוצר, 

 במועד מאוחר יותר.
 

, שיטות החיבור, םבכל היקפכל פריט על הקבלן לפרט את פרטי הרכבת  12.0.12.6 
מיקום המחברים וסוגם, עובי וגימור החומרים, שיטות העיגון והאטימה, 

  המגוונים.סוגי האטמים וחומרי האטימה, ופירוט המפגשים 
 

התוכניות המאושרות יהוו אסמכתא להתחלת ייצור רק לאחר קבלת אישור  12.0.12.7 
. לאחר קבלת האישור הקבלן / המפקח מיועץ האלומיניום והאדריכלבכתב 

/  , ללא אישור בכתב מיועץ האלומיניום והאדריכלאינו רשאי לשנות מאומה
 . המפקח

 
תכים, פרטים, אישורי בדיקות, דו"חות את כל התכניות, ח לבצע בעבריתיש  12.0.12.8 

 וכל התכתבות שתבוצע בין הקבלן למפקח, ליועץ ולאדריכל. 
 . באנגלית בלבדכל המסמכים הזרים חייבים להיות    

 
 

שם, מספר טלפון וקטלוג יצרן לכל פריט שמרכיב את  בכתבלמסור  על הקבלן 12.0.13 
איטום, גומיות, פרזול, כל אחת מהמערכות שמותקנות בבניין כמו: חומרי 

במידה ואושר לו לעשות  ,זכוכית, פחי אלומיניום ואמצעי חיבור מיוחדים
 שימוש במוצר שווה ערך. 

 
 

  מבוטל 12.0.14
 
 

 ודוגמאות פרזול דגמים  12.0.15
 

בכל מוצר המונה למעלה מחמישה פריטים הקבלן ייצר פריט לדוגמא לאישור  12.0.15.1 
 ביצוע סדרתי שוטף.המזמין, לפני שיאושר 

     
 להלן רשימת הפריטים:    
 7AL 401דוגמת פריט חלון טיפוסי  . 1   
מקטע של מודול כפול על קומה אחת של קיר מסך ישר ומעוגל  . 2   

 7AL 406דוגמת פריט  סגמנטי 
ומערכת הצללה  Cat Walkמקטע של מודול כפול על קומה אחת של  . 3   

 B406 7ALדוגמת פריט מנטי סולארית ידר ומעוגל סג
 412דוגמת פריט של פיר מעלית  All Glassמקטע מזוגג של חיפוי  . 4   

7AL 
 

כל האלמנטים לדוגמא יהיו חלק מתכולת העבודה של הקבלן. הדגמים יהיו  12.0.15.2 
 כלולים בתמורה ולא תשולם שום תוספת עבורם. 

      
של כל אחד מהדגמים הנדרשים,  1:1ה מידה על המבצע להכין באתר דגם בקנ 12.0.15.3 

 תיקון הדגם עד לאישור הוספי כלול בתכולת המחיר.
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כל פריט, מדוגמא  והמפקח האדריכל, אלומיניוםיועץ הלהמבצע להציג על   12.0.15.4 

כולל אופן חיבורו ואיטומו לחלקי מעטפת אחרים בבניין, כולל תכניות, 
, אביזרים, זכוכית, גימור, משקופים עיוורים פרזול, מחברים, ברגים, אטמים,

 ף.טלתוכניות הביצוע לפני ייצור שוייבדקו להתאמה  וגמאותהד ופחי חיפוי. 
 

על הקבלן המבצע להכין לוח פרזול של כל דרישות הפרזול במערכות   12.0.15.5 
של  1:1האלומיניום לאישור סופי לפני ביצוע. הלוח חייב לכלול דוגמא ב 

 רזול הנדרש + קטלוג יצרן לכל פריט. פריט הפ
 
 
 
  התאמה למידות הפתחים  12.0.16 

 
הקבלן ימדוד את כל מידות הפתחים בבניין והתאמתם לתוכניות לפני ייצור  12.0.16.1 

שבוצעו ע"י  הבנייה המסגרות, באחריותו להתאים את המוצרים לפתחי
 אחרים.

 
מה שתתגלה באופן מיידי ליועץ הקבלן חייב להודיע על כל אי התא 12.0.16.2 

. הסטיות יסומנו ויבדקו כנגד תוכניות / למפקח ולאדריכלהאלומיניום 
ינחו את  / המפקח האדריכלומיניום האלוהמבנה וכוונות האדריכל. יועץ 

 . הקבלן לגבי המשך הביצוע
 
 

 : תנאים לפני אישור תחילת ייצור סדרתי 12.0.17
 

 הביצוע.  על גבי תוכניות אדריכליועץ האלומיניום וור הקבלן קיבל את איש 12.0.17.1 
 

הקבלן קיבל אישור לכל המפגשים בין המערכות השונות, השיטות השונות  12.0.17.2 
 על פי כתב הכמויות.  ובינם לבין כל חלקי הבניין במעטפת

 
 הקבלן קיבל אישור לכל השינויים, תוספות ושווי ערך שהוצעו על ידו. 12.0.17.3 

 
וגשו לאישור לפי לוח הזמנים בצירוף כתב אחריות הכל התכניות והפרטים   12.0.17.4 

לאיכות המוצר, עמידה בלוחות זמנים וטיב העבודה  הקבלן המבצעשל 
 בפרויקט.

 
הקבלן קיבל אישור לכל הפרמטרים שנבחנו בדגמים השונים להזמנת חומר  12.0.17.5 

 וביצוע הפריטים הראשונים באתר. 
 
 



 
 

 עבודות אלומיניום – 12מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 400 

 
 חלק שני: דרישות תוכן 12.1

 
 

 כללי   12.1.1
 

תכנון, ייצור והתקנה של כל מערכות האלומיניום יבוצעו כך שכל מערכת  12.1.1.1 
תעמוד בלחצי רוח כלפי חוץ וכלפי פנים, אנכית למישור במעטפת הבניין 
  עדכני וכל פרטי התקן הישראלי. 414לדרישות תקן הקיר, בהתאם 

 
בדיקת חדירת  כולל, 1068עפ"י תקן  Fיעמדו בדרישות רמה  כותמערכל ה 12.1.1.2 

 ובפרק הבדיקות.     12.1.2.4ראה החמרה בס' , F מים, שתעמוד בדרישות רמה
               
  במידה וידרשו בדיקות מעבדה, כל העלויות יהיו על חשבון הקבלן. 12.1.1.3 

 
שאת במשקלה העצמי, משקל בנוסף לאמור לעיל, כל מערכת חייבת ל  12.1.1.4 

מכל  ים,כנפיההזכוכית, עומסים סיסמיים, עומסים המופעלים ע"י תפעול 
 סוג שהוא. 

 
 המותרת, בעקבות העומס המתוכנן היא כדלהלן: המכסימליתהשקיעה   12.1.1.5 

למפתח אנכי ולמפתח האופקי,  1/300 -בניצב למישור מערכות האלומיניום   
מ"מ. השקיעה בכל  15זכוכית בידודית ולא יותר מ בכל מסגרת/פנל מזוגג ב

שאר הפתחים והמערכות תהיה בהתאם לת"י. מבלי לסתור את  האמור לעיל 
הכנפיים לפתיחה והדלתות לא ישפיעו על הזכוכית באופן שגורם לרעש ו/או 

 לא תאושר שקיעה כלל.  ALL GLASSבמערכות לנתק באיטום.  
 

פעמים העומס המתוכנן  1.5 -רה קבוע בהעמסה השווה ללא ייווצר שינוי צו 12.1.1.6 
 בכל המערכות מכל סוג שהוא. )שלילי או חיובי( 

 
, כולל המחברים, לא יקבלו מאמץ מעבר ל מעטפתמערכות הכל העוגנים של  12.1.1.7 

 מהמאמץ המותר עפ"י העומס המתוכנן.  50%
 

ה עקב עומסים ארוכי טווח יש לבצע התאמות לקליטת תנועות יחסיות למבנ 12.1.1.8 
  .תומערכה, בכל נייד כגון שינויים תרמיים)זחילות( ו/או עומס 

 
ההרכבה והייצור יתוכננו באופן שבו לא יהיו ברגים, מסמרות, עוגנים או  12.1.1.9 

 ניים אחרים חשופים על פני המישור החיצוני והפנימי.אחיבורים מכ
 

שאינם אלומיניום יהיו חשופים ניים אם מככל הברגים, מסמרות ומחברי 12.1.1.10 
 עם ראשי בורג ראש עגול. 4A - 316מפלדה בלתי מחלידה נירוסטה 

 
 .1+2  1068בדיקות ביצועי הכנפיים והדלתות ותוצאותיהן כמוגדר בת"י   12.1.1.11 

י דרישות המפרט, הנחיות החברה מערכת קירות המסך תאושר עפ"  
 ו תוכננה המערכת והתקן הישראלי. התקן המקומי על פי ,המתכננת

 
תכנון, ייצור והרכבת כל מערכת תבטיח עמידות בפני מעבר אויר לתוך חלל  12.1.1.12 

 הבניין וכלפי חוץ על מנת להקטין רעשי רוח והפסדים תרמיים. 
 

בדרישות  עומדותכל מערכות המעטפת על הקבלן להגיש דו"ח בדיקה ש 12.1.1.13 
מק' /  0.6עפ"י הנאמר להלן: חדירת האוויר לא תעלה על חדירת אוויר חריגה 

פסקל בהתאם למפורט  500לשעה / במר' של שטח קיר / כנף בלחץ רוח של 
 ראה רשימת בדיקות בפרק  חמישי.  -הבדיקות.  רשימתב

 
החסימה כנגד אש ועשן בין קיר המסך וקו הבטון בכל קומה לאורך היקף  12.1.1.14 

  המפרט.על פי הנחיות  אלומיניוםקבלן ההבניין  תבוצע ע"י 
הבידוד חסימה כנגד אש ועשן ישתתף בתכנון הגיאומטרי של חומרי  הקבלן  

 . הפרט חייב להיות מאושר על ידי יועץ הבטיחות.ללא תשלום נוסף
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 :בתחום  הטמפרטורות כל מערכתיש לתכנן קליטת תזוזה תרמית של  12.1.1.15 
 +    מעלות צלזיוס. 70עד    - 10 -מ  חיצונית:     
 מעלות צלזיוס. +    50  +  עד 0  -מ      פנימי:   

 
דו"ח ולהנחיות יועץ האקוסטיקה  בהתאם יש להבטיח הפחתה אקוסטית 12.1.1.16 

  .מצורף למסמכי החוזהקה ההאקוסטי
 

בקיר  CROSS BAR),על הקבלן להתחשב בדרישה לפיה פרופיל החלוקה )  12.1.1.17 
מעל לראש פתח האור יהיה באותו ובגובה מ'  1.05, המופיע בגובה המסך

עומק כמו הזקיף. המישור הפנימי של הזקיפים והקורות יהיה אחיד מעל 
 , כנפיים לפתיחה ודלתות.ומתחת לפתחי האור

 
 דלתות כניסה יהיו במידת עומק שווה לזקיפי האלומיניום.  הקורות סביב    12.1.1.18 

 
יב פתחי האור בקירות המסך וסביב מסגרות החלונות וחלונות הרצף סב 12.1.1.19 

 יותקנו משקופי אלומיניום מפרופיל משוך עד למישור הגבס הפנימי.
בקונסטרוקציה  לוחות חיפוי הגבס יושחלו למשקופי האלומיניום ויחוברו  

 נפרדת לקיר הבניין.  
 

מעלות, אלא אם נדרש  170 דלתות חייבות להיפתח בשאיפה למכסימום של 12.1.1.20 
 אחרת במפורש.  

 
לפני  Heat Soak Testכל הזכוכיות יעברו חיסום נוסף במתכונת של בדיקת  12.1.1.21 

 העברת הזכוכיות להתקנה באתר. 
 

 .5למקדם בטיחות  ערך שווה 0.4%הזכוכית לא תעבור סבירות שבר של  12.1.1.22 
 

 אינם מהווים מישור איטום. ותורפפ חיפוי פח האלומיניום  12.1.1.23 
 
 
 

 עמידות בתנאי הסביבה 12.1.2
 

  תבטיח איטום בפני חדירת מים ורוח.    האלומיניום והזכוכית מעטפת   12.1.2.1 
 

הבטון,  המסך לבין משטחי ותכל קווי המפגש האנכיים והאופקיים בין קיר   12.1.2.2 
כל  רציף.באופן  EPDMיאטמו ביריעות  תשתיתחיפויי האבן, והקירות 

 האזורים שמחופים בפח יאטמו באופן רציף ונסתר.
 היועץ עפ"י פרטיו / המפקח האיטום יבוצע בהתאם להנחיות האדריכל  

 ביצוע מאושרים באופן שימנע מעבר מים וחדירת אויר לפנים הבניין. 
 

של  תכנון המעטפת יבטיח ניקוז כלפי חוץ של מים שחדרו לחלקים השונים 12.1.2.3 
 המעטפת וניקוז מי התעבות שעשויים להיווצר במערכת כלפי חוץ.

 
יש לבצע מערכת השוואת לחצים )בעל בסיס עיקרון "מסך גשם" ( בקיר   12.1.2.4 

 ודלתות הבניין. לפתיחה הכנפייםהויטרינות, חלונות הרצף המסך, 
 
 

 הארקת קירות מסך  12.1.3
 

בתיאום עם קבלן החשמל חיבורי הארקה נסתרים לקירות המסך  על קבלן האלומיניום לבצע             
יהיו כלולים במחיר העבודה ולא תשולם  בבנין על פי תוכניות יועץ החשמל. החיבורים

 תוספת עבורם. 
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  חלק שלישי: דרישות עיצוב 12.2
 

 תכנון מערכות האלומיניום בפרויקט יבוצע כלהלן: 
 
 
 
 

  ך לחיפוי וקירות מס קירות מסך 12.2.1
 

, מתוצרת של פרופילים ואביזריםידועה מערכת מ בנויים והמסך יהי ותקיר 12.2.1.1 
 בלבד.   SCHUCOהארץ דוגמת אקסטל , קליל או 

 
           SIDES4 G.S   50דוגמת אקסטל מטריקס קיר מסך יהיו פרופילי  12.2.1.2 
             

 . יהיו בעומק שווה לזקיפים ותהגלויהקורות האופקיות כל     12.2.1.3 
 

על הקבלן לתאם את כל פרטי המפגשים בין קירות המסך בכל חזית בכל  12.2.1.4 
 הקשור למראה אסתטי ואיטום התפרים האנכיים, עם האדריכל והיועץ. 

 
ושטחים  יגוג באזורי סכנה, קומת הקרקע, מעקות ומעבר בין מפלסיםז 12.2.1.5 

 וכתב הכמויות.  תואמת להוראות התקן הישראלי יבוצע עם זכוכית רטובים
 

המסך במיקום שיש בו כנפיים  ותהמראה החיצוני והגיאומטריה של קיר 12.2.1.6 
על פי המערכת שנבחרה  בוצעילפתיחה, ובמיקום שאין בו כנפיים לפתיחה 
  לביצוע. 

 
קטלוג פי  וע, עלכל הפרטים יתאימו להנחיות יצרני המערכות שנבחרו לביצ 12.2.1.7 

 חברת אקסטל וקטלוג חברת קליל. 
 
 
 

 ציר צד ודלתות ציר צד למילוט   דלתות 12.2.3
 

 יבוצע על פי טבלת הפרזול בפרקפרזול ופירוט האביזרים של כל דלת  12.2.3.1 
 חומרים.

 
 הקיר על פי רשימות האדריכל. אמות לעמידה במישור תוהדלתות יהיו מ 12.2.3.2 

 
 ם וצירים לדלתותאביזרי 12.2.3.3 
   
כל האביזרים כגון: מנעולים חבויים, צירים ובריחים יבוצעו בחומרים  □   

 בלתי מחלידים ויהיו מצופים בחלקיהם הגלויים עפ"י גימור האלומיניום.      
 

 ממ' לפחות למגרעת. 20לאחר הנעילה תחדור הלשון  □   
 

פני הפרופילים פרט הבריחים והמנעולים יהיו סמויים ולא יבלטו מ □   
 ללשון.

 

אמצעי הגפה )ידיות, מנגנונים קפיציים, בולמים וכדומה( יחוברו בעזרת  □   
 ללוחית גיבוי מודבקת, או כל אמצעי גיבוי מתאים לפרזול.

 

 פרופיל הדלת.על  גלוייםיהיו וממחזירי השמן מנגנוני הבהלה   □   
 

 . סמ' - 2יהיה ב סף הדלת +, 01קומה ב 12.2.3.4 
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הדלת הנבחרת חייבת להיות מאיכות גבוהה עם מסגרת נפרדת שכוללת ראש,  12.2.3.5 
סף ומשקופים. סף הדלת יבוצע כך שמסגרת הדלת תיצמד כנגדו. הסף יבוצע 

 ממסגרת הדלת. יאינטגראלע"י קבלן האלומיניום כחלק 
 
 

 הזנות למנ"מ ותיאום מול קבלן מנ"מ  12.2.4
 
 

יניום יאפשר שילוב של אביזרי פרזול וביטחון ומתח נמוך בתוך קבלן האלומ 12.2.4.1 
 מערכות האלומיניום. 

 
כל ההזנות למנגנוני הבקרה יבוצעו עם הכנות מראש על פי הנחיות יועץ מנ"מ  12.2.4.2 

וקבלן מתח נמוך במעברים נסתרים בתוך הפרופילים של פריטי האלומיניום. 
אום עם יועץ וקבלן מתח נמוך לפני על קבלן האלומיניום  לבצע ישיבת תי

 תחילת ייצור.  
 

על הקבלן בתיאום עם קבלן מתח נמוך לשים דגש על תיאום כל התשתיות  12.2.4.3 
וחיבור דלת ההזזה  נדרשות, התממשקות דלת ההזזה למערכות הביטחון

 למערכת בקרת אש של הבניין. 
 

 ם תוספת עבורם. כל ההכנות כלולות במחיר היחידה ולא תשול 12.2.4.4 
 

של  ההזנה עד לקרבת הפריט היא באחריות אחרים. הכנות להולכה נסתרת  12.2.4.5 
הזנות מתח נמוך בתוך המערכת היא באחריות קבלן האלומיניום עד לנקודת 

 העיגון של כל התקן. 
 
 
 

 חלונות ורפפות לשחרור עשן 12.2.5
 
 

לרשימות עשן ואוורור בהתאם  יל רף" לשחרורלן יתקין רפפות "קלהקב 12.2.5.1 
 ממ'.  2האלומיניום עם או בלי פח אלומיניום פנימי 

סמ' מאחורי כל רפפה  25על הקבלן לבצע פלשונג תחתון  תלת מימדי בגובה    
למעבר אוויר עם שיפוע לניקוז כלפי חוץ או צינורית לניקוז נסתר עד מפלס 

 הקרקע.   
 

עשן הם יבוצעו עם הזנות נסתרות מראש במערכת  היה וידרשו חלונות שחרור 12.2.5.2 
הפרופילים סביב הכנף. לכל כנף יותקן מנוע מתאים לאופן הפתיחה דוגמת 

 מנועי חברת מטאל פרס מחובר למערכת בקרת אש בניין.
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  עם הכנות לתליית מערכת הצללה סולארית  Cat Walkמערכת  12.2.6

 
דה על תמיכות ניצבות מסכיני פלדה ותמיכות אלכסוניות מפלדה מערכת של מדרכי פל                

צבועה שעוברים דרך מרכזי ציר זקיפי קיר המסך ומעוגנים לזקיפי הקיר או  תמגולוונ
 ישירות לקורת הבטון של ריצפת הקומה. 

 
אופן החיזוק והעיגון מותנה בחישוב סטטי ודרישות עומס על פי שיקולי הקונסטרוקטור  

 ממ' נטו.  10תקן. עובי התמיכות לא יפחת מודרישות ה
  
עם קורות  SHSאו  RHSבצד החיצוני יעוגנו זקיפים חלולים מפלדה מגולוונת במתכונת של  

 ממ' ממדרך הפלדה בכל קומה.  1050אופקיות לתמיכה ורכיב אופקי למניעת נפילה בגובה 
ת חשמל לפאנלים בתוך הזקיפים החלולים יותקנו מראש מובילים תקניים של הזנו 

 הסולאריים.  
  
 כל המערכת תתוכנן מראש עם חורי מעבר לברגים עוברים להרכבה באתר.  
  
כל פריטי המערכת יגולוונו מראש ויצבעו בתנור לפני הרכבה על פי מפרט גילוון וצביעה  

 לפריטי פלדה.
שבר אקראי ו/או  יש לבצע הפרדות בין הפלדה למישור הזיגוג ולפרופילי האלומיניום למניעת 

 שיתוך חשמלי בין מתכות. 
  
יש לוודא שכל חלקי המערכת כולל הפאנלים הסולאריים בצד החיצוני של מערכת התלייה  

 יחושבו לצורך חישוב סטטי כולל על פי דרישות התקן הישראלי. 
 

ורג בגובה שאינו ח 1142יש לוודא שכל מעבר פתוח יקבל קורה אופקית למניעת נפילה לי תקן  
 ממ' מינ' ממדרך הפלדה, בכל מפלס בכל קצה מדרך.  1050מ

 
יש לוודא כל חלק אנכי תומך במערכת ההצללה הסולארית מעל למדרך עליון ומתחת למדרך  

 תחתון יקבל עיגון אופקי נוסף בקצה הזקיף האנכי. 
 

ומערכת יש לוודא שפתיחת כנפי ציר צד בקיר המסך לא ייצור קונפליקט עם מערכת תמיכות  
 הפלדה או מפלסי המדרכים. 

 
יש לוודא גישה נוחה דרך דלתות או כנפי ציר צד מאזורים ציבוריים למדרכי הקומה בכל  

חזית בכל קומה על מנת לאפשר לצוות ניקוי ותחזוקת מעטפת האלומיניום והזכוכית 
 והמערכת הסולארית לבצע את תפקידו באופן בטוח ללא מגבלות בכל עונות השנה. 

 
 

 מערכות הצללה מפאנלים סולאריים   12.2.7
 

מעלות כלפי חוץ על  30בזווית של  םהמפרט מתייחס אך ורק להתקנה של הפאנלים סולאריי                
 גבי סולם הפלדה. 

 3- 2כל פאנל יותקן ללא חפיפה עם הפאנל מעליו או מתחתיו. יש להתקין את הפאנלים  עם  
 מוביל נסתר לכבל ההזנה שיגיע מזקיף החלול של הפלדה. תמיכות אלכסוניות כולל 

 כל המסגרות והתמיכות יהיו מגולוונות וצבועות .  
 לא תיווצר קרבה בין פלדה לאלומיניום ו/או בין הפלדה ואלומיניום לזכוכית. 
ההובלה הנפה הרכבה והכנת ההזנות הסמויות, יבוצעו בכפוף למפרט טכני נפרד של יצרן  

 סולאריים.הפאנלים ה
החיווט והחיבור לחשמל כולל התקנת בקרים מכל סוג שהוא אינו כלול בעבודה קבלן  

 .האלומיניום 
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    All Glassמערכות חיפוי פיר מעליות  12.2.8

 
 על פי תקן מעליות.  Iron Glass Lowיבוצע בזכוכיות רבודה מחוסמת                 
שיק שיותאמו למשקל הזכוכית על חישוב סטטי של  כל זכוכיות תעוגן עם תותבים של שי 

ממ' מגודל הבורג כולל טבעת האוקולון  1מהנדס מורשה מטעם הקבלן. כל חור יהיה גדול ב 
 להפרדה בין הבורג מנירוסטה לקצוות הזכוכית. 

 
 

    חלונות טיפוסיים  12.2.9
 

או שווה ערך מתוצרת אקסטל או  4750חלון טיפוסי יבוצע על יד מערכת דוגמת קליל                 
SCHUCO לי פתיחה ימגב 2צרים תלת כנפיים אטם מרכזי ידית מנוף ו 3. כל כנף תבוצע עם

 . בסף הכנףואחד למטה בראש הכנף מסונכרנים אחד למעלה 
 
 

 סקיילייט  12.2.10
 

מר כולל כל פרטי הג EPDMעם תעלות עיבוי במתכונת של גומיות  Schucoסקייליט תוצרת  
 ופלשונגים יהיו כלולים בתכולת המחיר. 

 
 

    מערכות מזוגגות פנים אקוסטיות   12.2.11
 

כוכית רבודה אקוסטית בהתאם לדרישות המזמין דרישות יועץ זמערכות פנים יהיו מזוגגות ב                
 האקוסטיקה והאדריכל. 

 
 

 טרוקטוראלייםמעקים מזוגגים ס 12.2.12
 

מיועד לזיגוג יבש והחלפה מהירה של זכוכית  Fasteckכל מעקה יותקן בתוך סנדל של חברת                  
אם  PVB. יותר שימוש ב CENTRY GLASSסדוקה. מעקות חוץ מזכוכית רבודה יודבקו עם 

האדריכל יאפשר לשים מסעד יד דק מאלומיניום או נירוסטה בראש כל זכוכית.  הקבלן                       
 יב להגיש חישוב תכן זכוכית למעקה על ידי מהנדס מורשה מטעמו. חי
 . 1142הקבלן יבצע מעקה דוגמא עם בדיקת נגיפה מוצלחת על פי תקן  
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 חלק רביעי: חומרים מוצרים וגימורים 12.3
 
 
 

 כללי 12.3.1
 
 

  .שאושרו ע"י היצרן לכל מוצר נפרדמערכת יש להשתמש בחלקי  12.3.1.1 
 

כל אביזרי החיבור החשופים לתנאי הסביבה ממתכת יהיו ממתכות אל חלד, או  12.3.1.2 
 אלומיניום. נחושת או פליז לא ישמשו ליד פרופילי האלומיניום.

 
 יש לוודא הפרדה בין חלקי הפלדה לאלומיניום בכדי למנוע שיתוך. 12.3.1.3 

 
 קי הפלדה.יש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי האלומיניום וחל 12.3.1.4 

 
  .יןיבנהיש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי אלומיניום ליד חלקי  12.3.1.5 

 
 
 

 האלומיניום    12.3.2
 

לא יאושרו מערכות שאינן שלמות. הפרופילים יהיו חדשים ללא פגמים שנובעים  12.3.2.1 
 משלבי הייצור, הצביעה, ההובלה וההרכבה.  

 
רגלים, הפחים, עובי האילגון, עובי צביעה, רמת ליטוש וכדומה כל הפרופילים, הס 12.3.2.2 

 , במפרט הכללי. 2יהיו לפחות לפי כינוי מספר 
 

ממ'. גודל ועובי פרופילים ייקבע סופית על פי  2עובי דפנות הפרופילים יהיה לפחות   12.3.2.3 
החישובים הסטטיים שיבוצעו על ידי הקבלן והיצרן ובאישור יועץ המעטפת 

ועל פי התקן  'ממ 1.2. עובי הפרופיל המשמש לסרגלי זיגוג יהיה / המפקח  אדריכלוה
 הישראלי.

 
פריטי אלומיניום המשמשים כמעקה יענו לכל התקנים הישראליים ובאישור יועץ  12.3.2.4 

בתוך  מהמדרךמ' מפני  1.05הבטיחות של הבניין. גובה מעקה/סף חלון לא יפחת מ
  .המבנה

 
 יהיה על פי הרשום בחזיתות.בה נטו של דלת גו  12.3.2.5 

 
. אין להשתמש בת"יחלקי האלומיניום יהיו מסגסוגות שהרכבן תואם את דרישות   12.3.2.6 

 מ"ר לפחות.מניוטון ל 200באלומיניום ממוחזר. חוזק הקריעה של הפרופילים יהיה 
  
מישור האיטום של פרטי מערכות האלומיניום יאפשרו ניקוז מים שחדרו עד ל 12.3.2.7 

  .המערכת. כל מערכת חייבת להיות אטומה במצב נעול
 
 

 ברזל ופלדת אל חלד 12.3.3
 

 .316שווה ערך סגסוגת  A 4מסוג לפחות פלדת אל חלד: תהיה  12.3.3.1 
 

 כל חלקי הפלדה במעטפת יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית, כמפורט להלן;  12.3.3.2 
 .918גר'/למר' בהתאם לתקן ישראלי  270טבילה חמה באבץ בשיעור של    

 
ריתוך, קידוח וחיתוך  תחלקי הפלדה יגולונו רק כמוצרים מושלמים. לאחר כל פעול   12.3.3.3 

, לאחר בשתי שכבותבמפעל ו/או באתר יתוקן כל חלק ניזוק בצבע עשיר אבץ בצביעה 
 ביצוע כל פעולות ההכנה והניקוי.

 
עפ"י דרישות  ו/או ממ' 2פלדה בשימוש בחלקי המעטפת יהיה  לי לפחאעובי מינימ   12.3.3.4 

 החישובים הסטטיים שיוגשו או הגבוה מביניהם.
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 זיגוג 12.3.4
 
 

  ., כתב הכמויות והתקן הישראלילדרישות המפרטזיגוג בזכוכית יתאים ה  12.3.4.1 
 

י זכוכית על גב PPG olarbanSשל  50Z או 75Zכל הזכוכיות החיצוניות בבניין יהיו 
ptiblueO  :תכלת בהיר בעלת המקדמים הבאים 

 .50Zעבור  % 75Z ,51עבור   % 48העברת אור ניראה     =    
 . % 8-9העברת אנרגית  שמש רפלקטיביות  אור ניראה חוץ =    
 .50Zעבור  % 75Z ,32עבור   % 24מקדם מעבר חום       =    
 .50Zעבור      75Z ,1.6עבור       U                     =1.5מקדם    
 .50Zעבור     75Z ,0.35עבור   % 28מקדם הצללה            =    

 
 
 

מצורף למסמכי קה ההאקוסטידו"ח איפיון הזיגוג בפרוייקט יתבסס על דרישות   12.3.4.2 
 על פי הפירוט הבא: ו, החוזה

 ,LOW Eממ' זכוכית בידודית + רבודה  5/0.76/5/  16מחוסמת/  6   
 :למעט הסקילייט בו הדרישה היא   
 .LOW Eממ' מחוסמות זכוכית בידודית + רבודה  8/1.52/6/  16מחוסמת/  6   

 
דרישות   פ"יבצע חישובי כפף ותכן זכוכית ע, מודגש כי על הקבלן לספקלמען הסר    

 בי הזיגוג בכל פריט בנפרד. לג 1099תקן זיגוג 
 
 
 

 ת לוחות הזכוכית באופן רציף ושווה וללא פגיעות.יש ללטש את קצוו  12.3.4.3 
 
 
 

בידודית רבודה, מוגנת ירי ת והמפעל לגבי ייצור זכוכיבכתב מלצרף אישור  קבלןעל ה 12.3.4.4 
 או כל סוג אחר שיידרש בפרויקט. 

 
 
 

 מהמפעל לגבי חיסום הזכוכית.בכתב לצרף אישור  קבלןעל ה  12.3.4.5 
 
 
 

 ממ'.  0.7וסמת תהיה בעלת מראה אחיד עם מינ' גליות עד הזכוכית המח 12.3.4.6 
 
 
 

 SHOPיש לסמן את סוג הזכוכית ואופן הזיגוג על תוכניות העבודה של הקבלן ) 12.3.4.7 

DRAWINGSהמפקח  ( בהתאמה לתוכניות האדריכל והנחיות היועץ /. 
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 :חומרי הזיגוג 12.3.4.8 

 
יהיה סיליקון של בעל חוזק  -וארבע צדדים שנים  G.Sחומר לזכוכית מודבקת  א.   

  Dow 895גבוה שמתוכנן במיוחד ונבדק להדבקת זכוכית ללא תמיכה, כגון;  
Corning  או שווה ערך שלDow Corning ,GE  אוPECORA . 

 
 . 90SHOREעד  80מ"מ,  100או ניאופרן באורך של  EPDMפיסות זיגוג   ב.   

 
גבוה עם  סמוי יש להשתמש בסיליקון בעל מודולוס  בעל משקוף S.G לחלון .  ג.   

 התכונות הבאות:
 (.psi 100ק"ג לסמ"ר ) 7מרבי עם מתיחה של  50%התארכות:      
 .10(. מקדם בטחון: לפחות psi 120ק"ג לסמ"ר ) 8.5חוזק שבירה:      
 ( מרבי.psi 12ק"ג לסמ"ר ) 0.85%מתיחה מתוכננת:     

 
מקבילה.  או חברה באיכות Dow Corningיהיו מתוצרת חברת חומרי האטימה     ד.   

 החומרים יהיו תואמים לייעוד שלהם במערכת ולסוגי משטחי ההדבקה השונים.
 

 כל  אטמי הזיגוג יאטמו בפינות כל חלון ומילואה קבועה בקיר המסך. ה.     
 
 
 

כך יעמדו האטמים . בנוסף ל1068כל האטמים יעמדו בבדיקות בליה כנדרש בת"י  12.3.4.9 
שעות חשיפה . תכונות הקשיות, חוזק הקריעה  500במשך  UVבבדיקת קרינה 

 . 15% -וההתארכות לא ישתנו ביותר מ
 
 
 

כל האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכם מתוך המסגרות, בין הזכוכית   12.3.4.10 
( מותאם לתעלת DARTלבין סרגלי הזיגוג, או להבי הפרופיל, כאשר גודל "החץ" )

 האטם בפרופיל.
 
 
 
 

 בידוד 12.3.5
 
 

 50בעובי של  שחור מצמר זכוכיתיעשה באמצעות לוח בידוד  בקופסאות הצלהבידוד  12.3.5.1 
 למטר מעוקב.  ק"ג 50, במשקל ממ' הכולל רדיד אלומיניום לחסימת אדים

 
 
 

וייאטם בעזרת  הצל מבפניםמאחורי פח האלומיניום של קופסת הלוח יונח במקומו  12.3.5.2 
  סרט הדבקה מאלומיניום בכל צדדיו לפרופילי קיר המסך.
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 איטום וחומרי אטימה 12.3.6
 
 

 .האיטום יעשה על ידי קבלן האלומיניום בלבד 12.3.6.1 
 
 
 

 :חומרי איטום ישמשו למטרות הבאות 12.3.6.2 
 

רים וסיליקון בחומר אטימה לתפרים צ איטום חלקים קבועים במסגרות □   
 ניטראלי. 

 
איטום ם מברשות, ואטמי שליבה וגומיות ע איטום חלקים ניידים במסגרות  □   

 .  EPDMמ
 

 ALL GLASSאו קריסטלי ל  SGבסיליקון סטרקרטוראלי ל  איטום הזיגוג  □   
 

 , וסיליקון ניטראלי וסיקה פלקס.  EPDMעם יריעות  איטום בעת ההרכבה  □   
 

עם  ומשקופים עיוורים בין מערכות האלומיניום לחלקי בנין קרוביםאיטום   □   
 וסיקה פלקס.    EPDMיריעות בוטיליות, יריעת 

 
 
 

תכונותיהם של חומרי האיטום ודרך יישומם יהיו תואמים את הוראות היצרן ואת  12.3.6.3 
 הנדרש במפרט זה ולתקן הישראלי.

 
 
 

סוג,  לפני תחילת הביצוע.האלומיניום לאישור יועץ  כל פרטי האיטום במעטפת יובאו 12.3.6.4 
/   גוון, צבע ושימוש של חומרי האיטום גלויים לעין יאושרו מראש על ידי האדריכל

 .אלומיניום, ויועץ ההמפקח
 
 
 

כל חומרי האיטום במעטפת קיר המסך חייבים לעבור בדיקת התאמת הדבקה  12.3.6.5 
ADHESION COMPATIBILITY ר החומר לביצוע. על הקבלן להעביר לפני אישו

דו"ח בדיקה שמוכיחה התאמת הדבקה לחומרי האיטום בחלקי האלומיניום ליועץ 
  בנין קרובים ולכל סוגי המשטחים במעטפת. 

 
 
 

על  קהלן הראשיהקבלן מחויב לבדוק את מצב הקיר לפני ביצוע האיטום ולהתריע ל   12.3.6.6 
 יף סביב מערכות האלומיניום.כל מכשול לביצוע איטום תקין ורצ

 
 
 

לאטימה רציפה יותקנו עם חפיפה סבירה מעל התפר ובאופן רציף. כל  EPDMיריעות  12.3.6.7 
 בסיקה פלקסנית עם פס לחיצה מאלומיניום ואיטום איריעה תודבק לקיר ותחוזק מכ

 .בין היריעה לקיר לאורך התפר
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, יתחשב בתזוזות עקב שינויים תרמיים, EPDMתכנון וביצוע האטימה עם יריעות  12.3.6.8 

 מעטפת מבלי לפגום בשלמות קו האיטום. חלקי תזוזה של 
 
 
 

שחשוף לכניסת מים או אויר בצד החיצוני של מערכת  ראש בורגיש לאטום כל   12.3.6.9 
 .סיליקון ניטראליהאלומיניום. האיטום יבוצע ב

 
 
 

 לקבלת פרטיו האלומיניום.  אין לאטום על פתח שאינו מוכן  12.3.6.10 
אין לאטום על משטח שאינו חלק דיו. אינו נקי ממיץ בטון ושאריות בנייה. אין לאטום   

על משטח שלא עבר ניקוי ראשוני על פי הנחיות יצרן חומר האיטום כולל שימוש 
 בסלין ופריימר על פי הנחיות היצרן.  

 
 
 
 ןבין קומות הבנייועשן מניעת מעבר אש  12.3.7 
 
 

יש לוודא חסימה בפני אש ועשן באזור קיר המסך בין הקומות. החסימה תבוצע ע"י   12.3.7.1 
דקות לפחות בין  120דקות לפחות ובמשך  120חומרים בעלי עמידות אש במשך 
 יועץ הבטיחות. התקן הישראלי והמרתף לקומת קרקע עפ"י הנחיות 

 
 

 ./ המפקח והאדריכל האלומיניום יועץ אמצעותבלאישור יועץ הבטיחות  עברהפרט יו 12.3.7.2 
 
 

ס"מ בין הקומות, על הקבלן להוסיף  90בגובה או בנייה קטע בטון מבקומות בהם אין  12.3.7.3 
 את הדרוש לצורך הפרדת אש עפ"י הנחיות כיבוי אש. 

 ע"י גבס כפול או לוח פרומטקס של חברת מי השרון.   
" בעובי Xפלס קומה יקבלו "סינור" מגבס סוג  "יחידות קיר המסך שחולפות עפ"י מ  

מ"מ מורכב מורכב ממסגרות מתכת מפח מגולוון וימולאו בצמר סלעים דחוס  16
 90ק"ג / למ"ק. אורך ה"סינור" חייב להשלים הפרדה של מינ'  150קל מרחבי של שבמ

 ס'מ מפני הריצוף בקומה שמעל הקומה בה יבוצע סינר חסימה לאש. 
 
 

פח מגולוון. בנוסף יש למקם שתי שמיכות תעלה מתבוצע מ למניעת מעבר עשןהפרדה   12.3.7.4 
סמ' מעל למפלס התקרה  90סמ' ובמרווח אנכי של כ  10בידוד רציפות בעובי של כ 

      האקוסטית בכל הקומות למעט קומה אחרונה.
 
 
 
 
 אמצעי העיגון 12.3.8 

 
 יים מאלומיניום או פלדת אלחלד. אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשו 12.3.8.1 

 
 

או פרופילי תעלה למעקות זכוכית  UNISTRARTאביזרי חיבור מפלדה כגון   12.3.8.2 
 יהיו מגולוונים בטבילה חמה. תסטרוקטוראלי
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 גימורים וצבעים   12.3.9

 
 

 :כללי 12.3.9.1 
 

 קן הישראלי.איכות הצביעה תעמוד בדרישות הת .1   
 

לגבי כל הגימורים והצבעים והיועץ  / המפקח יקבל את אישור האדריכלהקבלן  .2   
 הטכני.  במפורטשמתוארים בכתב הכמויות ו אלומיניוםשל מרכיבי ה

 

לאישור סופי ת פרופיל צבוע לכל פריט במערכת יש להגיש ליועץ והאדריכל דוגמ  .3   
 לפני ייצור.

 
 

  :צביעה 12.3.9.2 
  מינימום הבאות;יחולו הדרישות  בצביעת פרטי אלומיניום,   

הצביעה תיעשה בתהליכים מבוקרים הכוללים הכנת פני השטח לצביעה לרבות טיפול 
 (. CONVERSION COATINGהמרה מוקדם )

 30של  תמקסימאליבין כל שלבי הטיפול ישטפו הפרופילים במים נקיים ברמה    
CM/MS  .בטמפרטורה ובמשך זמן באופן יסודי. פעולות הייבוש בתנורים מתאימים

 שלא ייפגעו בפרופיל ובציפוי.
 
 

 גוון האלומיניום ושיטת הצביעה של הפרופילים והתריסים 12.3.9.3 
רפפות וכל מערכות ההצללה יצבעו באבקה משופרת דוגמת , הכל פרופילי האלומיניום  

לבחירת  RALן מיקרון בגוו 60נירלט בעובי מינימאלי של  -של אוניברקול  5סופר דור 
 האדריכל. 

 
 

וצביעת פח חיפוי פלזונל או  ממ' נסתר גלוי ומעוצב 2צביעת מערכות פח אלומיניום  12.3.9.4 
פחי קופסאות צל, פחי חיפוי לקופינג ופחי  קלזיפ של גגות תרמו אקוסטיים מקומרים
לבחירת  RALבגוון   PVDFממ' צבוע ב  2פלשונגים מכל סוג שהוא  יבוצעו מפח 

 .         האדריכל
             

 
 גווני פרזול   12.3.9.5 
 ל הפרזול הגלוי בכל מערכות אלומיניום יהיה בגוון האלומיניום. כ   
   RAL  מיקרון 60בעובי מינימאלי של בגון לבחירת האדריכל . 

 
 
 

 פרזול 12.3.10
 
 

לומיניום או מערכת אכל אביזרי הפרזול יהיו תואמים לקטלוג היצרן של כל מערכת   12.3.10.1 
/  והאדריכל אלומיניוםדגם מכל פריט יובא לאישור יועץ הדלתות פלדה מזוגגות. 

 . המפקח
 
 

אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע כל פעולה נדרשת כגון; פתיחה ונעילה, דחיפה או משיכה   12.3.10.2 
 ק"ג. 4של כנף ו/או דלת בכוח שאינו עולה על 

 
 

 האביזרים יאפשר החלפה, תיקון וטיפול מתוך הבניין. אופן התקנת   12.3.10.3 
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מנגנוני פתיחה של חלונות ודלתות וכל אביזר חשוף לתנאי הסביבה יהיו מפלדת אל חלד  12.3.10.4 
 עמידה לתנאי לחות גבוהים וזיהום אוויר.

 
 

ת אל חלד ברגים, אומים, מסגרות, דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים פלד 12.3.10.5 
, אלומיניום ו/או חומרים בלתי מחלידים אחרים. 4A-316בלתי מגנטית מסדרה 

החומרים חייבים להתאים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא ייווצר תא 
  חשמלי ויהיו בעלי חוזק מכני המתאים לייעודם.

 
 

  ות מנ"מטבלת פרזול ומנגנונים לכנפיים לפתיחה ודלתות כולל מערכ 12.3.10.6 
ראה מפרט פרזול ברשימת הדלתות של ] דרישות פרזול ומערכות מנ"מ לבקרת פתחים

 [.האדריכל
של מערכות מנ"מ ותקשורת של ערכות מנ"מ על פי דרישות מפורטות יש להתאים מ
 יועץ החשמל .   

 
 

 7A – 403ו/או  402אלטרנטיבה לדלת הזזה חשמלית דו כנפית עבור  12.3.10.7 
 כני של דלת טורמקס הזזה חשמלית דו כנפית:מפרט ט   

הדלת תכלול עינית לפתיחה אוטומטית פנים לחצן לפתיחה ידנית לתקלה פנים וחוץ   
 וחיבור למערכת גילוי אש של הבניין לפתיחה אוטומטית בעת לשחרור עשן בחירום.

 
 :מידות  
  2400 X 3800  312ממ' על פי תוכנית מכרז  
 
 מנגנון:  
פיקוד מיקרופרוססור , בורר  heavy duty MILLENNIUM SESAMO צת מאומ לעבודה  

 לבחירת האדריכל.   RALנסיעה, כיסוי מנגנון בגוון , מסילה ועלות מצבים אלקטרוני
 
 כנפיים:   
 MAGNUMדגם  SESAMOתוצרת  כנפיים נעות וזוג אגפים קבועים זוג  
 ממ' מחוסמת שקופה 12זיגוג   
 .בין הכנפייםמנעול צילינדר   
 
 אביזרים נלווים:   
 תא פוטו אלקטרי לבטיחות   
 זוג גלאים לפתיחה  
 סוג מסילות שקועות   
 וג מובילי אוקולון סמויים ז  

  VAC 013 -פעלה מתח ה   
 פיקוח על יד מיקרופרוססור.     
 דיגיטאלי, בורר ומפסק.  -מצבים  3   
 דאר אקטיבי למניעת סגירה על אדם.ר   
 מצבר גיבוי להפסקת חשמל.    
 מנעול אלקטרו מכאני.    
 לבחירת האדריכל.   RALסה מנגנון מאלומיניום צבוע ב מכ   

 
 על הקבלן לתמחר:    
על ידי מוקד בקרה כולל שילוב  חיבור בורר מצבים בעמדה מרוחקת פתיחה מרחוק □   

 במערכת בקרת כניסה.
 רוחק ומקומי גם כן. יכולת נטרול גלאי פתיחה ממוקד מ □   
 יכולת לביצוע ממשק לקורא כרטיס / בקר לצורך פתיחה.   □   
 לחצן חיבור פתיחה חיצונית במקום רדאר חיצוני.   □   
 רכזת אש.  "יופתיחה בחירום ע ות מגע יבשת כיבוי אש בקרת מבנה באמצעשילוב מערכ  □   
 מפתח חיצוני לפתיחת בוקר.   □   
 נוספים בכנפיים     HDמכאניים מנעולים  2  □   



 
 

 עבודות אלומיניום – 12מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 413 

 
 חלק חמישי: בדיקות  12.4

 
 

 בדיקות לפני תחילת ייצור  12.4.1
 

 כל הבדיקות, ההכנות לבדיקות והדגמים יהיו כלולים בהצעת הקבלן.  12.4.1.1 
 

המתוכנן לבנין בכללותו.  הלו"זהמוצרים יבדקו מראש, במועד שלא יגרום לעיכוב  12.4.1.2 
  פריט. ב למסור תוצאות בדיקה של כל הקבלן מתחיי

 
 מראש.כל ההכנות לאמצעי עזר לבדיקות, יבצעו על ידי הקבלן  12.4.1.3 

 
 .בכתבסבירה   להיות נוכח בזמן הבדיקה בהתראה האלומיניום הקבלן יזמין את יועץ  12.4.1.4 

 
 הבדיקות יבוצעו במעבדה עצמאית.    12.4.1.5 

 
 התקן הישראלי. הדרישות  פ"יכל מערכת עולבדוק  לתכנן על הקבלן 12.4.1.6 

 
הטיפוסי הבניין  וחלון המוכיחות כי קירות המסך  בדיקהלהגיש את תוצאות  על הקבלן 12.4.1.7 

 עומדים בדרישות התכנון.כולל תריס הצללה 
 
 

 :תפקוד דרישות  12.4.1.8
 

 . 414כל המוצרים במעטפת הבניין יעמדו בדרישות תקן רוח   . 1 
 

בשעה . Fברמה חדירת אויר ומים יהיו בעלי כושר למנוע לחלוטין במעטפת הבניין  כל המוצרים .  2 
 כנדרש במפרט.ודינמית ובעלי כושר עמידה בהעמסה סטטית  הפתחים נעולים שכל

 

   קמ"שPa 300 (80  .) -( ב EZ ASTM 83חדירת אויר בלחץ סטטי )מניעת   . 3 
 לשעה למ"ר. מ"ק 0.6חדירה מותרת של   

 

 ליטר לשעה למ"ר של שטח הקיר. 250התזת מים בלחץ סטטי:  . 4 
      . Pa 100 - Pa 500 -עליה הדרגתית של לחץ משתנה, בו זמנית, מ   

  .אין להרשות חדירת מים בלתי מבוקרת                           
 

 התקן הישראלי. עפ"י  ובוצעי ותהבדיקכל  12.4.1.9 
 או תקנים אירופאים.  AAMA ,ASTM לפנות לתקנים מקבילים דוגמת "י ישת  בהיעדר   

 
 יש לבדוק מקדם בטיחות בכל בדיקה בנפרד.  12.4.1.10 

 
 
 

 בדיקות ה רשימת 12.4.2
 

  מקטע קיר מסך .1 
, אגף קבוע ואגף שכולל חלון דרי קיפ הבדיקה תיעשה בדגם בגובה קומה אחת של בניין טיפוסי                           

 אטום, ברוחב אגף אחד. 
לחילופין, הקבלן יכול להגיש תוצאות בדיקה למוצר במתכונת של שווה ערך רק במידה ואכן   

 הבדיקה בוצעה על אותו מוצר בדיוק על פי דרישות פרק הדגמים הנדרשים לפני ייצור. 
 עם כל הפרטים ואביזרי הפרזול על פי המפרט.  הבדיקה תעשה   

 
        בדיקה לחלון טיפוסי כולל תריס הצללה חיצוני . 2 

שכולל חלון דרי קיפ, אגף קבוע  טיפוסיחלון בגובה שלם על כל פרטיו הבדיקה תיעשה בדגם                            
 תחתון ותריס הצללה חיצוני. 

 עם כל הפרטים ואביזרי הפרזול על פי המפרט.  הבדיקה תעשה   
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 העבודה.  סיום חלק משמעותי מהיקףלאחר  אתרבדיקות מים בל הקבלן לבצע ע 12.4.3
 . לבצע בדיקות חדירת מים על מקטע קיר המסך עם כנף לפתיחהעל הקבלן  
 על הקבלן לבצע בדיקת מים על חלון טיפוסי.  
צוני של הקבלן נדרש לבצע בדיקת עם צינור באתר לבקרת איכות עצמית. אחרי כן עליו להזמין צוות חי 

 מכון התקנים לביצוע בדיקות התזה על פי דרישות התקן. 
 

 תבוצע בדיקת התזה נפרדת:  
 לחלון טיפוסי.   -                
 למקטע קומתי של קיר מסך   - 
 .  7למקטע של מפגש חלון מוגן וקיר מסך ומפגש של חלון מוגן עם חלון רצף לא מוגן בקומה   - 
  

בהתאם , ו על ידי מעבדה עצמאית או מכון התקנים על חשבונו של הקבלןבדיקות ההתזה יבוצע 
 AAMA 501.לדרישות התקן הישראלי ותקן

  
 .האלומיניוםשיקבע ע"י היועץ  אתר במיקוםתערכנה בההתזה בדיקות  

 

 האלומיניום. ומנהל האתר מטעם קבלןאלומיניום בבדיקות יהיו נוכחים יועץ ה 
 
 

 .    צבע האלומיניוםעובי שכבת את תוצאות בדיקה ל להגיש על הקבלן  12.4.4
 דוגמת הפרופיל לבדיקה תסומן ותועבר מהאתר למכון התקנים.  
 ממ'.  2על הקבלן להגיש תוצאות בדיקה לפרופיל אלומיניום ולפח  

 
 

מעבר  השתמשהוא מציע לבהם  להגיש תוצאות בדיקות התאמת הדבקה של חומרי האיטום על הקבלן 12.4.5
 כנגד משטחי האטימה הקיימים בבניין. רשום המפרט הטכניל
   

 
 בידוד רעש   12.4.6

 
 .מצורף למסמכי החוזהקה ההאקוסטידו"ח דרישות  על פי רעשים יבוצע הפחתתהתכנון הפרטני ל 12.4.6.1

 
  .להקבלן יהיה אחראי לבצע בדיקות בעזרת יועץ אקוסטיקה לקביעת ערך הפחתת הרעש כאמור לעי 12.4.6.2

 
הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקה ובבדיקה  איישבמידה ותוצאות הבדיקה לא יעמדו בדרישות,  12.4.6.3

דרשו לדעת יועץ האקוסטיקה וכן בכל ההוצאות הדרושות על מנת לשפר את בידוד יחוזרות, שי
 .קההאקוסטידו"ח ב הרעש כנדרשהפחתת היחידות לרמת 
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 חלק שישי: ייצור      12.5
 
 

 ייצור 12.5.1
 

למען הסר ספק מודגש כי אין להתחיל בייצור וביצוע היחידות וכל חלק מהן לפני קבלת  12.5.1.1 
 ./ המפקח אדריכלהו יועץ האלומיניוםאישור 

 
יש להגיש לאישור את שמם של כל ספקי החומרים )כולל הפרזולים(. על כל הפרזולים  12.5.1.2 

 ./ המפקח והאדריכל האלומיניום "י יועץהנראים לעין להיות מאושרים ע
 

יש לבדוק את המידות והגבהים בשטח על מנת להבטיח את התאמתם המלאה  12.5.1.3 
  .לתוכניות המאושרות. יש להתאים את מידות הייצור למדידות

 
אם גילה סטיות מהמידות שמצוינות ולאדריכל  יועץ האלומיניוםהקבלן חייב לדווח  12.5.1.4 

 המכרז. הקבלן יקבל הנחיות להמשך עבודה בהתאם.במסמכי 
 
 
 

 
 
 

 אלומיניום  12.5.2
 

 הפרופילים המשוכים יהיו כמפורט בשרטוטים הנלווים להצעת הקבלן. 12.5.2.1 
 

עובי דופן הפרופילים ותכונותיהם הפיזיות )מומנט האינרציה ומודולוס החתך( יהיו  12.5.2.2 
 קיר המסך על מנת לעמוד בדרישות התכנון.כנדרש על פי הנחיות מתכנן מערכת 

 
 על כל חלקי קיר המסך להיות בעלי הפרדה תרמית רצופה. 12.5.2.3 

 
יש להתאים את כל החיבורים, הפינות והתפרים. בנוסף, יש להתאים את כל הרכיבים  12.5.2.4 

כל בדייקנות כדי ליצור המשכיות מושלמת של הקווים והעיצוב. עם זאת יש להבטיח כי 
כל הקבלן יביא לאישור היועץ את מיקום האוויר. החיבורים עמידים בתנאי מזג 

  .החיבורים והמפגשים
 

יש לדאוג לכך שכל הברגים והאומים יוסתרו. תפסים גלויים לא יאושרו. אין להשתמש  12.5.2.5 
 בניטים לחיבור חלקי מערכות אלומיניום במעטפת.

 
בגודל ובכמות מספקת על מנת לאפשר התאמת לחצים מחד יש ליצור חורים בצורה,  12.5.2.6 

 וניקוז מים במערכת מאידך. חורי גישה חשופים לברגים ומחברים יאטמו.
 

בקטלוג יש לייצר חלקי הפינה, מילוי, מתאמים, כיסויים וסגירות לפרופילים כמפורט  12.5.2.7 
יים. יש לספק יש להרכיב את הפינות בצורה ישרה ולהשתמש במחברים חבו היצרן.

 במפגשים. ,0משטחי חיבור אחוריים בכל תפר 
 
 

 חיבורי פינות  12.5.3
 

ניים בכבישה והדבקה עם מחברי זווית אחיבור הפינות בכנפיים ייעשה באמצעים מכ 12.5.3.1 
 בחלל פרופיל מסגרת הכנף. 

 
ום כל עוד לא חיבור פינות של אגפים ומשקופיהם יעשה בעזרת מחברי פינה מאלומיני 12.5.3.2 

 מעלות )פרט לסרגלי הזיגוג(. 45נקבע אחרת ובחיתוך 
 

בכל מקרה תהיה הפינה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך מישור ההשקה שלה  12.5.3.3 
ושיטת החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק יישמרו באורח קבע ולא ייפגעו בשל 

 התרופפות הברגים ושימוש בכנף לפתיחה.
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כל חיבורי הפינה יבוצעו בהדבקה עם דבק מסוג אפוקסי פוליאוריטני. החיבור ייעשה  12.5.3.4 

 באופן שלא יישארו עקבות דבק חשופים.
 

חומרי האיטום למטרה זו יעמדו בבדיקות הדבקה לאלומיניום לפי דרישות התקן  12.5.3.5 
 הישראלי והתקנים המתאימים למערכת הנבחרת.

 
של המשקופים יש להוסיף סיליקון, טיאוקול או חומר אנארובי  בפינות התחתונות 12.5.3.6 

 בנוסף לחומר האיטום.
 

מחברי הפינה בדלתות יהיו מאלומיניום בלבד. המחברים יהיו בעלי זרוע נסתרת. כל  12.5.3.7 
 העוגנים יהיו מאלומיניום, פלדה מגולוונת או פלב"מ.

 
פרופילים לאחר החיתוך, שיהיה ישר, אחיד דגש מיוחד יש לשים על קו החבור בין ה 12.5.3.8 

 ללא שבבים ויראה כיחידה מושלמת אחת.
 
 
 
 פרזול חיבורי אביזרי 12.5.4 
 

יהיו ניתנים לפתיחה מבפנים הבניין ויאפשרו החלפת האביזר, פרזול כל חיבורי אביזרי  12.5.4.1 
 או ויסותו בכל מקרה של תקלה.

 
כגון צירים, מחברי פינות, מנגנונים קפיציים  בולמים אביזרים הנתונים לעומסים  12.5.4.2 

לדלתות וכד', לא ירותקו למסגרות בברגים המתברגים בניצב לדופן הפרופיל, ללא 
לוחית גיבוי מאחורי אותה הדופן, הלוחיות יחוברו בהדבקה. עובי לוחיות הגיבוי 

 מ"מ לפחות. 5יהיו  -בדלתות 
 

אלומיניום נעים ע"י הפרדה באמצעות שומרי מרווח  יש למנוע חיכוך של משטחי 12.5.4.3 
 גמישים. 

 
 
 

   זיגוג בסיליקון סטראקטוראלי 12.6.4
 

( יבוצע בטמפרטורה ובתנאי לחות וניקיון מבוקרים  G..S)  יהסטרוקטורלכל הזיגוג  12.6.4.1 
במפעל עפ"י הנחיות יצרן הסיליקון. יש לעבוד בדייקנות, בהתאם להנחיות היצרן בכל 

 .כולל חישוב הנדסי של רוחב התפר יהסטרוקטורלהקשור לסיליקון 
 

יש לנקות את המשטחים מאבק, לכלוך, לחות, שמן וכל חומר זר אחר העלול להפריע  12.6.4.2 
 ( במפעל. G..Sלהדבקת הזיגוג ) 

 

 (, בהתאם להנחיות יצרן. G..Sיש לבצע בדיקות תקופתיות של הסיליקון ) 12.6.4.3 
 

לחומרים (  G..S)  יהסטרוקטורליש לקבל אישור היצרן להתאמת הדבקה של הסיליקון  12.6.4.4 
 , למשטחים וסוגי הגימור השונים.השכנים

 
 
 הייצור בשלב בדיקות במפעל  12.7.5 
 

 ולאדריכל האלומיניום הקבלן יודיע לאדריכל מראש על תחילת הייצור במפעל, הקבלן יאפשר ליועץ 
 רופילים, בכל עת, לבדוק את הפ

 אלומיניוםהאביזרים, האטמים, אביזרי החיבור ושאר החלקים, את דרך עיבודם וטיב ביצועם. יועץ ה 
יוכלו לדרוש שהמוצר ייבדק במפעל לפני העברתו לאתר, אם יימצא המוצר בלתי  / המפקחהאדריכל ו

ללא  שבון הקבלןמתאים לדרישות, ישונה תהליך הייצור עד לכדי קבלת המוצר כנדרש וכל זאת על ח
 דרישה לתוספת תשלום. 

 
 
 של הקבלן בשלב הייצור וההרכבה בקרת האיכות 12.5.6 
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בכל דרישות התקן מערכות האלומיניום, יעמדו יצור והרכבה של לבקרת איכות  תהליכיםכל ה 
 ודרישות המפרט המיוחד. של קטלוג היצרןלעמידתם בדרישות בנוסף  הישראלי

 
 

 כבהחלק שביעי: הר 12.6
 
 

 תאום הרכבה 12.6.1
 
 

מבחינת התאמתם להכנות  לפני תחילת ההרכבהעל הקבלן לתאם את המידות והפרטים  .1
ולתכנון המבנה, כמו: התאמת מידות, התאמה לאופן הביצוע, כיווני פתיחה, מיקום הלבשות 

 ואיטומים.
 

ועדי ההרכבה, לייצור העבודות ושלבי ההרכבה במבנה ומשלו על הקבלן לתאם את לוח הזמנים  .2
 .נדרשים על פי הלו"ז של מזמין העבודהבמועדים ה בדרך שתבטיח שילוב העבודות ואספקתם

 
 על הקבלן לתאם את סדר עבודות ההרכבה הסופיות עם מנהל הפרויקט. .  3

 
 
 

. מודגש ותוכניות הביצוע המאושרות של היצרן בקטלוג המוצרההרכבה תבוצע לפי הוראות ההרכבה  12.6.2
צוע ינושא ההרכבה הוא מעיקרי המפרט והחוזה. הרכבה בלתי מדויקת פוגמת ופוגעת באיכות הבכי 

 של עבודות האלומיניום.
 
 

לפני תחילת ההתקנה יש לבדוק את עבודתם של בעלי מקצוע אחרים הקשורים לקיר המסך. במקרים  12.6.3
או ביצוע קיר המסך, יש להודיע של אי התאמה ואי דיוקים העלולים להשפיע בצורה שלילית על תכנון 

 .למנהל האתר, למנהל התכנון וליועץ האלומיניוםמיידית 
 
 

מטעם הקבלן. על  ניסיון רב מנהל פרויקט ממונה בעלההתקנה תבוצע בפיקוח רצוף של הקבלן ע"י   12.6.4
  . הנדרשותת ועובדים טכניים מקצועיים בעלי ניסיון מוצלח בהתקנת המערכ הקבלן להעסיק צוות

 
 

ההתקנה תבוצע בצורה ישרה וזקופה ובתאום מלא לציר הבניין ולנקודות הגובה.  הקבלן יכלול במחיר  12.6.5
 את כל העלויות המדידה לטובת הרכבת קיר המסך וחלקיו. 

 
 

על אביזרי העיגון להיות בעלי אפשרות כוונון בכל הכוונים על מנת לאפשר יישור נכון ומדויק. לאחר  12.6.6
שור, יש לחזק בצורה קבועה את אביזרי העיגון על מנת למנוע תנועה מעבר למתוכנן לטובת היי

 התרחבות והתכווצות. 
 
 

הקבלן אחראי על התאמת מידות הייצור של כל יחידה למידות הבניין, כפי שיימדד על ידו באתר.     12.6.7
 המדידה תתבצע במכשור מתקדם.

                 
 

גרם לבעלי המקצוע ו/או עבודות אחרות במהלך הרכבת יל את העלויות הנובעות מכל נזק שולכיהמחיר  12.6.8
 , כתוצאה מעבודה של הקבלן או אנשיו.הפריטים

 
 

 אויר בין קיר המסך וחלקי המבנה הסמוכים לו.מעבר לספק אטמים למים ו על הקבלן 12.6.9
 
 

והנחיות יועץ האלומיניום ויועץ  יות יצרן החומריםלהתקין את חומרי האטימה  עפ"י הנח על הקבלן 12.6.10
 האיטום. 

 
 

להתקין את חומר הבידוד בעובי והכמות המפורטים בשרטוטים ולחתוך אותו כנדרש  על הקבלן 12.6.11
 להתאמה מדויקת. 
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 בויטרינהלפתיחה  דלתות 12.6.12
 . ותנעול כנפייםהאשר ר כבתנאי מזג אוישל הדלתות והכנפיים לפתיחה להבטיח עמידה  על הקבלן 

 
 

 זיגוג 12.6.13
 

לבצע ביקורת של קצוות הזכוכית ולוודא כי כולם נקיים וחתוכים כראוי. אין  על הקבלן  12.6.13.1 
 להתקין זכוכית עם קצוות פגומים.

 
להתאים במדויק את גודל הזכוכית לפתחים, עם מרווחים נכונים לפי  על הקבלן 12.6.13.2 

 ג הנהוגות בתעשייה ועפ"י התקן. הדרישות לזיגו
 

להשתמש בשומרי מרווח, בלוקים להתאמה והפרדה בגודל המומלץ ע"י יצרן  על הקבלן 12.6.13.3 
הזכוכית על מנת לתמוך ולהחזיק את הזכוכית במקומה. יש להשתמש בשני בלוקים 

 לתמיכה בלבד תחת כל זכוכית בנקודות הרבע.
 

גומיות הזיגוג באורך רציף בפינות כך שלא ימתחו. יש לאטום,  להתקין את על הקבלן 12.6.13.4 
שימוש בגומיות פינה נדרש בכל חלונות החיבורים בפינות כדי למנוע חדירת מים ואויר. 

  הדרי קיפ. 
 

להבטיח עמידה בתנאי מזג אויר ומניעת רעידה, סדק או שבירה של הזכוכית  על הקבלן  12.6.13.5 
 . באמצעות גומיות הזיגוג

 
לוודא כי הזכוכית מותקנת נכון, כשהקצוות והמשטחים מתאימים  על הקבלן על הקבלן 12.6.13.6 

 באופן אחיד וחופשיים מפיתולים או הפרעות שעשויות לגרום למאמצים בזכוכית.
 

  יועץ האלומיניום.תיקון והחלפת זכוכית באישור  למעטלא יבוצע זיגוג בסיליקון באתר  12.6.13.7 
 
 
 
 

 איטום הזיגוג 12.6.14
 

איטום הזיגוג ייעשה בעזרת חומרים המבטיחים איטום מושלם, קיים ממושך בשינויי  12.6.14.1 
וגמישות סבירה ההולמת את התנועות היחסיות  UVטמפרטורה וקרינת  השמש 

 הצפויות בין הזכוכית לבין חלקי האלומיניום. 
 

בירה ו/או היסדקות לוחות הזכוכית עקב רמת הגמישות חייבת להבטיח מניעת ש 12.6.14.2 
 שינויים תרמיים וקרינת שמש ישירה.

 
חומרי האיטום לא יזהמו חלקי בניין סמוכים ואת המסגרות, בגין הפרשת שמן או  12.6.14.3 

 חומרים גורמי קורוזיה.
 

מן במידה וחומרים אלו יונחו חשופים לתנאי הסביבה הם יהיו החומרים יבשים, או  12.6.14.4 
 הסוגים המעלים קרום ושאינם קולטים זיהום ואבק.

 
 
 כללי –איטום  12.6.15 

 
על הקבלן לדאוג לתכנון והתקנה בפועל של כל האיטומים הדרושים בהתאם לעומסי  12.6.15.1 

 הרוח המתוכננים בבניין והמפגשים עם שאר חלקי הבניין.
 

פיד אלסטומרי ו/או שווה ערך. לא יתקבלו כל האיטומים יהיו מסיליקון ו/או פוליסול 12.6.15.2 
 .P.V.Cאיטומים מחומרים אקריליים או 

 
 בהיקף הפתחים. מריחות סיליקון לא יאושרו. רציף איטום  בצעיש ל 12.6.15.2 

 
, אלומיניוםכל חומרי האיטום יעמדו בדרישות התקנים ויאושרו מראש ע"י יועץ ה 12.6.15.4 

 תר.בנוסף לבדיקת הדבקה שתבוצע בא
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אין באישור היועץ לחומרים משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לאטימות מוחלטת בכל  12.6.15.5 

 מערכות האלומיניום.
 
 
 איטום חיבורי קבע במסגרות 12.6.16 

ניים, כגון; החיבור אהחומרים לאיטום בין חלקי מסגרת המחוברים חיבורי קבע באמצעים מכ                  
 המפרט. וף לסף או קורה לזקיף יהיו עפ"י הנחיות ני בין המשקאהמכ

  
 
 האיטום בין חלקי מסגרות ניידים 12.6.17 

יש להתקין אטמים גמישים לאיטום המרווחים בקווי ההשקה ונקודות ההשקה שבין חלקים ניידים                   
ים בפני השפעות מזג של מסגרות. האטמים יהיו עשויים חומרים שאינם פוגעים באלומיניום והעמיד

 אויר ושינויי טמפרטורה.
  
 
 האיטום בין קיר המסך לחלקי בניין 12.6.18 
הקבלן יבטיח את אטימות קיר המסך בפני חדירת מים ואויר. האיטום יהיה רצוף וייעשה באורח     

ם, אינו מקצועי. חומרי האיטום יהיו מן הסוג שנדבק לבטון חשוף ולאלומיניום, אינו פוגע באלומיניו
 אוגר רטיבות ואינו מפריש שמנים או חומרים מזהמים על קירות הבניין וחיפוי האבן.

 . EPDMכדוגמת סיקה פלקס ו/או יריעות  
 
 
 לחלקי בניין ALL GLASSהאיטום בין קיר  912.6.1

וייעשה באורח הקבלן יבטיח את אטימות קיר המסך בפני חדירת מים ואויר. האיטום יהיה רצוף                   
, אינו אוגר רטיבות ואינו מפריש ולזכוכיותלבטון חשוף  מקצועי. חומרי האיטום יהיו מן הסוג שנדבק

אינו תופס אבק ונשאר שקוף לאורך זמן  שמנים או חומרים מזהמים על קירות הבניין וחיפוי האבן.
 כדוגמת סיליקון קריסטאלי. 

 
 
 ריםמגע בין אלומיניום וחומרים אח 12.6.20 
 

לא ייווצר מגע ישיר בין אלומיניום לבין חלקי פלדה ומתכות אחרות בבניין פרט  12.6.20.1 
לפלדלת אלחלד. כל שטח מגע במקרה כזה יבודד על ידי חציצה בחומר פלסטי, שאינו 

 ספוגי או שיטה אחרת שתאושר מראש על ידי יועץ המעטפת.
 

במקומות בהם יותר השימוש בפלדה, יהיו  עוגני פלדה ומהדקים שאינם חשופים, 12.6.20.2 
 מגולוונים, או צבועים באבץ קר.

 
, בטומניחלקי אלומיניום המושקעים בתוך בטון, מלט וכדומה יהיו מרוחים בצבע  12.6.20.3 

 לשמירה על עמידות המתכת בפני קורוזיה.
 
 

 הגנה על העבודות 12.6.21
ר הסיום ועד מסירתן הסופית לחברה. חומרי ההגנה על הקבלן להגן על העבודות בשלבי ההרכבה, לאח 

 יבחרו בהתאם למיקום המערכת וסוגה.
 
 
 חיבורים למבנה  12.6.22 

אין להשתמש ביריות לצורך חיבורים למבנה, החיבורים יבוצעו באמצעות עוגני פלדה או ברגים מסוג  
יום ובאותו גימור. לא מתאים לכל מצב. כל הברגים יהיו שקועים עם ראש שטוח במישור האלומינ

 אלומיניום.פריטי הרו מסמורים )ניטים( בכל אושי
 
 

 פיגומים  12.6.23
הכנפיים בבניין יתוכננו, כך שניתן יהיה להרכיבם מתוך המבנה ללא שימוש בפיגומים חיצוניים.  

אלה פיגומים פנימיים או פיגומי גישה אחרים, הדרושים לקבלן, יסופקו ויורכבו על ידו. פיגומים 
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יותקנו, כך שלא יפריעו לביצוע עבודות על ידי קבלנים וגורמים אחרים. הפיגומים יפורקו בתום 
 העבודה.
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 ניות באספקה ובניהאהגנה כנגד פגיעות מכ 12.6.24

 
אספקת המוצרים לאתר תבוצע במועדים שייקבעו בתאום מוקדם עם מתאם הפרויקט  12.6.24.1 

ט ואפשרויות האחסון באתר. הקבלן יתאם אכסון בהתחשב בהתקדמות ביצוע הפרויק
 של חומרים בשטח הפרויקט על חשבונו ואחריותו.

 
כל מוצר, או חומר שיימצא פגום, או לקוי יוחלף או יותקן ע"י הקבלן בדרך שלא תגלה  12.6.24.2 

 את ביצוע ההחלפה או התיקון ולא תשנה את חזות המוצר.
 

בילם בשלמות מפאת גודלם, יסופקו לאתר בחלקים, אולם פריטים, שלא ניתן להו 12.6.24.3 
 הקבלן מתחייב מראש להכין מתקנים מתאימים להרכבת הפריטים. 

  
כל מוצרי האלומיניום יובלו אל האתר מוגנים ועטופים בעטיפה פלסטית ואמצעים  12.6.24.4 

 מתאימים לשיטת ההובלה, של הקבלן.
 

הקבלן ינקה את כל מערכת אלומיניום וחלקיה במטלית לפני המסירה של המעטפת,  12.6.24.5 
 ה ובמים פושרים ודטרגנטים עדינים למניעת פגיעה באיטום.ינקי

 
הקבלן לא ישתמש, לצרכיי הניקוי, בחומרים כימיים שתוקפים אלומיניום כגון:  12.6.24.6 

 ניים השוחקים את פני השטח, כגון צמר פלדה,אחומרים אלקליים ולא באמצעים מכ
או כלי פלדה, בשעת המסירה יהיו כל החלקים שלמים ונקיים ולא יהיו בהם סימני 

נית כגון; קמטים, שריטות ושברים ולא כימית כגון; איכול, חספוס אפגיעה כלשהי, מכ
ימה. כמו כן, יוסרו מקיר המסך ת(, או כ PITTINGשנגרם ע"י מלט או סיד, גימום ) 

 שרידי חומר מגן באמצעים מתאימים.
 

בשלמות קיר עילות של קבלן אחר שעשויה לפגום יש להתריע לקבלן הראשי על כל פ 12.6.24.7 
 המסך, מרכיביו ותפרי האיטום.

 
הזכוכית,  יש להתריע במיוחד אם נעשות עבודות ריתוך, הלחמה או חיתוך בקרבת 12.6.24.8 

 האלומיניום ומפגשי איטום ללא הגנה מספקת.
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 האחזק –חלק שמיני  12.7
 
 

 מוצרים והוראות לאחזקה וחלקי חילוף 12.7.1
 

 תיק מסירת מתקן:  
 

כל מערכות האלומיניום בעת סיום ביצוע העבודות ימסור הקבלן לחברה לצרכיי אחזקה שוטפת של              
 את החומר הבא: והזכוכית כולל מערכות מוגנות

 
 ם. עותקי 3תוכניות הביצוע המאושרות של כל הפריטים ב  .1 

 

 עותקים. 3 -( ב AS MADEתוכניות כל העבודות כפי שבוצעו )  .2 
 

 על הקבלן לצרף גם כל החומר צרוב על מדיה מגנטית.  .3 
 

כגון חלקי פרזול, כנפיים ומערכות  מוצריםויחידות זיגוג הוראות אחזקה מונעת ושיטת החלפת  .4 
 .הצללה

 

ד, חלון ממוגן ירי, וחומרי איטום מנועים ואלמנטי קטלוג יצרן של כל פרט פרזול, זיגוג מיוח .5 
 .    הצללה מרוכזים בתיק מסודר

 
 

 התאמות 12.7.2
 

כל עם סיום העבודה ולפני מסירתה ללקוח או בכל זמן נדרש, תיבדק ההתקנה של  12.7.2.1 
 . כל פגם או חומר שניזוק יתוקן או יוחלף.פריט

 
כל  .הפרויקט ולאדריכל נהליש להודיע ליועץ למ בכל מקרה של כשל בעת הבדיקות 12.7.2.2 

 יועץ לאחר בחינת המצב באתר.התיקון יעשה באישור 
 
 

 ראשוני ניקוי 12.7.3
 

  מערכות האלומיניום יהיו נקיים.בסיום העבודה יש להבטיח כי כל חלקי  12.7.3.1 
 

צרן, ללא פגיעה יש לסלק עודפי חומרי אטימה באמצעות ממיסים  המאושרים ע"י הי 12.7.3.2 
 בגימור והצבע של חלקי קיר המסך.

 
 עם השלמת העבודה יש לסלק השאריות, הציוד והחומרים העודפים מהאתר. 12.7.3.3 

 
 יש לנקות ולתקן את המשטחים המלוכלכים והפגומים הקשורים בעבודה. 12.7.3.4 

 
 יפוי המתכת והזכוכית.על מנת למנוע פגיעה בצחומרי צמנטים  תיש לסלק כתמי התז 12.7.3.5  

 
הקבלן ישכור על חשבונו קבלן מקצועי מומחה בניקוי מערכות אלומיניום בסיום   12.7.3.6 

בניקוי מערכות שוות ערך  שנים 5העבודה באתר. על קבלן הניקוי להיות בעל ניסיון של 
 באתרי בנייה מחומרים קשים, חומרים צמנטים וחומרי אטימה ודבקים. 

 
 עלויות הניקוי הראשוני בלבד יהיו על חשבון קבלן האלומיניום.  כל 12.7.3.7 

כל פריט שיינזק יוחלף על ידו מיד לאחר פסילת הפריט בשלב המסירה הסופי, לפני   
 מסירת המתקן למזמין העבודה. 

 
 

 תחזוקתי שוטף ניקוי 12.7.4
 

 . תתבצע מבחוץ מרבית המערכות בבנייןתחזוקה וניקוי  12.7.4.1 
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תחזוקה וניקוי חלקי המעטפת יתבצעו בהתאם להוראות היצרן והנחיות החברה   12.7.4.2 
 המרכיבה.

 
 
 
 מיוחדים ותכולת המחיריםאופני מדידה  -חלק תשיעי   12.8 
 
 
 

 כללי 12.8.1
 

מחירי היחידה כוללים גם את ביצוע כל העבודות והמלאכות המפורטות מטה לקבלת פריט  .1 
   ות אלה כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תשולמנה בנפרד.מושלם. מודגש כי עבוד

 
מחירי היחידה לעבודות כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות מפורטות בחוזה ונספחיו  .2 

 לרבות במפרטים ובתקנים, כל עוד לא נאמר אחרת במפורש.
 

צאות לקיום הדרישות המפורטות מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים גם את ההו .  3 
סעיף, פרט להוצאות לקיום דרישות שנקבע כי ימדדו  חוזה ובתוכניות ביחס לאותו במפרט ב
 בנפרד.

 
 
 

 תכולת המחירים   12.8.2
 

מחיר כל פריט כולל תכנון מפורט ואישורים, אספקה, הרכבה וצביעה של הקונסטרוקציה להקשחת  
ם העיוורים, הפרופילים הנראים לעין והסמויים, האילגון, הגוון, ותמיכת הפריטים במקומם, המשקופי

הליטוש, הצביעה, האטמים, הבידוד, הפרזול, המסילות, המעצורים, המנעולים, הצילינדרים, 
המנגנונים החשמליים וההידראוליים, מנעולי הבהלה, הצירים וכיו"ב לפי המפורט בתכנית האדריכל, 

קן הישראלי, דרישות הבטיחות של מכבי אש ו/או יועץ הבטיחות, לפי דרישות היועץ, דרישות הת
 ודרישות יועצי המבנה על פי מקצועותיהם.

 
 
 

. כמו כן כולל על פי הנדרש במפרט לקבלת אישור סופי לביצוע ותכולל המחיר ביצוע דוגמאכמו כן  12.8.3
דלתות/כנפיים ממתכת מעצורים לכל ההספקת  .המנעולים והצילינדריםלכל  הספקת מפתחותהמחיר 

כולל המחיר הובלה, אחסנה באתר ו/או במקום אחר  המחירבלתי מחלידה ברצפה ובכנפי הדלתות. 
שאושר על ידי המתאם, וכל אמצעי העזר והחומרים להרכבה, הגנה על הפריטים המורכבים ושאינם 

/  אלומיניום האדריכלהמורכבים, האלומיניום והזכוכית על לשלב קבלת העבודה והבניין על ידי יועץ 
 ונציג המזמין.  המפקח

 
 
 
 תכנון מפורט 12.8.4 

 
בעד תכנון המפורט שמוטל על הקבלן בתוקף תנאי מפרט זה לא ישולם בנפרד, ורואים  12.8.4.1 

 את תמורתו ככלולה במחירי היחידה.
 

טים נוספים על הבניין, פרי נהשתורכב /אותלא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור הדוגמא 12.8.4.2 
או עפ"י  שיסופקו על ידו ובעבור דגמים חלקיים ודגמים שיכין לצרכיו או ביוזמתו שלו

  הנחיית נציג המזמין. 
 

הכנת הדוגמא תכלול את כל עלויות איסוף ואספקת המידע, התכנון והבדיקות  12.8.4.3 
 והניסיונות עד לאישור סופי.
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 זיגוג  12.8.5
יר היחידה. במקרה והחברה תבחר שמשות מזכוכית שונה מהזכוכית המתוארת מחיר הזיגוג כלול במח 

בכתב הכמויות יקבע מחיר היחידה לשמשות לפי מחירון הספק ללא כל תוספת. מחיר היחידה 
לשמשות כולל את אספקתם במידות הדרושות, הובלתם עד האתר, כל שאר ההוצאות, לרבות הרווח, 

 ומיניום בו מורכבות השמשות.כלולות במחיר היחידה למוצר האל
 
 
 

 ציפויים, ספים והלבשות 12.8.6
מחירי היחידות לא יושפעו מסוג החומר שיבחר לציפוי פנים או חוץ המבנה הסמוך ליחידות. מחירי  

היחידות כוללים את הספים מאלומיניום והלבשות פנימיות וחיצוניות בכל גודל וצורה שיאושרו 
 בתוכניות הביצוע.

 
 
 

 מסגרות פלדה 12.8.7
, אינן והתקנתה עבודות מסגרות פלדה, המשולבות בעבודות האלומיניום, כמו קונס' לחיזוק היחידה 

 , ללא תוספת מחיר. כלולות במחירי היחידהיהוה נמדדות בנפרד והן 
 
 
 

 עבודות איטום 12.8.8
 מדדות בנפרד וכלולות במחיר היחידה.כל עבודות האיטום מסביב לכל מערכת ובמערכת עצמה אינם נ                  

 
 כללי

 כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחיר את כל המפורט במפרט המיוחד.
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 אחריות –חלק עשירי   12.9

 
 

 :כללי 12.9.1
 
 

הקבלן אחראי לאיכות המוצרים שייצר ויביא לאתר. הקבלן אחראי לאיכות ההרכבה  12.9.1.1 
 ינה המקובלים בתעשייה. וההתאמה לדרישות התוכן והתק

 
עם קבלת הודעה על פגמים, בתקופת האחריות, יש לתקן או להחליף הפריטים הפגומים  12.9.1.2 

 בהתאם לנוחיות השותפות, ללא חיובים נוספים.
 

יש למסור למזמין אחריות כתובה, בהתאם למסמכי החוזה, כי החומרים המותקנים  12.9.1.3 
  שנרשמה בחוזה.קופה בפרויקט חופשיים מפגמים לת

 
אחריותו המלאה של הקבלן תהיה למשך התקופות להלן, וזאת ללא כל התחייבות מצד   12.9.1.4 

המזמין לתחזק את המוצר. כל תחזוקה הנדרשת לצורך עמידה בכתב האחריות תחול 
 על הקבלן לכל התקופה.

 
 

 תקופת האחריות לחומרים במעטפת  12.9.2
 

שנים ולכך שהגימור לא ידהה,  10מור האלומיניום תינתן לתקופה של האחריות לגי 12.9.2.1 
 יקבל גוון בלתי אחיד, ייסדק, יתקלף וישחק בכל צורה אחרת.

 
שנים, כולל בלאי של הציפוי המתכתי והציפוי  10האחריות לזכוכית תינתן לתקופה של  12.9.2.2 

 .להגיש תעודת אחריות החתומה בידי היצרן על הקבלןמי. אהקר
 

שנים. בנוסף, יש לתת אחריות  10האחריות לעבודה ולמניעת פגמים תינתן לתקופה של  12.9.2.3 
ללא עיוותים וסטיות בהתאם  תסטרוקטורלילמניעת דליפות אויר ומים, יציבות 

 לעומסים המתוכננים.
 

לה שנים מיום הקב 10הקבלן אחראי לטיב היחידות וכל מרכיביהן וחיבוריהן למשך  12.9.2.4 
 המזמין. הסופי של כל העבודות ע"י 

 
 

     אחריות לטיב היחידות 12.9.3
 

 הקבלן ימציא לחברה מכתב התחייבות המאשר את אחריותו לביצוע העבודה.  12.9.3.1 
 

במשך שנות האחריות, הקבלן ייתן שירות אחזקה ליחידות, כולל החלפת חלקים  12.9.3.2 
 ללא תוספת תשלום.ובמקרה הצורך יחליף יחידות שלמות 

 



 
 

 עבודות אלומיניום – 12מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 426 

 

  פריט:
 חלון טיפוסי A7 - 411אל 

 ציר צד לפתיחה כלפי פנים מובנה בפתח בתשתית בטון                                                                              4750חלון טיפוסי תלת אגפי מורכב דוגמת קליל 
 

 זיגוג:
 PPGשל  Optiblueעל זכוכית  Z50או  Z75דוגמת  LOW E ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  בידודית + רבודהזכוכית 

 לבחירת האדריכל והיועץ.
 

 גוון:
RAL  מיקרון מינ' 60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור. 

 
 פרזול חלון ציר צד:

צירי ספר תלת כנפיים ומקביל פתיחה תחתון ועליון מסונכרנים  3וכולל ידית מנוף לוגית עם צילנדר עבור מפתח מסטר  
 לאותו מרחק.    

 

 פריט:
 חלון טיפוסי קומת קרקע   401B -A7אל   

                                  ציר צד לפתיחה כלפי פנים מובנה בפתח בתשתית בטון                                              4750חלון טיפוסי תלת אגפי מורכב דוגמת קליל 
 

 זיגוג:
 PPGשל  Optiblueעל זכוכית  Z50או  Z75דוגמת   LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  בידודית + רבודהזכוכית 

 לבחירת האדריכל והיועץ.
 

 גוון:
RAL  מינ' מיקרון 60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור. 

 
 פרזול חלון ציר צד:

צירי ספר תלת כנפיים ומקביל פתיחה תחתון ועליון מסונכרנים  3כולל ידית מנוף לוגית עם צילנדר עבור מפתח מסטר  ו
 לאותו מרחק.    

 

 פריט:
 גג –קיר מסך כניסת חנייה מערבית קומת קרקע    A7- 402אל   

עם דלת דו כנפית הזזה חשמלית של טורמקס  SG 50אקסטל מטריקס  קומות דוגמת 5קיר מסך תלת אגפי רציף בגובה 
 .יבוא של דורטק לבחירת האדריכל

 
 זיגוג:

 PPGשל  Optiblueעל זכוכית  Z50או  Z75דוגמת   LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  בידודית + רבודהזכוכית 
   לבחירת האדריכל והיועץ.

  כנפי הדלת:
 LOW E'' מחוסמת ממ 6/12/5/0.76/5זכוכית 

  אגף אטום:
  שיקול האדריכל.ל RALממ' בגוון  4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 

LOW E   חיצונית דוגמתZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG לבחירת האדריכל והיועץ. 
 

 גוון:
RAL מיקרון מינ' 60של אוניברקול בעובי  15ית דוגמת סופר דור לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטט. 

 פרזול דלת הזזה חשמלית דו כנפית:
 ראה מפרט טכני. 
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 פריט: 
  11-11קיר מסך כניסה ראשית צפונית קומות    A7- 403אל 

דלתות חד  2ועם  דלת הזזה דו כנפית חשמלית  SG 50אגפים קבועים ואטומים דוגמת אקסטל מטריקס  22קיר מסך עם 
 .או דלת אלון של אלובין 64אקסטל  כנפיות ציר צד למילוט דוגמת

 
 :זיגוג

  LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  בידודית + רבודה זכוכית
  כנפי הדלת:

  LOW Eממ' מחוסמת  6/12/5/0.76/5זכוכית 
 אגף אטום:

 .שיקול האדריכלל RALממ' בגוון  4של אלוקובונד  עם אגף פנימי Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 
LOW E   חיצונית דוגמתZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG לבחירת האדריכל והיועץ. 

 
 וון:ג

RAL  מיקרון מינ' 60אוניברקול בעובי של  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור. 
 

 פרזול דלת ציר צד חד כנפית:
של מולטילוק עם מסילת  5000של מולטי לוק עם מחזירי שמן  PUSH BARול דלתות ציר צד כולל מנגנון בהלה פרז

לכל כנף מנעול צילינדר מוליטלוק רב  SAVIOצירי טנקס תלת כנפיים מסודרים סימטרית של  3החלקה ומתאים סגירה  
ממ' מוסטת של דורמא מנירוסטה מט לכל כנף  110צינור  Xממ'  32מפתח בשיטה מתאימה לדרישות המזמין ידית משיכה 

כלול במחיר  הערה: על הקבלן לעיין בתכנית בטיחות על מנת לבחון כמה דלתות הן למילוט ומחייבות מנגנון בהלה.
 אינטרקום / קודן / בקרת פתחים. 

    ראה מפרט טכני.    פרזול לדלת דו כנפית הזזה חשמלית

 

 פריט:
 15-12ך חזית צפונית קומות קיר מס   A7- 404אל 

 .SG  50קומות עם אגפים קבועים ואטומים דוגמת אקסטל מטריקס  4קיר מסך בגובה 
 

 זיגוג:
 LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  זכוכית בידודית + רבודה

 אגף אטום:
 האדריכל. שיקולל RALן ממ' בגוו 4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 

LOW E   חיצונית דוגמתZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG לבחירת האדריכל והיועץ   
 
 וון:ג

RAL  מיקרון מינ' 60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור.     
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 פריט:
     Aלמנט הצללה אגף קיר מסך חזית דרומית מאחורי א   A7- 405אל 

עם דלת דו כנפית   SCHUCOשל אקסטל או  או יוניטייז SG 50קומות דוגמת אקסטל מטריקס  5קיר מסך רציף בגובה 
                                  .כלפי פנים לפתיחה 4750או דלת אלון של אלובין וכנפי ציר צד דוגמת קליל  64דוגמת אקסטל 

 
 זיגוג:

 LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  ודית + רבודהזכוכית ביד
 אגף אטום:

 יקול האדריכל.לש RALממ' בגוון  4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 
LOW E   חיצונית דוגמתZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG לבחירת האדריכל והיועץ. 

 
 גוון:

RAL מיקרון מינ' 60של אוניברקול בעובי  15ירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור לבח. 
 

 פרזול דלת ציר צד דו כנפית:
צירי טנקס  3של מולטילוק עם מסילת החלקה ומתאים סגירה   5000פרזול דלת ציר צד של מולטי לוק עם מחזירי שמן 

ף מנעול צילינדר מוליטלוק רב מפתח בשיטה מתאימה לדרישות לכל כנ SAVIOתלת כנפיים מסודרים סימטרית של 
ממ' מוסטת של דורמא מנירוסטה מט לכל כנף הערה: על הקבלן לעיין בתכנית  110צינור  Xממ'  32המזמין ידית משיכה 

  אינטרקום / קודן / בקרת פתחיםבטיחות על מנת לבחון כמה דלתות.הן למילוט ומחייבות מנגנון בהלה. 
צירי ספר  3: כולל ידית מנוף לוגית עם צילנדר עבור מפתח מסטר  וכלפי פניםכנף ציר צד בקיר המסך לפתיחה פרזול 

 תלת כנפיים ומקביל פתיחה תחתון ועליון מסונכרנים לאותו מרחק.           

 

  פריט:
 בחזית קיר מסך חזית דרומית Aאלמנט הצללה אגף    405B -A7אל 

מגולוונת צבועה בכל קומה נתמכת על ידי סכיני פלדה ותמיכה אלכסונית לקיר המסך או  מפלדה CAT WALKמערכת 
לעמודי הבטון של הבניין מותנה בדרישות עומס וחישוב סטטי של הקונסטרוקטור.בחזית תותקן מערכת חזיתית של זקיפי 

קומות מורכבת   3רכת הצללה בגובה פלדה מגולוונים וצבועים חלולים אנכיים וקורות אופקיות לתמיכה עליהם מורכבת מע
מפאנלים סולארים עם הזנות נסתרות בכל זקיף חלול לכל פאנל סולארי בנפרד. קבלן האלומיניום אחראי לביצוע קיר המסך 

עם מעקי קצה תקניים בכל קצה  CAT WALKמערכת הפלדה התומכת ב . על תכנון וביצוע AL 405על כל פרטיו בפריט 
חזית. הקבלן אחראי לתכנן וביצוע גריד סולמות של זקיפי הפלדה האנכיים וקורות תמיכה אופקיים מדרך בכל קומה בכל 

הפאנל  440סמ' ממדרך. כולל הכנות למוביל תקני להעברת הזנות חשמל נסתרות לכל  105כולל קורת מעקה בגובה 
לים הסולארים. רק הזנת החשמל הסולאריים בנפרד. הקבלן אחראי להתקנת התומכים לכל פאנל סולארי והתקנת הפאנ

וחיווט כל פאנל כולל בקרים וכל אמצעי ההפעלה של הפאנלים הינן מחוץ לתחום אחריותו ויבוצעו על ידי קבלני חשמל 
 מומחים הנושא.

 
 גוון:

RAL  מיקרון מינ' 60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור. 
 יהיה לבחירת האדריכל על פי דוגמא.  הסולארים גוון הפאנלים

יבוצע על פי מפרט צביעה לפלדות מגולוונות על בחירת האדריכל על פי טבלת  גוון הפלדות וגמר צבע של מוצרי הפלדה
                                .RALגווני ה
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 פריט: 
  B קיר מסך חזית דרומית מאחורי אלמנט הצללה אגף   A7- 406אל 

עם  SCHUCOאו יוניטייז של אקסטל או  SG 50קומות דוגמת אקסטל מטריקס  5קיר מסך רציף מעוגל סגמנטי בגובה 
                      כלפי פנים לפתיחה  4750או דלת אלון של אלובין וכנפי ציר צד דוגמת קליל  64דלת דו כנפית דוגמת אקסטל 

 
 זיגוג:

  LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  זכוכית בידודית + רבודה
  כנפי הדלת:

  LOW Eממ' מחוסמת  6/12/5/0.76/5זכוכית 
  אגף אטום:

 שיקול האדריכל.ל RALממ' בגוון  4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 
LOW E   חיצונית דוגמתZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG בחירת האדריכל והיועץל. 

   
 גוון:

RAL  מיקרון מינ' 60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור. 
 

 פרזול דלת ציר צד דו כנפית:
צירי טנקס  3של מולטילוק עם מסילת החלקה ומתאים סגירה   5000פרזול דלת ציר צד של מולטי לוק עם מחזירי שמן 

לכל כנף מנעול צילינדר מוליטלוק רב מפתח בשיטה מתאימה לדרישות  SAVIOכנפיים מסודרים סימטרית של תלת 
 .ממ' מוסטת של דורמא מנירוסטה מט לכל כנף 110צינור  Xממ'  32המזמין ידית משיכה 

אינטרקום / קודן / ה. על הקבלן לעיין בתכנית בטיחות על מנת לבחון כמה דלתות.הן למילוט ומחייבות מנגנון בהל הערה:
 .בקרת פתחים

צירי ספר  3כולל ידית מנוף לוגית עם צילנדר עבור מפתח מסטר  ו :כלפי פנים פרזול כנף ציר צד בקיר המסך לפתיחה
 תלת כנפיים ומקביל פתיחה תחתון ועליון מסונכרנים לאותו מרחק.  

 

 פריט: 
 ית דרומיתבחזית קיר מסך חז Aאלמנט הצללה אגף    406B -A7אל 

מפלדה מגולוונת צבועה בכל קומה נתמכת על ידי סכיני פלדה ותמיכה אלכסונית לקיר המסך או  CAT WALKמערכת 
לעמודי הבטון של הבניין מותנה בדרישות עומס וחישוב סטטי של הקונסטרוקטור.בחזית תותקן מערכת חזיתית של זקיפי 

קומות מורכבת   3אופקיות לתמיכה עליהם מורכבת מערכת הצללה בגובה פלדה מגולוונים וצבועים חלולים אנכיים וקורות 
מפאנלים סולארים עם הזנות נסתרות בכל זקיף חלול לכל פאנל סולארי בנפרד. קבלן האלומיניום אחראי לביצוע קיר המסך 

יים בכל קצה עם מעקי קצה תקנ CAT WALK. על תכנון וביצוע  מערכת הפלדה התומכת בAL 405על כל פרטיו בפריט 
מדרך בכל קומה בכל חזית. הקבלן אחראי לתכנן וביצוע גריד סולמות של זקיפי הפלדה האנכיים וקורות תמיכה אופקיים 

הפאנל  440סמ' ממדרך. כולל הכנות למוביל תקני להעברת הזנות חשמל נסתרות לכל  105כולל קורת מעקה בגובה 
ים לכל פאנל סולארי והתקנת הפאנלים הסולארים. רק הזנת החשמל הסולאריים בנפרד. הקבלן אחראי להתקנת התומכ

וחיווט כל פאנל כולל בקרים וכל אמצעי ההפעלה של הפאנלים הינן מחוץ לתחום אחריותו ויבוצעו על ידי קבלני חשמל 
 מומחים הנושא.

 
 גוון:

RAL  מיקרון מינ'   60י של אוניברקול בעוב 15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור 
 יהיה לבחירת האדריכל על פי דוגמא.  גוון הפאנלים הסולארים

יבוצע על פי מפרט צביעה לפלדות מגולוונות על בחירת האדריכל על פי טבלת  גוון הפלדות וגמר צבע של מוצרי הפלדה
 .                                RALגווני ה
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 פריט: 
 חלק א' 4ומה קיר מסך ק   A7 - 417אל 

 .4750דוגמת קליל כלפי פנים כנפי ציר צד לפתיחה  8עם אגפים קבועים ו SG 50אקסטל מטריקס קיר מסך רציף דוגמת 
 

 זיגוג:
  LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  בידודית + רבודהזכוכית 

 כנפי הדלת: 
  LOW Eממ' מחוסמת  6/12/5/0.76/5זכוכית 

  אגף אטום:
 שיקול האדריכל.ל RALממ' בגוון  4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 

LOW E   חיצונית דוגמתZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG לבחירת האדריכל 
 

 גוון:
RAL  מינ' מיקרון 60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור. 

 
  :כלפי פניםפרזול כנף ציר צד לפתיחה 

צירי ספר תלת כנפיים ומקביל פתיחה תחתון ועליון מסונכרנים  3כולל ידית מנוף לוגית עם צילנדר עבור מפתח מסטר  ו
 לאותו מרחק.      

 

 פריט: 
 חלק ב' 4קיר מסך קומה    A7 - 418אל 

 .אגפים קבועיםעם  SG  50אקסטל מטריקס קיר מסך רציף דוגמת 
 

 זיגוג:
  LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  בידודית + רבודהזכוכית 

 אגף אטום: 
 שיקול האדריכל.ל RALממ' בגוון  4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 

LOW E   חיצונית דוגמתZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG ירת האדריכל והיועץלבח. 
 

 גוון:
RAL  מיקרון מינ'                                                                     60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור 

 

 פריט:
 חלק ג'  4קיר מסך קומה    A7 - 419אל 

   4750דוגמת קליל  כלפי פניםכנפי ציר צד לפתיחה  6עם אגפים קבועים ו SG 50מטריקס אקסטל קיר מסך רציף דוגמת 
 

 זיגוג:
 . LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  בידודית + רבודהזכוכית 

 אגף אטום: 
  יכל.שיקול האדרל RALממ' בגוון  4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 

LOW E   חיצונית דוגמתZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG לבחירת האדריכל והיועץ. 
 

 מיקרון מינ' 60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור  RAL גוון:
 

 :כלפי פניםפרזול כנף ציר צד לפתיחה 
צירי ספר תלת כנפיים ומקביל פתיחה תחתון ועליון מסונכרנים  3מפתח מסטר  וכולל ידית מנוף לוגית עם צילנדר עבור 

 לאותו מרחק.      
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 פריט: 
 קיר מסך עם דלת ציר צד ואגף קבוע עליון במרפסות   A7 - 411אל 

כלפי לפתיחה  או דלת אלון 64עם אגף קבוע עליון ודלת ציר צד דוגמת אקסטל  R 50קיר מסך דוגמת אקסטל מטריקס 
 .חוץ

 
 :זיגוג

  LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  בידודית + רבודהזכוכית 
 כנפי הדלת:

  LOW Eממ' מחוסמת  6/12/5/0.76/5זכוכית 
 אגף אטום:

 שיקול האדריכל.ל RALממ' בגוון  4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 
LOW E  וגמת חיצונית דZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG לבחירת האדריכל והיועץ 

 
 גוון:

RAL  מיקרון מינ' 60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור. 
 

 פרזול דלת ציר צד:
של מולטילוק עם מסילת  5000של מולטי לוק עם מחזירי שמן  PUSH BARפרזול דלתות ציר צד כולל מנגנון בהלה 

לכל כנף מנעול צילינדר מוליטלוק רב  SAVIOצירי טנקס תלת כנפיים מסודרים סימטרית של  3החלקה ומתאים סגירה  
 ממ' מוסטת של דורמא מנירוסטה מט לכל כנף     110צינור  Xממ'  32מפתח בשיטה מתאימה לדרישות המזמין ידית משיכה 

 

 פריט:
 יר מסך קומת קרקע ק    411A7 -Bאל 

  SG 50קיר מסך מזוגג דו אגפי עם אגף קבוע ואגף אטום דוגמת אקסטל מטריקס 
 

 זיגוג:
 . LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  בידודית + רבודהזכוכית 

 אגף אטום:
  קול האדריכל.שיל RALממ' בגוון  4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 

LOW E   חיצונית דוגמתZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG לבחירת האדריכל והיועץ. 
 

 :גוון
RAL  מיקרון מינ'     60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור 

 

 פריט:
 יחיפוי פיר מעליות קומת קרקע פנימי דרומ   A7 - 411אל 
 .מזוגג בעוגני עכביש בהתאם לגודל הזכוכיות עם עכבישים ארבע, דו וחד ראשי לפיר מעליות מפלדה ALL GLASSקיר 

 
 זיגוג:

 .צדדים 2מחוסמת  LOW IRONממ' שקופה  8/1.52/8זכוכית רבודה  
 

 גוון:
 ל ידי אחרים.גוון פלדה לשיקולו של האדריכל במפרט צביעה נפרד ע A4 - 316תותבים נירוסטה סטאן מט 

 
 פרזול:

תותבים של שיק שיק עם קידוח ישר ובורג בולט על פני הזיגוג החיצוניעל פי חישוב עומסים ותכן זכוכית על ידי  8-10
 מהנדס מורשה מטעם הקבלן.         

 



 
 

 עבודות אלומיניום – 12מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 432 

 פריט: 
 חיפוי פיר מעליות קומת קרקע פנימי דרומי  A7 - 412אל 
 .התאם לגודל הזכוכיות עם עכבישים ארבע, דו וחד ראשי לפיר מעליות מפלדהמזוגג בעוגני עכביש ב ALL GLASS קיר

 
 זיגוג:

 .צדדים 2מחוסמת  LOW IRONממ' שקופה  8/1.52/8זכוכית רבודה  
 

 גוון:
 גוון פלדה לשיקולו של האדריכל במפרט צביעה נפרד על ידי אחרים.  A4 - 316תותבים נירוסטה סטאן מט 

 
 פרזול:

שיק שיק עם קידוח ישר ובורג בולט על פני הזיגוג החיצוניעל פי חישוב עומסים ותכן זכוכית על ידי  תותבים של 8-10
 מהנדס מורשה מטעם הקבלן.         

 

 פריט:
 סקיילייט מעל לאטריום  A7 - 413ל א

 EPDMאיטום מ ממ' ויריעות 2עם תעלות עיבוי  כולל כל הפלשונגים מפח  EPDMעם גומיות  SCHUCOסקיילייט דוגמת 
 .רציפים והיקפיים

 
 זיגוג:

על זכוכית  Z50או  Z75חיצונית דוגמת   LOW Eמחוסמת   LOW Eממ'   6/12/6/0.76/8זכוכית בידודית רבודה  
Optiblue  שלPPG לבחירת האדריכל והיועץ 

 
 ון:גו

RAL  מיקרון מינ'                                                                             60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור 

 

 פריט:
 ןולומיניום תרמו אקוסטי מעוגל  עליגג פח א  A7 - 414אל 

אחרים  גג תרמו אקוסטי מעוגל כולל קונסטרוציה משנית של פטות וזויות בצורת הגג מעל לקונסטרוקציה בניין קיימת על ידי
 OSBכולל שכבת פח מגוולון רציף תחתון, כולל שכבת בידוד תרמי על פי הנחיות יועץ תרמי ודרישות התקן, כולל שכבת 

כולל יריעות איטום רציפות כולל מסילת ניקוז יציאות מים לצמ"ג, כולל תופסנים, כולל חיפוי גג של פלזונל או קלזיפ לבחירת 
סגירות זוויות הנדרשות לחיפוי הגג, כולל כל פרט נדרש להשלמת פרטי הגג ותקרת  האדריכל, כולל כל הפלשונגים וכל

הפחים עד מישור קיר המסך. על הקבלן להגיש תכניות ביצוע מפורטות וחישובים סטטיים לכל מרכיבי הגג, כלול בעלות 
 היחידה ותכולת העבודה.

 
 וון:ג

RAL לבחירת האדריכל בPVDF  מיקרון מינ'     60בעובי                                                                         

 

 פריט:
 גג פח אלומיניום תרמו אקוסטי מעוגל כניסה ראשית  A7 - 415אל 

ג תרמו אקוסטי מעוגל כולל קונסטרוציה משנית של פטות וזויות בצורת הגג מעל לקונסטרוקציה בניין קיימת על ידי אחרים ג
 OSBשכבת פח מגוולון רציף תחתון, כולל שכבת בידוד תרמי על פי הנחיות יועץ תרמי ודרישות התקן, כולל שכבת כולל 

כולל יריעות איטום רציפות כולל מסילת ניקוז יציאות מים לצמ"ג, כולל תופסנים, כולל חיפוי גג של פלזונל או קלזיפ לבחירת 
ות הנדרשות לחיפוי הגג, כולל כל פרט נדרש להשלמת פרטי הגג ותקרת האדריכל, כולל כל הפלשונגים וכל סגירות זווי

הפחים עד מישור קיר המסך. על הקבלן להגיש תכניות ביצוע מפורטות וחישובים סטטיים לכל מרכיבי הגג, כלול בעלות 
 היחידה ותכולת העבודה.          

 
 גוון:

RAL לבחירת האדריכל בPVDF  מיקרון מינ'       60בעובי                                                                       
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 פריט:
 גג מחופה פח אלומיניום מעל חדר אשפה   A7 - 416אל 

יפוי גג של פלזונל או קלזיפ לבחירת האדריכל, כולל מסילת ניקוז יציאות מים לצמ"ג, כולל תופסנים, כולל כל הפלשונגים ח
ת הנדרשות לחיפוי הגג, כולל כל פרט נדרש להשלמת פרטי הגג ותקרת הפחים עד מישור קיר המסך. על וכל סגירות זוויו

 הקבלן להגיש תכניות ביצוע מפורטות וחישובים סטטיים לכל מרכיבי הגג, כלול בעלות היחידה ותכולת העבודה.          
 

 גוון:
RAL לבחירת האדריכל בPVDF  מיקרון מינ'        60בעובי                                                                      

 

 פריט:
 קיר מסך פנים בלובי קומת קרקע   A7 - 417אל 

עד תחתית  0.00ממפלס  R 50ויטירנה רציפה מעוגלת סגמנטית לפי מרכזי צירים קיר מסך דוגמת אקסטל מטריקס ו
או דלת אלון של אלובין ואגפים קבועים שקופים  64ד כנפיות דוגמת אקסטל דלתות ח 7כולל  01תקרת הבטון של קומה 

ממ' ואיטום כל המעברים של מערכות מעל לתקרה  40בחלק עליון יש לבצע לוחות גבס כפול ובידוד אקוסטי דוגמת סונקס 
ונים נסתרים על ידי האקוסטית באקריל למניעת מעבר רעשים בין המשרדים למסדרון  / ביצוע גבס ובידוד באגפים עלי

 אחרים                                                                                               
 

 זיגוג:
 ממ' חלבית  מחוסמת                                    5/1.52/5זכוכית  רבודה 

 
 גוון:

RAL מיקרון מינ'                                                                  60של אוניברקול בעובי  15ופר דור לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת ס 

 

 פריט:
 ד ואגף קבוע פנים במסדרון טיפוסידלת ציר צ  A7 - 418אל 

תלוייה  RHSע קורת או דלת אלון של אלובין  בחלק עליון יש לבצ 64דלת ציר צד עם אגף קבוע צדדי דוגמת אקסטל 
ממ' ואיטום כל  40מהתקרה מפולסת תפוסה עם חיזוקים אלכסוניים כולל לוחות גבס כפול ובידוד אקוסטי דוגמת סונקס 

המעברים של מערכות מעל לתקרה האקוסטית באקריל למניעת מעבר רעשים בין המשרדים למסדרון  / ביצוע גבס ובידוד 
 .יםבאגפים עליונים נסתרים על ידי אחר

 
 יגוג:ז

 ממ'  שקופה מחוסמת 5/1.52/5זכוכית  רבודה 
 

 גוון:
RAL  מיקרון מינ' 60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור. 

 
 פרזול דלת ציר צד:

לוק עם מסילת של מולטי 5000של מולטי לוק עם מחזירי שמן  PUSH BARפרזול דלתות ציר צד כולל מנגנון בהלה 
לכל כנף מנעול צילינדר מוליטלוק רב  SAVIOצירי טנקס תלת כנפיים מסודרים סימטרית של  3החלקה ומתאים סגירה  

                          ממ' מוסטת של דורמא מנירוסטה מט לכל כנף                                         110צינור  Xממ'  32מפתח בשיטה מתאימה לדרישות המזמין ידית משיכה 

 

 פריט: 
 סמנכלו"ת -קיר מסך פנים ואגפים קבועים    A7 - 419אל 

כולל דלת חד כנפית דוגמת  01עד תחתית תקרת הבטון של קומה  0.00ממפלס  R 50קיר מסך דוגמת אקסטל מטריקס 
תלויה מפולסת עם חישוקים  RHS אגפים קבועים בחלק עליון יש לבצע קורת 3או דלת אלון של אלובין ו 64אקסטל 

 40אנכיים נתסרים בתוך קירות הגבס, לוחות גבס כפול ובידוד אקוסטי דוגמת סונקס  RHSעמודי  2אלכסוניים לתקרה ו
ממ' ואיטום כל המעברים של מערכות מעל לתקרה האקוסטית באקריל למניעת מעבר רעשים בין המשרדים למסדרון  / 

 .עליונים נסתרים על ידי אחריםביצוע גבס ובידוד באגפים 
 

 זיגוג:
 .ממ'  שקופה  מחוסמת 5/1.52/5זכוכית  רבודה 

 
 גוון:

RAL  מיקרון מינ'                                                                  60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור 
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 פריט:
  חדרי מעטפת -קיר מסך פנים ואגפים קבועים   A7 - 142אל 

כולל דלת חד כנפית דוגמת  01עד תחתית תקרת הבטון של קומה  0.00ממפלס  R 50קיר מסך דוגמת אקסטל מטריקס 
תלויה מפולסת עם חישוקים  RHSאגפים קבועים בחלק עליון יש לבצע קורת  4או דלת אלון של אלובין ו 64אקסטל 

 40אנכיים נתסרים בתוך קירות הגבס, לוחות גבס כפול ובידוד אקוסטי דוגמת סונקס  RHSעמודי  2לתקרה ואלכסוניים 
ממ' ואיטום כל המעברים של מערכות מעל לתקרה האקוסטית באקריל למניעת מעבר רעשים בין המשרדים למסדרון  / 

                                      .ביצוע גבס ובידוד באגפים עליונים נסתרים על ידי אחרים
 

 זיגוג:
  LOW E ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  בידודית + רבודהזכוכית 

 כנפי הדלת:
 LOW Eממ' מחוסמת  6/12/5/0.76/5זכוכית 

 אגף אטום:
  שיקול האדריכל.ל RALממ' בגוון  4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 

LOW E   חיצונית דוגמתZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG לבחירת האדריכל והיועץ. 
 

 גוון:
RAL  מיקרון מינ'                                                                  60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור 
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 פריט:
 סוג א' מעקה זכוכית מרפסות  A7 - 421אל 

לזיגוג יבש והחלפה מהירה עקב  FASTECKמעקה זכוכית סטראקטוראלית מותקן בתוך תעלת אלומיניום של חברת 
 2סדיקה עם מסעד יד תפוס בקידוח ישר על ידי עוגנים קבועים מעוגלים של חברת שי שיק עם מסעד תקני מצינור סגור מ

ממ'. הקבלן חייב להגיש חישוב תכן זכוכית וחישוב סטטי על ידי מהנדס מורשה מטעמו לאישור. דוגמת  40צדדיו בקוטר של 
על ידי מכון בדיקה מורשה, כל הדרישות הללו כלולות בתכולת עבודה  1142המעקה חייבת לעבור בדיקת נגיפה על פי תקן 
                                   הקבלן.                                                     

 
 זיגוג:

 CENTRY GLASSממ'  מחוסמת  עם שכבת  10/1.52/10זכוכית בידודית רבודה שקופה  
 

 גוון:
 סאטן מט  לבחירת האדריכל  A4- 316נירוסטה 

 
 פרזול:

צדדיו  2אופקי מפולס סגור מ( לתמיכה בצינור מסעד יד  2Xעיגון מעוגל קבוע עם תותב בולט של שי שיק בתוך קידוח ישר ) 
 ממ'                      40בקוטר 

 

 פריט:
 סוג ב' מעקה זכוכית מרפסות   A7 - 421אל 

לזיגוג יבש והחלפה מהירה עקב  FASTECKעקה זכוכית סטראקטוראלית מותקן בתוך תעלת אלומיניום של חברת מ
 2ם מעוגלים של חברת שי שיק עם מסעד תקני מצינור סגור מסדיקה עם מסעד יד תפוס בקידוח ישר על ידי עוגנים קבועי

ממ'. הקבלן חייב להגיש חישוב תכן זכוכית וחישוב סטטי על ידי מהנדס מורשה מטעמו לאישור. דוגמת  40צדייו בקוטר של 
כולת עבודה על ידי מכון בדיקה מורשה, כל הדרישות הללו כלולות בת 1142המעקה חייבת לעבור בדיקת נגיפה על פי תקן 

 הקבלן                                                                                   
 

 זיגוג:
 CENTRY GLASSממ'  מחוסמת  עם שכבת  10/1.52/10זכוכית בידודית רבודה שקופה  

 
 גוון:

 סאטן מט  לבחירת האדריכל A4- 316נירוסטה 
 

 פרזול:
צדדיו  2( לתמיכה בצינור מסעד יד אופקי מפולס סגור מ 2Xתותב בולט של שי שיק בתוך קידוח ישר )  עיגון מעוגל קבוע עם

             ממ'          40בקוטר 
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 פריט: 
 גג טכני מערבי -קיר מסך    A7- 422אל   

או דלת אלון של אלובין  64עם דלת חד כנפית  דוגמת אקסטל  SG 50קיר מסך פינתי בגובה קומה דוגמת אקסטל מטריקס 
 .אגפים קבועים שקופים ואטומים 5ו

 
 יגוג:ז

   LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  בידודית + רבודהזכוכית 
 כנפי הדלת:

 LOW Eממ' מחוסמת  6/12/5/0.76/5זכוכית 
 אגף אטום:

  שיקול האדריכל.ל RAL' בגוון ממ 4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 
LOW E   חיצונית דוגמתZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG לבחירת האדריכל והיועץ. 

 
 גוון:

RAL  מיקרון מינ' 60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור. 
 

 פרזול דלת ציר צד:
של מולטילוק עם מסילת  5000של מולטי לוק עם מחזירי שמן  PUSH BARן בהלה רזול דלתות ציר צד כולל מנגנופ

לכל כנף מנעול צילינדר מוליטלוק רב  SAVIOצירי טנקס תלת כנפיים מסודרים סימטרית של  3החלקה ומתאים סגירה  
רוסטה מט לכל כנף  ממ' מוסטת של דורמא מני 110צינור  Xממ'  32מפתח בשיטה מתאימה לדרישות המזמין ידית משיכה 

 קודן / אינטרקום / בקרת פתחים      

 

 פריט:
 מזרחי -גג טכני   -קיר מסך    A7- 423אל   

או דלת אלון של אלובין  64עם דלת חד כנפית  דוגמת אקסטל  SG 50קיר מסך פינתי בגובה קומה דוגמת אקסטל מטריקס 
 אגפים קבועים שקופים ואטומים          3ו

 
 זיגוג:

  LOW E  ממ' מחוסמת 6/16/5/0.76/5  בידודית + רבודהזכוכית 
  כנפי הדלת:

  LOW Eממ' מחוסמת  6/12/5/0.76/5זכוכית 
 אגף אטום:

  שיקול האדריכל.ל RALממ' בגוון  4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית 
LOW E   חיצונית דוגמתZ75  אוZ50  על זכוכיתOptiblue  שלPPG לבחירת האדריכל והיועץ. 

 
 גוון:

RAL  מיקרון מינ' 60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור. 
 

 פרזול דלת ציר צד:
ם מסילת של מולטילוק ע 5000של מולטי לוק עם מחזירי שמן  PUSH BARפרזול דלתות ציר צד כולל מנגנון בהלה 

לכל כנף מנעול צילינדר מוליטלוק רב  SAVIOצירי טנקס תלת כנפיים מסודרים סימטרית של  3החלקה ומתאים סגירה  
ממ' מוסטת של דורמא מנירוסטה מט לכל כנף   110צינור  Xממ'  32מפתח בשיטה מתאימה לדרישות המזמין ידית משיכה 

 קודן / אינטרקום / בקרת פתחים         
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 פריט:
 רפפת הסתרה בגג טכני  A7 - 424אל 

מעוגנת עם עוגנים מגולוונים  9200סמ' אחוריים במסגרת דוגמת קליל  80רפפת הסתרה דוגמת קליל רף עם חיזוקים כל 
רציפה בראש המסתור בלבד בין מישור הבטון למסגרת  EPDMסמ' בהתאם לחישוב סטטי כולל יריעת איטום מ 50כל 

 הרפפה
 מילואה:

 סמ'.  80בכל קצה רפפה ולחיזוק אנכי כל  2רפפה במרווח קבוע לשיקולו של האדריכל דוגמת קליל רף מחוזקת בברגים 
 

 גוון:
RAL  מיקרון מינ'                                                        60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור         

 

 פריט:
 קיר מסך עם דלת ציר צד למילוט   A7- 425אל 

עם דלת חד כנפית ציר צד למילוט דוגמת אקסטל  SG 50אגפים קבועים ואטומים דוגמת אקסטל מטריקס  2קיר מסך עם 
                                     .או דלת אלון של אלובין 64
 

 :זיגוג
 צדדים 2מחוסמת  LOW E ממ' 6/16/6זכוכית בידודית 

  LOW Eממ' מחוסמת  6/16/6זכוכית  נפי הדלת:כ
שיקולו  RALממ' בגוון  4עם אגף פנימי של אלוקובונד  Optiblueממ' מחוסמת אנטיסאן תכלת  6/16/4זכוכית  אגף אטום:

 והיועץ         לבחירת האדריכל PPGשל  Optiblueעל זכוכית  Z50או  Z75חיצונית דוגמת   LOW Eשל האדריכל.  
 

 גוון:
RAL  מיקרון מינ' 60של אוניברקול בעובי  15לבחירת האדריכל באבקה אלקסטרוסטטית דוגמת סופר דור 

 
 פרזול דלת ציר צד חד כנפית:

של מולטילוק עם מסילת  5000של מולטי לוק עם מחזירי שמן  PUSH BARפרזול דלתות ציר צד כולל מנגנון בהלה 
לכל כנף מנעול צילינדר מוליטלוק רב  SAVIOצירי טנקס תלת כנפיים מסודרים סימטרית של  3ה  החלקה ומתאים סגיר

ממ' מוסטת של דורמא מנירוסטה מט לכל כנף  110צינור  Xממ'  32מפתח בשיטה מתאימה לדרישות המזמין ידית משיכה 
כלול במחיר  מחייבות מנגנון בהלה.הערה: על הקבלן לעיין בתכנית בטיחות על מנת לבחון כמה דלתות הן למילוט ו

 אינטרקום / קודן / בקרת פתחים. 

 

 פריט:
 קופינג פח אלומיניום בראש קירות המסך  A7 - 426אל 

כולל פח גיבוי בתפרים כולל זווית חיבור רציפה לצד  EPDMממ' מכופף כולל פח גיבוי כולל יריעת  2קופינג פח אלומיניום 
  של קיר / צוקל פנים.      

 
 גוון:

RAL לבחירת האדריכל בPVDF  מיקרון מינ'                                                                             60בעובי 
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 - 15פרק 

 מתקני מיזוג אויר
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 מתקני מיזוג אויר - 15פרק 

 
 
 

 כללי:     15.01
           

 
ר למבנה משרדים חדש בנתב"ג אשר ישמש כמבנה הנהלה ראשית של יבוצעו עבודות מיזוג אויר ואוורו

 רש"ת. 
 

 , יוקם בסמוך למבנה חדר אוכל הקיים. )ראה פרק המוקדמות(מ"ר  13000כ של  המבנה בשטח כולל
 

 תסופק ממרכז האנרגיה הראשי של נתב"ג .  אנרגיית הקירור למבנה
 

רים ממרכז האנרגיה עם יציאות צנרת קיימת שוחת צנרת מים מקור –בקרבת המבנה המתוכנן 
 .עם ברזי ניתוק 8אספקה וחזרה בקוטר "

אינם מספיקים למבנה, תבוצע שוחת צנרת חדשה נפרדת עם יציאות  8מאחר וקוטרי צנרת של "
 .וקרוב לחצר האנגלית של הבניין החדש 10חדשות מצנרת הקיימת בקוטר של "

הצנרת , הסרת יציקת בטון קיימת על הצנרת  , ביצוע ההתחברות לצנרת תכלול חפירה ידנית וגילוי 
ס"מ , גילוי הבידוד , ביצוע התחברויות בחם בקו פעיל ומבלי להפריע  150X150שוחה במידות 

, וביצוע קטע תעלת  12בקוטר "–לפעילות הרציפה והשוטפת של המיזוג , ריתוך מופות וברזי ניתוק 
 מטר .  3-4בטון מהשוחה ועד לחצר האנגלית באורך כ 

לחילופין , תבוצע ההתחברות מהשוחה הקיימת תוך כדי ניתוק זרימת המים בצנרת הקיימת , פירוק 
מטר בין השוחה לבין חצר  4-5. קטע צנרת של כ 12היציאות הקיימות וביצוע יציאות חדשות בקוטר "
וק ע"מ לאפשר מטר עם מכסה פלדה ניתן לפיר 1האנגלית של הבניין יבוצע בתעלת בטון בעומק כ 

 גישה אל הצנרת . 
מחצר האנגלית תגיע הצנרת לחדר משאבות ומשם הצנרת הראשית תימשך עד גג הבניין ותספק מים 
קרים ותרד משם בשני פירים נפרדים לכל אגף בנפרד . המשאבות יהיו מווסתות בווסתי מהירות 

 מפוקדים בהתאם ללחץ בצנרת האספקה . 
 

לרמת רעש מאד נמוכה ,   AWSQטיפול אויר מטיפוס שקט במיוחד יחידות הקצה יהיו יחידות 
 ויצוידו בגופי חימום לחימום בחורף . 

 יורכבו יחידות טיפול אויר מרכזיות בנויות .  –לחללים גדולים 
 

 דרגות סינון אויר כפי שיפורט בהמשך .  5על גג הבניין יורכבו יחידות טיפול אויר צח בעלות 
 

יורכבו יחידות מפוח נחשון  ממערכת המים המקוררים +  –ים , אל פסק וכד' בחדרי תקשורת, שרת
עצמאית אשר תשמש כגיבוי בלתי תלוי במערכת המים המקוררים ,  VRFיחידות מאייד של מערכת 

 ואשר תהיה מגובה מגנרטור , להבטיח המשך פעולת המיזוג בחדרים גם בהפסקת חשמל . 
 

יחידות עצמאיות אבל התכנון יכלול יחידות גיבוי מוזנות ממערכת  לא נדרש גיבוי של –בחדרי חשמל 
 המים הקרים המרכזית . 

 
יורכבו על הגג . בנוסף יהיו מפוחי  –מפוחי פינוי עשן ממבואות קומתיות ומחלל לובי הכניסה הגבוה 

ויורכב פינוי עשן בקומת מרתף לפינוי עשן מחדרים הטכניים . לוחות המפוחים יהיו מגובים גנרטור 
)לוח הכבאים נמצא בכתבי  UUKL UL864לוח הפעלה מרחוק לכל המפוחים ע"י לוח כבאים לפי תקן 

 הכמויות בפרק עבודות חשמל ( .  
 

מערכת בקרת מבנה, תשלוט ותבקר על כל מרכיבי מערכות המיזוג ואוורור וסילוק עשן ותקושר 
 למרכז הבקרה במרכז האנרגיה . 
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 :של העבודותלהלן הפירוט העיקרי 
 
 
 .12, ביצוע יציאות צנרת בקוטר  "חפירה וביצוע שוחת צנרת חדשה □

 12בשוחה הקיימת, וביצוע יציאות צנרת חדשות בקוטר " 8פירוק היציאות של " –לחילופין 
 .10ומעברים ל "

 
 משאבות בפעולה ומשאבה שלישית בגיבוי . 2משאבות סחרור מים ,  3 □ 

וסתי מהירות ופיקוד לחץ להבטחת הפרש לחצים קבוע בין אספקה המשאבות מופעלות דרך ו 
 .וחזרה

 
ה לשירות מפוקדות גלאי עם גישה תחתונ AWSQדות טיפול אויר קטנות מושתקות טיפוס יחי □ 

 .נוכחות
 

 יחידות טיפול אויר בנויות מפרופילי אלומיניום למיזוג חללים גדולים . □ 
 

 ת סינון , מורכבות על הגג .  דרגו 5יחידת טיפול אויר צח עם  □ 
 

 מפוחי יניקת שירותים , מטבחונים , מפוקדים גלאי נוכחות. □ 
 

 .מפוחי פינוי עשן □ 
 

 מערכת צנרת מים  ראשית על כל אביזריה, שסתומים, בידוד וכו' . □ 
 

 .ן , מלכודות עשן, מפזרים תריסיםעש\תעלות, מדפי אש □ 
 

כל אביזריה והפעלת כל המערכות  בצורה אוטומטית , לוח מערכת חשמל ופיקוד מושלמת על  □ 
משאבות  ,לוח מפוחי פינוי עשן , לוחות יטאות , ולוחות הפעלה מרחוק , לוח כבאים בעל תקן 

UUKL . ) לוח הכבאים יבוצע במסגרת עבודות קבלן חשמל ( 
 

בחדרי  עילייםעם יחידות עיבוי על הגג ומאיידים  VRFמתקני מיזוג עצמאיים : מערכות  □ 
 .אל פסק \שרתים  \תקשורת 

 
לשליטה ובקרה על כל אלמנטי מערכות המיזוג ואוורור .  PLC\DDCמערכת בקרת מבנה טיפוס   □ 

 עבודות חשמל .  – 08ראה גם בפרק  –הערה : מפרט מערכת הבקרה 
 
 
 

 : ותהער
 
הזמנה לבדיקת המערכת  הקבלן יפנה למכון התקנים הישראלי ויפתח –עם קבלת הזמנת העבודה  א.

 .על כל חלקיו הרלוונטיים 1001להתאמה לת"י 
 
 ועהקבלן יאשר את התכנון במכון התקנים לפני הביצ ב.
 
 עדכוני תכניות ביצוע בהתאם לדרישות מכון התקנים יבוצעו ע"י היועץ ) בטיחות + מיזוג אויר ( .  ג.
 
 ת המערכת . מהווה תנאי ראשון לקבל –קבלת אישור מכון התקנים  ד.
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 תנאי תכנון: 15.02

 
 
 :תנאי חוץ א.

    C DB  ,26 C WB 36בקיץ :  
  C  DB 4 חורף : ב 

 
 
 תנאי פנים: ב.

  1 C  DB  +23 ,55%  .ללא בקרת לחות 
 
 
 מפלס הרעש כתוצאת מפעולת היחידות יהיה כדלקמן: ג.

 SOUNDדציבל ) 60 מפלס הרעש כתוצאה מפעולת יח' טיפול אויר בנויות מרכזיות לא יעלה  על
PRESSURE LEVEL בסקאלה )A מטר מן היחידה.  2, מדוד     במרחק 

 פלס הרעש כתוצאה מפעולת יח' טיפול אויר קטנות מושתקות לא יעלה על :  מ
 מטר  2רמת רעש במרחק  דגם 

AWSQ-600  DBA 39  
AWSQ-1000  DBA 46  
AWSQ-1500  DBA 47  
AWSQ-2000  DBA 49  

 
 
 
 SOUND PRESSURE) דציבל  65מפלס הרעש כתוצאה מפעולת מפוחי יניקה , לא יעלה על  ד.

LEVEL בסקאלה )A מטר מן היחידה.  1, מדוד במרחק 
 

מ'  1מדוד במרחק  Aבסקאלה  DBA  40מפלס הרעש מיחידת מפוח נחשון , לא יעלה על 
 מהיחידה במהירות הגבוהה . 

 
 .נחיות יועץ האקוסטיקה לפי חדריםה מת הרעש הנמדדת בחדרים יעמדו בכלר 

 
מידה ולא יתקבלו מפלסי הרעש הנדרשים, יוסיף הקבלן על חשבונו אלמנטי בידוד אקוסטיים ב 

 פלסי הרעש הנדרשים.מובולמי רעידות כפי שיידרש, עד להשגת 
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 תפר בין קבלני משנה    15.03

 
 

 עבודות חשמל .א
 

 נות חשמל הנדרשות בהתאם לציוד שאושר לו ע"יבאחריות קבלן המיזוג להוציא רשימת הז □
 .לן החשמל את כל ההזנות הנדרשותיועץ המיזוג , ולתאם עם קב

 
קבלן החשמל יזין הזנה ללוח משאבות, ללוחות מפוחי יניקה ) חיוניים ובלתי חיוניים ( על הגג  □

 .ובמרתף , וכן ללוחות של יטאות מרכזיות, וללוחות מדפי אש הקומתיים
 
נות על הגג יהיו בתעלות פח מגולוון עם מכסים סגורים בברגים  . קבלן המיזוג יבצע כל הז □

 .חובר אל הלוח כולל מפסקי ביטחוןעבודות האינסטלציה מלוח שלו ועד לכל הציוד המ
 
 בשטח.  ל את המיקום המדויק של כל ההזנותקבלן המיזוג יתאם עם קבלן החשמ □
 
, אל כל ו בבנייןלוח גילוי אש להתרעה על גילוי אש כלשהקבלן החשמל יספק אינדיקציה מ □

 .לוחות מ"א
 
שעל הגג . לוח  VRFקבלן החשמל יזין לוח חלוקה על הגג אשר ישרת את לוחות יחידות  □

החלוקה יבוצע ע"י קבלן המיזוג וכן כל חיווטי החשמל בין הלוחות לציוד מיזוג יבוצע ע"י 
 קבלן המיזוג . 

 
 יהיו מגובות ע"י גנרטור .  ההזנות ללוחות  □
 
קבלן החשמל יספק  הזנות  חשמל לכל יחידת טיפול אויר באמצעות שקע או מפסק ביטחון,    □

 קבלן המיזוג יתאם עם קבלן החשמל את המיקום המדויק של ההזנה. מתאימים להספק.
 
יהיה כחלק ד וכן לוח חשמל ופיקוד לכל יטא התחברות אל היחידות וכל חווטי  חשמל ופיקו □

 מעבודות מ"א .
 
 במצב של גילוי אש , תופסק פעולת כל יחידות טיפול אויר , מפוחי יניקה ומ"נ. □
 
יהיו שרוולים עם  –בין כל ההזנות ועד לתרמוסטטים או פנלי הפעלה או לוחות הפעלה מרחוק  □

 .  חוטי משיכה אשר יספק קבלן החשמל . כל כבלי הפיקוד , יושחלו ע"י קבלן המיזוג
 
יהיו מסוג המאפשר התחברות לבקרת המבנה  AWSQכל התרמוסטטים ליחידות טיפול אויר  □

עם אפשרות הפעלה והפסקה מרחוק וקריאת הטמ' בחדר ויכללו מגע יבש לחיבור אל גלאי 
 נוכחות דוגמת מיטב או ש"ע מאושר .  

 
 ם ממערכת הגנרטור .חירום יכלול מפסק מחליף אוטומטי , ויוזן גם מח"ח וג \לוח חיוני □
 
תאושר גם על ידי יועץ חשמל ע"מ להבטיח אחידות  –מערכת בקרת המבנה של מתקני המיזוג  □

 סוג הבקרה בבניין .   
 
יבוצע במסגרת עבודות חשמל . קבלן המיזוג מחויב להיות מתואם עם  – UUKLלוח כבאים  □

ח הכבאים ולהשתתף בכל קבלן החשמל לנקודות ההתחברות בין לוחות המפוחים לבין לו
 בדיקות האינטגרציה כפי שיידרש . 
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 עבודות אינסטלציה .ב
 

 באחריות קבלן המיזוג לסמן בשטח את כל נקודות הניקוז הנדרשות לו ולהיות מתואם עם □
 .קבלן האינסטלציה לשם כך

 

 במסגרת עב' אינסטלציה בבניין, תוכננו זקפים לניקוז מ"א . □
 רטוב כל עונות השנה . –לוודא חיבור למחסום רצפה פעיל  באחריות קבלן המיזוג 

 

תבוצע ע"י קבלן מ"א. הצינורות  יהיו מצינור  -כל צנרת ניקוזים מנקודות ניקוז ליחידות מ"א □
PVC    מטר. 1.5קשיח מחובר בהדבקות עם מתלים כל 

 

 תהיה חלק מעבודות קבלן מ"א. -גם ההתחברות לזקפים □
 

גם התחברות זו . כיורים ו גם התחברויות אל צינורות ניקוז אל סיפונים שלבמקרה הצורך, יהי □
 תבוצע במסגרת עבודות מ"א.

 

תסופק סמוך ליחידות קרור מים  ע"י קבלן האינסטלציה  , עד  3/4צנרת מי רשת בקוטר " □
 למקום המסומן בתוכנית, ותסתיים בברז ניתוק.

י קבלן מ"א כולל כל ההתחברויות וכל האביזרים הצנרת תבוצע ע" -מנקודה זו ועד לציוד מ"א 
 הנדרשים.

 

 כמו כן קבלן האינסטלציה , יבצע ברז גן באזור המעבים לשטיפת סוללות. □
 
 
 עבודות בניהג.  
 

 .הבניין אחריות קבלן המ"א לסמן הפתחים הדרושים לו בשטח מקבלןב □ 
 

 .וג מסגרת עץ שעבר  אימפרגנציהבכל מעבר תעלה או צנרת  דרך קיר תבוצע ע"י קבלן המיז □ 
 

, באחריות קבלן המ"א לאטום המעבר ע"י בידוד ע מעבר התעלה או הצנרתלאחר ביצו □ 
בהתאם למפרט אקוסטי של קוסטי דחוס במרווח בין המסגרת לתעלה ומסגרת פח מגולוון א

 . הפרויקט או בהתאם להנחיות כיבוי אש
 .לתעלה או הצנרתח שלא יהיה מגע בין מסגרת הפ  יש להקפיד  
 .במעבר בקירות אש יבוצע איטום חסין אש לשעתיים כלול במחיר האביזר החוצה  

 

הבניין אך באחריות קבלן המיזוג להכין   בסיסים לציוד מיזוג אויר  ואוורור יוכנו ע"י קבלן □ 
 תכנית בסיסים לביצוע אשר תוגש לאישור מוקדם . 

מדד בנפרד אלא הקבלן ייקח זאת בחשבון במחיריו לא יי –מחיר הכנת תכניות בסיסים   
האחרים . תבניות פח מגולוון לבסיסים צפים יבוצעו ע"י קבלן מ"א + מגשי ניקוז מפלב"ם 

 , למשאבות . 304
 

אטימת פירים בין קומות לאחר השלמת תעלות וצנרת ,  יבוצע ע"י קבלן הבניין , אך באחריות  □ 
 בנייה ולתאם עמו המועדים לביצוע האטימות . קבלן המיזוג  להנחות את קבלן ה

 

הקונסטרוקציה של  קדחים או חציבות בקירות בטון לא יבוצעו ללא אישור בכתב מיועץ □ 
 המבנה . 

 

מובהר כי נבחנו חלופות שונות לתכנון וביצוע התקרות בחדרים. חלופות אלה מופיעות בכתב  □ 
הכמויות, במפרטים, בתכניות, בעבודות  הכמויות, אולם יתכנו סתירות או תוספות בכתב

הבינוי ובמערכות. הקבלן יתריע על כל אי התאמה טרם ביצוע העבודה, ויקח בחשבון שעלויות 
באחריות הקבלן לתאם את הבינוי כוללות את כל התכנון והביצוע המלאים על פי ההנחיות. 

 .מיזוג האווירובפרט את מערכת  כל המערכות בתקרה
 

ואישור מנהל  הכולל את כול המערכות קרות הסופי יקבע לאחר הכנת חדר לדוגמאסידור הת  □ 
בגין סידור תקרות  ן, טרם הביצוע. לא תתקבל כל טענה לתוספות כספיות כל שהחוזהה
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ומערכות בתקרה כזה או אחר. התשלום יבוצע לפי כמויות בפועל בהתאם לסעיף הרלוונטי 
 .מהפרקים השונים



 
 

 ג אוירמתקני מיזו – 15מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 445 

 
 
 

 גיבוי לחדרי תקשורת –ויר נפח קרר משתנה ציוד מיזוג או  15.04
 
 

 כללי 15.4.1 
הגיבוי יהיה בשיטת נפח קרר משתנה הכוללת יחידת  –עבור חדרי תקשורת , אל פסק וכד' 

עיבוי , יחידות איוד עיליות   , צנרת נחושת ואביזרי צנרת לחיבור בין יחידת העיבוי ויחידות 
 רן בתקשורת לבקרת מבנה בפרוטוקול פתוח .האיוד, חיבור תקשורת בין היחידות וחיבו

 
 

 :  תנאי עבודה 15.4.2 
 מעלות צלסיוס .  35מעלות צלסיוס ותנאי חוץ  24תפוקות הקירור מתאימות לתנאי חדר 

 
 

 שיטת מיזוג אוויר 15.4.3 
 :VRFמערכת מיזוג אוויר תכלול ציוד בשיטת נפח קרר משתנה   

 . A410סוג קרר  - 
 תכלול יחידות מדולריות עם מדחסי  אינוורטר .יחידת העיבוי  -
 אופקיות  .\יחידות איוד עיליות  -
 מערכת גז מושלמת כולל אביזרים של ספק הציוד. -

 
 

 ציוד מיזוג אוויר 15.4.4 
על הקבלן להתבסס בהצעת המחיר על ציוד נפח קרר משתנה כדוגמת תוצרת   "פוג'יטסו" או 

ובתנאי שהממדים הפיזיים מאפשרים ההרכבה ושר ש"ע מא" או LG"מיצובישי " או "
 כמתוכנן . 

יורכב בקר מרכזי עם אפשרות תזמון , יכולת להעברה בין יחידה מובילה ליחידת הגיבוי באופן 
אוטומטי + אינדיקציה לתקלה מקומית לבקרת המבנה ולמרכז האנרגיה והעברת נתונים 

 כת בקרת המבנה . בתקשורת מהיחידות בפרוטוקול פתוח מהיחידות למער
   

 
 אחריות 15.4.5 

מחיר מערכת מיזוג אוויר נפח קרר משתנה כולל אחריות ושירות למשך שלוש שנים כולל ציוד, 
 אביזרים, צנרת נחושת, קרר, בקרה, עבודות התקנה.

 
 
 
 

  VRFצנרת נחושת ואביזרים למערכת   15.05
 
 

 כללי 15.5.1 
בלן או על ידי קבלן משנה, שאושר והוסמך על ידי יצרן צנרת הנחושות תבוצע על ידי עובדי הק

הציוד ו/או נציגו בארץ וכן ע"י המזמין. כל העבודות, יבוצעו באחריות הקבלן עם פיקוח של 
נציג ספק הציוד. הקבלן יכין סכמת צנרת גז לאישור של יצרן הציוד ו/או נציגו בארץ שתוגש 

 לאישור היועץ והמפקח .
 
 

 שתצנרת נחו 15.5.2 
 כל הצינורות יהיו מנחושת קשה בקווים ישרים, ללא פגמים ונקיים לחלוטין.

. על הקבלן להקפיד על שמירת ניקיון הצינורות עד Lצנרת הנחושת תהיה מסוג קשיח דגם 
 להתחלת עבודות ההתקנה. עבודות ההלחמה יבוצעו תחת הזרמת גז חנקן. 

ניקיון, אחסון, חיתוך, הלחמת צינורות,  בכל מקרה שלמפקח מטעם המזמין יהיו הערות לטיב,
 על הקבלן להחליף את הצינורות מיד ועל חשבונו.
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 אביזרי צנרת נחושת 15.5.3 
שימוש   בלבד. הקבלן חייב להשתמש באביזרי צנרת נחושת שיסופקו על ידי יצרן הציוד

הצנרת. על באביזרי צנרת שאינם מקוריים יגרום לפסילת עבודות הצנרת ולדרישה להחלפת 
 הקבלן לבקש אישור ספק הציוד להתקנת ונטילים במספר מקומות בצנרת הנחושת.

 
 

 ברזי ניתוק 15.5.4 
הקבלן יתקין ברזי ניתוק בענפים של צנרת הנחושת. הברזים צריכים לאפשר הפרדת מערכת 
 הגז למספר חלקים לביצוע בדיקת נזילות כאשר יש חשד לנזילות. הברזים יותקנו במקומות
נגישים. על הקבלן לקבל את אישור ספק הציוד לסוג הברזים ומיקומם ואת אישור המפקח 

 לאופן התקנתם ומיקומם. מחיר ברזי הניתוק כלול במחיר מערכת צנרת הגז. 
 
 

 ביצוע הלחמות ובדיקת נזילות 15.5.5 
 

 על הקבלן להקפיד על ביצוע הלחמות ברמה גבוה כולל:  

 רים סגורים עד לתחילת ביצוע עבודות ההלחמה.שמירת צינורות ואביז -  

 ניקוי צינורות ואביזרים. -

 הזרמת גז חנקן יבש בצינורות תוך כדי ביצוע הלחמות. -

. יש לקבל אישור מפקח המזמין PSI600בדיקת אטימות צנרת על ידי גז חנקן בלחץ  -

 שעות בתנאי טמפרטורה זהים. 24על שמירת הלחץ ללא שינוי במשך 

שעות לאחר תיקון  24דה ומתגלה נזילה יש להחזיר לבדיקת אטימות למשך במי -

 הנזילה.

 מ"מ כספית. 25ואקום  -

 שעות. 24יש לקבל אישור המפקח לשמירת ואקום ללא שינוי במשך  -

על הקבלן להודיע למפקח על ביצוע עבודות הלחמה, בדיקת נזילות, ואקום, מילוי 

 את עבודת הקבלן באופן שוטף. קרר למפקח כדי שהמפקח יוכל לבדוק

במידה והקבלן דילג על אחד השלבים בביצוע  העבודה או לא תיאום ביצוע העבודה עם 

 המפקח, המזמין רשאי לדרוש ביצוע חוזר של פעולות הנ"ל.

 על הקבלן להציג אישור ספק הציוד שעבודות  ההלחמה ובדיקת נזילות בוצעו לשביעות  רצונו.
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 נרתבידוד צ 15.5.6 

צנרת הנחושת תבודד עם בידוד שיסופק על ידי ספק הציוד )בידוד צנרת והאביזרים(.  
לחילופין הקבלן יבודד צנרת הנחושת עם שרוולי גומי סינטטי שלמים מותאמים לקוטר 

מ"מ  25מ"מ בתוך הבניין ובעובי  19צינורות הנחושת ללא חיתוך והדבקה, בעובי של לפחות 
סילפס ובתוך תעלות פח מגולוון להגנה . הקבלן יציג אישור ספק הציוד  מחוץ לבניין עם ציפוי
 לסוג ועובי הבידוד.

 אביזרי הצנרת יבודדו עם אביזרי בידוד שיסופקו על ידי ספק הציוד.
 .1001בידוד הצינורות יעמוד בדרישות ת.י. 

 הקבלן נדרש לבצע דוגמאות של בידוד צנרת הגז לאישור טרם המשך הביצוע . 
   
 דרישות מהצנרת ועובי בידוד  
 

   עשויה מנחושת זרחתית דלת חמצן תואמת חומר : צנרת קשה ללא תפר (א
 .  C1220T-OLלתקן                           

מידות הצנרת המוגדרות בשרטוטים ובהוראות הטכניות מתייחסים למידת הקוטר  (ב
 החיצוני של הצינור

 . long radiusקשתות יהיו אך ורק מטיפוס  (ג
 בעוביים המוגדרים בטבלה.  הבידוד יהיה מסוג ארמפלקס/ווידופלקס (ד
 תפרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או ש"ע וכך גם זוויות ומחברים בצנרת.  (ה
 כולל,  1/2, עובי צנרת נחושת רכה יהיה כדלהלן : עד קוטר של " R410עבור קרר    (ו

 ,    3/4מ"מ, מקוטר " 1, עובי דופן של  5/8מ"מ, מ קוטר של "   0.8עובי    דופן            
 מ"מ. 1.2עובי דופן  של           

 ומעלה תהיה קשיחה. 7/8צנרת " R410Aבמערכת קרר  (ז
 סילפס לכל הפחות !!! 5%חומרי הלחמה : חומרי הלחמה להלחמת נחושת המכילים  (ח

 
 

 הצנרת יהיה כמפורט בטבלה :   בידוד
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סימון צנרת 15.5.7 
ן לבצע סימון ברור של צנרת הנחושת או על ידי מדבקות בצורת חץ )אורך מינימאלי על הקבל

 ס"מ( או על ידי צביעת כיסוי הבידוד. 20
 

 תכנית צנרת 15.5.8 
על הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן תכניות ביצוע של הצנרת שהוכנה או אושרה על ידי 

האביזרים, אורך וקוטר צנרת, סוגי ועובי ספק הציוד כולל שם ומספר קטלוגי של היחידות, 
בידוד. מהלך המדויק של הצנרת יקבע במקום בהשתתפות המפקח, מתכנן מיזוג אוויר, 

 הקבלן, קבלן משנה לעבודות צנרת וספק הציוד.

 נוספתהגנה  חומר בידוד תרמי מיקום הצנרת
 50%ארמופלקס/וידאופלקס לפלף )ליפוף בחפיפה של  פנים המבנה

 באמצעות סרט פוליאתילן (
 לא נדרש

 תעלת פח מגלוון ארמופלקס/וידופלקס +סילפס+בד גאזה על רצפה בתוך המבנה
 פח צבוע לבן ארמופלקס/וידופלקס + סילפס+גאזה מחוץ למבנה
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 יחידת טיפול אויר בנויה : 15.05
 

 ול אויר מתוצרתיחידת טיפול אויר תהיה מוצר מוגמר של ייצרן מוכר ומנוסה בייצור יחידות טיפ □
 "מקם" או "פח תעש" או "אביבית הפח" או שווה ערך מאושר.

 

היחידה תהיה חד אזורית בנויה ממספר תאים , במבנה אנכי או אופקי כפי הנראה בתוכניות  □
 וכמתואר בכתב הכמויות .

 

מ'  2מדוד במרחק  Aדציבל בסקאלה  60היחידה תהיה בנויה לרמת רעש נמוכה שלא תעלה על  □
 מהיחידה ללא חיבורי תעלות .  

 

לכל היותר עם צינורות נחושת בקוטר  FPM 500שטח הפנים של הסוללה יתאים למהירות פנים של   □
צלעות אלומיניום  לאינטש מחמרן ימי , תוצרת לורדן או ש"ע עם סוללת קירור של  10עם  5/8"

 ורף  . שורות עומק לקירור + גופי חימום חשמליים לחימום הח 6לפחות 
 

 ולא מפלדה .  316מסגרת סוללת הקירור תהיה מפלב"ם  □
 

 תכנית לביצוע של היחידה תוגש לאישור מוקדם. □
 

( עם בידוד דחוס בין הפחים, עם DOUBLE SKINסנדויץ  )  מפח מגולוון כפולפנלי היחידה יהיו  □
 . 2" –ועם קונסטרוקצית פרופילי אלומיניום . עובי הבידוד  PVCציפוי 

 

פנלי גישה יהיו נפתחים על צירים עם ידית נעילה מסיבית, לגישה למנועים ולמסננים. שאר הפנלים  □
 יהיו סגורים בברגים. וכל הפנלים ייסגרו תוך לחיצה של אטם ניאופרן לאטימות מלאה .

 

 המפוחים יהיו מטיפוס פלאג עם ווסת מהירות .  □
 

לפחות, דוגמת תוצרת "סימנס" אירופאי באיכות הכי   IP-54מנועי היחידה יהיו סגורים לחלוטין  □
 גבוהה . כל מבנה המפוחים עם המנוע יועמד על קפיצים.

 

 מ"מ עם בידוד מתחת למגש .  1.5מגש הניקוז יבוצע מפח פלב"ם בעובי  □
 

דוגמת תוצרת   MERV 4 מסנני אויר ביחידה יכללו מסננים מוקדמים ליעילות נמוכה □
AIRGUARD  דגםPSF-31 " ומסננים משניים לרמת  2או ש"ע בעובי ,MERV 7   דוגמתFARR 

30X30  " כל המסננים יהיו בתוך מסגרות פח מגולוון . 4בעובי . 
 

 . FPM  350 של המסננים יתאים למהירות של שטח הפנים  □
 

" וכן שני היחידה תכלול בין השאר, ברז פיקוד דו דרכי פרופורציונלי דוגמת  "סימנס" או "הניוול □
ברזי ניתוק , מסנן קו עם ברז שטיפה בפקק.  הברז יפוקד ע"י בקר אלקטרוני פרופורציונלי, לפי 

 כלולים במחיר יחידת טיפול אויר . –דרישת התרמוסטט. כל ברזים הנ"ל 
 

היחידה תצויד בגופי חימום חשמליים בתוך היחידה. יהיו הגנות נגד חוסר זרימה והגנת טמ' גבוהה  □
 יסט ידני ליד גופי חימום.עם ר

 קוו"ט .  5גופי החימום יופעלו ע"י בקר בינארי בדרגות עד  
 

דרגות סינון נוספות : מסננים טיפוס  3ייבנו לפי המפרט הנ"ל אך בתוספת  יחידות טיפול אויר צח □
ת שורת מסננים מיוחדים לאדי דלק ורעלים באוויר דוגמ ,  60%ליעילות   12מסנני שקים בעובי "

PURAFIL   18דגם-PK  4בעובי " 60%, וכן מסנן סופי ליעילות   . 
 

 יהיה רגש לחץ הפרשי בתעלת אספקה עם יציאה אנלוגית למשנה תדר לשמירת לחץ קבוע. □
 
 יהיה רגש לחץ הפרשי להתרעת מסנן סתום כל דרגת סינון.  □
 
 מסנני הפיורופיל יהיו בתוך תאים אטומים לחלוטין עם דלתות .  □
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 המפוחים יבחרו ללחץ גבוה להתגבר על כל מפלי הלחץ של המסננים הנ"ל . □
 
שורות ומרווח בין הסוללות לאפשר שטיפה נאותה  4+ 4שורות עומק  8סוללת הקירור תהיה בעל  □

 משני צידי הסוללה . 
 
 הצלעות יהיו מחמרן ימי .  □
 
 .   מו כן , סוללת הקירור תקבל ציפוי של בלייגולד או ש"עכ □
 
 היחידות על הגג יצוידו בגגון נגד גשם ובתריס נגד גשם . □

 
 
 

 :AWSQיחידות טיפול אויר טיפוס  15.07
 
 

 כללי: 
 

יחידות טיפול אויר יהיו מוצר מוגמר של ייצרן מוכר ומנוסה בייצור יחידות טיפול אויר מתוצרת   □
 שווה ערך מאושר. "אלקטרה" , "אוריס" או

 
 . SUPER LOW NOISEרמת רעש מאד נמוכה היחידות ייבנו ל □

 .ניות עם אפשרות לשרות מפנל תחתוןהיחידות תהינה חד אזוריות, במבנה אופקי כפי הנראה בתוכ 
 
צלעות לאינטש,  10לכל היותר עם  FPM 500שטח הפנים של הסוללה יתאים למהירות פנים של  □

מק, ותכנית לביצוע של היחידות תוגש שורות עו 6תוצרת לורדן או ש"ע. היחידות יהיו כולן עם 
 לאישור מוקדם.

 
פנלי היחידות יהיו מפח מגולוון צבועים ע"י שכבת צבע יסוד מקשר, שכבת צבע יסוד אפוקסי וצבע  □

 עליון קלוי בתנור.
 
פנלי גישה יהיו נפתחים על צירים עם ידית נעילה מסיבית, לגישה למנועים ולמסננים. שאר הפנלים  □

ים בברגים. וכל הפנלים ייסגרו תוך לחיצה של אטם ניאופרן לאטימות ולבידוד תרמי יהיו סגור
 .1ואקוסטי מלאים בעובי "

 
 מפוחים יהיו צנטרפוגליים עם כפות נטויות קדימה.ה □
 
 לפחות, דוגמת תוצרת "אושפיז" או שווה ערך.  IP-54נועי היחידות יהיו סגורים לחלוטין מ □
 
אר, ברז פיקוד פרופורציונלי דו דרכי עם קפיץ מחזיר ,דוגמת "סינמס" או היחידה תכלול בין הש □

"בלימו" וכן שני ברזי ניתוק כדוריים . הברז יפוקד ע"י בקר אלקטרוני פרופורציונלי, לפי דרישת 
התרמוסטט.  ביחידות שבסופי קוים הברזים המפוקדים יהיו פרופורציונליים תלת דרכיים ללא 

 שינוי במחיר . 
 
בתוך היחידה יהיה לוח חשמל ופיקוד אינטגרלי שיכלול כל אלמנטי חשמל ופיקוד הדרושים  □

וריליים לגופי החימום. הלוח לא יותקן על פנל לפירוק ויהיה עם חיווט שיאפשר התקנה בסמוך 
 ליחידה.

היחידה תצויד בגופי חימום חשמליים בתוך היחידה. יהיו הגנות נגד חוסר זרימה והגנת טמ'  
 והה עם ריסט ידני ליד גופי חימום.גב

 
 מהירויות.  3 -היחידות יתאימו ל □
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 2לוחית הפעלה מטיפוס תרמוסטט חדר עם מפסק, ברז פיקוד ממונע פרופורציונאלי לקירור,  □

חימום שיכלול  לוח חשמל לכוח ולפיקוד ובקרה ליחידה ולגופי הגנות לגופי החימום, רגש טמפ',
שיקושר RS-485  -ומתאם תקשורת מקומי  CTUכדוגמת "מיטבטק" דגם בין השאר: בקר מקומי 

למתאם תקשורת מרכזי שיתחבר למערך הבקרה של "הבניין" ויאפשר הפעלה והפסקה, כולל מסך 
 דינמי, הפקת דו"חות, הוראות הפעלה וכל הנדרש להפעלת היחידה ממערך בקרת המבנה.

 
 השהיה להפסקת מפוח במצב חימום. □
 
התרמוסטטים יהיו מטיפוס שקוע בקיר ואם לא צוין אחרת יהיו עם לחצני  -ההפעלה לוחיות □

START-STOP  ויכולת תקשורת . ) רק לחדרים קריטיים : חדרי חשמל ותקשורת וכד' נדרש
תרמוסטט עם חיבור בתקשורת ללא חיבור לגלאי נפח , בחדרי משרדים חיבור לגלאי נפח עם 

 ורת (.  אפשרות ניתוק ללא חיבור לתקש
 

 כל הנ"ל כלול במחיר היחידה . 
 הקבלן יתקין יחידה אחת לדוגמא ורק אחר קבלת אישור המפקח על צורת ההרכבה, יורכבו שאר היחידות. 

 
 
 

 יחידות מפוח נחשון:  15.08
 
 
 היחידות יהיו בהתאם למפרט הכללי, ולתוכניות, לטבלת הציוד וכן להלן: .א
 
, במבנה אנכי או אופקי  FCייצרן מוכר ומאושר  תוצרת "אלקטרה" היחידות תהיינה מוצר מוגמר של  .ב

חידות מטיפוס עיליות יהיו דוגמת תדיראן יהכל כפי שיתואר בתוכניות.   –עם או בלי כיסוי דקורטיבי 
     .   WNTדגם 

 
 .3/8שורות עומק ובעלות  סוללות עשויות עם צינורות נחושת " 4היחידות תהיינה כולן עם  .ג

 
 ה יאפשר פירוק נוח במקרה תקלה.  היחידחיבור  .ד

 
 לקטריים להפרדה בין פלדה לנחושת.רקורדים דיאבעלי צינורות המים יתחברו ליחידה דרך שסתומים  .ה
 
 מסנן ליחידה יהיה מתכתי לניקוי עשוי סיבי אלומיניום, נוח לפירוק וניקוי. .ו
 
 .קוזשקוף עד נקודת הני P.V.Cמכל יחידה יתקין הקבלן צינור ניקוז מ  .ז
 
כל יחידה תכלול גוף חימום חשמלי עם שתי הגנות מגן טמ' גבוהה עם ריסט ידני נגד חימום יתר  .ח

 וקונטקטור מיוחד לגוף החימום.
 

כל יחידה תהיה מצויידת בשסתום סולנואידי תלת דרכי או דו דרכי עם קפיץ מחזיר לפי סכמת המים  .ט
עלת השסתום ייעשה ע"י תרמוסטט והפעלת אטמ', ובשני ברזים כדוריים לניתוק הפ 8ובנוי ללחץ 

ס"מ מהריצפה. פנל הפעלה יוגש לאישור  150היחידה תיעשה מבורר מהירויות שיותקן בחדר, בגובה של 
חורף -הפסק, ומתג לבחירת מהירות מפוח וכיוון הטמ'. תרמוסטט עם מתג קיץ –ויכלול: לחצן הפעל 

ם יהיו מטיפוס שקוע בקיר ואם לא צויין אחרת עם יפקד על פעולת הברז או גופי החימום. התרמוסטטי
 ועם השהייה להפסקת מפוח במצב חימום. START-STOPלחצני 

 
הקבלן יתקין יחידה אחת לדוגמא ורק אחר קבלת אישור המפקח על צורת ההרכבה, יורכבו שאר  .י

 היחידות. 
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 צנרת, אביזרים, ברזים ואטמים:    15.09

 
 

 נרתצ .1 
 

מחוברים בריתוך בכל קוטר עם קשת  40ים יהיו מפלדה שחורה סקדיול צינורות המ א.  
 לפרט. 10%חשמלית. נדרש ריתוך לפי תקן מים עם צילום של 

 
הצינורות יהיו חדשים לחלוטין, קשתות והסתעפויות יהיו סטנדרטיות מתאימות לסקדיול  ב.  

 ה.                         . הקבלן יתקין את הצינורות בקווים ישרים ומקבילים ובצורה נא40
אויר אוטומטיים יותקנו י המערכת תהיה משוחררת מהלם מים וממלכודות אויר. משחרר   

 הבטיח סילוק  האויר   מהמערכת.לבכל נקודה גבוהה ובכל מקום נדרש כדי 
 

 מ"מ. 0.5צינורות החיצוניים על הגג יבודדו בפוליאוריטן יצוק בשרוולי פח לבן בעובי ה ג.  
מלופף כפול . אביזרים יבודדו ע"י  צינורות בתוך המבנה יבודדו ע"י ארמפלקס ועטיפת סרט   

 סרט סילפסט.ארמפלקס + ליפוף 
 בתוך הפירים הבידוד יהיה מטיפוס דואל טמ' עם עטיפת פח מגולוון .    
 קשיח .  PVCיבוצעו מפוליאוריטן יצוק בשרוולי  –טעי צנרת בקרקע )אם יהיו( ק   

 
נרת חיבור למי רשת עבור מערכת ההתפשטות ולברזי שטיפה תהיה מפלדה מגולוונת צ ד.  

מחוברת בהברגות.   הקבלן יבצע התחברות מצנרת מי רשת וימשוך צינור אל  40סקדיול 
 1/2מערכת ההתפשטות של מערכת קרור מים. סמוך למערכת ההתפשטות יבוצע ברז גן "

 ים.לשטיפת סוללות מעבה ולשטיפת מסננ
 

מתלים וחיזוקים לצינורות יהיו מתוצרת ייצרן מוכר ויידוע. המתלים יוגשו לאישור. פיק  ה.  
 פוינט + מובילים נדרש תיאור עם פרט בתכניות , וכמוכן נדרש אישור קונסטרוקטור.

 
קבלן יבצע כל הקדחים ומעברים הדרושים בבניין ואיטום המעברים בחומר בידוד ה ו.  

 ורוזטות.
 
 
 

 שסתומים ומגופים: .2 
ומותאמים  אטמוספרות 16מגופים ושסתומים ושאר האביזרים למים יהיו ללחץ עבודה של 

 מעלות צלזיוס.   100לטמפרטורת מים עד 
 קוטר כדוגמת תוצרת ודגם

 2 1/2" – 1/2" כדוריים מעבר מלא "שגיב"
 10" – 3" פרפר "רפאל" "הכוכב"

 ו עם אפשרות ניתוק מצד אחד.מעל שישה ברגים יהי  PN16אוגנים 
 
 שסתומים אל חוזרים . 3

ומותאמים לטמפרטורת עבודה של אטמוספירות  16ו ללחץ עבודה של שסתומים אל חוזרים יהי
 מעלות צלזיוס. 100

 קוטר כדוגמת תוצרת ודגם
. BSPעם תושבת, דיסקה וקפיץ מפלב"מ גוף ברונזה עם חיבורי הברגה 

 PN 16"שגיב" 
"1/2 – "1/2 2 

  10" – 3" "הכוכב" , רפאל 
 
 מסננים . 4

 " כמתואר להלן:Yהמסננים בכל סוגי הצנרת יהיו מסוג " 
"הכוכב" רפאל גוף מיציקת ברזל, סל סינון מפלב"מ ובתוך 

 . 1/2הפקק שסתום "
"1/2 – "1/2 2 

  8" – 3" .1 1/2"הכוכב" רפאל כנ"ל אך עם שסתום " 
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 שסתומי בטחון .5 

 
עם מבנה גוף מותאם ללחץ עבודה של הקו בו הם  323" דגם BWBדוגמת תוצרת "יהיו כ

 אטמ'. 16מורכבים. מינימום 
 קפיצים יהיו מפלדלת קפיץ בלתי מחלידה. חבור השסתומים לקווים יהיו בחיבורי הברגה.ה

 
 

 .4מדי לחץ יהיו עם מעטה פלב"ם ומילוי גליצרין בקוטר מינימאלי " .6 
 ם כיסן בצנרת. מדי טמ' יהיו ע  
 בראוקמן ויכלול מד לחץ. 3/4מפחית לחץ יהיה בקוטר "  

כל האביזרים כמו ברזי פיקוד, מדי לחץ וטמ' וכד' יכוסו בעטיפת ברזנט תפור, כלול במחיר 
 האביזר .

 
 

 שיפועים, חיבור לציוד וגישה לאחזקה   .7 
 

אויר ואפשרות לניקוזם שחרור שיפוע צינורות המים יהיה המינימום הדרוש כדי להבטיח   א.  
הצנרת יותקן ניקוז והקבלן יספק את כל  ות הנמוכות. בנקודות הנמוכות שלבנקוד

האביזרים הדרושים לניקוז הצנרת. הסתעפויות לחיבורים  לציוד יהיו כלפי מעלה כדי 
להבטיח שחרור אויר דרך הציוד המחובר. על הקבלן לוודא שהמערכת תהיה משוחררת 

אוטומטיים בנקודות הגבוהות של  כמו כן יתקין הקבלן משחררי אויר" מ"הלם מים
 המערכת.

 
ין לתמוך צינורות המחוברים לציוד ע"י הציוד עצמו זאת כדי למנוע נזק לציוד ממשקל א  ב.  

קבלן להתקין אביזרי התפשטות ההצנורות או מכוחות ההתפשטות של הצנרת. על 
רות בנקודות קבע מתאימות בצורה שתמנע גרימת מתאימים או "אומגות" ולעגן את הצנו

 ו לציוד אליו מחוברים הצנורות.אנזק לבניין 
 

 הצנורות יותקנו כך שתהיה גישה נוחה לשם לתיקון ואחזקה.    ג.  
שסתומים ומגופים יותקנו באופן המאפשר גישה קלה. בכדי להקל על אחזקה ותיקונים     

 קשרים או אוגנים.ייעשו חיבורים לחלקי ציוד בעזרת מ
 
 

 ניקוי ובדיקת הצנרת .8 
 

 הצנורות ינוקו ע"י הזרמת מים בלחץ המקסימלי של המערכת עד שהצנרת תהיה נקיה על  א.  
 יעוקפו על מנת למנוע חדירת לכלוך לתוכם. כגון : נחשונים ואביזרי פיקודכל אביזריה 

 
   ירות, בהתאם למפורט במפרט אטמוספ 10הצנרת והציוד תבדק במים בלחץ מינימאלי   ב.  

שעות  24וספת כנ"ל למשך ניפות אשר יתגלו תבוצע בדיקת לחץ הכללי. לאחר תיקון כל הדל
לפחות. על לחץ הבדיקה המלא להחזיק לכל אורך הבדיקה ואין לשחרר את הלחץ מהצנרת 

 עד לקבלת אישור לכך מאת המפקח.
 

פעמים , עד לרמת  וד . המסננים יונוקו מס'הצנרת תישטף היטב , לפני הזרמת מים לצי  ג.  
 .ניקוין גבוהה , לקבלת מים צלולים וללא שום חלקיקים

ק לאחר קבלת אישור המפקח לבדיקת ניקיון המים , יורשה הקבלן להזרים מים לתוך ר    
 .יזוגיחידות המ

אל הצנרת יקפיד הקבלן בניקיון של כל קטע אשר יבוצע , ויקבל אישור המפקח להתחברות     
 הראשית . 

 
 על הקבלן לספק את כל המכשירים, החומרים וכח האדם הדרוש בכדי לבדוק את הצנרת.  ד.  
על הקבלן לתאם עם המפקח את מועד הבדיקה בכדי שהמפקח יוכל להיות נוכח בזמן     

הבדיקה. הבדיקה תעשה לפני בידוד הצנורות. המפקח יכול להורות שבדיקת הצנרת תעשה 
 ם אם יתגלה צורך בכך.בשלבי

כל הפגמים שיתגלו בבדיקה יתוקנו ע"י הקבלן לשביעות רצונו של המפקח. קטעי צנרת     
פגומים יוחלפו בקטעים חדשים במידת הצורך ללא כל תוספת מחיר. המזמין יבצע בדיקות 
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אקראיות לטיב העבודה של חיבורי הצנרת באמצעות צילום הצנרת , במידה וידרש תיקון 
 ודה הצילומים החוזרים יהיו על חשבון הקבלן . העב

  משאבות מים 15.10
 

שווה ערך המשאבות תהינה מטיפוס צנטריפוגלי , אנכיות מונובלוק דוגמת תוצרת "המניע", "המאיץ" או 
     ")גרמניה ( או ש"ע מאושר.KSBאו "מאושר מתוצרת "סלמסון" 

לפי חישוב שיכין  , לפחות מ' 35ד עומד חיצוני של קירור נג לטון GPM 3ל משאבה תתאים לספיקה של כ
 הקבלן.

 סל"ד . המנועים יהיו מתוצרת אירופאית .  1450משאבות יתאימו למהירות של ה
מורכבת במערכת . אין להביא לאתר  קבלן יוודא שהמשאבה נותנת את הספיקה הדרושה כאשר היאה

 משאבות ללא אישור המהנדס .
 מפלב"ם . רציקה , המאיץ יהיה מברונזה , והציגוף המשאבה יהיה מברזל י

 . 72%נצילות המשאבות בנקודות העבודה לא תהיה פחותה מ 
 אטמ' . 8המשאבות יתאימו ללחץ עבודה של 

לפחות . המנועים יהיו סגורים לחלוטין  שעות 100000המיסבים יהיו כדוריים בעלי אורך חיים מחושב של 
 . אטמי המשאבות יהיו מיכניים .  IP-55ימים ל מתא ומתאימים לעבודה תחת גשם , 

 בין המשאבות לצנרת יורכבו מחברים גמישים מגומי .
 . IE-3מנועים יהיו מתוצרת יצרן אירופאי ויעמדו בדרישות הנצילות לפי תקן 

 
    

 תעלות  פח מגולוון:  15.11       
 

 התעלות תהיינה מפח מגולוון, מעוגל אחר הגילוון. 
 יהיה בהתאם למידות חתך התעלה לפי המפרט הכללי.  עובי הפח,

מבנה התעלות, צורת החיזוקים והתליות יהיו בהתאם להנחיות מדריך "סמקנה" ארה"ב  וכל סטייה 
 מהנחיות הנ"ל מחייב אישור המהנדס בכתב. 

יפופי חיבורי התעלות יהיו אטומים בסיליקון, או מרק אפוקסי. חיבורי תעלות חיצוניות יצופו במס' ל
 סילפסט לקבלת אטימות מלאה . פתחים ושרוולים למפזרים לא יהיו ע"ג תפר חיבור בין שני חלקי תעלה. 

קבלן המשנה לעבודות פחחות, יראה למהנדס מקומות אחרים בהם ביצע ע"מ לעמוד על טיב הביצוע . 
 המזמין רשאי לפסול את הפחח  מטעמי איכות ביצוע . 

רותים , יהיו ללא בידוד , אך קטעי תעלות הקרובים למפוחים , יהיו עם בידוד תעלות יניקה , לאיוורור ש
 . 1אקוסטי פנימי "

 מ"מ עם חיבורי אוגנים ואטמים עמידי אש . 1.25תעלות יניקת עשן יהיו מפח מגולוון 
" או שווה ערך  OWENS  CORNINGמתוצרת  "  1תעלות מ"א תהינה מבודדות בבידוד אקוסטי פנימי "

 ר. מאוש
 הבידוד יודבק בדבק לא דליק, וכן יהודק בדסקיות לדופן התעלה. 

, יכללו עטיפת סילפסט לתפרי תעלות וייצבעו בגוון לבן בצבע מיוחד  2תעלות חיצוניות יהיו עם בידוד "
 לפח מגולוון . 

 המידות בתוכניות הינן מידות מעבר אויר נטו. 
מקורן בדברים שעשויים  להתגלות בשטח ולכן הקבלן לא מן הנמנע כי תהיינה סטיות מן התוכנית, ש

 אחראי לבצע מדידות מדוייקות במקום לפני ביצוע התעלות ולהתריע על כל שינוי שהוא.
 תעלות חיצוניות ייצבעו בגוון לבן , בשתי שכבות צבע מיוחד לפח מגולוון .

 ביעת יסוד . מ"מ בחיבורי ריתוך עם צ 2יהיו מפח שחור בעובי  –תעלות יניקה ממטבח 
ולפי המצוין בתכניות . תליות לפי פרטים ואישור  1001פתחי גישה לתעלות יבוצעו בהתאם לת"י 

 קונסטרוקטור שיועסק ע"י הקבלן.
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 מפזרים, תריסים, אביזרי תעלות:   15.12

 
כיים. וערב וכאשר הקדמיים אנ –פזרי אוויר קיריים יהיו עשויים אלומיניום משוך עם עלים שתי מ א. 

 או מטלפרס.    ACPהם יהיו כדוגמת תוצרת   
 כל מפזר יהיה מצוייד במצערת רבת להבים המופעלת ע"י בורג מהחזית.  

 
כל המפזרים  U.Sמפזרי אוויר תקרתיים יהיו מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס דגם  ב. 

 יצויידו במצערות
 

ועם מצערות. מחזירי אוויר   45בים קבועים בזוית של 'מחזירי אוויר יהיו מאלומיניום משוך עם לה ג. 
 לא יצויידו במצערות אלא אם כן צויין אחרת.

 
מיקרון לפחות בגוון  שיבחר  25ובעובי    325כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י   ד. 

 ע"י האדריכל. 
 

ס"מ שתסופק  2ת עץ מהוקצע  בעובי הקיריים  יורכבו בקיר על מסגר  מפזרי ומחזירי האוויר ה. 
ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו. במקרים בהם מסומנת בתכניות מסגרת פלדה עם הוראה מתאימה, 

 יספק ויתקין הקבלן מסגרת כזו. 
 

מיקרון  12.5ובעובי  266כל חלקי המתכת הברזליים במדפי הויסות יהיו מצופים קדמיום לפי ת"י   ו. 
 ו בהתאם להנחיות תכניות הסטנדרט המתאימה.לפחות. המדפים ייוצר

 
 מפזרים קווים יסופקו עם קופסאות מקוריות עם ווסתי כמות פנים צבוע שחור. ז. 

 
גרם למ"ר שעבר  800החבורים הגמישים בכניסה וביציאה ממזגנים ומפוחים יהיו עשויים בד ברזנט  ח. 

 אימפרגנציה. מבנה החבור יהיה כמצויין.  
". DURODYNEש יורכב רפוי במידת מה. חיבורים  יהיו חרושתיים דוגמת תוצרת  "החבור הגמי  

 מערכות פינוי עשן יהיו ללא חיבורים גמישים.
 
 
 

 צביעה וגמר שטח : 15.13
 
 

 גולוונים.מ יהיו מפרופילי פלדה  סטנדרטיים כל חלקי קונסטרוקציה, תמיכות, וכד' א. 
 שכבות צבע עליון קונסטרוקציות. ת ווש פריימר ושתיצבועים בשיכבבנוסף, הפרופילים יהיו   
 מיקרון. 50עליון בעובי  מיקרון, ושתי שכבות צבע 50ובי בשתי שכבות צבע כרומט אבץ  בע  

 
תעלות גלויות מפח מגולוון, כיסויי צנרת מפח מגולוון וכד' ייצבעו לאחר ניקוי בממיס  שומנים,  ב. 

מיקרון,  40או שווה ערך בעובי   HB-13יסוד צינכרומט בשיכבת ווש פריימר, שיכבה אחת צבע
 מיקרון. הגוון יאושר ע"י המפקח.   25ושיכבת צבע עליון לקונסטרוקציות בעובי 

 
 מיקרון. 12.5כל הברגים, מוטות מתוברגים, דיסקיות וכו' יהיו מצופים קדמיוס בעובי  ג. 

 
 פוקסי טרם אספקה לשטח.לצנרת פלדה ואביזריה יש לבצע ניקוי בחול וצבע א ד. 
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 מערכות פינוי עשן  :   15.14

 
 :כללי א. 
 .התבוצע מערכת פינוי עשן ממבואות קומתיות וחלל כניס  
 המפוחים יהיו ציריים להרכבה על הגג או תליה לתקרה ) מפוחי פ"ע מרתף(.  
תוח . המדף ייסגר עם בקצה העליון של פיר שחרור עשן מפרוזדורים  יורכב מדף אש ממונע נורמלי פ  

 פעולת המפוח .  
 

 מפוחים: ב. 
שעות . המפוח יהיה עם  2משך מעלות  250המפוח יתאים לפינוי עשן ולפעולה תקינה בטמ' של   

 .7חלק  1001דוגמת תוצרת שבח או שגיא או ש"ע מאושר . המפוחים יהיו בעלי תעודת תקן ישראלי 
 ובהנעה ישירה . סל"ד  1440כל המנועים יהיו תלת פאזי   

 
  לכודות עשן :מ ג. 
מלכודות עשן במבואות יבוצעו מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת , מקובעת לקירות פיר שחרור עשן   

 .מ"מ 2ניות ומפח מגולוון בעובי כמתואר בתוכ
 ת., למניעת חדירת עשן בין קומו 1001המלכודות יבוצעו בהתאם לת"י   
 אוטומטית עם גילוי אש .מפוחי פינוי עשן , יופעלו   

 
 לוח חשמל   ד. 
כל מפוחי פינוי עשן וכן  ויזין את IP-55הקבלן יבצע לוח חשמל ופיקוד על הגג . הלוח יהיה אטום   

 מדפי עשן הממונעים. 
 

  
 להלן תיאור מערכת הפיקוד : 

 
 :במצב רגיל 

בטיח שחרור עשן גם במקרה במצב פתוח , לה –מדפים ממונעים בקצה עליון של פירי יניקה ממבואות 
 .שמערכת המאולצת כשלה

 לפי תזמון לפעולה משך חצי שעה כלבחדרים טכניים וחדרי משאבות בשגרה יופעלו  המפוחים גם בשגרה 
 .שעה עגולה . לכל המפוחים תתאפשר הפעלה והפסקה לבדיקות ואחזקה ממערכת בקרת המבנה

 
 :עת גילוי אש בבנייןב
 יסגרו.  –לו אוטומטית , ומדפים ממונעים בקצה פירי היניקה על הגג מפוחי פינוי עשן יופע 

 יבש אל הלוח, וקבלן האוורור צריךקבלן החשמל יספק ללוח כבל חשמל עבור אינדיקציה של מגע 
 להתחבר לשם.

 ת.. הלוח יכלול לחצן בדיקת נורוידני  –הלוח יכלול נורות פעולה ותקלה לכל מפוח , ומתג אוטומטי  
 הפעלה והפסקה ואינדיקציות .   UUKLשר הפעלת המפוחים מגילוי אש ומפאנל הכבאים תתאפ 
 .LEDהקבלן יבצע כל חיווטי חשמל ופיקוד הדרושים. כל הנורות תהיינה נורות  
 .  UUKLכמו כן יבוצע פנל הפעלה מרחוק ) לוח כבאים ( מתאים לתקן  
 שלו . לוח הכבאים יבוצע ע"י קבלן החשמל ונכלל בכמויות  
  בלוח תהיה אידיקציה למדפי אש/עשן בלוח. 

נדרש בורר תלת מצבי לכל מפוח, נורה למצב פעולה, אינדיקציה לזרימת אוויר, נורה עם זמזם למצב 
 קלה.ת
לוח ימוקם בקומת קרקע קרוב לכניסה ויכלול מתגי הפעלה לניסיון והדממה ראשיים . הקבלן יבצע גם ה

 וללוח הפעלה מרחוק .כל החיווטים בין הלוחות , 
 לוח יבוצע ע"י ייצרן לוחות מנוסה , מוכר וידוע . היצרן יוגש לאישור .ה
 כנית הלוח תוגש לאישור .ת
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 עבודות חשמל, פיקוד ובקרה אוטומטית   15.15
 
 
 

 :כללי
 

רו המערכות המופעלות ממנו ואליו יחובהשולט ומנהל את   PLC\DDCככלל בכל לוחות החשמל יותקן בקר 
יחידה אם בחיבור ישיר או בתקשורת , הבקר יחובר וינוהל ע"י מערכת בקרת \כל ההתקנים הקשורים למערכת 

 המבנה . 
 
 
 
מערכת הפיקוד לכל מערכות מיזוג האוויר ואוורור תהיה מושלמת ותכלול את כל האביזרים הדרושים  א.

ם, מפסיקי גבול, ריליים, לפעולה תקינה של  המערכת כגון: תרמוסטטים, פרסוסטטים, מפסקי
 טרנספורמטורים, מגעי עזר וכד'.

 
 
התקנה, ביקורת וויסת של מערכות הפיקוד תיעשה בהתאם להמלצות יצרן הציוד המופעל ומאושר ע"י  ב.

 יצרן ציוד הפיקוד. תכניות הפיקוד חייבות לקבל  את אישורו של המפקח.
 
 
ממערכת בקרת המבנה  עלה מרחוקת או בהפהפעלת המערכת תתאפשר מלוח החשמל בצורה ידני ג.

 בהתאם לבחירה . 
 מיקום סופי ללוחות החשמל והתרמוסטטים יועבר לאישור המפקח. 

 
 
 08, מפרט עבודות חשמל פרק  08פרק   ם לדרישות המפרט הכללי של משהב"טכל העבודות יבוצעו בהתא ד.

החשמל. הנחיות פרק זה מתווספות במכרז זה , וכן לפי התקנים הישראליים, ולכל דרישות חברת 
 להנחיות במפרטים כאמור בסעיף זה . 

 
 
בגמר המתקן, יבצע הקבלן בדיקה של בודק חשמל מוסמך, על חשבונו ועליו לתקן את כל הערותיו אם  ה.

 תהיינה. לא ישולם בנפרד עבור בדיקה זו, על הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיריו האחרים. 
 
 
 .PVCמוסטטים ולפנלי הפעלה יבוצעו בתוך צינורות קווי פיקוד, לתר ו.
 
 
 :מפרט ללוחות ז.
 

של מכרז זה והן יכללו מאמתי"ם )לא נתיכים(, וכל שאר  08לוחות החשמל יתאימו למפרט פרק  -
 דרישות התקן.

 
 במקרה של התקנה בחוץ ויכללו גגון הגנה.    IP-65הלוחות יהיו -

 
 מעלות .  45כל ציוד החשמל יתאים לטמ' סביבה עד  -

 
 הרץ .  50פאזות ואפס ,  3וולט ,  10% + 400\230כל הציוד מיועד למתח  -

 
כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון ומורכב ומחובר במקומו . יש לקחת בחשבון כי  -

מחירי הלוחות כוללים תכנון ייצור אספקה והתקנה הכול מושלם ומוכן להפעלה וזאת  גם אם 
 מי לא פורט בכתב הכמויות .הציוד הפני
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תכניות מפורטות של לוחות החשמל עם ציון התוצרת של כל אלמנט המורכב בו , יוכנו ע"י הקבלן  -

ויוגשו לאישור לפני תחילת הביצוע . תשומת לב קבלן המשנה למיזוג אויר שעליו לתאם את תוצרת 
ת החשמל ומיזוג אויר בפרויקט זה ציוד בלוחות החשמל עם קבלן החשמל , כך שכל הציוד בכל לוחו

 יהיו מאותו יצרן .
 .1:20תכניות ייצור של הלוחות יהיה בקנ"מ 

 
שנים ותק  10ייצרן לוחות חשמל ופיקוד של מתקני מיזוג אויר יהיה יצרן מוכר ומנוסה לפחות  -

 בייצור לוחות מיזוג אויר . 
 שם היצרן יוגש לאישור מוקדם.

וח יכלול דלת פנימית בנוסף לפנל החזיתי החלק . בדלת הפנימית הל -במקרה של התקנה חיצונית 
 יורכבו כל המתגים , נורות , אמפרמטר , וולטמטר וכו' .

 
 הלוח יכלול חריצי אוורור נמוכים . -

 
 בכיס מיוחד בדופן הלוח יהיו תכניות חשמל כמבוצע .  -

 
 

ל הגידים ומהדקים יהיו כל המעגלים יהיו משולטים , עם שלטים מלוחות סנדויץ מוברגים . כ -
 ממוספרים . 

 
על הקבלן לבדוק את מקום הרכבת הלוח ע"מ להבטיח התאמת הלוחות שהוא מייצר לבנין ולמקום  -

 ההרכבה מבחינת המידות , השינוע , וכיווני הזנות אל ומהלוח . מפסק ראשי יהיה בצד הנוח לגישה .
 

  
אץ מאריך עם שילוט המראה את מיקום מפסק ראשי יהיה מסוג הרכבה מאחורי לוח פח ללא קל -

 המפסק מאחורי הדלת , יכלול סליל הפסקה , ומתאים לזרם הנומינלי . 
 

מ"מ . צבע ירוק לנורות פעולה וצבע אדום לנורות  22נורות סימון יהיו מסוג מולטי לד  בקוטר  -
 תקלה .

 
 מעלות בין מצב למצב .  60מתגים בוררים יהיו מטיפוס פקט בזוית  -

 
 . 1.35קטורים לקבלים ייבחרו לזרם נומינלי של הקבל מוכפל ב קונט -

 
 . 0.92קבלים יתאימו לשיפור כופל הספק ל  -

 
תכניות מערכת פיקוד מושלמת על כל אביזריה, והחווט החשמלי עם סימון כל המגעים כנדרש  -

 במפרט, תסופק בתוך לוחות החשמל עבור כל לוח לבד מתוכניות שיצורפו לספר מתקן.
 

יוגשו אישור  -מיזוג ואוורור  ניות של לוחות חשמל ופיקוד תוואי כבלי חשמל ופיקוד של מתקניתוכ -
 מוקדם של יועץ מיזוג אויר ושל יועץ החשמל של המבנה.

 
 כל ציוד המתקן יאורק לפס השוואת פוטנציאלים בבניין.   -

 
 ממ"ר  16יבוצע באמצעות מוליך בחתך לפחות  –הארקת תעלות מיזוג אויר  -

 
 הזנה עם נתיך נפרד לכל מדף אש/עשן. -
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 :פיקוד ובקרה למשאבות מים ח.
 

 משאבות בפעולה ומשאבה שלישית בגיבוי .  2משאבות :  3יהיו  
 

יהיה פיקוד אוטומטי המאפשר שינוי סדר הכניסה של המשאבות ואיזו משאבה היא בגיבוי ע"מ שכל 
 המשאבות יפעלו כמות שעות עבודה דומות . 

 .ה וחזרה הראשיים יורכבו רגשי לחץ הידראולי ובקר לחץ הפרשי יפקד על פעולת המשאבותקו האספקב
ם עליית הלחץ , המשאבות יתחילו להסתובב במהירות נמוכה יותר כל אחת לפי התור שלה עד לרמת ע

 מהירות של כל משאבה .  50%המינימלית של 
 
. הווסת יתאים  ABBאו  מת תוצרת דנפוסדוג IGBTכל משאבה יהיה ווסת מהירות רציף בטכנולוגיה ל

 .   25%להספק המשאבה ועם תוספת של 
 הווסת יחובר דרך מסנן הרמוניות למניעת רעשים מגנטיים במהירויות נמוכות . 

 
. הקבלים וכל  0.92ח היחידות יכלול בתוכו קבלים לשיפור כופל ההספק , לקבלת כופל של יפחת מ לו

 בלן המיזוג. אביזריהם יבוצעו באחריות ק
 
כל משאבה יהיה נורת פעולה ונורת תקלת יתרת זרם + נורה נוספת לחוסר זרימת מים . יהיו מתגים ל

 להחלפת משאבה ראשית במשאבת הגיבוי .
אוטומטי , ונורות פעולה ותקלה לכל משאבה . מערכת הבקרה תכלול   -מופסק  –מו כן , יהיה מתג ידני כ

 PM135E, ועל גבי הלוח נורות פעולה ותקלה ראשיים, רב מודד סאטק מונה שעות פעולה לכל משאבה 
 ומפסק ראשי.

 
המבנה ע"י תיאור הפעולה כל משאבה תתאפשר הפעלה מקומית מהלוח או אוטומטית ממערכת בקרת ל

 הנ"ל .
 
 
ת יקוד ובקרה ליחידת טיפול אויר :  רגש באוויר אספקה ביחידת אויר צח או בחזרה במקרה של יחידפ ט.

 טיפול אויר מבואה , יפקד על פעולת ברז מפוקד פרופורציונלי בהתאם לדרישה במצב קירור או חימום .
 

 קוו"ט .  5גופי החימום יופעלו על ידי בקר בינארי רציף בדרגות שלא יעלו על  
 יהיו הגנות ליד גופי החימום : הגנת טמ' גבוהה עם ריסט , הגנת חוסר זרימה .  

 
 הפסקת מפוח למניעת תקלה של גופי החימום בהדממת היחידה .  יהיו השהיות ל 
  לכל מפוח יטא יהיה וסת מהירות טיפוס שינוי תדר .  
 בנוסף , המפוח יפוקד ע"י ווסת התדר בהתאם ללחץ הסטטי בתעלת האספקה .  

 
שמסנני מ"מ ניתן לכיוון . ככל  20לוח יכלול בקר לחץ ורגש מתאים , אשר יכוון  ללחץ סטטי של ה

האוויר יתמלאו באבק , הדבר יגרום לירידת לחץ בתעלת האספקה , וירידת לחץ זו תתוקן ע"י הגברת 
 מספר סיבובי מפוח של היחידה . 

 
אינדיקציה למערכת בקרת  ת הפרש הלחץ על מסנני השקים למתןנוסף יורכבו רגשי לחץ הפרשי למדידב

 מבנה ולהתראה על צורך בהחלפת מסננים . 
 
 שיותקן בלוח החשמל של היטא .  DDC\PLCד היטא יתבצע מהלוח או מבקרת מבנה ע"י בקר יקופ

 
 
: תרמוסטט יפקד באופן רציף על פעולת  AWפיקוד ובקרה ליחידת מפוח נחשון או יחידת טיפול אויר  י.

 ברז מפוקד בהתאם לדרישה במצב קירור. 
 התרמוסטט. מצב חימום יופעלו  גופי חימום חשמליים לפי דרישתב  
(, START- STOPס"מ מהרצפה, תכלול לחצני הפעל הפסק) 160לוחית הפעלה תותקן על הקיר בגובה  

בחירת מהירויות ואפשרות חיבור תקשורת לבקרת  קירור, נורות פעולה ונורת תקלה ומתג -מתג חימום
 מקומות קריטיים כגון חדרי חשמל ותקשורת .בהמבנה ליחידות המותקנות 

 
 ב גילוי אש , ינותקו כל מתקני המיזוג המוזנים מלוח ראשי מ"א .     במצ יא.
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 :  פירוט לוחות חשמל ופיקוד 15.16
 
 

 :כללי      
 

המערכות המופעלות ממנו ואליו השולט ומנהל את   PLC\DDCכלל בכל לוחות החשמל יותקן בקר כ
ו בתקשורת , הבקר יחובר וינוהל ע"י יחידה אם בחיבור ישיר א \יחוברו כל ההתקנים הקשורים למערכת 

 מערכת בקרת המבנה . 
 
 הלן פירוט לוחות החשמל למתקני מיזוג , אוורור ופינוי עשן אשר יבוצעו ע"י הקבלן :   ל
 
. הלוח ממוקם בחדר המשאבות בקומת מרתף . הלוח יזין ויפקד  1-בסימון לוח  –ח משאבות סחרור לו א.

 משאבות סחרור .  3על פעולת 
 משאבות יהיו למצב פעולה , ומשאבה שלישית תהיה לגיבוי . 2 
הלוח יכלול מתג לשינוי סדר הכניסה של המשאבות ולהחלפה של משאבת הגיבוי כדלקמן : מתג תלת  

 1,3משאבות   – 3בפעולה , מצב  2,3משאבות  – 2בפעולה , מצב  1,2משאבות  – 1מצבי יכלול : מצב 
 בפעולה. 

 הפיכת סדר הכניסה של המשאבות לפעולה . יהיה מתג נוסף ל 
 הלוח יכלול ווסת מהירות רציף טיפוס שינוי תדר לכל משאבה .  
אטמ' ) ניתן  3המשאבות יפוקדו ע"י רגש לחץ הידראולי בקו האספקה , לשמירת לחץ סטטי בקו של  

דה ועדיין והלחץ לכיוון ( . בהפעלת המערכת , תופעל משאבה ראשונה למהירות הנומינלית שלה . במי
תופעל גם המשאבה השניה בהדרגה עם וסת התדר עד לקבלת  –הנמדד לא הגיע ללחץ סטטי הנדרש 

 הלחץ הרצוי . 
משאבה שניה תתחיל להוריד מהירות עד  –אטמ' מעל ערך הרצוי  0.3במידה והלחץ עולה מעל  

 להתאמה ללחץ המבוקש  . 
בוהה . הלוח יחובר ויפוקד ממערכת בקרת המבנה בכל מקרה תמיד משאבה אחת תפעל במהירות הג 

 ויקבל חיוויים מכל האביזרים הנלווים המותקנים כגון : בוררים רגשים מפסקים ווסתי תדר ועוד . 
 
 
 :  2 -לוח  –וח החלפה של יחידות מיזוג חדר לוחות חשמל במרתף ל ב.

יחידות מיזוג עצמאיות למצב גיבוי  2יחידות טיפול אויר לפעולה רגילה +  2במחדר הלוחות מורכבים  
 במקרה של הפסקת פעולת יחידות טיפול אויר . 

הלוח יכלול בקר דוגמת מיטב , אשר יפעיל את היטאות אחת אחרי שניה בשתי דרגות קירור בהתאם  
 לרגש טמ' בחדר . 

 מעלות צלסיוס .  22רגש הטמ' בחדר יכוון לטמ' של  
הלוח יעביר אינדיקציה של מגע יבש אל בקרת המבנה ע"מ  –ת מעלו 26במקרה של עליית טמ' מעל  

 להתריע על עליית טמ' בחדר . 
יחידות מיזוג העצמאיות לפעולה בהדרגה בשתי דרגות קירור לפי  2בנוסף , הבקר יפעיל אוטומטית את  

 רגש טמ' בחדר . 
 
 
 :  3 -לוח  –לוח החלפה של יחידות מיזוג חדר לוח גנרטור  ג.

רכבים יחידת מפוח נחשון לפעולה רגילה + יחידת מזגן מפוצל עצמאי למצב גיבוי במקרה של בחדר מו 
 הפסקת פעולת יחידות טיפול אויר . 

 הלוח יכלול בקר דוגמת מיטב , אשר יפעיל את יחידת מ"נ בהתאם לרגש טמ' בחדר .  
 מעלות צלסיוס .  22רגש הטמ' בחדר יכוון לטמ' של  
הלוח יעביר אינדיקציה של מגע יבש אל בקרת המבנה ע"מ  –מעלות  26מעל  במקרה של עליית טמ' 

 להתריע על עליית טמ' בחדר . 
 .אית לפעולה בהתאם לרגש טמ' בחדרבנוסף , הבקר יפעיל אוטומטית את יחידת מיזוג העצמ 
 
 
 :  4 -לוח  –לוח החלפה של יחידות מיזוג חדרי שנאים  ד.

יטאות לפעולה רגילה + יחידה מיני מרכזית עצמאית למצב גיבוי  2בפרוזדור החדרים מורכבות  
 במקרה של הפסקת פעולת יחידות טיפול אויר . 

 הלוח יכלול בקר דוגמת מיטב , אשר יפעיל את יחידת מ"נ בהתאם לרגש טמ' בחדר .  
 מעלות צלסיוס .  26רגש הטמ' בחדר יכוון לטמ' של  
הלוח יעביר אינדיקציה של מגע יבש אל בקרת המבנה ע"מ  –מעלות  30במקרה של עליית טמ' מעל  

 להתריע על עליית טמ' בחדר . 
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 בנוסף , הבקר יפעיל אוטומטית את יחידת מיזוג העצמאית לפעולה בהתאם לרגש טמ' בחדר .  
 
 :  5 -לוח  –לוח החלפה של יחידות מיזוג חדר שרתים  ה.

מזגן מפוצל עצמאי למצב גיבוי במקרה של הפסקת יחידות מפוח נחשון + יחידת  2בחדר מורכבים  
 פעולת יחידות מ"נ . 

 הלוח יכלול בקר דוגמת מיטב , אשר יפעיל את יחידות מ"נ בשתי דרגות בהתאם לרגש טמ' בחדר .  
 מעלות צלסיוס .  22רגש הטמ' בחדר יכוון לטמ' של  
מגע יבש אל בקרת המבנה ע"מ  הלוח יעביר אינדיקציה של –מעלות  26במקרה של עליית טמ' מעל  

 להתריע על עליית טמ' בחדר .
 בנוסף , הבקר יפעיל אוטומטית את יחידת מיזוג העצמאית לפעולה בהתאם לרגש טמ' בחדר .  
 
 
 :  6,7לוח  –לוח החלפה לשני חדרי אל פסק  ו.

 חידות מ"נ . בחדר מורכבת יטא + יחידת מזגן מפוצל עצמאי למצב גיבוי במקרה של הפסקת פעולת י 
 הלוח יכלול בקר דוגמת מיטב , אשר יפעיל את היטא בהתאם לרגש טמ' בחדר .  
 מעלות צלסיוס .  22רגש הטמ' בחדר יכוון לטמ' של  
הלוח יעביר אינדיקציה של מגע יבש אל בקרת המבנה ע"מ  –מעלות  26במקרה של עליית טמ' מעל  

 להתריע על עליית טמ' בחדר . 
 ר יפעיל אוטומטית את יחידת מיזוג העצמאית לפעולה בהתאם לרגש טמ' בחדר . בנוסף , הבק 
 
 
 :  8-לוח מפוחי פינוי עשן ואוורור במרתף , לוח  ז.

 הלוח יזין ויפקד על פעולת מפוחים כדלקמן :  
 הכנסת אויר צח לחדרי משאבות.  – 1-מפ -
 מפוח פ"ע ואוורור לחדר משאבות ראשית  – 2-מפ -
 "ע ואוורור לחדר משאבות ופרוזדור.מפוח פ - 3-מפ -
 מפוח אוורור שירותים במרתף .  – 4-מפ -

יוזנו עם כבלים חסיני אש מתאימים לפעולה משך שעתיים . יהיה מתג מצב אוטומטי  1,2המפוחים 
 . 1,2,3מצב ידני . במצב ידני יופעלו המפוחים  -

 יקציה על גילוי אש או עשןבמקרה של קבלת אינד – 1,2,3יופעלו המפוחים  –במצב אוטומטי 
 קומת המרתף . ב

בנוסף המפוחים יופעלו ממערכת בקרת המבנה ,ע"פ לו"ז  למשך חצי שעה שעה כל שעה עגולה 
יופעל לפי טבלת זמנים מבקרת המבנה , למשך כל זמן שהיה  – 4לצורך אוורור החדרים . מפוח 

 במבנה ויופסק בלילה . 
היו נורות חיווי למצב המפוח מופעל/מופסק ע"י מפסק זרימה לכל הלוח יהיה מגובה גנרטור . בלוח י

ידני לכל מפוח , תהיה אפשרות הפעלת  \תקלה ובורר אוטו \מפוח. הלוח יכלול נורות חיווי פעולה 
 המפוחים במקביל מגילוי אש , ממערכת הבקרה ומפאנל הכבאים .

 
 

 :  12,11,10,9 -, בסימון לוח  AHU-1,2,3,4וח יטא אויר צח ל ח. 
הלוח יפקד על פעולת מפוח היחידה , ברז פיקוד פרופורציונלי , בקרי לחץ על המסננים , וסת מהירות , 

 .   15.15כמפורט בסעיף  –בקר לחץ סטטי 
 יחידות יופסקו עם גילוי אש . ה
 מקומי.-מופסק –לוח יהיה מתג מצב אוטומטי ב
 ולה/תקלה.לוח יהיה מתג קירור/חימום ונורות אינדיקציה פעב

 
 

 :  13 –לוח  –לוח מפוחי פינוי עשן על גג צד ימין  ט. 
 הלוח יזין ויפקד על פעולת מפוחים כדלקמן :   
 מפוחי פ"ע של מבואות ואטריום .   –10,11,12,13,14,15,16,17 -מפ  

ב מצ -המפוחים יוזנו עם כבלים חסיני אש מתאימים לפעולה משך שעתיים . יהיה מתג מצב אוטומטי 
 ידני . במצב ידני יופעלו המפוחים . 

במקרה של קבלת אינדיקציה על גילוי אש או עשן בקומות   –יופעלו המפוחים  –במצב אוטומטי 
 המבנה . 

 הלוח יהיה מגובה גנרטור . 
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בלוח יהיו נורות חיווי למצב המפוח מופעל/מופסק ע"י מפסק זרימה לכל מפוח או מלוח כבאים 
שגרה תתאפשר הפעלה והפסקה לאחזקה ממערכת בקרת המבנה , ויועברו  בצורה ידנית , במצב

 חיוויים על מצב המפוחים לבקרת המבנה.
 

 :  14 –לוח  –לוח מפוחי שירותים ומטבחונים על גג צד ימין  י. 
ע"י שעון שבת עם זיכרון . יהיה מתג מצב אוטומטי  18,19,20-הלוח יזין ויפקד על פעולת המפוחים מפ

 מצב ידני. -מופסק-
 המפוחים יפעלו כל שעות העבודה במבנה ויופסקו אוטומטית בלילה . 

 מפוחים יופסקו במצב גילוי אש . ה
 פעלת המפוחים תהיה מבקרת מבנה.ה

 
 

 :  15 –לוח  –לוח מפוחי פינוי עשן על גג צד שמאל  יא. 
 הלוח יזין ויפקד על פעולת מפוחים כדלקמן :   
 חי פ"ע של מבואות .  מפו –21,22,23,24 -מפ  

מצב  -המפוחים יוזנו עם כבלים חסיני אש מתאימים לפעולה משך שעתיים . יהיה מתג מצב אוטומטי 
 ידני . במצב ידני יופעלו המפוחים . 

במקרה של קבלת אינדיקציה על גילוי אש או עשן בקומות מבנה  –יופעלו המפוחים  –מצב אוטומטי ב
, במצב שגרה תתאפשר הפעלה והפסקה לאחזקה ממערכת בקרת מבנה או מלוח כבאים בצורה ידנית 

 ויועברו חיוויים על מצב המפוחים לבקרת המבנה . 
 לוח יהיה מגובה גנרטור . ה

 בלוח יהיו נורות חיווי למצב המפוח מופעל/מופסק ע"י מפסק זרימה לכל מפוח.
 

 :  16 –לוח  –לוח מפוחי שירותים ומטבחונים על גג צד שמאל  יב. 
-ע"י שעון שבת עם זיכרון . יהיה מתג מצב אוטומטי  25,26-הלוח יזין ויפקד על פעולת המפוחים מפ

  מצב ידני. -מופסק
 המפוחים יפעלו כל שעות העבודה במבנה ויופסקו אוטומטית בלילה .

 המפוחים יופסקו במצב גילוי אש . 
 הפעלת המפוחים תהיה מבקרת מבנה ע"י לו"ז מתוכנן.

 
 

  –לוח החלפה של יחידות מיזוג חדרי תקשורת קומתיים  יג. 
 : 17,18,19,20, 21, 22,23,24 –לוח   

למצב גיבוי במקרה של  VRFבכל חדר מורכבים יחידת מפוח נחשון + יחידת מאייד של מערכת 
 הפסקת פעולת יחידות מ"נ . 

 .התאם לרגש טמ' בחדרבשתי דרגות ב לוח יכלול בקר דוגמת מיטב , אשר יפעיל את יחידות מ"נה
 מעלות צלסיוס .  22גש הטמ' בחדר יכוון לטמ' של ר
הלוח יעביר אינדיקציה של מגע יבש אל בקרת המבנה ע"מ  –מעלות  26מקרה של עליית טמ' מעל ב

 להתריע על עליית טמ' בחדר . 
 לוח יעביר לבקרת מבנה אינדיקציית גלאי הצפה.ה
לפעולה בהתאם לרגש טמ' בחדר . פעולת  VRFידת המאייד נוסף , הבקר יפעיל אוטומטית את יחב

 מאייד תגרור אחריה פעולת יחידת העיבוי בהתאם לצורך בכמות הקרר הנדרש ע"י אינברטר . 
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  אויר  מיזוג מבנה בקרת עבור לבקרה מיוחד מפרט   15.17        
 
 

 
 לבקר מיוחד מפרט 1. 

 
 

 –כלליות  הגדרות 1.1. 
 

 . BTL מאושר BACNET פרוטוקול בעלי יהיו הבקרים
 תגובה במהירות יעבוד, PLC של ובהגדרות בתנאים יעמוד, DDC -ו PLC תכונות משולב יהיה הבקר

 . DDC של עבודה ובהגדרות בתנאים יעמוד .גבוהים ועמידות בסטנדרטים
 HVAC :כגון כנותמו פונקציות של בספריות המשתמשת ידידותית תוכנה באמצעות יבוצע הבקר תכנות
, PID שונים ייעודיים לצרכים וספריות. 
 . UPS ,גנראטורים ,מודדים לרבי וחיבור חשמל למערכות חיבור יאפשר הבקר
 .הצורך בעת עומסים השלת של במשטר או זמנים לפי חשמל מערכות של והפסקה הפעלה יאפשר הבקר
 .עצמאי אמת זמן שעון יהא לבקר
 .לחלוטין עצמאית ודהעב יכולת בעל יהא בקר כל
 
 
 

 –חומרה  הגדרות 1.2.
 

 :הבא הכרטיסים הרכב את לפחות יכלול הבקר
 . יבש  מגע דיגיטליות כניסות כרטיס
  24VDC או יבש מגע דיגיטליות יציאות כרטיס
 4-20MA , 0-10V , PI1000 / NI ל אוניברסאלי 12BIT – רזולוציה אנלוגיות כניסות כרטיס
 8BIT 4-200MA , 0-10V  רזולוציה גיותאנלו יציאות כרטיס

 .נשלפים הכרטיסים כל
  .החיווט פירוק ללא הכרטיס החלפת
 .ויציאה כניסה לכל לד נורות
 .הצורך לפי שונים I/O בכרטיסי ויזווד מודולריות יאפשר הבקר
 .לפחות מגה חצי של נפח בעל פנימי זיכרון עם יהא הבקר
 . FLASH MEMORY  ב לגיבוי להרחבה אפשרות יהא לבקר
  שמירת לצורך לפחות מגה 211 קיבולת עם SD מסוג זיכרון לכרטיס להרחבה אפשרות יהא לבקר
 .היסטוריים נתונים
 .שנים 3 ועד משבוע נתונים שמירת שתאפשר גיבוי סוללת יכלול הבקר

 
 
 

 SERVER-WEB תכונות 1.3. 
 

 . ALARM בעקבות EMAILS הוצאת יכולת בעל ויהא WEB-SERVER במשטר יעבוד הבקר
  (DATA LOGGER)  לאגירה נתונים קבצי (SD RAM)  שלו הזיכרון על לשמור הבקר יאפשר כן כמו

ישירה  גלישה ותתאפשר הבקר בזיכרון הבקרה פרויקט את שמתארים HTML דפי ישמרו זה במשטר
  .נתונים וכתיבת קריאת לצורך לבקר
 ואנימציית ALARMS , גרפים :כגון HMI ותמערכ של תכונות יכלול WEB-SERVER -ה משטר
 .נתונים לקריאת וכתיבת נתונים

 הגרפי הממשק עבור HTML -ה דפי תכנות שיאפשר יישומים מחולל המשתמש לרשות תעמיד המערכת
 .למשתמש
 .זמנית בו המחוברות העבודה תחנות כמות או/ו I/O - ה בכמות מוגבל יהא לא זה יישומים מחולל

 תוכנה בהתקנת צורך ללא האינטראנט או האינטרנט רשת דרך הבקר ותכנות גלישה תאפשר המערכת
 . סטנדרטית גלישה בתוכנת אלא שימוש לגלישה
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 ופרוטוקולים תקשורת רשתות 1.4. 

 
 :הבאים הפרוטוקולים לרשימת מתאמים ללא ישירות תקשורת ליצור יאפשר הבקר

BACNET 
ETHERNET-TCPIP 

EIB 
S-BUS 

MODBUS ( RTU&ASCII ) RS232 ו TCPIP 
PROFIBUS DP 

PROFIBUS FMS 
LONWORK 

OPC SERVER 
 .וסלולארי BASIC במודם עבודה יכולת

 BALIMO ( . MPBUS ) לכרטיסי תקשורת פרוטוקול
 DALI, CANBUSהצורך לפי נוספים פרוטוקולים

 
 
 

 טכנאי וממשק בקרים בין תקשורת 1.5. 
 

 ב הבקרים בין תקשורת - RS485 לרשת חיבור פשרותא עם TCPIP . 
 י"ע בתקשורת בקר לכל מקומית התחברות אפשרות RS232 ו  USB . 

  הבקר הנדרש עבור בקרת מ"א יהיה מסוגSAIA   שלLCS    251או M   של שניידר התואם למערכות
 החדשות הקיימות בנתב"ג.
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 לביצוע מיוחד מפרט 2.
 
 

 עקרונות .2.1
 
 בקרה ומערכות )  3טרמינל  הקמת בזמן(ישנות   בקרה מערכות כוללת קיימת א"מ בקרת מערכת 

 .חדשות
 בהתאם  העבודה ויבצע , ג"בנתב חדשות א"מ בקרת למערכות הקיים הבקרה פורמט את ילמד הקבלן

 לקיים.
 החדשות  המערכות .) 'וכיוב פרוטוקולים , כרטיסים , בקרים( לאישור  הבקרה ציוד את יגיש הקבלן

 זה בקר של שניידר  M 251או    LCSשל   SAIAמסוג  בקרה מערכות על מבוססות ג"בנתב הקיימות
 לבקר בתכונותיו והדומה לעיל למפרט התואמת מערכת יציע הקבלן. ת"ברש הבקרה מחלקת י"ע אושר
 . הקיים

 ממיר ללא ישירות אטרנט לרשת הבקרים כל חיבור . 

 עצמאי בקר עם תחובר א"יט כל . 
 אויר למיזוג מובנות יותפונקצ כוללים הבקרים . 

 במפרט רשימה לפי פרוטוקולים   )backnet , lon … ( 
 מסכי , הבקר תוכנת HTML הבקר בתוך מאוכסנים היסטורי ומידע . 

 המקומי בבקר למסכים גלישה מאפשר אנרגיה במרכז שרת. 
 מסכים בניית כולל הזוכה הקבלן י"ע תבוצע התוכנה כל -תוכנה  
 לאישור המסכים צייתאפליק את יגיש הקבלן . 

 כאמור. המערכת כלל את המזמין נציגי עם ויבדוק עצמאי בקרה מחשב יציב הקבלן -מערכת בדיקת 
 . המקומי בבקר מאוכסנת האפליקציה כל -  לעיל

 באחריות . א"מ לבקרי גלישה המאפשרים עבודה ותחנת שרת קיים אנרגיה במרכז בקרה במרכז שילוב 
 אל הקשר ביצירת שיתבקש ככל , יסייע הקבלן . חדשות א"מ למערכות הגלישה להטמיע המזמין–

 . הבקרה במרכז מושלם באופן מוצגת ) ביצע הוא אותה( האפליקציה שכל הבקרים ויוודא
 מובהר בזאת  כי הקבלן יספק את מערכת הבקרה בשני אופנים : מערכת  -כאמור HMI  לוקאלית עם

שיוטמעו במערכת הבקרה הקיימת מסוג  HMIמסכי המוטמעים בתוך הבקר. בנוסף  WEBמסכי 
PULSE . 

  להתקין מסך מרכזי בבקר הראשי שיאפשר שלישה ממנו לכול הבקרים המבוזרים.נדרש 

  שלוחה( המסכים יהיה בפורמט הקיים היום בנתב"גE  .יוצגו לאישור ע"י נציגי רש"ת טרם הביצוע ) 
 
 
 

 בקרה סכימות2.2.
 

 והבקרה החשמל ניותתוכ את לאישור יגיש הקבלן. 
 לדוגמא בקרה בתוכניות שהוגש בפורמט יהיו והבקרה הפיקוד סכימות . 

 בקרה חוג" בשיטת הבקר לכרטיסי ועד מהשטח אביזר של מושלם חיווט יכללו השרטוטים". 
 מפורמטת בקרה סכימת לאישור יגיש הקבלן : 

 הבקרים כל עם תקשורת סכימת . 

 וכיוב , כתובות , דגמים , יסיםהכרט כל עם בקר קונפיגורציית' . 

 לכרטיס טיפוסית חיווט סכימת . 
 יציאות / כניסות רשימת . 
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 בקרת חדר )מפוחי נחשון(   3.2
 

לצורך בקרת אקלים חדרי לנוחות הלקוח יותקן בקר חדרי משולב גלאי א.א הכולל מסך צג צבעוני ופשוט 
 .לתפעול

 
 באמצעות גלאי נוכחות . כל ברזי הפיקוד יהיו עם קפיץ מחזיר .   קרת החדר תכלול שליטה על היחידהב
 
 צינורות עם גופי חימום ביחידות הקצה.  2בקר יכלול שינוי מצבי תפעול של החדר ויתאים למערכת ה
 
 של ארדן קונטרול טק או של תוצרת  SIEMENSתוצרת   DDCמערכת תהיה באמצעות בקרי ה

PANSONIC  "ויועץ החשמל של הפרויקט . התרמוסטטים יהיו דוגמת קונטרול   אמאושר ע"י מתכנן מ
 .מיטב טק \טק

 
 
  

 
 
 
 
 

 מערכת בקרת ושליטה מרכזית :   4.2
 

חברה  וכן מקום שמור להרחבת כרטיסי הבקר ,מתוצרת I\0בנקודות  30%המערכת תכלול רזרבה של 
יכולת ביצוע  התקנות ומתן שירות  פרויקטים בארץ ובעלת נציגות מקומית עם 30מוכרת שיש לה לפחות 

לטווח ארוך . המערכת תתמשק למערכת מרכזית קיימת בחדר הבקרה במרכז אנרגיה ובמידה של חוסר 
 תקשורת מחדר הבקרה תדע המערכת לעבוד כמערכת עצמאית . 

 יעודה של המערכת הינו לאפשר :          
 

פרטורה , של כל מתקני מיזוג אויר , מתקני ליטה על פעולת מערכת הפיקוד האוטומטי של הטמש א. 
, יחידות טיפול אויר , מדפי אש , מערכת בקרת תאורה וכו' בהתאם לפרוגרמת פיקוד אוורור

 שבמפרטים והתכניות.  
 
 הפעלה מרחוק של המערכות המבוקרות . ב. 
 
 הפעלת מערכות על בסיס תכנית זמן יומית שבועית או שנתית .  ג. 
 
 תקלה של כל מערכת מיזוג , מפוח , או מנוע במבנה .  \פעולה צגת מצב ה ד. 
 
 הצגת מדידות של טמ' בחדרים , טמ' באספקה ובחזרה של כל יטא , טמ' אויר חיצוני .  ה. 
 
 מידע על מצב תריסים לשחרור עשן ומדפי אש ממונעים כולל התראה על תקלות בנ"ל. ו. 
 
 רט של מהות התקלה, כולל מסננים סתומים, הצגת התראות במרכז הבקרה ותיאור מפו ז. 

 תקלות  בלחצי גז, תקלות בגופי חימום וכד'..
 

תקלה ה ותיאור  HMIישום, מיון והפקת דו"ח אזעקות היסטורי , רישום ביומן תקלות במערכת ה ר ח.
 ומיקומה 

 
ונתוני  מבנהבצגה גרפית במרכז הבקרה של המערכות המבוקרות כולל תיאור מיקום המערכות ה ט.

 מדידה בזמן אמת.
 
   ZOOMביצוע   הצגת נתוני המבנה על גבי תמונות גרפיות בפורמט אוטומטי בזמן אמת, כולל אפשרות  י.
 גרפי במעברים ממבט כללי.  
 

 הפעלה הדרגתית של המערכות לאחר הפסקת חשמל. יא.
 
 ה בפועל של המערכות  השונות.ניהול תוכנית לאחזקה מונעת בהתייחס לזמן קלנדרי ו/או שעות עבוד יב.
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 חיבור ותקשורת בין כל הבקרים במבנה. יג.
 
חיבור בתקשורת לבקרים נוספים שיותקנו במבנה כגון מערכת גילוי אש, מערכות בטחון,  מעליות ,  יד.

 אינסטלציה סניטרית, מערכות חשמל, תאורה, גנרטור חרום וכד'.
 

נחשון עם תרמוסטט חכם תהיה בשליטת תרמוסטט אלקטרוני כל יחידת טיפול אויר או יחידת מפוח  טו.
 עם חיבור לתקשורת  שישמור על טמפרטורת החדר קיץ וחורף.

התרמוסטט הנ"ל יאפשר הפעלה/הפסקה וכיוון טמפרטורה בצורה עצמאית לכל קבוצת חדרים  או 
 קבוצת עמדות, כפי שיוגדר ע"י המזמין.

 
מעמדות  ועם שליטה   DDC\PLCיהיו תחת פיקוד של בקר עצמאי כל מערכות מיזוג האויר המרכזיות  טז.

 באזור הממוזג.   Set Pointהבקרה, כולל ומתן אפשרות שינוי טמפרטורת 
 
, ניתוקים  מתוזמנים   S.P –יש לשלב במערכות אמצעים שונים לחסכון באנרגיה , כגון: שינויים ב  יז.

 וכד'.
 

ויר אבקרת אנרגיה מבנים ומיזוג כדוגמת הנ"ל המיועדים ל  DDC\PLCכמו כן הבקרים יהיו מסוג  יח.
פולסים,  ,  ON/OFFשתפקידם יהיה לקבל ולבקר את החיוויים מהשטח כולל אותות דיגיטליים 

 וכניסות אנלוגיות של טמפרטורה, לחץ, לחות וכו'.
  

 . כלול  בפרויקט  30 %הנדרש ממנו בתוספת מקום של  I/Oכל בקר יהיה בעל יכולת שליטה על מכלול       
 .למערכת הבקרה I/Oנקודות   - 1ראה נספח מס'      
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 מכשור רגשים ואביזרי בקרה 2.4
 
 

 א. כללי
 

במסגרת המכרז נדרש קבלן מיזוג האוויר לספק אביזרי מכשור ובקרה כולל רכיבים כגון פרסוסטטים, מצופים, 
 וכו'. רגשים/סנסורים ומתמרים שיותקנו בצנרת , מיכלים 

 ציוד המכשור ייבדק ויכויל ע"י הקבלן בהתאם לתנאי המתקן.
באחריות הקבלן לרכז בספר תיעוד המתקן את כל דפי המידע ואופני הכיול של כל המכשור, ללמוד את נתוני 
הכיול של כל ציוד המכשור ולבצע את כל הכיולים והכיוונים במכשור בהתאם לדרישת היצרנים עד להפעלה 

 המתקן. מושלמת של
על הקבלן לערוך ולהגיש תכניות מפורטות של הרכבת המכשירים, תרשים חיווט וחיבורים לרבות חיבור 

 הכבלים והחוטים בין המכשיר)מוניטור/אנלייזר( לגשש )פרוב / אלקטרודה( ובין הלוח למכשיר.
 V0-10או,  MA4-20הסגנאלים האנלוגים יהיו בסטנדרטים מקובלים ומותאמים לציוד הבקרה המסופק, 

 למתקני מיזוג אויר.
 
העצמי ישמרו  ונקציות הכיולפל המכשירים יכילו מנגנון להתאוששות עצמית לאחר הפסקות חשמל, כל כ א.

 ." ללא גיבוי סוללהVOLATILE NONבזיכרון " 
המכשור.  כל המכשירים יסומנו בסימנית מיוחדת הניתנת לפרוק, אשר תסומן במספר המופיע בטבלת

ת ואמצעי החיזוק, יעשו מחומרים אשר יעמדו בפני החלדה איכול ופירוק עקב האווירה הסמניו
 הסביבתית. רשימת השלטים תאושר ע"י המפקח.

 
 מפורט להלן:כ בלת איפיון עבור כל מכשיר ומכשירספק למפקח בשלב אישור הציוד לרכישה, טיהקבלן  ב.

 .פירוט חלקי המכשיר 
 .דיוק 
  מכסימלית מהקו הישר.ליניאריות באחוזי סטייה 

 .רזולוציה/רגישות 
 DAMPING. 

 .זמן תגובה 
 .הסטרזים 
  סטייה- REPEATABILITY. 

 .מצוע מדידות 

 .תחומי המדידה וכיול המכשיר 
 .השפעת צורת ההתקנה 

 .חומר האלקטרודה והמכשיר, אשר יהיו עמידים בתנאי הרכבתם 
 .גבולות מורשים של טמפ' סביבתית 
 ביבתית, ואספקת חשמל.השפעת טמפ', לחץ, לחות ס 

 .זיהוי תקלות ותצוגתן 
  ממסר תקלה. -מגע יבש 

 .אטימה והגנות בפני מזג אויר 
 .המלצות לאחזקה ולאמצעי בטיחות 
 .המלצות למרחק בין הרגש והמשדר 
 .'פירוט דרישות לאספקת מתח, נוזל שטיפה, אויר דחוס וכו 
 המסופק. יציאות תקשורת טורית ופרוטוקולים המותאמים לציוד הבקרה 

 .תרשים חיווט וחיבורים חשמליים 
 כל מכשיר יסופק עם ספרות טכנית מלאה כולל: 

 הוראות התקנה 
 הוראות כיול והפעלה 
 .הוראות תחזוקה לרבות ניקוי, בדיקה וכיול תקופתיים 
  ניהול איתור תקלות 

  לשנת  עבודה. -לחלקי חילוף וחומרים כגון תמיסות, נתיכים, נורות המלצה 
 

 ור לעיל כלול כאמור במחיר האספקה וההתקנה ולא ישולם על כך בנפרד.כל האמ



 
 

 ג אוירמתקני מיזו – 15מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 468 

 
 
 [כל הרגשים יאושרו ע"י מתכנן מיזוג האויר]רגשים ומתמרים   2.5

 
 מתמר לחץ להתקנה בצנרת 2.5.1

 .C 100 ˚יועד למדידת לחץ וצנרת עד מ 
 בשיטת "שני חוטים". 24VDCמוזן במתח  
 .4-20mAסיגנאל  
 .0-10ATתחום סיגנאל  
 .0.5%דיוק  
 מותקן לפי פרט מצורף. 
 או שווה ערך. ROSEMOUNTתוצרת  

 
 פרסוסטט 2.5.2

 כולל שני מגעים יבשים מחליפים. 
 .0-10ATחץ ניתן לכיול בתחום  ל 
 אפשרות לכיול תחום ההיסטרזיס. 
 מותקן לפי פרט מצורף. 
 תוצרת דנפוס או שווה ערך. 

 
 רגש טמפ' מים .2.5.3

 התקנה בצינור או במיכל אגירה, מים קרים או מים חמים.מיועד ל 
 הרגש יכלול תרמיל מתאים להתקנה בצנרת. 

למים חמים, פירוט תחומי  10OCועד  0Cלמים קרים,  50Cועד  0Cתחום המדידה לכל הרגשים 
 המדידה וקוטר הצנרת עבור כל רגש ייעשה בעת ההזמנה.

 .4-20MAסיגנאל 
 .0.1Cדיוק נדרש 

 
 רגש טמפ' חוץ 2.5.4 
 .IP-55הרגש יצויד בשרוול נירוסטה, אטימה   
 .50Cועד  0Cתחום מדידה   
 .1% -דיוק נדרש   
 יותקן בתוך תיבה מתאימה במקום שיקבע ע"י המפקח.  

 
 רגש לחות יחסית )חוץ( 2.5.5 
 לחות יחסית. 95%עד  -תחום מדידה   
 .2%דיוק נדרש   
 ותקן בתיבה מתאימה כנ"ל.י  

 
 רגש טמפרטורת אויר 2.5.6 
 מיועד להתקנה בתעלת מ.א.  
 .C˚0-70תחום מדידה   
 .0.2Cדיוק   
 מותאם לחיבור לציוד הבקרה המסופק.  

 
 רגש טמפרטורת חדר 2.5.7 
 מיועד להתקנה באזור הממוזג. -מבנה דקורטיבי   

 .0-70Cתחום מדידה   

 .0.2Cדיוק   
 כולל אפשרות לשינוי סט פוינט.  
 סוג הסיגנאלים מותאם לציוד הבקרה.  

 
 רגש לחות חדר 2.5.8 
 מבנה דקורטיבי מיועד להתקנה באזור הממוזג.  
 .95%תחום מדידה עד   
 .2%דיוק   
 סוג הסיגנאל מותאם לציוד הבקרה.  

 
 מפסק זרימת אויר 2.5.9 
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 מיועד להתקנה בתעלת מיזוג אויר.  
   

 
 . מרכז הבקרה 3
 

 ופק ע"י קבלן הבקרה יכלול מחשב בקרה מתקדם המפורט להלן:מרכז הבקרה אשר יס
-CD,בקרי כוננים ,   43.2MHz- ,1,024M CASH-RAM    ,120GB Hard Diskמחשב מרכזי מדגם פנטיום 

ROM " 19, כונן דיסקטים , כרטיס מסך , מסך שטוח איכותי LCD -   עכבר ,  מקלדת וכל הנדרש למערכת ,
  רה .מחשב מושלמת לפעול כשו

 ,ספרות ותיעוד מלאים ,  USB, יציאות תקשורת מורחבות כולל  Mb 100\10כרטיס רשת , 
עבור  OFFICEתכנת  או ש"ע המתאימה למחולל היישומים לפרויקט .  WIN 10  -תוכנת בסיס  חלונות  

 הדוחות . 
 מקבילה, קצב הדפסה  מהיר ובאיכות גבוהה . -מדפסת צבעונית עברית/אנגלית 

 לתקשורת דרך קו טלפון .   מודם
 כל האביזרים והכבלים הנדרשים לחיבור מערכת המחשב לפרוייקט בכללותו.

 
קבלן הבקרה יספק מחשב בעל תכונות המתאימות ליום בו יסופק המחשב לתצורה מתקדמת באם יהיה שינוי 

 כנן מ"א.טכנולוגי בזמן אספקת המחשב לפני אספקת מחשב הבקרה הנ"ל חייב לקבל את אישור מת
 
 

 תוכנת מרכז הבקרה    4.0
  

הקבלן יתחבר לתוכנת הבקרה הראשית הקיימת במרכז האנרגיה ויציג את כל המידע והמסכים בתוכנת 
 . PULSE –הסקאדה הקיימת של מיזוג האויר 

 קבלן הבקרה יספק ויתקין במרכז הבקרה הנ"ל את תוכנת הבקרה עם הדרישות הבאות : 
 
גמת המסכים הקיימים היום במרכז הבקרה בנתב"ג ויאושרו ע"י נציגי רש"ת טרם המסכים יהיו כדו א.

 .ההזמנה
 
 מוקדמת במחשב. הפעלת המערכת תתאפשר ע"י מפעיל ללא הכשרה  ב.
 
 תוכנה תאפשר הצגת נתוני המתקן בזמן אמת. ג.
 
 הצגת התראות כולל תיאור מפורט בזמן אמת.      ד.
 
 תאריך ושעת האירוע. רישום התראות כולל תיאור, ה.
 
 מיון והדפסת דו"ח התראות היסטורי. ו.
 
 צגה גרפית של מערכות הבקרה והמבנה.ה ז.
 
 גרפי. ZOOMפשרות לביצוע א ח.
 
 בדלפק מודיעין ושני בחדר בקרה(. אפשרות לשינוי פרמטרים ממחשבי הבקרה )אחד  ט.
 
 ש בטבלת שעות שבועית הכוללת לפחות תוך שימו אפשרות לשינוי שעות הפעלה בצורה קלה ופשוטה  י.

 הפעלות והפסקות ביום. 10 
 

 וברזולוציה גבוהה. בצורה גרפית בצבעיםהתוכנה תאפשר הצגת המערכת ומרכיביה השונים  יא.
 על קבלן הבקרה לספק עם המוצר את יכולת החיבור למרכזי בקרה נוספים עתידים על גבי  
 טת לעיל. שת התקשורת בעלת סיבים אופטית המפור 

 
 
 . תיעוד והדרכה5
 

 AS-MADEעותקים של ספר המערכת בעברית, עם הוראות תפעול ותחזוקה, תכניות  עדות   5הקבלן יגיש 
 קטלוגים ופרוספקטים מקוריים .
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הדרכה עיונית ומעשית לרבות הכנת ספרות ועזרי לימוד.  –הדרכת צוותי המזמין בהפעלה ותחזוקת המערכת 
 רד לאנשי התפעול ובנפרד לאנשי ההנדסה והאחזקה ההדרכה תינתן בנפ
 וברמות שונות .   

 
 

 הפעלה 15.18
 

הקבלן יפעיל את המתקן בשלמותו לתקופה של שבועים רצופים. בזמן זה ייעשה כל הבדיקות והויסותים 
הדרושים. רק בתנאי שלא נתגלו משך פרק זמן הנ"ל תקלות, תיראה ההרצה של המתקן כמוצלחת וניתן 

יה  למסור את המתקן. הקבלן מתחייב לבצע בדיקות הפעלה עם היועץ הן בגמר המיתקן והן בשתי יה
 פעמים נוספות כפי שיקבע בתקופת הקיץ ובתקופת החורף בתוך שנת 

 הבדק הראשונה .       
 
 

  תיק מתקן 15.19
 

הניהול  ) שני  הגשת תיק מתקן לבדיקה של היועץ ושל חברת –תנאי לקיום מסירה ראשונה  –כאמור 
 עותקים ( . 

התיק יכלול דוחות הפעלה של כל הציודים וכן מדידות הפעלה ) כמויות אויר ,   זרמים , טמ' לחות וכו' ( , 
 וכן ספרי ייצרן של הציוד.     

 הקבלן יספק תיקי מתקן לכל המערכת בארבעה עותקים. בכל תיק ימצא:       
 

 :וחות הפעלה לכל יח' קצה בנפרדד א.
לחצי עבודה , נק' עבודה כיוון הגנות , זרם ,ספיקות מים , ספיקות אויר , טמ' מים ואויר בכניסה 

 ויציאה . 
 

 שרטוטי ביצוע של ציוד מיוצר כולל מדיה מגנטית . ב. 
 

 מאושרים ע"י היועץ  -רטוטי המתכנן מעודכנים ע"י הקבלן כמבוצע כולל מדיה מגנטית  ש ג. 
 

 ם של הציוד המסופק.טלוגים מפורטיק ד. 
 

 הוראות הפעלה לרמת מפעיל לא מקצועי. ה. 
 

 וראות אחזקה מפורטות: טיפולים תקופתיים מונעים, טיפולי שוטפים.ה ו. 
 

 אישור בודק חשמל מוסמך . ז. 
 

 כולל מדיה מגנטית . AS MADEרטוטי לוחות חשמל ופיקוד ש ח. 
 

 ותעודות המעידות על כך . מועד תחילת האחריות , משך תקופת האחריות  ט. 
 

  
 מחיר אספקת החוברת לא ימדד בנפרד אלא יהיה כלול במחיר  הקבלן.

 
 שנים  3שרות ואחריות ל   5.201

 
הקבלן יבצע במשך שלוש שנים , החל מיום קבלת המתקן את כל   פעולות האחזקה והשירות  .א

ההגנות החשמליות הקיימות, הדרושים לרבות: שימון וגירוז מיסבים, בדיקת הגנות מדחס ושאר 
 מתיחת רצועות, החלפת מסננים, תיקוני אטמים, טיפול במים, פירוק וניקוי וכו'   

 
 שנים  3אחריות ל  ב.

מקבלת המתקן ע"י  שנים . התאריך הקובע יהיה החל 3חריות הקבלן על המתקן תהיה ל א
לו בפעולת המתקן וזה המפקח. תוך תקופה זו , חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתג

משביתה , ממועד הקריאה או במקרה של תקלה שעות  24יעשה על סמך קריאת המפקח תוך 
 שעות . 8תוך 
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הקבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ויתקין חלק חדש במקומו,  ג.
 במקרה ויידרש ע"י המפקח.

 
באמצעות עובדים , יבצע המפקח את העבודה עד הנ"לאם לא יבוא הקבלן לבצע התיקון במו ד.

 אחרים ויחייב את הקבלן בהוצאות.
 
 
 

 אופני מדידה מיוחדים  15.21
 

כל המחירים בכתב הכמויות מתייחסים לאספקת והתקנת פרטי ציוד מושלמים, לרבות  .א
הובלות, הרמות ע"י מנוף במידת הצורך וכל האביזרים הדרושים להפעלת המערכת בצורה 

ושלמת, אלא אם צויין אחרת במפורש. שיטות המדידה יתאימו לשיטות המדידה של תקינה ומ
 המפרט הכללי של משהב"ט.

 
מחיר יחידת מפוח נחשון יכלול את מחיר פנל ההפעלה והחווט אליו, תרמוסטט פיקוד, לוח  .ב

חשמל, מסננים מתכתיים לניקוי, שני שסתומי ניתוק כדוריים עם רקורדים, ברז מפוקד 
דו דרכי, צינור ניקוז עם סיפון והתחברות לנקודת הניקוז , חיבורי צנרת מים,,  חשמלית 

אינסטלציה חשמלית לכוח ופיקוד, חיבורי חשמל ופיקוד, גופי חימום חשמליים והגנת טמ' 
 גבוהה.

 
יכלול את מחיר פנל ההפעלה עם רגש   AWSQמחיר יחידת טיפול אויר מטיפוס קל דוגמת  .ג

ליו, תרמוסטט פיקוד, מסננים מתכתיים לניקוי, שני שסתומי ניתוק באויר חוזר, החווט א
כדוריים עם רקורדים על קו צנרת המזין , ברז מפוקד חשמלית הדרגתי דו דרכי או תלת דרכי ) 
סופי קוים( , גופי חימום חשמליים והגנות טמ' גבוהה עם ריסט ידני ומפסק דגל, צינור ניקוז 

 ז הראשי חיבורי צנרת מים, חיבורי חשמל ופיקוד.עם סיפון והתחברות לקו הניקו
מטר צנרת נחושת מבודדת להתחברות לצנרת הפלדה הראשית  4כמו כן מחיר היחידה יכלול 

 והפרדה דיאלקטרית ברקורדים .  
 

במחיר מטר צינור, יש לכלול את מחיר המתלים כנדרש בתוכניות, החיזוקים וכל האביזרים  .ד
,  Tאת כל הספחים הדרושים: קשתות, מעברי קוטר, אביזרי  להתקנה ועיגון הצנרת, וכן

פקקים, רקורדים, הסתעפויות, מופות הכנה לחיבורים נוספים בעתיד וכד' לכל קוטר שהוא. 
ומעלה ישולם בנפרד וזאת  2 1"/2מקוטר      רק עבור קשתות והסתעפויות שינוי קוטר בלבד 
. במחירי הצנרת יכלו ביצוע קדחים או פתחים בתנאי שהן יהיו סטנדרטיות ולא מיוצרות בשטח

למעברי צנרת בקירות ואיטומם  PVC -בקירות בלוקים או גבס, אספקה והתקנת שרוולים מ
ע"י צמר סלעים דחוס. רק קדחים ופתחים בקירות ותקרות בטון ימדדו בנפרד לפי קוטר 

 הקדח.
 את צינורות לשטח . במחיר הצנרת יש לכלול ביצוע ניקוי חול וצבע אפוקסי לפני הב

 
כולל, כגון שסתומים למיניהם יש לכלול את מחיר הבידוד למחיר  2במחירי אביזרי צנרת עד " .ה

 אביזרים אלה.
 

 מחיר עבור שילוט לא יימדד בנפרד אלה הקבלן יכלול אותם במחיריו האחרים. .ו
 לא יימדד בנפרד אלא הקבלן יכלול אותם במחיריו האחרים . –עבור ספרי מתקן   .ז

 
 בולמי רעידות לא ימדדו בנפרד אלא הקבלן יכלול אותם מחיר ציוד מ"א ואוורור.  .ח

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ג אוירמתקני מיזו – 15מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 472 

 
 1נספח מס' 

 למערכת הבקרה I/Oקודות נ

 
 תיאור ציוד מיקום

DI DO 
A
I 

AO 

תף
מר

ת 
בו

א
ש

מ
ר 

חד
 

     1 בורר מצב ידני 1משאבת סחרור מס' 

     1 בורר מצב אוטומטי

 1   1   הפעלת משאבה

     OL  1קלה ת

    FS  1תקלה 

    VSD 1תקלה 

  VSD   2וזרם   חיווי תדר
     1 בורר מצב ידני 2משאבת סחרור מס' 

     1 בורר מצב אוטומטי

 1  1   הפעלת משאבה

     OL  1תקלה 

    FS  1תקלה 

    VSD 1תקלה 

  VSD   2חיווי תדר וזרם 
     1 בורר מצב ידני 3מס'  משאבת סחרור

     1 בורר מצב אוטומטי

 1  1   הפעלת משאבה

     OL  1תקלה 

    FS  1תקלה 

    VSD 1תקלה 

  VSD   2חיווי תדר וזרם 
 רגש טמפ' 
 מי אספקה

  1   קו ראשי

  1   קו ראשי רגש טמפ' מים חוזרים
  1   רגש לחץ בקרת לחץ

אי
שנ

ר 
חד

ס' 
מ

ם 
1

תף
מר

 
   1  הפעל/הספק -בורר מצב ידני AWיחידת 

    2 חיווי בורר מצב ידני/אוטומטי
    1 פעולה
    1 תקלה

   1  הפעל/הספק -בורר מצב ידני DXיחידת גיבוי 
    2 חיווי בורר מצב ידני/אוטומטי

    1 פעולה
    1 תקלה

    1 טמפ' גבוהה בחדר 
    1 הצפהגלאי   

ס' 
מ

ם 
אי

שנ
ר 

חד
2 

תף
מר

 

 AWיחידת 
 

   1  הפעל/הספק -בורר מצב ידני
    2 חיווי בורר מצב ידני/אוטומטי

    1 פעולה
    1 תקלה

 DXיחידת גיבוי 
 

   1 2 הפעל/הפסק -בורר מצב ידני
    2 חיווי בורר מצב ידני/אוטומטי

    1 פעולה
    1 תקלה

    1 בוהה בחדרטמפ' ג 
    1 גלאי הצפה 
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ל 
מ

ש
ח

ת 
חו

לו
ר 

חד
– 

תף
מר

 

  AWיחידת 
 )לכל יחידה (

   1  הפעל/הספק -בורר מצב ידני
    1 חיווי מצב ידני/אוטומטי

    1 פעולה
    1 תקלה

)לכל  DXיחידת גיבוי 
 יחידה (

   1  הפעל/הספק -בורר מצב ידני
    1 פעולה

    1 להתק
    1 טמפ' גבוהה בחדר חדר לוחות

    1 גלאי הצפה 

ל 
מ

ש
ח
ח 

לו
ר 

חד
ר 

טו
נר

ג
– 

תף
מר

 

   1 2 הפעל/הפסק -בורר מצב ידני AWיחידת 
    1 פעולה
    1 תקלה

   1 2 הפעל/הספק -בורר מצב ידני DXיחידת גיבוי 
    1 פעולה
    1 תקלה

    1 טמפ' גבוהה בחדר חדר לוחות
    1 גלאי הצפה 

ם 
תי

שר
ר 

חד
– 

תף
מר

 

  AWיחידת 
 )לכל יחידה (

   1 2 הפעל/הפסק -בורר מצב ידני
    1 פעולה
    1 תקלה

   1 2 הפעל/הפסק -בורר מצב ידני  DXיחידת גיבוי 
    1 פעולה
    1 תקלה

    1 טמפ' גבוהה בחדר חדר שרתים
    1 גלאי הצפה  
  AWת יחיד 

 )לכל יחידה (

   1  הפעל/הפסק -בורר מצב ידני

    1 פעולה 

ם 
יי

ונ
חי

ם 
רי

חד
– 

תף
מר

 

    1 תקלה 
   1 2 הפעל/הפסק -בורר מצב ידני  DXיחידת גיבוי 

    1 פעולה 
    1 תקלה 
 טמפ' גבוהה בחדר  

 ) לכל חדר (
1    

תי
מ
קו

ת 
ור

ש
ק
ת

ר 
חד

 

  AWיחידת 
 )לכל יחידה (

   1 2 הפעל/הפסק -מצב ידני בורר
    1 פעולה
    1 תקלה

 DXיחידת גיבוי 
 )לכל יחידה (

   1 2 הפעל/הפסק -בורר מצב ידני
    1 פעולה
    1 תקלה

 חדר תקשורת
 ) לכל חדר( 

    1 טמפ' גבוהה בחדר

    1 גלאי הצפה 

ם 
חי

ט
ש

ם 
יי

ור
יב

צ
ת

מו
קו

 

  AWיחידת 
 )לכל יחידה (

   1 2 הפעל/הפסק -מצב ידניבורר 
    1 פעולה
    1 תקלה

  1   רגש טמפ' אוויר חוזר
 1    ( SPטמפ' רצויה ) 
    1 פעולת ג"ח



 
 

 ג אוירמתקני מיזו – 15מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 474 

 
       

ת
גו

ג
 

 

 יחידת טיפול אוויר צח
 )לכל יחידה (

   1 1 הפעלה\פעולה
    1 תקלה כללית

  1   מצב ברז פרופורציונלי
 1    ( SP ) טמפ' רצויה 

  1   טמפ' חוץ
    1 פעולת ג"ח
  1   דרגת ג"ח

  VSD   1חיווי 
    1 תקלת מסנן סתום

    1 תקלת חוסר זרימת אוויר
    1 תקלת מגן טמפ' גבוהה
  1   רגש טמפ' אוויר אספקה

  1   זרם מפוח 
  1   רגש טמפ' מי אספקה
  1   רגש טמפ' מי חזרה

חי
פו

מ
ם

 

 מפוח יניקה
 )לכל מפוח (

   1 2 הפעל/הפסק -בורר מצב ידני
    OL 1תקלה 

    1 חיווי פעולה/כיבוי

ם
חי

פו
מ

 

 מפוח יניקת עשן
 )לכל מפוח (

   1 2 הפעל/הספק -בורר מצב ידני
    OL 1תקלה 

    1 רגש זרימה 
    1 חיווי פעולה/כיבוי

ש
א
י 

דפ
מ

 

 מדף אש
 לכל מדף ()  

 מדף פתוח/סגור
 הפעלה ידנית

1  
1 

  

שן
 ע

פי
מד

 

 מדף עשן
 ) לכל מדף ( 

 מדף פתוח/סגור
 הפעלה ידנית

1  
1 

  

ם
די

שר
מ

 

 יחידת מפוח נחשון
 )לכל יחידה (

 פעולה
 הפעלה/כיבוי –מצב ידני 

1  
1 
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 דפי טיפולים :  – 2נספח 

 
 

  ד ף      ט י פ ו ל י ם

   1  מס' חשמל לוח 
 ה ת ב -ממוקם ב ב ת מ

 ע ו ו -משרת את  צ ד ס

 ר ק צ -מקצועות מבצעים  ו י פ

 ה ן ע  ע ר ר
      ו 
 מ   הוראות   לביצוע ב ת 
 ס    מ  
 פ    צ  
 ר    ב  

    בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה. פ ש 1
    הקשב לרעשים חריגים. פ ש 2
    ד ורשום זרמי פעולה של מנועים.מדו פ ת 3
    חזק והשלם שילוט בלוח. פ ת 4
    בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, רשום זרם ומתח בכל פזה. פ ת 5
    בדוק פעולת מפסקים, מתגים ולחצנים. פ ת 6
    חיזוק תפסים לראשי כבלים נכנסים ויוצאים. ס מ 7
    נתיכים ומאמ"תים שלמים ומתאימים. ס מ 8
    בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסקים נקיים שלמים, ודא שאין פיח. ס נ 9
    הידוק ברגי מגעים, חיבורים ומהדקים בכל לוח. ס נ 10
    נקה מגעים באמצעות חנקן יבש )דחוס(. ס נ 11
    נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי. ס נ 12
    פיקוד.בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות  ס נ 13
    בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים. ס נ 14
    ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול. ס נ 15
 הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה של כל ס נ 16

 הפונקציות.
   

       
 תאריך: הערות :

 שם המבצע:  
 אישור המפקח:  

  ראה המשך מעבר לדף                                                                               

 
 שנתי.-חצי שנתי,  נ-תלת חודשי, מ-שבועי,  ת-ש

 פעולה.-סטטי,  פ-הביצוע כשהציוד במצב:   ס
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם 
  1מס'   לוח חשמל  )המשך( 

 ה ת ב -ממוקם ב ב ת מ

 ע ו ו -משרת את  צ ד ס

 ר ק צ -מקצועות מבצעים  ו י פ

 ה ן ע  ע ר ר
      ו 
 מ   הוראות   לביצוע ב ת 
 ס    מ  
 פ    צ  
 ר    ב  

    בדיקת הארקה הלוח, הגוף והדלתות. ס נ 17
    בדוק שלמות תוכניות הלוח.  נ 18
    ניקוי חיצוני, תיקוני צבע ושימון צירים. ס נ 19
    בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורך. פ נ 20
    בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק. פ נ 21
 בדוק חום הלוח, כבלים, מחברים ומפסקים באמצעות ציוד מתאים פ נ 22

 צילום אינפרא אדום. -
   

    בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חירום )גנרטור(. פ נ 23
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 תאריך: הערות :
 שם המבצע:  
 אישור המפקח:  

  

 
 שנתי.-חצי שנתי,  נ-תלת חודשי,  מ-שבועי,  ת-ש

 פעולה.-סטטי,  פ-הביצוע כשהציוד במצב:   ס
 
 
 
 



 
 

 ג אוירמתקני מיזו – 15מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 477 

 
 

  ד ף      ט י פ ו ל י ם 
  9מס'   אויר מרכזית טיפול יחידת  

 ה ת ב -ממוקם ב ב ת מ

 ע ו ו -משרת את  צ ד ס

 ר ק צ -מקצועות מבצעים  ו י פ

 ה ן ע  ע ר ר
      ו 
 מ   הוראות   לביצוע ב ת 
 ס    מ  
 פ    צ  
 ר    ב  

    בדיקה חזותית של היחידה, רעש, רעידות נזילות הזעה. פ ש 1
    ____ רזרביות בגודל ______בדיקת מצב ומתח רצועות, יש _ ס ת 2
    ניקוי/ החלפת מילוי של מסנני אויר. ס ת 3
    גרוז מיסבים שהם לגרוז. ס מ 4
    ניקוי בריכת הניקוז ויציאת הניקוז, תיקון איטום בזפת. ס מ 5
    שימון צירי ברזים, מודוטרולים, דמפרים לכל אזור. ס מ 6
 וד מפסק דגל, ברזי מודוטרול, ודמפריםבדיקת פעולת המיכשור ותפק פ מ 7

 לכל אזורי היחידה.
   

    ניקוי מסנני המים ובדיקת פעולת ברזים. פ מ 8
    ניקוי היחידה בשלמותה, גרוז מדפים ומוטות מנועים. ס מ 9
 (1   ניקוי סוללות מצידן החיצוני באמצעות מים, קיטור וחומר שטיפה. ס מ 10
    ., איטום תפרים של תעלות גמישים לתעלות אוירתיקון חיבורים  ס נ 11
 גבי המנוע והמיכשור החשמלי,-הידוק כל חיבורי החשמל על ס נ 12

 בדיקת הארקה.
   

    הידוק ברגים כללי. ס נ 13
    בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות, בדיקת מצמד. ס נ 14
       

 תאריך: יש DXי המפקח. במערכות (   אישור חומר שטיפה ע"1    הערות :
 שם המבצע: לוודא ששסתום פריקת הלחץ לא יפרוק בעת שטיפה                           
 אישור המפקח: בקיטור.                           

  ראה המשך מעבר לדף                                                            

 
 
 שנתי.-חצי שנתי,  נ-לת חודשי,  מת-שבועי,  ת-ש

 פעולה.-סטטי,  פ-הביצוע כשהציוד במצב:   ס
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם 
  9מס'   אויר מרכזית )המשך(טיפול יחידת  

 ה ת ב -ממוקם ב ב ת מ

 ע ו ו -משרת את  צ ד ס

 ר ק צ -מקצועות מבצעים  ו י פ

 ה ן ע  ע ר ר
      ו 
 מ   ות   לביצועהורא ב ת 
 ס    מ  
 פ    צ  
 ר    ב  

    תיקוני בידוד כלליים בתוך היחידה. ס נ 15
    בדיקת איטום הפנלים ותיקון סרטי האטימה. ס נ 16
    ידי חומר כימי.-( על1ניקוי פנימי של הסוללות  ) ס נ 17
    מריחת גריז על הציר של המפוח. ס נ 18
    מפוח, כנפיים, חיזוק לציר.בדיקת מצב ה ס נ 19
    נקה ביסודיות גוף היחידה, גרד חלודה, צבע כנדרש. ס נ 20
    הפעל היחידה, בדוק פעולת הפיקוד בכל המצבים. פ נ 21
    מדוד כמויות אויר בתעלות, השווה לנדרש, ווסת. פ נ 22
    . A _____  ,A _____  ,Aרשום זרם פעולת המנוע ____  פ נ 23
    ,  _____ ,  _____Aרשום זרם פעולת גופי חימום :  _____  פ נ 24
    יישור וסירוק הצלעות. ס נ 25
    בדוק כמויות אויר אספקה, וסת לנדרש. פ נ 26
    בדוק כמויות אויר צח, וסת לנדרש. פ נ 27
       
       
       

 תאריך: הערות :
 שם המבצע:  
 אישור המפקח:  

  

 
 
 שנתי.-חצי שנתי,  נ-תלת חודשי,  מ-שבועי,  ת-ש

 פעולה.-סטטי,  פ-הביצוע כשהציוד במצב:   ס
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם 
  10מס'   יחידת מפוח נחשון 

 ה ת ב -ממוקם ב ב ת מ

 ע ו ו -משרת את  צ ד ס

 ר ק צ -מקצועות מבצעים  ו י פ

 ה ן ע  ע ר ר
      ו 
 מ   הוראות   לביצוע ב ת 
 ס    מ  
 פ    צ  
 ר    ב  

    ניקוי מגש הניקוז ובדיקת נזילות מים. -יחידה  ס ת 1
    פתיחת וסגירת ברזי היחידה. טיפול לפי הצורך. -יחידה  ס ת 2
    החלפת מילוי של מסנן אויר. -יחידה  ס ת 3
    ידי המפסק.-מהירויות עלבדיקת הפסקה והפעלה בכל ה -מכשור פיקוד  פ מ 4
 בדיקת פעולת התרמוסטטים והברזים החשמליים, -מכשור פיקוד  פ מ 5

 .CHANGE OVER SWITCHבדיקת הפיכת קיץ/חורף, 
   

    ניקוי מאבק של היחידה בשלמותה. -יחידה  ס מ 6
    בדוק והקשב לרעשים ורעידות. -יחידה  ס מ 7
    ם החשמליים ובדיקת הארקה.הידוק כל החיבורי -חשמל  ס מ 8
 (1   ניקוי סוללות חיצוני במים, בקיטור ובחומר שטיפה. -יחידה  ס נ 9
    ניקוי מסנן המים לפני הברז החשמלי. -יחידה  ס נ 10
    שחרור אויר. -יחידה  ס נ 11
 (2   ניקוי פנימי של הסוללות. -יחידה  ס נ 12
    היחידה למקומה, בדוק חיבור גמיש. בדוק והדק חיזוקי -יחידה  ס נ 13
    . Cבדוק טמפ' אויר ביציאה מהיחידה, רשום _____  -יחידה  פ נ 14

    בדוק גוף היחידה ואטום מגש הניקוז תקן בזפת לפי הצורך. -יחידה  ס נ 15
    . CFMבדוק פעולת המפוח, רשום כמות אויר ביציעה _____  פ נ 16
    ק הצלעות.יישור וסירו ס נ 17
    זיפות בריכת האיסוף. ס נ 18

 תאריך: (   אישור חומר שטיפה ע"י המפקח.1הערות :      
 שם המבצע: (  בהוראת המפקח בלבד.2                    

 אישור המפקח: 

 שנתי.-חצי שנתי,  נ-תלת חודשי,  מ-ת
 פעולה.-סטטי,  פ-הביצוע כשהציוד במצב:   ס
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  ט י פ ו ל י ם      ד ף 
  11מס'   מפוח אויר  

 ה ת ב -ממוקם ב ב ת מ

 ע ו ו -משרת את  צ ד ס

 ר ק צ -מקצועות מבצעים  ו י פ

 ה ן ע  ע ר ר
      ו 
 מ   הוראות   לביצוע ב ת 
 ס    מ  
 פ    צ  
 ר    ב  

    הקשר לרעשים ולרעידות חריגים. פ ש 1
    קשב לרעשים בזמן ההתנעה.הפעל המפוח וה פ ת 2
    בדוק מצב הרצועות ורצועות רזרביות. החלף לפי הצורך. ס ת 3
    גרז מסבי המפוח והמנוע לפי הצורך. ס מ 4
    נענע כנפי המפוח ובדוק חיזוק לציר. ס מ 5
    _______ השווה לנדרש. Aבדוק ורשום זרם עבודה  פ מ 6
    לול המפוח.נקה באופן יסודי את מכ ס נ 7
    הדק ברגי החיזוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה. ס נ 8
    בדוק שלמות ואטום חיבורים גמישים לתעלות. ס נ 9
    בדוק פיקוד הפעלה מקרוב ומרחוק, וודא כיוון סיבוב המנוע. פ נ 10
    הדק כל חיבורי החשמל במנוע ובמפסק. ס נ 11
    מנוע וגוף המפוח.בדוק הארקת ה ס נ 12
    גרד חלודה ובצע תיקוני צבע. ס נ 13
    _____ השונה לנתונים. Aרשום זרם פעולת מנוע  פ נ 14
    השלם שילוט חסר. פ נ 15
    .CFMמדוד ורשום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות ______  ס נ 16
       

 תאריך: הערות :
 שם המבצע:  
 המפקח:אישור   

  

 
 שנתי.-חצי שנתי,  נ-תלת חודשי,  מ-שבועי,  ת-ש

 פעולה.-סטטי,  פ-הביצוע כשהציוד במצב:   ס
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם 
  12מס'   משאבת מים צנטריפוגלית 

 ה ת ב -ממוקם ב ב ת מ

 ע ו ו -משרת את  צ ד ס

 ר ק צ טכנאי קירור או מכונאי -מקצועות מבצעים  ו י פ

 ה ן ע  ע ר ר
      ו 
 מ   הוראות   לביצוע ב ת 

 ס    מ  
 פ    צ  
 ר    ב  

    קרא ורשום לחצי מים יניקה  ______ אטמ',  סניקה _______  אטמ'. פ ש 1
    הקשב לרעשים ולרעידות חריגים, בדוק נזילות מים. פ ש 2
    בעין ביקורת.בדוק במגע יד חם יתר במיסבים. בדוק שמן  פ ח 3
    הפעל משאבה רזרבית לנסיון. פ ח 4
    גרז מסבי המשאבה. ס מ 5
 נקה ויבש כל סביבת המשאבה, ודא שאין דליפת מים מהצירים, הדק  ס נ 6

 אטם  הציר לפי הצורך.
   

    (.ALINGMENTבדיקת יישור צירי מנוע משאבה ) ס נ 7
    ע.הידוק כל חיבורי החשמל של המנו ס נ 8
    בדיקת הארקת המנוע. ס נ 9
    ניקוי פתחי איוורור של המנוע ובדיקת מניפת האיוורור. ס נ 10
 ___, רשום גם זרם פעולה מול ברז סגור Aרשום זרם פעולה רגיל  פ נ 11

A .השווה לנתונים ____ 
   

    רשום לחץ סניקה מול ברז סגור _____ אטמ' השווה לנתונים. פ נ 12
    נקה חלודה ובצע תיקוני צבע. ס נ 13
    השלם שילוט חסר. פ נ 14
    בדוק פעולת ברזי סגירה ואל חוזר. פ נ 15
    נקה מסנן מים. ס נ 16
    בדוק פעולת מגן זרימה. פ נ 17
       

 תאריך: הערות :
 שם המבצע:  
 אישור המפקח:  

 שנתי.-י שנתי,  נחצ-תלת חודשי,  מ-חודשי, ת -שבועי,  ח -ש
 פעולה.-סטטי,  פ-הביצוע כשהציוד במצב:   ס
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם 
  15מס'   צנרת מים ואביזריה 

 ה ת ב -ממוקם ב ב ת מ

 ע ו ו -משרת את  צ ד ס

 ר ק צ -מקצועות מבצעים  ו י פ

 ה ן ע  ע ר ר
      ו 
 מ   הוראות   לביצוע ב ת 

 ס    מ  
 פ    צ  
 ר    ב  

    בדיקת נזילות מים מחיבורים ואביזרים. פ ש 1
    A.Tבדיקת וויסות תקינות ברזי   ס מ 2
 פתיחה וסגירה של כל הברזים, בדיקת אטימות וסיבוב חופשי של הציר. פ מ 3

 תיקון נזילות בציר הברז לפי הצורך. במידה והברז אינו אוטם, יש
 החליף אביזרים ואטמים.לפרקו לנקות בחומצה ול

   

    בדוק פעולת ברזי שחרור אויר, נקה שסתומים. ס מ 4
    פתח ונקה כל מסנני המים, החלף רשתות קרועות. ס מ 5
 בדוק ברזי ניקוז למים וברזי מנומטרים, נקה אבנית ומשקעים ס מ 6

 ודא תנועה חופשית של הידית.
   

 דא שלמות קפיצים או קלפטות,חוזרים, נקה תושבות, ו-פתח אל ס נ 7
 ודא אטימות למים.

   

 בדוק פעולת אביזרים אוטומטיים ומפסקי זרימה בצנרת המים. פ נ 8
 תקן אביזרים שאינם מגיבים כנדרש.

   

    בדוק כל תמיכות וחיזוקי צנרת המים, תקן כנדרש. פ נ 9
 חלודה. בדוק מצב הצבע על הצנרת ואביזריה, קלף צבע רופף, נקה פ נ 10

 צבע ותקן כל המקומות הלקויים.
   

    בצע תיקוני בידוד בכל מקום בו הבידוד פגוע או מקולף. פ נ 11
    תקן והדבק מחדש כל שלוטי הצנרת הרפויים, השלם שילוט חסר. פ נ 12
    שטיפת סופי קווי מים בכל הקצוות שיש בהם ברזי ניקוז. פ נ 13
       

 תאריך: הערות :
 שם המבצע:  
 אישור המפקח:  

  

 
 

 שנתי.-חצי שנתי,  נ-שבועי, מ-ש
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם 
   24מס'  חדר מכונות 

 ה ת ב -ממוקם ב ב ת מ

 ע ו ו -משרת את  צ ד ס

 ר ק צ -מקצועות מבצעים  ו י פ

 ה ן ע  ע ר ר
      ו 
 מ   הוראות   לביצוע ב ת 

 ס    מ  
 פ    צ  
 ר    ב  

    נקה חדר מכונות מאבק ולכלוך. ס ח 1
    בדוק תאורה וכוח של חדר המכונות. פ ח 2
    נקה כל מערך הציוד והצנרת ביסודיות. פ מ 3
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 תאריך: הערות :
 שם המבצע:  
 אישור המפקח:  

 
 חצי שנתי. -חודשי,  מ-ח

 פעולה.-סטטי,  פ-הביצוע כשהציוד במצב:   ס
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  ד ף      ט י פ ו ל י ם 
  26מס'  מנדף  מטבח 

 ה ת ב -ממוקם ב ב ת מ

 ע ו ו -משרת את  צ ד ס

 ר ק צ -מקצועות מבצעים  ו י פ

 ה ן ע  ע ר ר
      ו 
 מ   הוראות   לביצוע ב ת 

 ס    מ  
 פ    צ  
 ר    ב  

    ניקוי מסנני השמן. ס ת 1
    ניקוי מרזבים ותעלות המנדף. ס נ 2
    בדוק רציפות הארקה. ס נ 3
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 תאריך: הערות :
 שם המבצע:  
 אישור המפקח:  

  

 
 
 שנתי.-תלת חודשי,  נ-ת 

 פעולה-סטטי,  פ-הביצוע כשהציוד במצב:   ס
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 מעליות - 17פרק 

 
 
 תנאים כלליים א.
 
 
 כללי .1
 

העקרי ההכרחי  אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך הינו כללי ומפרט את הציוד א.
צוע העבודות אך אינו מכסה את כל הפרטים הקשורים בתכנון מפורט ילצורך ב

 ובעבודות הרכבה ותאום שיהיו באחריות הקבלן.
 
בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופיינים בלשון יחיד, הכוונה היא לכך  ב.

 צוע עבודהישאיזכור הנ"ל יתייחס למספר פריטים או חלקים כפי שנדרש לצורך ב
 מושלמת ע"י הקבלן ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור הנ"ל.

 
 בכל המקומות בהם מוזכר "קבלן", הכוונה לקבלן המעלית. ג.
 
 היזם.כוח -הכוונה לבאאו "אדריכל",  בכל המקומות בהם מוזכר "מהנדס" ד.
 
 המקרה. לקבלן הראשי או היזם לפיבכל המקומות בהם מוזכר "מזמין", הכוונה  ה.

 
 
 תכניות .2
 

עותקים לאישור. תכניות אלו  בשניעל הקבלן להגיש למהנדס תכניות עבודה מפורטות  
תכלולנה את כל החלקים והציוד השונה עם מדות מדויקות הדרושות לצורך הבניה. לאחר 

 בדיקתן ואשורן יוחזר עותק אחד מתכניות אלו לקבלן לצורך תיקון.
יקונים, יוחזרו למהנדס לבדיקה ואשור נוספים. פעם נוספת, עותקים נוספים עם הת שני 

עותקים מתוקנים לפי  שלושהיוחזר לקבלן עותק אחד לתיקון ולפיו ישלח הקבלן למהנדס 
 העותק המאושר האחרון.

אין לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין חלקים ולייצר אותם, לפני קבלת התכניות  
 המאושרות.

 תוכניות וכו' אשר ידרשו, יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.כל התיקונים,  
 נוסף על התכניות והפרוטים חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן: 

 

 נתונים טכניים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים והחשמליים.  -
 

 .MADE ASשרטוטי הרכבה  -
 

 .MADE ASתכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל  -
 

 .MADE ASתכניות חווט חשמלי  -
 

 שמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופיע בתכניות. -
 

 רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים. -
 

 הוראות אחזקה מפורטות. -
 

 הוראות שמוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חרום. -
 

. לפי דרישת המזמין )וללא שני עותקיםובכל החומר הנ"ל יימסר בצורה מסודרת למזמין  
 תוספת במחיר( החומר הנ"ל, יועבר גם במדיה מגנטית. 

כמו כן, מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל התכניות והדוגמאות הדרושות לבחירת צורת  
 הדלתות, משקופים, גוונים, לחצנים וכו' והכל ללא תשלום נוסף.
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 מידות .3

 ת הבנין במקום, כפי שהנן במציאות ולא להוציאן מהתכניות.על הקבלן למדוד את מידו 

 

 מבוטל .4

 

 עבודות בנין .5
 לפי התכניות המצ"ב.  הת יבנופיר המעלי 
כל העבודות האחרות כגון סבלות, חציבת חורים וחומר הבידוד עבור יסוד המכונה  

 ידי הקבלן.-עלעל חשבון ו יבוצעו ויותקנו וסתימתם, החיזוקים לפסים, דלתות ומשקופים
בפיר גלוי, לפיכך עליו לבצע את כל  המעליות נעותתשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי  

ולספק את כל החלקים הגלויים לעין בצורה יפה ומסודרת כולל צביעה בצבע יסוד  העבודה
וסופי של כל החלקים הגלויים, הכל לפי דרישות האדריכל. כמו כן, יבוצעו כל החיזוקים 

כיסויים מעל ומתחת לתא וציפוי תעלות חשמל, המשקל הנגדי, תא המעלית מבחוץ )בפיר, 
מבחוץ( וכל יתר החלקים, לפי דרישות האדריכל ואשורו  , מכונות והמשקל הנגדיקירות התא

 ע"ג תוכניות שתועברנה אליו.
 
 
 מכשירי חשמל ואינסטלציה עבור הספקת החשמל .6

מפסיק זרם ראשי עם  לרבות ואפס  עבור כח ומאור פזות, הארקה 3המזמי יספק חבור של  
כל החבורים מהמפסיקים הנ"ל למתקן המעלית, יסופקו ויבוצעו ע"י קבלן  .בטחונות
 המעלית.

 
 
 מבוטל .7
 
 
 אחריות ושרות .8
 

הקבלן יטפל במעלית על כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה תמיד במצב תקין ונקי.  
בתקופת האחריות יסלק הקבלן מיד ועל חשבונו הוא, לכל  את כל ההפרעות שתחולנה

 שעות לאחר ההודעה.  24המאוחר 
בדיקת התכניות וקבלת המתקן ע"י המזמין ו/או בא כוחו, אינם משחררים את הקבלן  

 מאחריותו. 
לאחר גמר האחריות תיעשה קבלה שניה של המעלית והקבלן חייב לתקן פגמים ולהחליף  

 ומה וכמו כן לתקן את כל הליקויים שנתגלו לאחר השמוש. חלקים שנפגמו וכד
באורך תקופת האחריות לאותם החלקים שיוחלפו בתקופת האחריות תנתן אחריות נוספת  

 המקורית. 
מתאים והפרעות לא מוש ילא תחול על נזקים כתוצאה מפעולת כח עליון, ש האחריות הנ"ל 

 חשמל.
 כלולהמעלית ועלות שרות זה תהיה לשרות ההקבלן את  יבצעבתקופת האחריות הנ"ל  

 במחיר המעלית. 
  
הבודק המוסמך  מכון התקנים/ נציג להיות נוכח בבדיקתעל חשבונו הקבלן מתחייב לשלוח  

 אשר יוזמן על ידי המזמין. 
כמו כן הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקת בקרת השרות שתבוצע ע"י נציג  

 לבקרת שרות(.משרד לוסטיג )היועץ 
פרט לקלקולים אשר חייב הקבלן לסלק כנזכר, חייב הקבלן, לפחות פעם בחודש, לבדוק,  

 לשמן ולבצע את כל העבודות הקשורות בשרות. 
בו ירשמו כל הקלקולים, עבודות וזמני העבודות. בספר  -בחדר המכונה ימצא ספר "שרות"  

רשימות הנ"ל תיבדקנה ע"י המזמין, יחתמו המרכיבים אשר יבצעו את התקון או השרות. ה
 ותאושרנה על ידם.  שלושה חודשיםאו בא כוחו, כל 
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הקבלן מתחייב בזה להחזיק במחסנו חלקי חילוף אוריגינליים למתקן המעלית בכמות  
 סבירה. 

 כן מצהיר הקבלן שחלקי החילוף הנ"ל עומדים לרשותו בזמן הגשת ההצעה. 
 

ה של המעלית ומסירתה למזמין לפעולה שוטפת לאחר שישה חודשים מיום ההפעל א.
מתחייב הקבלן לאחזקת המעלית במינימום תקלות כך שמספר התקלות המירבי 

 תקלות המשביתות את פעולת המעלית.  6בשנה לא יעלה על 
לשם כך ינהל מחזיק המעלית יומן תקלות שיפרט במדוייק את מהות התקלה ולצד זה  

תקלות קובעות לא  6סיבת התקלה ופתרונה. בתור ימלא איש השרות של הקבלן את 
 תחשבנה תקלות הנובעות מהסיבות הבאות:

 שימוש לא נכון ע"י המשתמשים. (1
 תקלות בגין לכלוך. (2
 סדירה. שאינהתקלות בגין אספקת חשמל  (3
 תקלות בגין מפגעים בבנין כגון נזילות מים. (4
 תקלות הנובעות מבלאי כגון נורות שרופות. (5
 ע"י המשתמשים. שנגרמו תקלות במעלית (6
 תקלה החוזרת יותר מפעם אחת שפתרונה עדיין לא נמצא. (7
 תיקונים שבוצעו בתורנות לילה. (8
 תקלות בשעת חרום. (9

היועץ, לאחר שיבדוק את רשימת התקלות שביומן, יפסוק מהן התקלות הרלוונטיות  ב.
 פגום ו/או הרכבה והפעלה. להשבתת המעלית והנובעות ממתן שרות ו/או ציוד

המועד שנקבע לתחילת הרשום לגבי מספר התקלות הוא שישה חודשים לאחר מסירת  ג.
 המעלית למזמין.

מספר התקלות יחושב על בסיס ממוצע התקלות בכל מעליות החברה שבטיפול משרד  
 לוסטיג.

 
 
 צביעה .9

וסופי פעמיים, לפי  פעמיים ע יסודכל חלקי הפלדה ינוקו ניקוי כימי או ניקוי חול ויצבעו בצב 
 דרישתו של המזמין.

 
 
 שלטים .10

, בתא ובלוחות )גם שלטי האזהרה בכל המקומותהקבלן יספק את כל השלטים הדרושים  
 והוראות השמוש(. כל השלטים לפי דרישתו של המזמין.

 
 
 הרכבת ומסירת המעלית .11

ון רב בהרכבת מעליות. בזמן ההרכבה הרכבת המעלית תיעשה ע"י מומחים ואנשים בעלי נסי 
יהיה במקום מנהל עבודה האחראי על העבודה. הקבלן יספק את כל חומרי העזר, העבודה 
ומכשירי ההרמה הדרושים להרכבה. יתר על כן על הקבלן לחצוב ולסתום את כל החורים 
הדרושים להרכבת המעלית. כמו כן על הקבלן לבצע את כל עבודות הסבלות הקשורות 

 בהרכבה.
לאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, יזמין הקבלן בדיקה מטעם חברת החשמל וכן בודק  

מוסמך למעליות מטעם משרד העבודה. הבודק יקבע ע"י המזמין ועלות הבדיקה על חשבון 
 הקבלן. אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות באשמת הקבלן, הן על חשבונו. 

ן לתקן ולשנות ללא תשלום נוסף חלקים מהמתקן, באם לאחר הבדיקות הנ"ל חייב הקבל 
 יידרש ע"י חברת החשמל, בודק מוסמך למעליות, או המהנדס.

, גם היא תהיה על חשבון מכון התקניםבמידה והבדיקה הראשונה ו/או השניה, תתבצע ע"י  
 הקבלן.

הבדיקות  בדיקה נוספת על הבדיקות האמורות וקבלת המעלית, תבוצע ע"י המזמין. תוצאות 
חייבות לקבל אשור המזמין. במידה והקבלן חייב לתקן או לשנות חלקים לאחר בדיקת 

 המזמין ולפי דרישתו, עליו לעשותם על חשבונו הוא.
 , לרבות הדרכת חילוץ.הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשמוש במעלית במצב רגיל וחרום 

 
 מבוטל .12
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 מבוטל .13
 
 
 מבוטל .14
 
 
 מבוטל .15
 
 
 מבוטל .16
 
 
 מבוטל .17
 
 
 הגנות כנגד הצפת מים עד מועד המסירה .18

יוודא הקבלן כי בתום כל יום עבודה,  לא נדרש אחרתבמהלך הרכבת המעלית וכל עוד  
. מצב זה יושג ידנית ו/או באמצעות פקוד מיוחד ה"מבריח" עליונהה תחנה בתחנההמעלית 

 העליונה המשורתת ע"י המעלית. ומחנה אותה בתחנה את המעלית מקומה תחתונה
 
 
 תנאי שרות לאחר תקופת האחריות .19
 

 ברשות שדות התעופה.המזמין והקבלן יחתמו על חוזה שרות כמקובל  
 
 
 

 (08.08.2017-0-7499תאור טכני ) ב.
 
 
 כללי .         1
 

 מקרא/הסבר  1.1 
 

 ם.בתאור הטכני שלהלן קיימות טבלאות לתאור תמציתי לפרקים שוני  
 בטבלות אלה, קיימים סימנים שפירושם כדלקמן:  

 
 סימן "+" מציין שהתאור כלול בהספקה. *  
 סימן "ח" מציין שהתאור כלול כחלופה בלבד. *  
 כל סימן בטבלה, אין לכלול את התאור בהספקה. כשאין *  
  את  יש לכלול, בטבלותואין תאור לכך  במפרטבמקום שיש תאור  *  
 ספקה.הדרישה בה   
פרטי וחומרי גמר שיש לקחת בחשבון לביצוע, מופיעים בטבלה המתאימה  *  

 )בתאור שבגוף המפרט, מופיע המבנה שלהם בלבד(.
בכל מקרה, תוכניות הקבלן לתא, דלתות, טבלות, לחצנים, אינדיקטורים    

וכו', יועברו לאדריכל והן תהיינה ע"פ דרישותיו וביצוען יהיה רק לאחר 
 כתב.אישורו ב

 
 

 רמה ואופי השימוש במעלית 1.2 
 

רמת השימוש במעלית תהיה גבוהה  והמעלית צריכה להתאים לכך. כמו כן תא   
המעלית ודלתותיה יתאימו לשימוש וונדלי, ז"א לא יהיו בהם אביזרים "תלישים" 

 ו/או בעלי פינות העלולים לגרום לפגיעה במשתמשים.
 בלבד. HEAVY DUTY שימוש , תתקבל מעלית המתאימה ללתשומת הלב
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 תאור טכני כללי .2
 מעלית מס'                    

 

   תאור

 בפיקוד משותף 1÷3מעליות 

2+3 1 

 MRL MRL   סוג מעלית

 שרות  פנורמית נוסעים פנורמית   שימוש

 1,250 1,000   כושר הרמה )ק"ג(

 16 13   כמות נוסעים

 1.6   מהירות )מ/ש(

 V.V.V.F GEARLESS   שיטת הנעה

אי דיוק בעצירה 

 )מ"מ(

  5 

 240   הנעות לשעה

 2:  1   יחס תליה

 למעלה, בתוך הפיר   מיקום חדר מכונות

 19.90   גובה הרמה )מ'(

 6   מספר תחנות

 ממול( 1+5) 6   מספר פתחים

 ראה תוכניות   מידות הפיר )מ'(

 x 1.4x 1.6 2.4 x 2.1 x 1.2 2.4   גודל התא )מ'(

 x 1.10 2.10 x 1.10 2.10   גודל הדלתות )מ'(

 אוטומ' מרכזיות אוטומ' מרכזיות   סוג הדלתות

רמת השימוש 

 בדלתות

  HEAVY DUTY HEAVY DUTY 

 2.3 2.3   זמן סגירת דלת )שנ'(

 x 89 x 127 16 x 89 x 127 16   גודל פסי תא )מ"מ(

 x 62 x 89 16 x 62 x 89 16   גודל פסי מ.נ. )מ"מ(

 DESTINATION   סוג הפיקוד

     תא שקוף

 + +   דלתות תא שקופות

 + +   דלתות פיר שקופות

 + +   פיר שקוף

 A A   דירוג אנרגטי
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 תאור תמציתי  לפיקוד והפעלות .3

 מעלית מס'                                       

       תאור  
2 

3 

1 

 

 + +       עומס מלא

 + +       עומס יתר )עם זמזם ונורית בתא(

 + +       ( בכל טבלהLCDמראה קומות וכוון )

         מראה קומות וכוון בתא

 + +       מראה קומות וכוון בקומת הקרקע

         מראה קומות וכוון בכל התחנות

 + +       גונגים וחיצי כוון  בכל התחנות

 + +       ם בתאדלת מוטרדת עם נורה וזמז

 + +       ביטול סגירת דלתות )קוד(

 + +       ישיר ע"י קוד

 + +       העמסה ע"י קוד

 + +       אוטומטית LEDתאורת  

         ע"י מתג LEDתאורת  

 + +       ע"י מפתח  LEDתאורת  

 + +       טבלת לחצנים גבוהה )בתא(

         קופסא לטלפון בטבלת הלחצנים

 4 4       כמות טבלות הלחצנים בתא

 + +       פתיחה מוקדמת

 + +       לחצן "פתח דלת"

 + +       לחצן "סגור דלת"

 + +       פלוס מחדש למפלס הקומה

 + +       כבוי  אש )הפעלה תלת מצבית(

 + +       מתג מפתח למאורר

         דלתות נשארות פתוחות במנוחה

         ה סלקטיבית של הדלתותפתיח

 

 לחצני התא והקומות, עם רישום ויהיו מדגם מיקרו מהלך ואנטי וונדליים. -

 לדרישת המזמין וללא תוספת מחיר, יהיו מתגי מפתח בנוסף ו/או במקום לחצנים. -
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 תאור תמציתי  למתקן החשמל .4

 

 מעלית מס'                                       

 רתאו
      

2 

3 

1 

 

 ח ח       מוניטור ראשי לבקרה/מודיעין

         פסיבי(-מוניטור נוסף )משני 

 + +       אינטרקום/קשר

         מרכזת נוספת לאינטרקום

 + +       הפסקת פקוד

 + +       פקוד הפעלה ע"י גנרטור

 + +       התאמה לנגישות לבעלי מוגבלות 

אנשים בעלי  לולאת השראה עבור

 מגבלת שמיעה
      + + 

         מ"מ 75מראי קומות בגובה  

 + +       זיהוי מקום המעלית

 + +       EN81סדור להפעלה בשעת חרום לפי 

 + +       MRLחילוץ חשמלי במעלית 

         פקוד שבת

         מראי קומות בדירות )למעלית השבת(

         (מראה קומות "רץ" )ממוחשב

 ח ח       צג לפרסומות בתא

         הפעלה ע"י כרטיסים מגנטיים

         סדורים  למעלית כבאים

ירידת חרום אוטומטית ע"י 

 מצבר/מטען
        

ירידה אוטומטית לקומה תחתונה 

 לאחר השהייה מתכווננת
        

         נעילת הדלתות בין הקומות

 + +       הכנות וחווט לטמ"ס

 + +       הפרדת מעלית אחת מהקבוצה ע"י קוד
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 תאור תמציתי  למתקן המכני   .5

 

 

 מעלית מס'                                

 תאור
      

2 

3 

1 

 

         לפלוס מחדש תמנוע/משאבה הידראולי

         מתקן לצינון השמן

         גוף חימום לשמן עם טרמוסטט

 + +       וחים לאוורור התאמפ

 + +       משקופים עוורים

 + +       משקופים חיצוניים )"עוטפים"(

 + +       התקן תפיסה הדרגתי לתא

         התקן תפיסה מיידי לתא

         התקן תפיסה למשקל נגדי

 + +       קורות ורשתות להפרדה

 + +       ווים וקורות הרמה בראש הפיר

 + +       מניעת רעידות בתא

 + +       מניעת רעש ורעידות כללי

         משטח עבודה בראש הפיר 

 + +       פיגומים להרכבה

         עבודות הריסה ובניה, תיקונים וכדו'

         איתור מעלית באזור ללא תחנות

         הגנות מפני רעידות אדמה

 + +       הגנות מפני שטפון

         מסירת מעלית לשימוש מוקדם בבניה

ווי תליה + וילונות הגנה למעלית 

 אלונקה
      +  

 + +       מספור המעליות בקומות 
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 תמציתי לחומרי/פרטי גמרתאור  .     6

 

 מעלית מס'                           

 

 תאור

  2+3 1 

 פלב"ם פלב"ם   טבלות לחצני תא

 פלב"ם פלב"ם   לחצני קומותטבלות 

 פלב"ם פלב"ם   מראי קומות בתא

מראי קומות 

 בתחנות

 פלב"ם פלב"ם  

     

 שקופות שקופות   דלתות בקומות

משקוף עיוור 

 בקומות

 פלב"ם פלב"ם  

משקוף חיצוני 

 בקומות

 פלב"ם )סגורים( פלב"ם )סגורים(  

פחי כיסוי בין 

 דלתות

 פלב"ם פלב"ם  

     

     המעלית תא

   רצפה
אריחי 

אבן/גרניט/ 

 פלב"ם מרוקע

אריחי אבן/גרניט/ 

 פלב"ם מרוקע
 פלב"ם/ עץ פלב"ם/ עץ   "סוקל"

 פלב"ם/ עץ פלב"ם/ עץ   מעקים

     מגיני קירות

פלב"ם +    קירות

RIGID 

 RIGIDפלב"ם + 

אופקיים/    פנלים לקירות

 אנכיים

 אופקיים/ אנכיים

 + +   תקרה גבוהה

 + +   תקרה מונמכת

 + +   לובר מעוצב

 ישירה + עקיפה ישירה + עקיפה   צורת התאורה

מראות קריסטל 

 בלגי

  + + 

 RIGID RIGID   חזית התא )מבפנים(

 שקופה שקופה   דלת התא )מבפנים(

     פתח חרום

  

 לתשומת הלב:  

, טבלאות לחצנים וכו' יהיו על"פ כל פרטי הגמר עבור המעליות כגון: דלתות, סוג הפלב"ם, שיש

 דרישות האדריכל וביצוען יהיה רק לאחר אישורו בכתב.
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 המערכותתאור  .ג

 

 

 תאור מערכת החשמל .1

 
  DESTINATION FLOORפקוד  1.1 

 
מבוסס על פיקוד ה "FLOOR DESTINATION CONTROLהפיקוד יהיה מסוג "  

ת והשוואה מתמדת של זמני קריאוהמיקרופרוססור עם מדידה מתמדת של חלוקת 
מספר העצירות לאופטימום. בלוח את  יןקטולה יעילצוע במטרה לתת שרות יבה

 .מליון התנעות לפחות( 10) יותקן מד התנעות ללא ריסט
אוטומטית  תעשהראשית, הבחירת תוכנית ההפעלה "וקומות עומס" נוספות לקומה   

 ע"י הפקוד לפי מודדי תדירות ועומס התנועה.
פקוד יוכן לאפשרות קליטת מערכת תקשורת פקוד/פקוח משולב עם מערכות ה  

 נוספות.
 עם לחצני קריאה לקומות היעד ארגזי פקוד 2( קומתית, יותקנו LOBBYבכל מבואה )  

 בקומות הקרקע(.)ארגז נוסף 
בנוסף, יותקנו בארגזי הפיקוד גם לחצנים )כמות סופית לקביעת המזמין( לנסיעה   

 ימות. לחצנים אלו, יהיו גדולים ובולטים להקלת איתורם.לקומות מסו
יותקנו על עמודים מיוחדים בצורה ובמקום לדרישת בקומת הקרקע ארגזי הפקוד   

 ואחד מהם יהיה מסוג "מגע" וללא שינוי במחיר. המזמין
כולל  ובכל הקומות מתחת לרצפהבפיר, ת צנרת וחיווט וכולל ת הקבלןהתקנהספקה ו  

 הנדרשים.התיקונים 
מעל כל דלת, יותקן אביזר "אקטיבי" ניצב לקיר ומואר כך שניתן לזהותו משני צידיו   

 ועליו סימן זיהוי המעלית.
 בעת הגעת המעלית לקומה, האביזר יהבהב להקלת זיהויו.  
 .לחצנים. בכל ארגז, לחצנים עבור כל הקומות יארגז ,בתא  
מכסה )הניתן לנעילה( בארגז  ותקנו מאחורייחלק מהאביזרים )לרבות לחצני הקומות(   

 הלחצנים בתא )הכל ללא תוספת מחיר(.
 בטורים שכמותם תקבע ע"י המזמין. הלחצנים סדור  
, מראה על כל מזוזהבנוסף למראי הקומות הרגילים בתא, יותקן בכל פתח בתא   

 קומות העצירה העתידיות.
תו מקומה ראשית ו/או ע"י "מגע י אש, שהפעלוגם פיקוד כב פקוד המעליות כולל   

 לגילוי אש/עשן עם מתג מפתח תלת מצבי להפעלה. בלוח הפיקוד יבש"
המפתח יותקן בכניסה למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית. עם הפעלת הפקוד,   

 תתאפשרנה פעולות אלה:
 

הפסקת עלייתה של המעלית בדרכה אל הקומות העליונות וחזרתה לקומת  א.
עת לבנין, או לקומה הקרובה ביותר לדרך הגישה של שרותי הכניסה הקוב

 הכבאות.
 
בהגיע המעלית לקומת הקרקע, יפתחו דלתותיה באופן אוטומטי ומכאן  ב.

ואילך לא תתאפשר הפעלתה, אלא מתוך המעלית כל עוד ומפתח אש נמצא 
 בשקע המיועד לו.

 
ת תחזור עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלי  ג.

 לפעולתה התקינה.
 

בנוסף, בתוך הארגז יותקן מפסק אשר עם הפעלתו המעלית מפסיקה את עלייתה   
לקומות העליונות וחוזרת לקומת הכניסה הקובעת לבנין, או לקומה הקרובה ביותר 
לדרך הגישה של שרותי הכבאות. בהגיע המעלית לקומה זו יפתחו דלתותיה באופן 

 א תתאפשר הפעלתה עד להגעת הכבאים.אוטומטי ומכן ואילך ל
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 לתשומת הלב:

 
 .8888המפתח יהיה מדגם מפתח נישא יחיד )מנ"י( בהתאם לת"י  .א
 3IPXהארגז שבתוכו יותקנו המפסק והמפתח יהיה מוגן מים בדרגת אטימות  .ב

 .EN-60529-1991לפחות לפי תקן 
קטריים. במקרה אל -הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו  

זמזם  אולם סגרלא תונוסע עומד זמן ממושך על הסף ומפריע לסגירת הדלת, הדלת 
 עם נורית יופעלו לאזהרה. 

 
 

 שים לב
 
גם אם לא הוזכר, יכיל הפיקוד את כל הפונקציות והאביזרים הנחוצים  א.

להפעלתו כנדרש, לרבות הללו שהם אופציונליים, כל זאת ללא תוספת מחיר 
 רישת המהנדס/מזמין.ולפי ד

 
הצעת הקבלן תלווה בתאור מפורט של הפקוד ואביזרי ההפעלה והאיתות,  ב.

לרבות ציון כל האופציות של הפקוד, לחצנים, אינדיקטורים וכו' שהינם 
 לבחירה ושאותם יוכל המזמין להזמין ללא תוספת במחיר.

 
 פיקוד היעד יכלול בין היתר, גם: ג.

- UPS לשמור נתונים בהפסקת חשמל. לבקר הפיקוד על מנת 

ביטול קריאות סרק מהקומות )כשיש קריאה מבחוץ ואין חציה של  -
 תא פוטו אלקטרי(.

ביטול קריאות חוץ כאשר קריאה נוספת נרשמה מאותה טבלת  -
 שניות. 1.2-לחצנים בזמן הקצר יותר מ

-  

זמן תגובת המערכת לקריאות רצופות מאותה טבלת לחצנים לא  -
 ת.יעלה על שתי שניו

 
 

 בפקוד ושינויי תכנהאופציות 
הפקוד כולל את כל האופציות הבסיסיות וכמוכן את כל האופציות שאינן בסיסיות   

)בפקוד של חברת האם(. הנ"ל בהתאם לאפיונים של כל יצרן ויצרן ואשר מתוכם יבחר 
, את הסעיפים הנוספים )אופציות( שמעבר לסטנדרד ללא תשלום נוסףהמזמין 

 ברצונו לכלול בפקוד המערכת.הבסיסי אשר 
תהיה אפשרות לבצע שינויים בפקוד המעליות במהלך התקנתן ועד תום תקופת   

כל  " של חברת האם.DATE TO UPהאחריות. השינויים כוללים גם עדכוני תכנה "
 השינויים הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן בהתאם לדרישות המזמין וללא תשלום נוסף.
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 ינג למעליותתקשורת ומוניטור 1.2

 
כולל מקלדת המאפשר ליצור קשר עם  , 27צבעוני " LCD יותקן צג בבקרה/מודיעין ,  

פקוד המעליות. באמצעות הנ"ל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאתר תקלות ולקבל דו"ח 
כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים סטטיסטיים כגון  על תקלות באופן אוטומטי. כמו

אות וזמן תגובה עבורן. הקבלן נדרש לפרט בהצעתו את זמני המתנה, התפלגות קרי
 תאור הפונקציות המתקבלות ממערכת התקשורת.

תהיה אפשרות לראות בצג את כל המעליות )מיקומן וכו'( בו זמנית ו/או ליצור קשר, 
 לבצע שינויים וכו' בכל אחת מהן.

המאפשרת  בנוסף לצג ולמקלדת במודיעין/בקרה תותקן גם מדפסת לייזר שחור/לבן 
 קבלת פלט מודפס באופן אוטומטי בנוסף לנתונים המופיעים על הצג.

הצג יכיל פונקציות כגון מראה קומות וכוון, מראה קומות קריאת חוץ וכונן, מצב 
דלתות, סטטוס המעלית, תקלה, אזעקה, עומס יתר, הפסקת המעלית, זמזמים 

ול פעולת מעלית באמצעות לארועים חריגים כגון עומס יתר, דלת מוטרדת וכו'. בט
המקלדת, יהיה בהליך פשוט וקצר. הפונקציות שלא תכללנה בצג או הללו שהמזמין 

 שצורתו ואופן חיבורו לדלפק יקבעו ע"י המזמין. ידרוש, תותקנה בפנל נפרד
 מהבקרה/מודיעין עד ללוח הפקוד, תבוצע ע"י הקבלן.צנרת ומוליכים 

עבור המוניטור הראשי  UPSר הבקרה מערכת שים לב, על הקבלן לספק ולהתקין בחד
 המוניטור בעת הפסקת חשמל. אשר תבטיח המשך פעולת

 
 

 מראה קומות בתא 1.3
 
לפי דרישת המזמין( ומראה כוון נסיעה  DOT MATRIXמראה קומות דיגיטלי )או   

)מהבהב כשהמעלית בנסיעה(. רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אות או 
 מ"מ לפחות.  50ספרה 

 מ"מ לפחות. 4בעובי יהיו המכסים לארגזי הלחצנים בחוץ ובתא ולמראי הקומות   
 
 

 (LCD)צג  מראה קומות בתא 4.1
 
לפחות. המסך  10בגודל "  (LCD)בראש כל טבלת לחצנים בתא יותקן מסך צבעוני  

למעלית יכיל פונקציות כגון מראה קומות וכוון, עומס במעלית ועוד נתונים הנוגעים 
 מ"מ לפחות.  50גובה אות או ספרה כגון התראות וכדומה. 

 מ"מ לפחות. 4בעובי יהיו המכסים לארגזי הלחצנים בחוץ ובתא ולמראי הקומות   
 
 

 בקומות וגונג איתות 1.5
 
)או המשך כוון נסיעה לפי דרישת מהנדס  מראה קומה )כמו בתא( ומראה כוון מהבהב  

 וללא תוספת מחיר(.
, כמו כןניתן לכוון בכל קומה בנפרד.  שלו גובה הצלילש מוסתר אלקטרונייהיה ג גונה  

 )שונה בכל כיוון( שניתן לישמם בקומות שונות. סוגי צליל שניהגונג יהיה בעל 
מ"מ לפחות ורוחב השלט לפי דרישת  50גובה אות או ספרה במראה הקומות   

 האדריכל.
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 צגי פרסומות בתא 1.6

 
לשידור אירועים  21צבעוניים בגודל " LCDספק ולהתקין בכל תא שני צגי על הקבלן ל  

מיוחדים, פרסומות והודעות כפי שיקבע המזמין. ההספקה תכלול את כל הנחוץ לכך 
, מוגן חשמלית ומכנית על גג A16 – V220כולל מערכת הפעלה לרבות שקע חשמלי 

הוספת משקלות למשקל  (,100%התא, גידים מתאימים בכבל הכפיף )עם רזרבה של 
 הנגדי, במידת הצורך וכל הנחוץ להשלמת העבודה עד לוח הפיקוד.

המערכת שתסופק ע"י הקבלן תהיה "פתוחה" כך  שהמזמין יוכל להתחבר אליה   
באמצעים פשוטים  לצורך שידור. הצגים יהיו מקובעים היטב למניעת נפילה וכמו כן 

של הנוסעים בתא על"פ הפרטים שיחליט  מוגנים ע"י זכוכית מיוחדת מפני פגיעות
 עליהם האדריכל. 

צגי הפרסומת יותקנו כחלק אינטגראלי של חיפוי הקירות בתאים ועל גבי הקירות כך   
 ששטח התאים לא יקטן כתוצאה מהוספת הצגים.

 לתשומת הלב:
במידה ונפתח פתח בדופן התא לצורך שיקוע המסך, על הקבלן לבצע חיזוקים  .א

 יעת החלשות הדופן.מתאימים למנ

הזנת החשמל למערכת שתסופק תהיה עצמאית ללא קשר למערכת החשמל  .ב
 של המעלית.

 
 

 לוח הפיקוד 1.7
 
מחשב ויכלול מכשירים וחלקים המבוססים על הטכניקות -בנוי בטכניקת מיקרו  

החדשות ביותר המתאימים לפעולה שקטה במעלית עם בטחון מכסימלי, ללא אחזקה 
ים, והמגענים פועלים על זרם ישר המיוצר ע"י מיישר זרם. הלוח כולל מיוחדת. הרכיב

אין להשתמש בציוד ללא אשור מראש. המבטיחים הם  .את כל המכשירים הדרושים
מדגם חצי אוטומטי. הלוח בארון פח סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי, 

ומערכת קבלים לשיפור  מכשיר הגנה מפני חוסר והפוך פאזות, מגע יבש לחיווי תקלה
 לפחות )במידת הצורך(. 0.92 -כפל ההספק ל

חיצוניות, השים לב, "המגעים היבשים" לחיוויים הנדרשים למערכות פקוח או בקרה   
הדפנות ויותקנו בצורה יציבה, מלוח על אחת היהיו באמצעות שורת מהדקים בתוך 

 החיווי או המגע. בולטת ומוגנת, עם ציון מודגש )שישמר לאורך זמן( לסוג
 הלוח כולו ודלתותיו ימרחו בחומר בולע רעידות שעוביו כפול לפחות מעובי הפח.            

 
 

 הגנת המנועים 1.8
 
יותקן מזיז אוטומטי עם הגנת יתרת זרם עבור המנוע אחרי המפסיק הראשי   

 והבטחונות.
ת, המעלית המנוע עם הגנה טרמיסטורית בליפוף. לאחר הפעלת ההגנה הטרמי  

ממשיכה לתחנה הקרובה ולאחר פתיחת הדלתות, היא מפסיקה את פעולתה. רק 
 , ניתן להפעיל את המעלית מחדש.RESETלאחר הפעלת 

 
 

 תאורת התא 1.9
 
ע"י מתג מפתח ותאורה לשעת  LEDקבועה, תאורת  LEDתותקנה נורות עבור תאורת   

 .LEDחרום המפעילה תאורת 
בתאורה )החלפת נוריות וכו'( יהיה קל ומהיר ללא צורך בפרוק יש להבטיח כי הטיפול   

 פנלים ו/או פעולות מורכבות.
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 ה חשמליתאינסטלצי 1.10

 
בצנורות משוריינים או פלסטיים, לפי דרישת המהנדס וחברת  בכל המקומותתיעשה   

 החשמל. אין להסתעף ללא קופסאות הסתעפות.
מתוצרת מוכרת מארה"ב,  DUTY HEAVYהכבל הכפיף מתאים לעבודה מאומצת   

הספקת הקבלן תכלול גם חווט לטלפון,   גרמניה או שוויץ באישורו של המזמין.
 למערכת כריזה ולמוזיקת רקע מחדר המכונות עד ארגזי הלחצנים בתא.

 
 

 /קשראינטרקום 1.11
 
ם )ע ומודיעין/ בקרה , מוקד שרות ארציתא לוח הפקוד,תותקן מערכת אינטרקום בין   

יתר התחנות(. המערכת תכלול מטען אוטומטי כל קשר מכל תחנת אינטרקום ל
וחייגן אוטומטי לשלושה מנויים  ומצברים ניקל קדמיום, לרבות מגבר נפרד בתא

 המאפשר "דילוג" ביניהם במקרה של  "תפוס" או שאין מענה.
האזעקה  , תכלול גם נורה וזמזם המופעלים בעת לחיצה עלבמודיעין/ בקרההמרכזת   

 .מופסקתוכן שפופרת טלפון שרק עם הרמתה פעולת הזמזם 
 מידות וחומר של פנל המרכזת וצורת קביעתו בדלפק, יקבעו ע"י המזמין.  
 .הקבלןתותקן ע"י  לוח הפקודעד  מהבקרה/מודיעיןצנרת וחווט   

 
 

 )לכל מעלית בנפרד( הפסקת פקוד 1.12
 
ג מפתח לביטול פעולת המעלית. הפעלת יותקן מת בקומת הקרקעבטבלת הלחצנים ש  

 מתג המפתח "תמשוך" את המעלית לקומה זו ותשביתה שם עם דלתות סגורות. 
 
 

 פעולה על תחנת כח עצמית 1.13
 
במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטור יספק חשמל למעליות. הקבלן יתקין סידור   

הבדלי הזמן בין  בו זמנית. אפשר לכוון את נסיעהאשר ימנע מהמעליות התחלת 
התחלת ההנעות של המעליות. המעליות, לאחר שתעצרנה, תתחלנה לפעול אחת אחרי 

 ת המזמין.השניה ותסענה עד לתחנה הראשית או לתחנה אחרת בהתאם לדריש
או יותר לפי דרישת המזמין,  (1)מעלית האלונקה מספר  אחת רק מעלית מסוימת  

דה ומעלית זאת אינה תקינה, תפעל מעלית תמשיך לפעול ולשרת את כל הקומות. במי
 אחרת מחשמל החרום.

 
 

 לנגישות משתמשים בעלי מוגבלות ותהתאמ 1.14
 
, 2481-70הרכבת המעלית וכל חלקיה, יתאימו לדרישות ותקני הנכים בהתאם לת"י   

, חוקי התכנון והבניה, דרישות הרשויות המקומיות והארגונים הרלוונטיים 1918לת"י 
 ./ המפקח והחלטת המזמין והאדריכלובאישור 

ליד לחצני  ומובלטת גדולהיותקנו בצורה  , סימנים מיוחדים וחיצים , מספרי הקומות  
 )בספרות ו/או אותיות רגילות וגם בסימוני ברייל תקניים(. ההפעלה 

בתא תותקן מערכת הכרזה קולית המציינת את מקום המעלית, כוון נסיעתה הצפוי,   
ות, הודעה על דלת נסגרת ומעלית בקומה וצליל )צפצוף( בכל עת כינויי הקומ

שהמעלית חולפת על קומה. המערכת אלקטרונית, עם קול נשי או גברי )להחלטת 
 , עם אפשרות כוון עוצמת הצלילהמזמין( הניתנת לתכנות בצורה קלה ומהירה

ולפן הגעת המעלית לקומה. הקלטת הכריזה, תתבצע בא לפניוההכרזה תתבצע עוד 
 ע"י קריין מקצועי.

סידור הלחצנים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצנים לשימוש הציבור, יהיו   
 מטר מעל רצפת התא. 0.9÷1.1בתחום שבין 
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 לולאת השראה לנגישות משתמשים עם מגבלת שמיעה 1.15 

 
על הקבלן לספק ולהתקין מערכת אשר באמצעותה תתאפשר התממשקות של מערכת   

קליטת ההודעות וההכרזה הקולית של המעלית לתוך מכשירי שמיעה או שתלי 
. כמו כן ניתן יהיה ליצור קשר באמצעות T-Coilקוכלארי כאשר הם נמצאים במצב 

 המערכת הנ"ל עם המודיעין/בקרה/חמ"ל במקרה חרום.
המערכת שומרת על איכות השמע ועוצמת הצליל למרות סביבת ההתקנה ומאפשרות   

 מש לשמוע היטב ולהבין את הנאמר.למשת
של חיפוי הקירות בתא ועל גבי הקירות  יהמערכת שתסופק תותקן כחלק אינטגראל  

בסמוך לטבלת הלחצנים. אספקת המערכת תכלול את כל הנחוץ לרבות חווט חשמלי, 
 שילוט מתאים וכו'.

 
 

6.11 FLOOR TO FLOOR PERFORMANCE 
 
ברשימת הציוד את הזמן הדרוש לכל מעלית על הקבלן לפרט, במקום המתאים   

לנסיעה מקומה לקומה. הזמן הנ"ל ימדד מהתחלת סגירת הדלתות בקומה טפוסית 
 מרוחב הדלתות בקומה טפוסית אחרת. 70%כל שהיא, ועד לפתיחת 

הזמן הנ"ל יובטח בכל עומס בתא, זאת אומרת; מעומס אפס ועד לעומס מלא   
 נומינלית ובשני הכיוונים.

 
 

 קום המעליתיזיהוי מ 1.17 
 

המופעלת בכל עת  )בולטת ומאירת עיניים( בלוח הפיקוד של המעלית תותקן נורית  
שהמעלית בתחום הקומה. הנורית תפעל גם בעת קלקול ו/או הפסקת חשמל )לצורך 
זה, תותקן גם סוללה מתאימה מסוג ניקל קדמיום שאינה דורשת טיפול ובעלת אורך 

 ען מתאים(.חיים גדול כולל מט
 
 

  MRLחילוץ חשמלי בעת תקלה /הפסקת חשמל במעלית  8.11 
 

על הקבלן לספק ולהתקין מתקן שבאמצעותו )בהפסקת חשמל/תקלה( תא המעלית   
צוע גם באמצעות יעד לקומה  ויפתח את דלתותיו. הפעולה ניתנת לב אוטומטיתינוע 

על על מערכת מצברים לחצנים מלוח הפקוד בעת תקלה או הפסקת חשמל. המתקן יפ
 ניקל קדמיום יבשים )וללא טיפול( לרבות מטען מתאים. 

 
 

  הפרדת מעלית אחת מהקבוצה באמצעות קוד 1.19 
 

בלבד ולהפרידה מהקבוצה כדי  1למעלית מספר באמצעות קוד, תהיה אפשרות לקרוא   
ת מתוך לבצע פעולות שונות. בתום הפעולות ובמידה ולא ניתנו למעלית פקודות נוספו

 .2-3התא, המעלית תחזור ותחבור לקבוצת המעליות 
 
 

 הכנות לחווט לטמ"ס )טלויזיה במעגל סגור( 1.20 
 

עבודת הקבלן תכלול גם הספקה והתקנת כבלים מסוככים )סוגם יקבע ע"י המזמין(   
מלוח הפקוד עד התאים עבור טלויזיה במעגל סגור )טמ"ס( וחווט לדרישות נוספות 

 .AMP16-V220-בות גידים לשיועברו, לר
 על גג התא. AMP16-V220-כמוכן, יספק הקבלן הזנות מוגנות ושקע כוח ל  
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 תהמכני מערכתתאור ה .2
 
 

 MRL – ללא תשלובת חלזונית F.V.V.V-תאור המכונה ב 2.1 
 

 מכונת הרמה
 

 .40למנוע, גלגל הנעה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי 
 מון אוטומטי.המיסבים הם מיסבי שמן עם שי

המעצור יופעל על ידי אלקטרומגנט הניתן לכוון. גשושי הבלם מצופים "פרודו". בזמן 
הפסקת הזרם החשמלי עוצר הבלם באופן אוטומטי את המעלית. הבלם צריך להבטיח 
עבודה שקטה ובטיחותית לפי כל הדרישות. במקרה וגשש אחד יוצא מכלל פעולה, 

 ומס. יכול הגשש השני לשאת את כל הע
לפי הצורך(, מותאם לתדר משתנה  -המנוע מיוחד למעליות )עם מאוורר חיצוני מיוחד 

הפעלות לשעה. התאוצה, הנסיעה וההאטה מבוקרים ועם התנעות   -240המתאים ל
 ועם פלוס מחדש. APPROACH DIRECTרכות. העצירה הסופית חשמלית עם 

ת למנוע הכנסת רעשים המנוע מצויד בכל המסננים החשמליים הדרושים על מנ
חשמליים והפרעות במערכות החשמליות והאלקטרוניות של המעלית ושל הבנין 

 )לרבות פעולה תקינה של הדיזל גנרטור(, הכל לפי הדרישות והתקנים.
 הקבלן מתבקש לצרף להצעתו את הטבלאות הסטנדרטיות לבחירת המכונה.

זה יגרום לתקלות או מעל העומס המותר בלי שדבר  10%המכונה יכולה לשאת 
 הפרעות בפעולה התקינה של המכונה ושל המעלית כולה.

והקורות והבסיסים שעליהם מורכבת המכונה,  המכונה מורכבת על בדוד כנגד רעידות
 יבודדו מהמבנה.

 
 (UCMלמניעת תנועה בלתי מבוקרת ) מערכת

 
יב הקומה פיקוד המעלית כולל מערכת לזיהוי תנועה לא מבוקרת של תא המעלית סב

(UCM ועצירת התא במרחק מסוים מהקומה בהתאם לת"י )2481-1. 
התקנת המערכת נועדה למנוע בלאי מואץ ברפידות הבלם כאשר יש כשל במערכת 

 פתיחה וסגירה של זרועות הבלם ולמערכת אין יכולת לזהות את הכשל.
ית ( מזהה כשל, תנועת המעלUnintended Car Movement) UCM -כאשר מערכת ה

 תופסק, דלתות תא המעלית והפיר יסגרו והמעלית תושבת.
החזרת המעלית לשימוש תבוצע ע"י טכנאי השירות בלבד. ניתוק זרם החשמל 

 והפעלתו מחדש על ידי הדיירים לא תחדש את פעולת המעלית.
 
 

 הנעת התא ביד
 

ל המכונה עם סידור להסיע את התא ביד עד לתחנה הקרובה. לצורך חילוץ במקרה ש
הפסקה בזרם החשמל או קלקול, יספק הקבלן את כל המכשירים הדרושים. פעולת 

תשומת  החילוץ תתבצע בצורה קלה ופשוטה ללא צורך בפרוק חלקים וכו' מהמכונה.
לב רבה יש לתת לכך ולוודא כי פעולת החילוץ )מלוח הפקוד( תהיה קלה, מהירה 

 ובטוחה.
 
 

 מובילי התא ומשקל נגדי 2.2 
 

 " מושחז ומלוטש או במתיחה קרה.Tים למעליות, פרופיל "מיוחד  
 את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.  
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 משקל נגדי ונעלי הובלה 2.3 

 
 מכושר ההרמה ויהיה כולו מפלדה ע"י ועל חשבון הקבלן. 50%המשקל הנגדי יאזן   
 כוחות המופעלים.גלגלים המתאימים ל נעלי התא והמשקל הנגדי מובלים על ידי   
מ"מ לפחות( מצופים בגומי מיוחד עם  250) מסוג נעלי גלגליםהנעליים יהיו   

 מיסבים.
 
 

 כבלי התליה 2.4
 
. עשויים מחוטי פלדה קונסטרוקצית 12, עם מקדם בטחון פי 3מספרם: מינימום   

 "סיל" עם פנים פשתן. הקצוות מבודדים ומצויידים בבורג מתיחה.
 מגעי "כבל רופף" לכל כבל בתליה. יותקנו גם כן  

 
 

 גלגלי תליה והטיה 2.5
 
בכל גלגלי ההטיה והתליה יותקנו מיסבים כדוריים בעלי שימון עצמי לצמיתות כך   

 שלא יהיה צורך לטפל בהם.
 
 

 סוגי הפלב"ם 2.6 
 

, הכוונה לפלב"ם עם RIGIDבכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם דקורטיבי או   
או ש"ע  FSCאו  POLIGRATאו תוצרת  RIGIDמתוצרת  עיבגוון טבטקסטורה 

 והמבנה יהיה כדלקמן:
מ"מ  0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי )או פלב"ם( בעובי  1.5פח פלדה  - דלתות
 לפחות.
 מ"מ לפחות. 0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי  2.0פח פלדה  - תאים

 מ"מ עובי. 2.0א, במקרה של פלב"ם, קירות התא יהיו מפלב"ם מל
    מ"מ לפחות. 2.0, עובי מלאפח פלב"ם  - משקופים                           

 
 

 שיש ברצפת התא 2.7
 
ברצפת התא לוחות שיש מסוגים, גדלים, גוונים ועיבודים שונים, לרבות שילובים   

 והכל לפי הנחיות האדריכל.
 
 

 טבלת לחצנים גבוהה 2.8
 
ובה התא, הנפתחת על צירים וללא ברגים ופני שלט הטבלה הכוונה לטבלה לכל ג  

 מיושרים  עם פני הקיר שאליו היא מחוברת.
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 מפוחים לאוורור התא 2.9 

 
  :מפוחי יניקה בעלי הנתונים הבאים שנייותקנו   

 
 תחלופות אויר בשעה )במהירות הגבוהה(. - 70 60ספיקתם תבטיח כ א.
 
עם אפשרות חיבור מהירה וקלה למהירות  ותשתי מהירוילמפוחים תהיינה  ב.

 מהספיקה. -50%נמוכה עם כ
 
רמת הרעש המירבית שתמדד בתא בעת פעולת המפוחים במהירות הגבוהה  ג.

 כאשר התא והדלתות במנוחה. 45dB(A)תהיה 
 
להפחתת רמת הרעש, על הקבלן להעזר בצנורות/תעלות אקוסטיות מיוחדות  ד.

ת. הצנורות ו/או התעלות יהיו מוגנים בפני בין המפוח לפתח שבתא המעלי
 ידי הטכנאים.-פגיעה מקרית על

 
הפעלת המפוחים תהיה ע"י מתג מפתח )או עם רשום קריאה( והפסקתם  ה.

 דקות. 105לאחר השהיה של 
 
מבנה המפוחים יהיה כזה שיאפשר להפוך את כוון זרימת האויר  בצורה קלה  ו.

 חים בתא יהיו מרוחקים זה מזה.ומהירה ללא עבודות מורכבות והפת
 
 

 משקופים "עוורים" 2.10 
 

סביב כל דלת פיר יתקין הקבלן "משקוף עיוור" לקליטת ציפוי שיותקן ע"י המזמין.   
ותהיה על  מ"מ וצורתו תתואם עם האדריכל 2.0המשקוף העיוור יהיה מפלב"ם בעובי 

 .פי דרישותיו
 מחצית גובהו כדי למנוע עיוותו.למשקוף העיוור יהיו חיזוקים גם ב ,שים לב

 
 

  )"עוטפים"( משקופים חיצוניים 2.11
 
)מראש( במסגרת המתכתית של הדלת  ויחוזקוהמשקופים "החיצוניים" יותקנו   

 בתחתיתם ובראשי המשקופים. 
בכל תחנה על"פ מדידת קיר החזית  ויבוצעועומקם רוחב המשקופים החיצוניים   

 .י האדריכלוצורתם תקבע ע" באופן נפרד
 המשקופים יהיו סגורים מכל צידיהם )גלויים(.  
במידה ולוח הפקוד ימוקם ליד דלת המעלית, המשקופים יחד עם לוח הפקוד, יכסו   

 את כל רוחב הפתח בבניה.
לפי דרישת האדריכל  לוח הפיקוד יופרד מהחזית ויותקן במקום שיקבע ללא כל שינוי   

 כל הנחוץ )"תקנית"( לשם כך.במחיר והקבלן ידרש להתקין את 
 
 

 להפרדה ורשתותקורות ווי הרמה,  2.12
 
 בתקרת הפלדה להרמהקורות הווים ועבודת הקבלן תכלול אספקה והתקנה של כל   

ואמצעי ההפרדה בפיר לחיזוק הפסים לרבות ההפרדה בבור קורות הוכן את כל  הפיר
 ולכל גובה הפיר לפי הצורך.
מ"מ לפחות עם "שדות"  2.0מלוחות פלב"ם מנוקב בעובי אמצעי ההפרדה בבור יהיה 

 לפי דרישות האדריכל.
 



 
 

 מעליות – 17מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 504 

 
 מניעת רעידות בתא  2.13

 
 הסידורים הבאים: יבוצעו  

 
 שתיקירות וגג התא, כנפי דלתות התא )במקום שאפשר( ודלתות הפיר )על  א.  

בי הדפנות( ימרחו בשכבות חומר בולע רעשים. עובי השכבה  כפול )לפחות( מע
 הפח שעליה היא מרוחה.

 
יהיה במרכז הכובד של התא והמשקל  מיקום תלית הכבל החשמלי הכפיף ב.  

 הנגדי.
 

 יבוצע איזון סטטי של תא המעלית בצורה הבאה: ג.  
 התא יורם לאמצע הפיר ונעליו יוסרו. -
יתווסף משקל בתא )בתחתיתו בתוך סל מיוחד( כך שרצפתו תהיה  -

לת הפיר לסף דלת התא ישאר לפי אופקית והמרחק בין סף ד
 המתוכנן.

 תחוזקנה.המשקלות הנוספות  -
עם גמר ביצוע האיזון, יועבר למשרדנו אישור אבטחת איכות של  -

 הקבלן בדבר ביצועו.
 
 

 מניעת רעש ורעידות 2.14 
 

 יבוצעו הסידורים הבאים:  
 

 ארה"ב MASONתוצרת  WIC לוח הפיקוד יוצב ע"ג  בולמי רעידות מטיפוס א.
 (.08-9420080)יבואן הבולם חב' אינסופקו, טל': או שווה ערך 

 
דפנות ודלתות לוח הפיקוד יעברו טיפול מיוחד לריסון רעידות ע"י מריחת  ב.

פז" או שווה ערך -" מתוצרת "אסקר54שכבת חומר ביטומני כדוגמת "פזופון 
 בעובי כפול מעובי הפח.

 
ם המסופק על ידי החברה היצרנית, מנוע המעלית יותקן על גבי  מערך בולמי ג.

כאשר כל המנגנון מחובר אל חלקם העליון של פסי המשקל הנגדי ו/או פסי 
 התא.

 
 מפלס הרעש אשר יופק ע"י הרכיבים בתוך לוח הפקוד לא יעלה על  .ד

   A) )dB 45  =Leq  מ' מהלוח. 1במרחק של 
 

יר לא תעלה על על הקבלן לוודא כי עוצמתו של מצלול הגוף בתחום הפ ה.  
 הערכים הבאים:

 
 
 
  
 
 

        55-65dB( Aמפלס הרעש המירבי אשר יופק ממנגנוני המעלית לא יעלה על ) ו.  
 בתוך פיר מעלית.

 
 צוע יותאם גם לדרישות האקוסטיקה.יהב ח.      

 
ת הרעש המותרות והקבלן צריך לעמוד ברמות , הציוד שיוצע, יתאים לרמושים לב

 .3חלק  1004רעש מותרות לפי הנדרש ע"י מכון התקנים בת"י 

500 250 125 63 HZ 
85 85 90 90 LMAX dB (10-

6m/s2) 
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 מספור המעליות בקומות 2.15
 
 במספר כפי שיקבע המזמין.  ובכל קומה  כל מעליתעל הקבלן נדרש למספר   
פרות המספור יבוצע כאמור מעל כל דלת )או לצידה לדרישת המזמין( באמצעות ס  

 קיימא הכל כפי שיקבע המזמין.-גדולות וברורות מחומר בר
 
 

 פיגומים להרכבה 2.16
 
 בו לצרכיו.  המזמיןהקבלן יתקין פיגום לצורך הרכבת המעלית ושימוש   
 בתום השימוש בפיגום ובאישור המזמין, הקבלן יפרק את הפיגום ויפנה אותו מהאתר.  

 
 

 1לית מספר למע –ווי תליה ווילונות הגנה  7.12
 
הקבלן יספק ויתקין ווי תליה מיוחדים מפלב"ם על קירות התא ויספק סט וילונות   

 הגנה מיוחדים לתליה על קירות התא ובגודל המתאים להם.
 
 

 הגנות מפני שיטפון 2.18
 
התראה על )בבור(, יותקן "רגש" לבדיקת הופעת רטיבות. עם הופעת  בפיר המעלית  

לתחנה תוך כדי הפעלת נורה וזמזם  ההמעלית לאחר הגעת תהפקוד עוצר ארטיבות, 
ולאחר שהנוסעים עזבו את התא, התא נשלח  ובבקרה )צג פקוד מרכזי( בלוח הפקוד

תתאפשר רק לאחר  ת. הפעלת המעליומפסיק את פעולתו אוטומטית לתחנה עליונה
 של טכנאי. RESETפעולת 

 
 
 
 תאור הדלתות והתא .3
 
 

  קופותזכוכית שדלתות  3.1 
 

 לפי התקן והדרישות. מזכוכיתהדלתות אוטומטיות   
עם מסגרת  כנפי הדלתות מזכוכית שקופה בטיחותית לפי התקן ודרישות האדריכל  

 פלב"ם. 
דלתות הפיר נפתחות ומופעלות יחד עם דלת התא ע"י מנגנון מיוחד לפתיחה וסגירה.   

עשוי ב"מתיחה קרה" או  הדלתות עם גלגלי תליה בעלי מיסב כדורים. פס התליה
מלוטש. הדלתות בעלות "בופרים" עשויים גומי. הדלתות תצויידנה במנעול 
אלקטרומכני לפי התקן ולפי הדרישות. בכל דלת פתח קטן )עם טבעת פלב"ם למפתח 

 מיוחד לפתיחתה בשעת הצורך.
 סף הדלת עשוי יציקת מתכת מעובדת ויותקן על חיזוקים המתאימים לנשיאת העומס  

 הנדרש גם בלי צורך ביציקתו.
 על כל אגף. אגפי הדלת עם סגירה עצמית עם חבור מכני ועם מגע ומנעול  
האשור הסופי למתקן הדלתות ומנגנון הפתיחה והסגירה ינתן ע"י המזמין רק לאחר   

הגשת התכניות הסופיות והמפורטות עבור הדלתות והמנגנון הנ"ל. בדלתות יעשו כל 
ולפי דרישות  חזותית נאותה תבוצע בצורהטיח שהתקנת אביזריהן הסדורים כדי להב

 האדריכל.
הקבלן יספק את כל הכסויים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון והתחתון של   

)בשני הדלתות וכיסוי מתחת לתא כנגד פגיעות. כן יותקנו פחי כיסוי בין הקומות 
 לבור. שקוע ומעוצבוסולם ירידה הצדדים( 

יהיו  הפלב"ם בכנף מבנה כנפי דלתות הפיר יהיה כזה שהזכוכית ומסגרת ,בשים ל  
 .במשור אחד
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 א לנוסעיםת 3.2
 
התא בהתאם לתכניות. התא בנוי ממסגרת מסיבית של פלדה, בהתאם לעומס ולגודל.   

תפיסה, נעלי התא, מנגנון העל המסגרת מורכבים: מנגנון התליה של הכבלים, מתקן 
 מנגנון השקילה ועקומה נעה. הדלת האוטומטית,

 .מ"מ לפחות 2.0פלדה דקופירט בעובי קירות התא בנויים מפח   
תאורת  ה,תאורהובתוכה תותקן  תתאים לנשיאת שני אנשים לפחותתקרת התא   

מפוחים שקטים לאוורור התא בצורה יעילה באמצעות תעלות מיוחדות על גג וחרום ה
 התא.

מונמכת שצורתה והחומר ממנו בנויה,יקבעו ע"י   מתחת לתקרת התא, תותקן תקרה  
 האדריכל .

 מעל התקרה ו/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/או ישירה.  
הנורות בתקרת התא תכוסנה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאינה ניתנת   

 לפרוק בנקל.
 מ"מ לפחות עם חיזוקים מתאימים מתחתיו. 5.0מפח פלדה בעובי רצפת התא   
 שצפיפותם תקבע ע"י המזמין. סביב הרצפה והקירות יהיו מגינים ומעקה  
התא, עם דלת אוטומטית כמו דלתות הפיר. הדלת מצוידת במגביל כוח סגירה   

כאשר הדלת  לתא )רגישותו ניתנת לכוון( שתפקידו למנוע פגיעה בנוסע אשר נכנס
 קטריים.אל-נסגרת. בכניסה, על דלת התא תותקן מערכת טור תאים פוטו

מפעיל הדלת מורכב על מסגרת התא ומופעל ע"י מנוע חשמלי. פעולת הסגירה   
 והפתיחה הסופית איטית יותר, כדי למנוע זעזועים ודפיקות חזקים מדי.

בזמן הפסקת חשמל או בזמן קילקול במנגנון הדלת האוטומטית אפשר לפתוח את   
 הדלת ביד מהתא.

פי דלתות התא והפיר, יתוכננו ויבוצעו כך "השדות" ברצפת התא וכיסויה וסי  
שיתאימו להעמסה באמצעות מלגזה ידנית המפעילה עומסים נקודתיים מתחת 

 לגלגליה.
 לתשומת הלב:

 .755תא המעלית ודלתותיו יהיו מחומר בלתי דליק כמתואר בת"י  .א
 .VI 4.4כל הציפויים, אביזרים ואלמנטים דקורטיביים יהיו מסווגים  .ב

 
 
 
 מתקני בטחון ומקדמי בטחוןתקנים,  .4
 
 

 תקנים 4.1 
 )האחרון( ותקני הנגישות המצוינים. 2481המעלית תיבנה לפי תקן   
הדרישות הכלליות בתקן כגון תאורת פיר, גדורים, רשתות הפרדה, )בין מעליות, בין   

תא למשקל נגדי( וכו', יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו, גם אם לא צוין 
 ש במפרט.במפור

 
 מפסיק זרם סופי 4.2 
מופעל ע"י המשקל הנגדי או התא בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או   

 בתחתונה. הזרם יופסק מקו ההזנה ע"י מפסיק זרם סופי תקני.
 

 מ"ז פיקוד 4.3 
מפסיקי זרם פיקוד לאנשי אחזקה יורכבו על התא ובפיר לשם הפסקה כללית. יתר על   

צנים לשרות על גג התא. הלחצנים הנ"ל פועלים במכסימום עד מרחק של כן יותקנו לח
 מטר מגג התא לבין תקרת הפיר. כן יותקנו מפסיקי זרם סופיים במעגלי הפיקוד. 1.8

 
 פגושות 4.4 
 דגם הפגושות לפי התקן והם יותקנו בבור על יסוד פלדה.  
ן יהיה להנמיכם מבלי יסודות הפלדה יורכבו כך שבעת התארכות כבלי ההרמה, נית  

הצורך לקצר את כבלי ההרמה )קיצור הכבלים בפעם הראשונה, בין אם בוצע בתקופת 
 חשבונו(.-האחריות ו/או אחריה, יבוצע ע"י הקבלן ועל
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 מנעולי הדלתות 4.5 
המנעולים האלקטרומכניים בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי.   

ם להיות "מגעי כסף" מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק. הלשונות מפלדה. המגעים צריכי
רק דלת שמאחוריה חונה התא נתנת לפתיחה. המנעולים מופעלים ע"י עקומה נעה. כל 

 .ע"י מפתח מיוחדדלת אפשר לפתוח בשעת חרום 
 

 פעמון אזעקה 4.6 
לחצן הפעלה יותקן בלוח הלחצנים בתא. הפעמון עובד על סוללה מיוחדת ומורכב   

לפיר ע"י הדלת או במקום אחר אשר ידרש ע"י המזמין. לחצן האזעקה מפעיל  מחוץ
 את מערכת האינטרקום.

. למגעון יהיו בלוח הפקודלחצן האזעקה יכיל מגע נוסף המפעיל מגעון  ! שים לב
בינם לבין מערכת בקרת "מגעים יבשים" נוספים שהמזמין יוכל להתחבר  שנילפחות 
 המבנה.

 
 ווסת המהירות 4.7
יותקן ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הנסיעה של התא מגיעה למהירות   

 הפעלתו לפי התקן.
 .את ווסת המהירות ניתן לבחון תוך כדי פעולה

 לווסת, נעיץ נוסף מיוחד לבדיקה.
 

 מתקן תפיסה 4.8
בנוי בהתאם לתקן. מתקן התפיסה פועל במקרה שהמהירות הגיעה למהירות הפעלתו   

 קן.לפי הת
 המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד.  

 
 מקדמי בטחון 4.9
 לפחות %10של בעת קביעת מערכת ההנעה של המעלית, יש לקחת בחשבון רזרבה   

 של יצרני המערכות. DUTY TABLES -מעבר לזה המצוין בטבלות ה
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 מעלית מספר __________. .      1

 

קופת האחריות )לאחר אישור מכון תאריך מסירת המעלית למזמין ותחילת ת .2

התקנים/משרד העבודה, ביקורת בודק חשמל מוסמך, אישור יועץ המעליות והמפקח 

 ( הוא: _________ .תהסתייגושהמעלית נמסרה ללא כל 

 

"אחריות ושרות", הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות לגבי  8בהתאם להוראות סעיף  .3

 _______  וזאת לתקופה של ____ חודשים .המעלית הנ"ל הינו בתוקף החל מ __

 

 

 

 תאריך: _________

 

 

 

 

 _____________         _____________ 

 הקבלן     המזמין  

 

למעלית תחילת תקופת האחריות -נספח א'   
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 ידו.-וטיפוס החלקים השונים המסופקים על הקבלן נדרש לפרט במקום המתאים, את תוצרת 

 שים לב

 תחילת התכנון. לפנילוסטיג על הקבלן להגיש את רשימת הציוד לאישור אינג' ש. 

של אינג'  הבלעדיתותתכן פסילתו, הכל על"פ החלטתו  לא יתקבלסיכום ואישור הציוד ע"י אחרים, 

 ש. לוסטיג ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מראש בעת קביעת מחיריו.

 2:1מ/ש,  1.6, ללא כננת  F.V.V.V -ב MRL 3-1פנורמית מספר ת ומעלי .1

   וארץ היצור  שם היצרן טיפוס החלק
 ק"ג 1,000לעומס   

 א. מכונת הרמה )דגם והספק( ______________ _________
 ב. טכודינמו ______________ _________
 ג. אינדוקטור ______________ _________
 ד. מווסת מהירות ______________ _________
 ה מתקן תפיסה   ______________ _________
 ו. פסים לתא ______________ _________
 ז. פסים למשקל הנגדי ______________ _________
 ח. מנעולים ואביזרי דלתות ______________ _________
 ט. אלקטריים-טור תאים פוטו ______________ _________
 י. )שקופה( דלת הפיר ______________ _________
 יא.  תא ______________ _________
 יב. מפוחים לאוורור התא ______________ _________

 יג. לוח חשמל ופיקוד ______________ _________
 יד. פגוש ______________ _________
 טו. מראה קומות ______________ _________

 טז. מפעיל הדלת האוטומטית ______________ _________
 יז. םאינטרקו ______________ _________
 יח. אביזרים, לחצנים וכו' ______________ _________
 יט. מערכת שקילה ______________ _________
 כ. F.V.V.Vמערכת ויסות  ______________ _________

 כא. זמן נסיעה לפי התאור ______________ _________
 כב. משקל נגדי ______________ _________

 .גכ משקל תא משוער ________________________ ק"ג
 כד. דירוג אנרגטי _____________________________

 ק"ג 1,250לעומס  

 ה.כ מכונת הרמה )דגם והספק( ______________ _________
 ו.כ פסים לתא ______________ _________
 ז.כ פסים למשקל הנגדי ______________ _________
 ח.כ V.V.V.Fמערכת ויסות  ______________ _________

 

 

רשימת הציוד  -נספח ב   
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 – 18פרק 
 תקשורת



 
 

 תקשורת – 18מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 511 

 
 

 תקשורת – 18פרק 
 
 
 כללי: .1

 
 
רשות שדות התעופה )להלן רש"ת( מבקשת לקבל הצעות מחיר למערכות תקשורת עבור  .1.1

 המשרדים החדשים בנתב"ג.
 
 

 העבודה תכלול אך לא תוגבל: .1.2
 

 לפריסת תשתיות תקשורת וביטחון  לרבות סיבים אופטיים 1.2.1
 

 לאספקת והתקנת ארונות תקשורת וביטחון, ציוד תקשורת פאסיבי ואקטיבי. 1.2.2
 

 לאספקת והתקנת שקעי קצה. 1.2.3
 

 .Wirelessלאפשר תקשורת  Access Pointלאספקת והתקנת יחידות  1.2.4
 
 

מטרת מסמך זה המכונה "אפיון דרישות הנדסיות" הנו להגדיר את התנאים הכללים ואת  .1.3
ם את מדניות המזמין ביחס לסוגי העבודות שידרשו המפרטים הטכניים המיוחדים המבטאי

 מהקבלן הזוכה וביחס לרמות הגימור הנדרשות והמחייבות אותו בפרק זה.
 
 

 רשימת תוכניות .1.4
1.1. 139-00-COM – קומת קרקע 
1.2. 139-01-COM –  1קומה 
1.3. 139-02-COM –  2קומה 
1.4. 139-03-COM –  3קומה 
1.5. 139-04-COM –  4קומה 
1.6. 139-1-COM – קומת מרתף 
 
 

 ות בפרויקט:ישוי .1.5
 

 חברה שמשתתפת במענה למכרז זה.  –מציע     1.5.1
 

 חברה לביצוע עבודות שהצעתו זכתה במכרז.  –קבלן/חברה    1.5.2
 

בכל מקום שמופיע המילה "מזמין" יתוספו המילים  –רשות שדות התעופה   –מזמין  1.5.3
 והמשמעות "או בא כוחו".

 
 חיים ווייס + משה שחם. –יועץ מערכות התקשורת 1.5.4
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 בהתאם למסמך זה: –העבודה תכולת  .1.6

 
 כמפורט להלן. PDR  ,CDRתכנון מפורט של המערכת המוצעת כולל:  1.6.1

 
אספקה והתקנת כל הציודים והחומרים כולל: ארונות עם ציוד נדרש מחווטים, ציוד  1.6.2

 צה מכל סוג, מערכות מחשוב וכדומה.ק
 

 ה.כולל: צנרת מסוגים שונים וכדומאספקה והתקנת תשתיות לתקשורת וחשמל  1.6.3
 

 אספקה והתקנת כבלים מסוגים שונים. 1.6.4
 

 ביצוע כל העבודות הדרושות לצורך פעולה תקינה של כל מרכיבי המערכת. 1.6.5
 

 ההתקנה תכלול: ציוד קצה, קידוחים, הסרה והחזרת תשתיות בינוי לקדמותם. 1.6.6
 

 הפעלה, הדרכה, הרצה, ליווי והטמעת המערכת באתר הלקוח. 1.6.7
 

הוראות הפעלה, הוראות לשרות ותחזוקה והכל   , AS MADEתיעוד אשר כולל תכוניות  1.6.8
 בשפה העברית.

 
 
 

  CDRוסופי  PDRתכנון מוקדם  .1.7
 

 ( לאישור המתכנן. התכנון יכלול:PDR(על הקבלן להגיש את התכנון המוקדם   1.7.1
 
 קטלוגים של ציוד התקשורת והמולטי מדיה המוצע. א.
 טבלאות התקנה, חיבור ותוכניות חיווט אביזרים. ב.
 )של היועץ( ממוספרת, עפ"י מספרי אביזרים. CADית תוכנ ג.

 הערה: המספור יהיה זהה בטבלאות ההתקנה. 
 כתב כמויות סופי. ד.
 ואופן הפעלתן. המסמך מלווה המתאר את המערכות, האינטגרצי\חוברת ה.

 
 

 אשר יכלול: CDRיכין הקבלן תכנון מפורט  PDRלאחר אישור התכנון הראשוני   1.7.2
 
 לאחר תיקון הערות המתכנן והמזמין. PDRשת כל האמור בהג א.
בצבע מפורטות ומציגות את מיקום אבזרי הקצה, כתובת  AOתוכניות על גיליונות  ב.

IP .של האבזר או שם האבזר ברכזת, אופן חיבור לארון הקומתי 
 תוכניות מפורטות ומדויקות של ארונות התקשורת שיוך פורטים לאבזרי קצה. ג.
רים ושל שילוט שקעי הקצה של כלל אבזרי הקצה כחלק צבע כבילת מגש ד.

 מתוכניות הנדרשות לעיל.
כתב כמויות סופי הכולל אומדן הקבלן לפרק זה מדויק ככל הניתן. כתב כמויות זה  ה.

ישקף את כלל סעיפי החוזה, כמויות חוזה, כמויות בפועל, עלות חוזה ועלויות 
סעיפי חוזה נדרש הקבלן להציגם בפועל. במידה וישם חריגים שאינם מופיעים ב

 ( עם פרוט מלא לרבות ניתוח מחיר. 99כסעיף חדש בכתב הכמויות )סעיף 

 
רק לאחר אישור תכנון מפורט וקבלת אישור המתכנן והמזמין תוקפא תצורת המערכת.   1.7.3

 .AS MADEהתצורה תשמש כבסיס לתוכניות עדות ותיק מתקן 
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 תיעוד  .1.8
 
 

ד מלא המתאר את כל העבודה שביצע, ואת פרטיה על קבלן התקשורת להגיש תיעו  1.8.1
 השונים. 

, שיתארו בפרוט את פריסת המערכת וכל החומר AS MADEהתיעוד יכלול תוכניות 
 הנדרש לצרכיי תפעול ותחזוקה.

 
 

 .ת הקבלה בעותק אחד, לצורך בדיקתוטיוטת התיעוד תוגש לפני מועד בדיקו 1.8.2
 
 

ת הקבלה, על מנת לוודא את התאמתו בנוסף, ייבדק התיעוד גם בעת ביצוע בדיקו 1.8.3
 לעבודה שבוצעה בפועל. 

 
 

תיקי תיעוד מושלמים,  3לאחר אישור התיעוד, על כל תכולתו כפי שיפורט להלן, יספקו  1.8.4
המכיל את התיעוד. המציע יציין באיזו תוכנה  Disk on keyאו  CDמודפסים וע"ג 

 הוא ישתמש לתיעוד.
 
 

 כל תיק תיעוד יכיל: 1.8.5
 
 לי של המערכת, באמצעות מרשם מלבנים, המפרט את מרכיביהתיאור כל א.

 העיקריים.
 
, המפרטות את המיקום, המספר ואורך המדויק של הכבל AS MADEתוכניות  ב.

הן בתעלות קיימות והן  –לכל שקע קצה שהותקן בכל חדר, כולל תוואי הכבלים 
 בתעלות שהותקנו על ידי הקבלן.

 
 הפריטים בכל ארון התקשורת.תיאור חזיתי של כל הציוד ו ג.
 
 יאור מפורט של לוח הניתוב, כולל פרוט של השילוט שבוצע ליד כל מחבר בלוח.ת ד.
 
 מסמכי תיעוד מטעם היצרן, של כל הפריטים המסופקים ע"י הקבלן. ה.
 
 נושא הסימון והשילוט ישולב במקומות המתאימים בתיעוד. ו.
 
ריכת פלסטיק קשה, עם דף שער עליו עותקי התיעוד הסופי יוגשו כל אחד בכ ז.

 יודפסו פרטי המסמך.
 
התשלום עבור הכנת התיעוד כלול במחירי היחידות. לא תשולם כל תוספת עבור  ח.

 התיעוד.
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 בדיקות קבלה .1.9

 
 

לפני ו יעמדהתקשורת, הביטחון וכל פריטי המערכת, אשר יסופקו ויותקנו על ידי קבלן  1.9.1
  מסירתם לבדיקות קבלה מסודרות.

 
 

 בדיקות הקבלה יבוצעו על ידי הקבלן, בנוכחות המזמין והמתכנן. 1.9.2
 
 

הבדיקות יתבצעו רק לאחר שהקבלן ביצע בדיקות מקדימות מלאות, על מנת לוודא את  1.9.3
 התאמת העבודה לנדרש על פי מסמך זה, ומסר למזמין:

 
פ"י דוח פלט מודפס ממכשיר הבדיקה, המציג את כל תוצאות  הבדיקה  לכל הכבלים, ע 1.9.4

 .הקריטריונים שנקבעו במסמך זה
 

 טיוטת התיעוד כאמור לעיל. 1.9.5
 

כל ליקוי, שיתגלה בעת בדיקות הקבלה, ירשם בדו"ח מסכם, שיופק על ידי המזמין  1.9.6
 מאוחר יותר.

 
 הקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים הרשומים בדו"ח המסכם, תוך שבוע לכל  1.9.7

 היותר, מיום שהדו"ח נמסר לקבלן.
 

את קבלת המערכת, לאחר שווידא את תקינות המערכת לשביעות רצונו, המזמין יאשר  1.9.8
 עם תום הבדיקה החוזרת, ולאחר מסירת התיעוד הסופי, כנדרש בפרק התיעוד. 

 
האישור יימסר לקבלן לצורך גמר התחשבנות. עם מסירת האישור תחל תקופת  1.9.9

 האחראיות.
 

 הבדיקות שיבוצעו 1.9.10
 
 בדיקה ויזואלית א.

אופן ביצוע העבודה והתאמתו לנדרש במסמך זה, כולל סימון בבדיקה זו ייבדק 
 ושילוט, עמידה במגבלות כיפוף כבלים, והשארת שטח העבודה נקי.

 
  – בדיקה מכנית ב. 

הכבלים, המסדים והציוד בהם, והתקנה יציבה אבזרי הקצה, קשירה וייצוב של 
 של תעלות , צנרת , מחברים ושקעי קצה.

 
  – בדיקה טכנית ג. 

דיקה טכנית של כל תשתית הכבילה באתר, עמידה בתקנים, נחותים ואורכי כבל ב
 כנדרש בתקן. FLOCKבאמצעות מכשיר מדידה 

 
  – ספירה ומדידה ד. 
 בדיקת כמויות לצורך התחשבנות.  

 
  –דיקת תיעוד ב ה. 
 בפועל, כולל שילוט. מ לוודא את התאמתו למצב המערכת, כפי שהותקנה"ע  
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 ותאחריות ושר .1.10

 
קבלן התקשורת יישא באחריות מלאה לתקינות הפריטים שסיפק והתקין, לפעולתם הרצופה  

 והתקינה למשך התקופה הבאה:
 

 .חודשים 36 –מערך התקשורת  1.10.1
 

 .חודשים 36 –מערכות מולטי מדיה  1.10.2
 

 שנים לפחות. 5 –תשתית פסיבית  1.10.3
 

 שנה לפחות. 15 –סיבים אופטיים  1.10.4
 

 .שנים לפחות 5 –ד אחריות נגד חלודה לארונות ציו 1.10.5
 

תקופת האחריות תחל ביום שבו נמסר לקבלן אישור המזמין לקבלת המערכת, בתום  1.10.6
 בדיקות הקבלה ולאחר הפעלת כל המערכת במבנה, לשביעות רצון המזמין. 

 
במסגרת תקופת האחריות, וכן גם מהלך חוזה השרות, הקבלן יהווה כתובת אחת  1.10.7

 והותקנה על ידו. לאחריות כוללת על כל המערכת שסופקה 
 

בתקופת האחריות יאתר ויתקן הקבלן, או יחליף על חשבונו מיד עם דרישת המזמין,  1.10.8
 כל פריט תקול או לקוי שסופק על ידו, ללא כל הוצאות כספיות נוספות למזמין. 

 
שעות. לצורך נושא זה, הודעה  4זמן התגובה של הקבלן מרגע קבלת ההודעה יהיה  1.10.9

 תחשב כמספקת. טלפונית שתימסר לקבלן 
 

תקלות שיתגלו במהלך תקופת האחריות, ואשר תיקונן לא הושלם לשביעות רצונו  1.10.10
 של המזמין עד לסיומה, ימשך תיקונן גם לאחריה , באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

 
 
 
 פרוט הדרישות לתשתית פאסיבית למחשוב וטלפוניה .2

 
לן החשמל יתקין קופסת עבודת הקבלן התקשורת תשתלב עם עבודת קבלן החשמל כך שקב 2.1

CIMA  פלסט" ויעשה שימוש בצנרת חדשה שתוכנס ותותאם לקופסת-או "עדהCIMA   או
 פלסט". נדרש ששקעי החשמל והתקשורת יהיו מאותו הסוג.-"עדה

 
 ישנם מספר סוגי תשתיות חשמל ותקשורת בפרויקט המפורטים בתוכניות: 2.2

 
שקעי תקשורת מחשבים אשר   4 + (UPSנקודות  2) שקעי חשמל  4יכלול  - Aמקבץ  2.2.1

 . קומתי קרובינותבו לחדר תקשורת 
 
שקעי תקשורת מחשבים אשר ינותבו לחדר  6שקעי חשמל +  4יכלול  – Bמקבץ  2.2.2

 .קומתי קרובתקשורת 

 
שקעי  2 נקודות חשמל+ 4 יכלולמקבץ מולטימדיה בשולחנות חדרי ישיבות,  – Cמקבץ  2.2.3

  .תקשורת מחשבים
 
וינותב לחדר תקשורת קומתי  IPתקשורת בודד עבור מצלמת יכלול שקע  - Dמקבץ  2.2.4

 קרוב.
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לפי המפורט בתוכנית התקשורת ועד  –הכנת תשתיות לשולחן ישיבות )מתחת לריצוף(  2.2.5
 לתקרה מעל השולחן לחיבור למקרן ולפי פרט חדרי ישיבות

 
לפי המפורט בתוכנית  –( ומאחורי המסך )מעל לתקרה TVהכנת תשתיות למסך וצג  2.2.6

 שורת. התק
 
 

קבלן התקשורת יידרש לבצע השחלת כבילה + חיווט אבזרי קצה ושילוט בהתאם לדרישות  2.3
 המפרט הטכני בהתאם לפריסת התשתיות שיוכנו על ידי הקבלן הראשי. 

 
 

 ארונות תקשורת: 2.4

 
 73רוחב ) 19" -מותאם ל 42U  "25מסדי תקשורת 2יותקנו  קומתיחדר תקשורת כל ב 2.4.1

אשר יסופקו על ידי קבלן, זוכה בעבודה זו. ארונות ס"מ(  60וחב )ר " 19ומסד אחד  (ס"מ
תקשורת פאסיבית וכן לציוד  –אלו ישמשו לסיומת וייצוג נקודות הקצה השונות 

תקשורת אקטיבית בקומת משרדים, בהתאם להנחיות ותאום עם נציג מחלקת 
 התקשורת של המזמין. 

 
יהיו בהתאם לסטנדרט  .הרשותשל תשתיות התקשורת במבנה, יבוצעו עפ"י סטנדרטים  2.4.2

 רשות שדות התעופה אשר יועבר לקבלן המבצע בנפרד.
 
צבע שילוט, שיטת שילוט, צבע ואורך מגשרים בצד הארון ובצד עמדות העבודה ועוד   2.4.3

 יהיו בהתאם לסטנדרט רשות שדות התעופה אשר יועבר לקבלן המבצע בנפרד.
 
 

  תפיסת ועקרונות לתכנון מערך התקשורת 2.5

 
קם תשתית תקשורת אוניברסאלית )אחודה( אשר תשרת את מערכות המחשוב ואת תו 2.5.1

 מערכות הטלפוניה. 
 
תשתית זו תיצור למזמין תשתית אמינה ומתקדמת, בשיתוף מערכות המחשוב  2.5.2

והטלפוניה השונות שיותקנו באתר, ותאפשר קישור איכותי של המשתמשים, הן 
 התאם לעניין.ברשתות המקומיות והן אל רשתות חיצוניות, ב

 
 כבלי נחושת ועל כבלי סיבים אופטייםתשתית התקשורת תבוסס על  2.5.3

 
מסוככים,  אביזרי קצה )שקעים/פנלים/מגשרים(תשתית מבוססת כבילת נחושת ו .א

 לדרישות המפורטות במסמך זה.לתוכניות התקשורת ובהתאם 
 

(, בהתאם לדרישות WIRELESSאלחוטית ) Ethernetבמבנה תיפרס רשת  .ב
 המזמין.  באחריות Access Pointsות במסמך זה והתוכניות. אספקת המפורט

 
נקודות הקצה מהסוגים השונים המפורטים במסמך זה, ירוכזו וייוצגו בריכוז  .ג

 התקשורת/חדר התקשורת הקומתי )בכל קומה בנפרד(.
 

הציוד האקטיבי להפעלת רשת המחשבים, לרבות הציוד הנדרש לרשת האלחוטית,  .ד
  ינו חלק מתכנון מערך התקשורת המתואר בפרק זה.הו קבלןהיסופק על ידי 

 
 מובילים 2.6

מ"מ. הצינור  25בור כל שקע תקשורת כפול, ייפרס צינור מריכף תקני, כבה מאליו, בקוטר ע
ייפרס בין תעלת הרשת האופקית לתקשורת לבין מכלול העבודה, אשר בו יותקן שקע 

 התקשורת )באחריות קבלן החשמל(. 
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 פקיים בקומות השונותמובילים או 2.7

ות ייפרסו תעלות רשת ייעודיות בחלל התקרה, עבור כבילת התקשורת. תעלות נבקומת השו
 300X85-הרשת יהיו בגדלים משתנים בהתאם לתכנון הפרטני ובכל מקרה לא יהיו קטנות מ

 באחריות קבלן החשמל.מ"מ. 
 

 מובילים ורטיקאליים 2.8
אחד שיקשר בין הקומות  וחדר התקשורת.  פיר תקשורת ייעודי הבמבנה יוקצלכל אגף  2.8.1

 המובילים הוורטיקאליים יקושרו למובילים האופקיים )באחריות קבלן החשמל(.

 תעלות הרשת יותקנו לרוחב הפירים )באחריות קבלן החשמל(.  2.8.2
 
 
 

 תקשורת פסיבית: -מפרטים טכניים  .3
 
 
 כללי 3.1

 
 -ניברסלית בתקן מערכת התקשורת הפסיבית בפרק זה מתייחסת לתשתית תקשורת או 3.1.1

CATEGORY 6A מערך התקשורת המוצע היינה תשתית תקשורת משולבת .
 הטלפוניה וגם עבור מערך המחשוב. המאפשרת שימוש גם עבור מערך

 
המערכת צריכה לענות על דרישות תקניות כלליות המקובלות בענף עיבוד הנתונים  3.1.2

קן הישראלי הרלוונטי הת בארץ ובעולם,  PTT -והתקשורת, הנחיות, תקני חברות ה
 לכל נושא ועניין וכן הוראות מפרט זה.

 
ותענה על כל הדרישות   CATEGORY 6Aתשתית תקשורת שתותקן תעמוד בתקן  3.1.3

 .TIA/EIA-568-B.2-1המפורטות ב: 
 
וייפרס על גבי לוח  TIA/EIA-568-B.2-1המפורטות ב:   Category 7Aהכבל מסדרת  3.1.4

 .RJ45 CAT6Aברים מסוג ניתוב מסוכך כאשר בשתי הקצוות מח
 
בשתי  RJ45 CAT6Eבארונות תקשורת יותקנו מגשרי נחושת מסוככים עם מחברי  3.1.5

 הקצוות לחיבור בין לוחות הניתוב לציוד האקטיבי וחיבור מחשבי הקצה.
 
על הספק להציג מסמכי בדיקה מקיפים ומלאים כמתחייב בתקן, של כל קומפוננט  3.1.6

 GHMT'( של הציוד הפאסיבי ממעבדות מאושרות , וכדRJ-45)כבל, אביזר קצה  בנפרד
 .CATEGORY 6A, המעידים כי כל קומפוננט עומדת בדרישות ETLאו  DELTAאו 

 
, כי ETLאו  GHMT  DELTAבנוסף נדרש להציג אישור ממעבדות מאושרות כגון  3.1.7

ועונה  PERMANENT LINKמערכת המסופקת במסגרת מכרז זה נבדקה ברמה של 
 בלבד. AMP /RIT. אביזרי הקצה יהיו מתוצרת החברות:  CATEGORY 6Aלדרישות

 
 קישור בין ריכוזי  התקשורת  יהיה באמצעות סיבים אופטיים וקישורי נחושת. 3.1.8
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 תשתית אופטית 3.2

 
 

 או שווה ערך. SMG652D 72תוצרת טלדור דגם   .S.Mכבל אופטי  3.2.1
 
 .Loose Tubeסיבים במארז 72-הכבל בנוי מ .א

 
 ים סביב גיד חיזוק מרכזי דיאלקטי.צינוריות כבול 2סה"כ  .ב

 
 ומכיל חומר יבש לאטימות נגד מים. HHFRמעטה הפנימי של הכבל עשוי חומר  .ג

 
 הכבל יהיה משוריין פלדה.  .ד

 
 מעטה החיצוני עשוי מפוליאתילן ויכיל ג'ל לאטימות נגד המים. .ה

 
ת להנחיו בהנחת הכבלים האופטיים יש להקפיד על רדיוס הכיפוף המותר בהתאם .ו

 צרן והמפרט הטכני של הכבל. הי
 

קצוות כל כבל יסומנו באמצעות חבק עם דגלון פלסטי, עליו ייכתב מספר הכבל  .ז
 ומיקומו  במערכת.

 
הכבלים יסופקו בקטעים רצופים )ללא חיבורים כלשהם בדרך( בהתאם לאורכי  .ח

     הקטעים בין צמתי התקשורת השונים.
  .ט

 תקנים .י
 TIA/EIA 568-B-3: Optical Fiber Cabling Components 

 TIA/EIA 568-B-1: General Requirements 
 ISO/IEC 11801: Information technology-Generic cabling for customer premises. 

 IEC 60793-2-10 Ed. 2.0: Optical fibres-Part 2: Product specifications: 
 
 
 

 או שווה ערך. 24H-6-MTA–( מתוצרת טלדור דגם M.Mכבל אופטי מולטי מוד ) 3.2.2
 
 סיבים. 24כבל מולטי מוד  .א

 
 מיקרון. 900קוטר  .ב

 
 מיקרון 62.5קוטר סיב  .ג

 
 התקנה פנימית למרחקים קצרים .ד

 
 תקנים: .ה

   Applicable standards: IEC 60794 

 Flamability rating: IEC 60332-1 
 Installatin: Guidelines as per IEC 62691 
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 .SCמחבר סיום אופטי מסוג  3.2.3
 
זכר, אשר יותקנו בקצוות הכבלים האופטיים  SCמחברים האופטיים מסוג ה .א

 נחשבים כחלק אינטגרלי מהתקנת הסיב.
 

 )או אחר על פי דרישת הלקוח( SCהמחבר האופטי יהיה מחבר תואם נעילת  .ב
 

 נעילת המחבר תהיה בשיטת נעילת לחיצה .ג
 

או  TDRרת המציע יבדוק, לפני מסירת המערכת, את כל הכבלים האופטיים בעז .ד
 מכשור בדיקה  ייעודי אחר כדי לוודא את הפרמטרים הבאים:

 

 אורך מדויק של הכבל. .ה
 

 ניחות הכבל מקצה לקצה )כולל המחברים(. .ו
 
 

 מגשר אופטי. 3.2.4
 
 ..S.Mהמגשר עשוי כבל אופטי כפול, גמיש מסוג  .א

 

 משני צדדיו. SCהמגשר מצויד במחברי  .ב
 

 בל להגנה בפני שבירה של הסיב.כל מחבר מצויד בהתקן פלסטי סביב המחבר והכ .ג
 
 

 פנל ניתוב אופטי. 3.2.5
 
נקבה או אחר על פי  SC)מתאמי 6/12/36/72 למיתקן תתאים  אופטית מגירה .א

דרישת הלקוח( כפולים תוך הבטחת מיגון מלא הן לכבלים המגיעים מהשטח והן 
 למגשרים האופטיים. 

 

י צבע אפוקסי גימור מ"מ והגימור יהיה ע" 1מילואה תהיה עשויה פח מכופף בעובי  .ב
 .19חלק. המגירה תתאים להתקנתו בתא בקר סטנדרטי "

 
 

 מבנה הפנל 3.2.6
 
חלקו האחורי של הפנל יכלול מגש והתקנים לאחסון עודפי הסיבים האופטיים,  .א

באורך מטר אחד  לכל סיב.  בחלקו הקדמי של הפנל יהיה מגש עבור עודפי אורך 
 .Cable Managementהמגשרים עבור 

 

 (.         U-סיבים ב 12יסופקו כמתאמים כפולים עבור לוח ניתוב )להתקנת  SCמתאמי  .ב
 

סטנדרטי ובגובה של  19, מותאם להתקנה בארון "19לוח הניתוב יהיה ברוחב של " .ג
1U. 
 

חלקו של לוח הניתוב הכולל את המתאמים האופטיים יושקע יחסית לקדמת הארון  .ד
 חות.ס"מ לפ 7למניעת פגיעה במתאמים, לעומק של 

 

מ"מ והגימור יהיה ע"י צבע אפוקסי או  1לוח הניתוב יהיה עשוי פח מכופף בעובי  .ה
 ע"פ דרישת הלקוח גימור חלק.

 

 למארז יסופק פנל עיוור או מגירת עודפי סיבים ע"פ הצורך הכלולה במחיר המארז. .ו
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 תרשים עקרוני לרשת האופטית 3.2.7

 

 



 
 

 תקשורת – 18מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 521 

 ארון שרתים 3.3
 . לפי מכלול יימדד 42Uבגובה  ”25 ימסדנו יותק במרתף תקשורתבחדר  3.3.1

 

מסד/ארון השרתים מיועד להתקנה של לוחות הניתוב אופטיים ולהתקנה של ציוד  3.3.2
אך ניתן  מתפרקות, המתגים, שרתים ישירות בארון. דפנות המסד יהיו עשויות פח 

ני ניתן לספק יהיה לפתוח אותן רק מתוך המסד, במידה והמסדים צמודים אחד לש
כוללת מסגרת  זכוכיתהמסד יהיה עם דלת קדמית מ את המסד ללא דופן צד.

וגם אותה ניתן יהיה  מתפרקות ונעילה ודלת אחורית ממתכת בעלת חריצי אוורור
 לפתוח אותן רק מתוך המסד. 

 

דלתות הארון יהיו ניתנות לנעילה באמצעות ידית ומנעול. כיוון הפתיחה יותאם  3.3.3
 ת המסדים בחדר הדלתות יאפשרו פרוק מהיר על ידי התקן מתאים.לתכנון העמד

 

הארון יהיה על גלגלים על מנת שיהיה ניתן להזיזו, לפי דרישה, יקבע סופית לרצפה  3.3.4
 לאחר סיום העמדות.

 

גודל הארון בהתאם לתכנון של הספק והציוד המוצע על ידו שיותקן בו ובגודל  3.3.5
 ס"מ. 80*110משוער של 

 

 לומיניום. שלדת הארון מא 3.3.6

 

בדופן העליונה והתחתונה של המסד יהיו פתחים לכניסה של כבלים. גודל כל פתח  3.3.7
מ"מ לפחות. גודל הפתחים יהיה יחסי לכמות הכבלים  100X200יהיה 

 רזרבה. 30%המתוכננות להתקנה במסד, בתוספת של 

 

 כל פתח יהיה מוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי. 3.3.8

 

כבלים יוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי וייסגר על  כל פתח שיפתח לצורך הכנסת 3.3.9
לוחות הניתוב והציוד ידי לוחית שתהודק בברגים )למניעת חדירת אבק ולכלוך אל 

 .בתוך הארון(

 

. 85CFMמאווררים בספיקה של  ארבעבחלק העליון של המסד יותקנו  3.3.10
ס המאווררים יותקנו בתוך "הפגודה", יוגנו במתקן רשת מתאים ויחוברו לפ

 החשמל בארון.

 

כ"א.  A16( Cשקעי חשמל ומאמת של ) 12הכוללים  PDU פסי 2הארון יכיל  3.3.11
 .ורי הארון בשליש ובשני שליש גובהמאח נכיתהפסים יותקנו א

 

עם חירור סטנדרטי של  -אחת קדמית ואחת עורפית  - ”19מסגרות  2הארון יכיל  3.3.12
גורה לבין הציוד . בעת התקנת הציוד יש להקפיד על מרחק בין הדלת הס”19

שבחזית הארון, כך שהדלת לא תיגע בסולמות הכבלים ובכבלי הניתוב. הארון יכיל 
סולמות כבלים פתוחים לניתוב כבלי הגישור השונים בצורה מסודרת בתוך הארון 

 משני צדדיו.
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לארון תהיה נקודת הארקה אחת, באמצעות בורג חיצוני. יש לחבר נקודת הארקה  3.3.13
ל המבנה או לפס השוואת פוטנציאלים בלוח החשמל הראשי זו להארקת יסוד ש

 באמצעות כבל הארקה.

 

צבע יסוד ושכבת צבע חיצוני, אפור בהיר כדוגמת  הארון יהיה צבוע בשתי שכבות: 3.3.14
RAL-7032 .בגימור קלוי בתנור 

 

 הארונות יישולטו בשלט בקליט חרוט. 3.3.15

 

ת של המסד. כושר . המדף יהיה נייח, ויחובר אל שתי המסגרו”19מדף לארון  3.3.16
 -ס"מ. צבע המדף  50לפחות  -ק"ג לפחות. עומק המדף  25הנשיאה של המדף יהיה 

 כצבע הארון. 

 

ס"מ לפחות תהיה מפלדה  50. המגירה בעומק של 19למסד " U2מגירה בגובה  3.3.17
צבועה בצבע הארון. לוח החזית של המגירה יהיה עם ידית במרכזו. המגירה תותקן 

 ופיות נשלפות במלוא עומק המגירה.על גבי מסילות טלסק

 

לוח הניתוב האופטי יכלול התקן הארקה שיאפשר חיבורו להארקה של הארון. לוח  3.3.18
 סטנדרטי. ”19הניתוב יתאים  להתקנה בארון 

 

 

 ארונות תקשורת. 3.4

 
 לפי מכלול. יימדדס"מ  60ס"מ ועומק  73רוחב  42Uבגובה " 25מסד  3.4.1

 
 ס"מ יימדד לפי מכלול. 60 ס"מ עומק 60רוחב  42U" בגובה 19מסד  3.4.2

 
מסד/ארון התקשורת מיועד להתקנה של לוחות הניתוב ולהתקנה של ציוד תקשורת  3.4.3

ישירות בארון, או על גבי מדפים. דפנות המסד יהיו עשויות פח ומתפרקות. המסד  -
יהיה עם דלת קדמית מזכוכית מחוסמת כוללת מסגרת ודלת אחורית ממתכת 

 בעלת חריצי אוורור.
 
תות הארונות יהיו ניתנות לנעילה באמצעות ידית ומנעול. כיוון הפתיחה יותאם דל 2 3.4.4

 לתכנון העמדת המסדים בחדר הדלתות יאפשרו פרוק מהיר על ידי התקן מתאים.
 
הארון יהיה על גלגלים על מנת שיהיה ניתן להזיזו, לפי דרישה, יקבע סופית לרצפה  3.4.5

 לאחר סיום העמדות.
 
ן של הספק והציוד המוצע על ידו שיותקן בו ובגודל גודל הארון בהתאם לתכנו 3.4.6

 ."19ס"מ לארון  60*60" ו25לארון  ס"מ 60*73משוער של 
 
 שלדת הארון מאלומיניום.  3.4.7

 
בדופן העליונה והתחתונה של המסד יהיו פתחים לכניסה של כבלים. גודל כל פתח  3.4.8

תוכננות מ"מ לפחות. גודל הפתחים יהיה יחסי לכמות הכבלים המ 100X200יהיה 
 רזרבה. 30%להתקנה במסד, בתוספת של 
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 כל פתח יהיה מוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי. 3.4.9

 
כל פתח שיפתח לצורך הכנסת כבלים יוגן ברצועת מיגון מתאימה מגומי וייסגר על  3.4.10

ידי לוחית שתהודק בברגים )למניעת חדירת אבק ולכלוך אל לוחות הניתוב והציוד 
 בתוך הארון(.

 
. 85CFMבספיקה של  לפחות ן של המסד יותקנו שני מאוורריםבחלק העליו 3.4.11

המאווררים יותקנו בתוך "הפגודה", יוגנו במתקן רשת מתאים ויחוברו לפס 
 החשמל בארון.

 
כ"א. הפסים יותקנו  A16( Gשקעי חשמל ומא"מת של ) 12פסים של  2הארון יכיל  3.4.12

 אופקית מאחורי הארון בשליש ובשני שליש גובה.
 

עם חירור סטנדרטי של  -אחת קדמית ואחת עורפית  - ”19מסגרות  2ל הארון יכי 3.4.13
. בעת התקנת הציוד יש להקפיד על מרחק בין הדלת הסגורה לבין הציוד ”19

שבחזית הארון, כך שהדלת לא תיגע בסולמות הכבלים ובכבלי הניתוב. הארון יכיל 
ת בתוך הארון סולמות כבלים פתוחים לניתוב כבלי הגישור השונים בצורה מסודר

 משני צדדיו.
 

לארון תהיה נקודת הארקה אחת, באמצעות בורג חיצוני. יש לחבר נקודת הארקה  3.4.14
זו להארקת יסוד של המבנה או לפס השוואת פוטנציאלים בלוח החשמל הראשי 

 באמצעות כבל הארקה.
 

צבע יסוד ושכבת צבע חיצוני, אפור בהיר כדוגמת  הארון יהיה צבוע בשתי שכבות: 3.4.15
RAL-7032 .בגימור קלוי בתנור 

 
 הארונות יושלטו בשלט בקליט חרוט.  3.4.16

 
. המדף יהיה נייח, ויחובר אל שתי המסגרות של המסד. כושר ”19מדף לארון  3.4.17

 -ס"מ. צבע המדף  50לפחות  -ק"ג לפחות. עומק המדף  25הנשיאה של המדף יהיה 
 כצבע הארון. 

 
ס"מ לפחות תהיה מפלדה  50. המגירה בעומק של 19למסד " 22מגירה בגובה  3.4.18

צבועה בצבע הארון. לוח החזית של המגירה יהיה עם ידית במרכזו. המגירה תותקן 
 על גבי מסילות טלסקופיות נשלפות במלוא עומק המגירה.

 
, יימדד לפי 1Uמלא בשורה אחת בגובה  CAT6Aשקעים  24עם  RJ-45לוח ניתוב   3.4.19

, A568 - EIA/TIA/ANSI: מכלול. כמו כן לוח הניתוב יעבוד בתקנים הבאים
11801 IEC ISO ,50173 EN. 

 
. CAT-6Aהלוח ייצג את שקעי הקצה הפרוסים באתר ויעמוד במפרטי ותקני   3.4.20

הלוח יכלול התקן אחורי לסידור הכבלים, ושני סולמות צד פתוחים קדמיים לניתוב 
 ים.מכל צד, ויישא שילוט מתא 2 -ברגים  4המגשרים. הלוח יחובר לארון באמצעות 

 
לוח הניתוב יכלול התקן הארקה שיאפשר חיבורו להארקה של הארון. לוח הניתוב  3.4.21

 סטנדרטי. ”19יתאים  להתקנה בארון 
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 כיתוב ושילוט  3.5

 

לצורך שליטה מלאה במערכת, נוחות בהפעלה, איתור ותיקון תקלות, נדרש המציע   3.5.1
שתפורט  לבצע סימון ושילוט של כל הפריטים המותקנים על ידו, על פי השיטה

 להלן:

השילוט של כל פריט יבוצע במיקום, אשר יאפשר את קריאתו ללא צורך  .א
 בהזזת הפריט או פריטים סמוכים.

 הכיתוב יהיה מודפס, קריא, ברור ובלתי מחיק. .ב

 הפריטים אשר אותם ישלט המציע הם: .ג

 ארונות התקשורת. -

 לוחות ניתוב.  -

 כבלים המחוברים לשקעי הקצה. -

 קעים בארונות התקשורת.כבלים המחוברים לש -

 שקעי קצה. -

 סולמות ומובילי תקשורת. -

 כבלי מתח בחדר שרתים. -

 

  מתגים 3.6

 . המתגים יהיו מתוצרת סיסקו או שווה ערך:סוגי מתגים שלושההקבלן יספק  3.6.1

 2960Pדגם WIFI יחידות העבור   POEפורטים  16מתגי  .א

 .2960סדרה  CISCOשל  פורטים לתקשורת האחודה 48מתגים בעלי  .ב

 .3850סדרה  CISCOפורטים לסיבים אופטיים של  48תגים בעלי מ .ג

  .30%המתגים יכילו כמות מבואות ככמות האביזרים המחוברים אליהם בתוספת  3.6.2

ויתמכו בצריכת כלל  POEיהיו מתגי  Access Pointהמתגים עבור מערכות  3.6.3
. המתגים הרגילים יוצמדו למתגי 40%האביזרים המחוברים אליהם בתוספת 

POE התאם לתכנון רשת שיבוצע על ידי קבלן התקשורת.ב 

 לפחות. Layer 2המתגים יהיו מתגים מנוהלים  3.6.4

המתג המרכזי יהיה מתוצרת סיסקו לטמפ' עבודה רגילה. יתמוך במספר רשתות,  3.6.5

 ברמת אבטחה גבוהה. WANובחיבור לתקשורת חיצונית 

 .10/100/1000המבואות יהיו כולם  3.6.6

 .40%לאביזר לפחות בתוספת MB 20של  אמתיעבורה התעבורה במתג תחושב לעומס ת 3.6.7

 שני מבואות לפחות בכל מתג יהיו מבואות אופטיים. 3.6.8

דקות עד כניסת גנרטור החירום לפעולה. יסופקו  10למשך   UPSהמתגים יהיו מגובים  3.6.9
 ספקים מטענים למתגים והם יהיו חלק ממחיר המתג.
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 תשתית נחושת. 3.7

. פריסת הכבל תעשה באורך רציף STP 1000 MHZ ,CAT 7Aיותקן כבל נחושת  3.7.1
מנקודת הקצה עד ללוח הניתוב או מלוח ניתוב אחר למשנהו ללא חיבורי ביניים. 

 יאושר כבל של חברת "טלדור" בצבע אדום.

מטר עבור המגשר בהתאם לדרישות תקן  10מטר +  90אורך כבל אחד לא יעלה על  3.7.2

EIA/TIA-.568A. 

 את הכבל בשרוולים הכבל, יסמן הספקלפני התקנת המחברים בשני ציידי  3.7.3
 מתכווצים.

בצורה  מ"מ ייעודיים ובמובילי תקשורת 23הכבל  יעבור לכל אורכו, בתוך צינורות  3.7.4
 שלא תפגע במבנה הפנימי של הכבל או במעטה החיצוני שלו.

 נדרש לקשור את הכבלים בתעלות ובמובילי התקשורת הראשיים בבנדים.  3.7.5

 (. LSPVCב בערה )הכבל יהיה מסוכך בחומר מעכ 3.7.6

 

 מגשר נחושת. 3.8

 זכר מסוכך  RJ45זוגות שזורים(, כשבשני קצותיו מחברי  4מוליכים )בעל  8 -מגשר יהיה בנוי מ 3.8.1

 .CAT 6Aהמגשר על כל מרכיביו יהיה מסוכך בסיכוך מלא ויעמוד בדרישות  3.8.2

 (.LSPVCהמגשר יהיה מסוכך בחומר מעכב בערה ) 3.8.3

 בור ציוד אקטיבי בארון.חלק מהמגשרים יוזמנו בצבע שונה לחי 3.8.4

 ובאורכים שיקבעו על ידי המזמין. X2כמות המגשרים ככמות הנקודות המחווטות  3.8.5

 

 בלבד. AMP /RITכדוגמת חברת  CAT 6Aמסוכך  RJ45-לוח ניתוב ל 3.9

 .19לוח הניתוב יהיה ברוחב " 3.9.1

 .1Uנקבה מסוככים בשורה של  RJ-45שקעי  24הלוח יכלול  3.9.2

  .M600צבי תמסורת של לק 6E CATהשקעים יעמדו בתקן  3.9.3

 יהיו זהים לאלו המותקנים בשקעי המנוי. RJ-45-מחברי  ה 3.9.4

 יתחברו ללוח בצורה זהה לחיבורם בשקע המנוי. RJ-45-מחברי  ה 3.9.5

הכבלים יחוברו לפנל על פי סדר עולה משמאל לימין של מספור החדרים / מבנים ומספור  3.9.6
 או כפי שיקבע ע"י המפקח. תהשקע בכל חדר / מבנה או ע"פ סדר יציאות ציוד התקשור

פנל הניתוב על כל פרטיו המורכבים בה יעמוד בדרישות התמסורת, באופן זהה לנדרש  3.9.7
 המנוי שתוארו לעיל.-לגבי שקעי

 שבארון התקשורת.  19"-פנל הניתוב יוצמד לקורות ה 3.9.8

, לאורך כל RJ 45-על גבי פנל הניתוב יודבק שלט פלסטי חרוט מתחת למחברי  ה 3.9.9

 המחוברים לפנל הניתוב. RJ 45-ניתוב. השלט מיועד לסימון מחברי החזית פנל ה

 בלבד. AMP /RITיאושר אבזר כדוגמת  3.9.10

 

 RJ45אביזר  3.10

יכיל אלמנט חיבור הגידים )השקע בפועל( קרונה מסוכך מלא אשר  RJ45אביזר  3.10.1
 יוגן באמצעות מעטה פלסטי כללי.

 .6A CAT יהיה בעל סיכוך מלא על מעגל מודפס העומד בתקן  RJ45שקע 3.10.2

מודול בנוי ממעטפת פלסטיק איכותית, עמיד לשריטות ועיוותים מכניים ותרמיים,  3.10.3

 .POLYCARBONATEעמיד באש, חומר כדוגמת 

 אלמנט הצפה / הרחקה מהקיר.  3.10.4

 בלבד. AMP /RITיאושר אבזר כדוגמת  3.10.5
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 FLUCKבדיקות  3.11

 .FLUCKר קבלן יבצע ויגיש מערך בדיקות שעשה בהתאם לדרישות התקן באמצעות מכשי 3.11.1

 בבדיקות ימסרו למזמין לפני מסירה ויהוו חלק בלתי נפרד מתיק המתקן. 3.11.2

 

 תרשים עקרוני לרשת הטלפוניה 3.12
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 HOT SPOTמערכת  .4

להתחבר ולעובדים על מנת לאפשר לאורחים   Access Pointרשתות    2במבנה יותקנו  4.1
 :ממכשיריהם לרשת האינטרנט

 נהלתית לעובדי המשרדרשת מ 4.1.1

 רשת פתוחה לאורחים 4.1.2

הרשת תאפשר למבקר )באמצעות הצבעה על אייקונים( לפנות לאתר החברה או לגלוש  4.2
באופן חופשי באינטרנט תחת מגבלות השימוש כפי שייקבעו בשלב התכנון, או יעודכנו 

 בהמשך, בתאום חברת הניהול. 

רה שונים בהתאם לדרישות הרשת האלחוטית תאפשר ניתוב וחסימה של סוגי תעבו 4.3
 הלקוח/המתכנן.

 תכנון הפורטל והקמתו יבוצעו על ידי הקבלן הזוכה לאחר שיאושרו ע״י המתכנן . 4.4

או קו אחר אשר יוזמן ע״י נציגי  ADSLהקישור לרשת האינטרנט יהיה באמצעות קו  4.5
 המזמין.

כניות של מערכת תפרש בצורה סמויה במקומות שונים בקניון, באזורים הציבוריים. התו 4.6
פריסת האלמנטים והתרשים המצורף כנספח בסוף מסמך זה, מציגים עקרונית את 
הנדרש, אולם על הקבלן כשלב ראשון לבצע בדיקת כיסוי ועל פי זה לתכנן את פריסת 

 האלמנטים במקומות השונים.

האנטנות השונות שיפרסו ברחבי המתקן יחוברו בעזרת כבילת תקשורת מתאימה למתגי  4.7

POEותקנו בארונות התקשורת האזוריים., שי 

 או ש״ע מאושר ע״י המזמין.  SISCOהפתרון  המועדף יהיה של חברת  4.8

 וקונטרולר  Access Pointמפרט טכני  4.9

נדרשת מערכת גישה אלחוטית מותאמות לעבודה מול כמות רבה של משתמשים  4.9.1
משתמשים לכל יחידה(, ולאספקת רוחבי פס גבוהים באמצעות שימוש  32)עד 

 מס"ש לכל רדיו(. 300)עד  802.11nבתקן  MIMO 3X3טכנולוגיית ב

המערכת תכלול אנטנות פנימיות וחיצוניות )להתקנה סמויה ככול הניתן(, בהתאם  4.9.2
 לדרישות האתר ולצרכי הכיסוי המיטבי.

 ויענה על דרישות התקן הישראלי.  100mהספק שידור מכסימלי של היחידה יהיה 4.9.3

 l ln Dual Band. 802תמיכה בתקן . 4.9.4

. על הפתרון לאפשר עבודה בו זמנית הן 802.1lnובתקן  802.11gתמיכה בתקן  4.9.5

( והן 802.11g)ללא מעבר לעבודה בתקן  802.11nבמחשבים הפועלים בתקן 

 .802.11g/nלמחשבים הפועלים בתקן 

 ובקבלת מתח ממבוא ממקור מתח חיצוני. POE -תמיכה ב 4.9.6

 לפחות. 300Mbpsמהירות תקשורת של  4.9.7

 Consoleת .כניס 4.9.8

 802.1xתמיכה בהזדהות בתקן . 4.9.9

ללא התנתקות.  Access Point -ל Access Pointבין  Roamingיכולת ביצוע  4.9.10

 אלחוטיים. IPבייחוד, נדרשת תכונה זו בכל הנוגע לתמיכה בטלפוני 

ממערכת יחידה. על המערכת לאפשר  Access Pointsניהול מרכזי של כלל    4.9.11

ו/או הגדרות ייעודיות לכל   Access Pointsלכלל  שיכפול אוטומטי של ההגדרות 

a.p   עפ״י  הצורך. כמו כן, על המערכת לאפשר ניהול מרכזי של עוצמת השידור של

 .Access Points -כל אחד מה 
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 Accessושל הקשר בין  Access Pointsאבטחה של פרוטוקול הניהול של  4.9.12

Points ישה של גורמים שאינם לבין בקר הניהול המרכזי, באופן שלא יאפשר ג
 מורשים לתקשורת זו.

 .Quality of Services-QoS -תמיכה ב 4.9.13

 Rate limitאפשרות להגבלת רוחב הפס לכל משתמש ).) 4.9.14

 הספק נדרש לפרט את סוג הציוד המוצע, יצרן, מפרט טכני מלא של הציוד וכוי. 4.9.15

נדרש שיחידות האלחוט תתמוך בפונקציה המזהה הפרעות בספקטרום האלחוט  4.9.16

(RF הנובעות מרשתות אלחוט אחרות אך גם הפרעות מציוד שאינו רשת )

, מיקרוגלים ועוד...( אשר לא ניתנים Bluetoothאלחוטית )טלפונים אלחוטיים, 
 לזיהוי ברוב פתרונות האלחוט.

לאחר זיהוי ההפרעה, המערכת מתאימה את עצמה כדי להמשיך ולספק קישוריות  4.9.17
 למשתמשים.

לוגיה  המאפשרת לשפר את רוחב הפס למשתמשים היחידות תתמוכנה בטכנו 4.9.18
באמצעות שידור מסונכרן בין האנטנות השונות של היחידות וכך ליצור התאבכות 

 בונה )אשר באה לידי ביטוי באות חזק יותר( בצד התחנה.

באותו קונטרולר  32יחידות גישה עם יכולת גדילה לעד  70  -הקונטרולר יהיה ל 4.9.19

או ש״ע מאושר ע״י המזמין  SISCOרת חברת )ללא צורך בהחלפתו( מתוצ
 והמתכנן.

 
 
 

 
        ___________________________   ____________________ 

 תאריך              שם וחתימת הקבלן              
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 – 19פרק 
 מסגרות חרש



 
 

 מסגרות חרש – 19מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 530 

 
 מסגרות חרש - 19פרק 

 
 
 

 יים מחייביםכנרשימת מסמכים ט 19.01
 
 
 

 .19פרק  -הכללי   העבודה תבוצע בהתאם למפרט 19.01.1 
 

  
בנוסף לתקנים המפורטים במפרט הכללי, התקנים הנוספים המחייבים במסגרת  19.01.2 

 מכרז זה:
 לקביעת הפלדות. ISO-630-1980התקן הבינלאומי  .1   
 הברגים. תעיקבל 1-1878/150-898 ימואהתקן הבינל .2   
 לקביעת האומים.  2-1980/150-898ומי אן הבינלקהת .3   
 לנושא גלוון פלדות. ISOהתקן הבינלאומי  .4   

 
 
 

 ( ע"י הקבלןDWG WORKSHOPהכנת תוכניות עבודה מפורטת ). 19.02
 
 

על הקבלן לבדוק תחילה את כל המידות בתכניות ולהתאימן למציאות, ורק לאחר  19.02.1 
 שור המפקח, יוכל להתחיל בביצוע העבודה.אימות כל המידות ובאי

 
 

במפרט  19003( בהתאם לסעיף DRAWINGS SHOPהקבלן יכין תכניות עבודה ) 19.02.2 
 הכללי.

 
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי תוכניות הייצור יכללו גם: 19.02.3 
 .1:20תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  .1   
 .1:5קנ"מ פרטי חיבור לנ"ל ב .2   
 .1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  .3   
 פרטי ייצור, הובלה והרכבה. .4   
 .1:100או  1:50תכניות הרכבה בקנ"מ  .5   

 
 

לחיפוי הגג וסיכוך תכניות בית מלאכה בנוסף לתוכניות הנ"ל, יספק הקבלן   19.02.4 
 הקירות הכוללות:

 .1:50תכנית הרכבה בקנ"מ  .1   
 .1:50חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ  .2   
 .1:20תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  .3   
 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  .4   
 .1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  .5   
 מפרט ייצור, הובלה והרכבה. .6   
מנים הנובעים חישובים סטטיים מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הז .7   

 מההרכבה.
 
 

 1225ת"י  -התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים  19.02.5 
 לעומסים וכו'. 412למבני פלדה, ת"י 

לקבלן, אולם גם  ררכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך יימס   
 בה ופרטי החיבור כנדרש.לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל תכניות הייצור, ההרכ
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לפני שהושלמו תכניות ועבודות הסיכוך והחיפוי לא יוחל בביצוע הקונסטרוקציה  19.02.6 
יותר לקבלן שימוש בביצוע, רק בתוכניות עבודה  אושרו ע"י המהנדס.והעבודה 

 שהוכנו על ידו ויאושרו על ידי המהנדס כנדרש לעיל.
 

פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא זאת לנכון בעת הזכות בידי הקבלן להציע  19.02.7 
באם ניתן להשתמש  -המהנדס יהיה הקובע היחיד  הכנת תוכניותיו המפורטות.

 בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לאו.
 

והקבלן לא יהיה זכאי י היחידה עלות הכנת תוכניות עבודה אלו, כלולות במחיר 19.02.8 
 לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת.

 
 
 
 

 לילכ - היצור והרכבי 19.03
 

  
קבלן ועל חשבונו אשר יוודא את הד מטעם דבצע בלווי מותל מהלך העבודה יכ 19.03.1 

 המיקום המצוין ואת אנכיות ההרכבה.
 
 

והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות  םרגיברתך, ההל הפלדות, חומרי כ  19.03.2 
 ינלאומית.בת וכר, מתימווגנות במערכת תקינה מקעהמ תדרוומס קספ

של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות ר וצהמורת יקב תובלת תעודיד עם קמ    
 .סדנהלביקורת המ

 
 

והתעודות הנדרשות, המסמכים , עהמיד לת כא ןיספק הקבל םריחומ נייתני קפל  19.03.3 
מנהל ור שאי תל אבולק, דה והעזרים אמורים להיקנותלפהבדבר המקור ממנו 

 לכך. החוזה
 
 

טים שפורקו מנאלר חיבון, גואביזרים כ בבית המלאכה ורק וכנוי מנטיםלאהל כ  19.03.4 
מסגרים  ןבלק הקיעסי רתן באהו הכאלמהלצורכי הובלה ייעשו באתר. הן בבית 

 סוקם.יי עמבעלי תעודות מתאימות לתחו םייועמקצ יםתכור
 ה ויידרש.ג הקבלן תעודות אלו במידידרישות המפקח, יצל    

 
 

 יםיכהליב, עפ"י תוה בתהליכי ביקורת טולתקבלן הל מהלך עבודתו של כ  19.03.5 
וע ציב ךלהמבע"י המהנדס, תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח  רוושיאש
 דה.ובעה

 
 

במפעל המייצר ע"י המזמין, המהנדס ביקורים ו עבציתים נטמאלמהלך ייצור הב 19.03.6 
 והמפקח.

ל ופירת הטוצ קו מקורות הפלדה, תהליכי ביקורת הטיב שלה,דאלו ייב ביקוריםב    
 במפעל, בקרת טיב המפעל, אחסנה ארגון להובלה וכיו"ב.

, ונטיים לנ"לולרם היכמסמה לכקראת ביקורים אלו את לעל הקבלן להכין     
וחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את כו לבאי אלאפשר למזמין 

 קורותיו.מה ודהפל צוריע וההסברים בקשר ליכל המיד
 
 

 בלעדית.ה תולטי החפ"ע ן או יוחלףקול דעת המפקח יתוקישי י, לפוקלל אלמנט כ 19.03.7 
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וצר, קרי מה לטיבוגע נב מפקחה י"ע ריבתית יתעורר חשש סומידה ובבדיקה חזב 19.03.8 
שת לבדיקה הוצאה הנדר בכל וכד' ישא הקבלן וף האלמנט, גיםברג, וךיתר

 על קולית וכד'. תיקודב -י רה, קתמעמיקה של התופעה שנתגל
 
 

ם ע"י משרד העבודה ולנקוט לי בטיחות הנדרשיד לפי כל כלוקבלן מתחייב לעבה 19.03.9 
 יעבודתו, וכמה תוצאשי כילשצד  וא וידבועבכל האמצעים הנדרשים להגן על 

 רד.פנבולם עליהם לא ישדה ולים במחירי היחיהנ"ל מוכן והבטח ימצעא
ולמות סת, שתו, ררזעבלן על חשבונו פיגומי קן הייתק, צורכי בטיחות עבודתול    

 חרים.א אום ובדיבעה מניעת פגיעוכל הנדרש ל
 
 
 

 ינפרט טכמ 19.04
 
 

ג "ם עיתוכיו בברגים בלבד. לא יותרו ריהיבין האלמנטים  הל החיבורים במבנכ 19.04.1 
 .סדנד המבנה אלא באישור המהלש

 
 

ן צשור, מבער חממן: גליוטינה, וגכים תואנ םיעצבאמ היתוך הפלדה תיעשח 19.04.2 
יהיו ישרים חלקים ונקיים בלא פגמים תוך או מבער פלסמה. משטחי החי ןאצטיל

 .םשה לולקויים כ
רגים המיועדים להתחבר בב םירד מחביל חמצן אצטילן סור לחתוך במבערא    

 .זקחוירי עתם דרוכי
 
 

י עמצם באחורי בילהרח רוסא ןכופלדה במבער חמצן אצטילן בסור לבצע חורים א 19.04.3 
 זה.

 
 

 כריכות של בורג. 3ות חלפ יחוץ לאום החיצונאיר משלהש יהברגים  כלב 19.04.4 
 
 

 אחת מהשיטות הבאות:בריתוכים יבוצעו ה 19.04.5 
 מצופה. הדולקטרבא תריתוך יד בקש .1   
 שת בתיל מילוי ואבקת מגן.קי בריתוך אוטומט .2   
 .אלשת בתיל מילוי ממוקריתוך אוטומטי ב .3   
 גז.במוגנת  תומטי למחצה בקשטאו וך אוטומטי אורית .4   
 ם דקים.  יריתוך בלהבה לפח .5   

 
 

מתאימות אשר יובאו  תאזופוך תו בדם יהיו אחידים ויעוביל ריתוכי האלמנטכ 19.04.6 
 קבלן.ית מלאכה של הניות בכתביטוי ב יליד

 
 

 יבוע אללא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט למומר הרתך צריך לח 19.04.7 
 ות.יות, או נקבובמוגסר, ח

 
 

 -חת לר כאשר הטמפרטורה מתתאבוהן  הכאך הן בבית המלוא יתבצע שום ריתל 19.04.8 
 לא ירתכו על מתכת חשופה לגשם ורוח. ןלסיוס, וכות צמעל -5

 ריתוכה. ילחמם לפנ שי ממ" 20 לעמ היבלדה שעופ    
 
 

ג הפלדה מס' היציקה וס לגבי םינובאו לאתר כאשר הם מסומיל אלמנטי הפלדה כ 19.04.9 
של יצרן הפרופילים, כפי שיתאים לתעודות בדיקת היציקות ומס' האלמנט 

 .הבכרה ילצורכ
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 יצור הרכיבים בסביבה נטולת קורוזיה: 19.05

 
 

תנאי בסיסי ליצור רכיבי הפלדה היא ההנחיה לבצע את הריתוכים בבית מלאכה  19.05.1 
על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה גסה, על כן הקבלן יעבוד על גבי פרופילים נקיים 

 . על כן הקבלן יעבוד בפרופילים חדשים בלבדמקורוזיה גסה, 
 
 

יהיה על  פטינה דקה ועדינה במידה והחלודה על הפרופילים תהיה מעבר לרמת 19.05.2 
לפי התקן השוודי, לפני עיבוד  2.5הקבלן לנקות את הפרופיל בניקוי אברזיבי לרמת 

 הפרופיל, גם כשבהמשך הנ"ל יגולוון. 
 
 
 

 גלוון 19.06
 
 

כל קונסטרוקציות הפלדה יהיו מגולוונים. הגלוון יבוצע בטבילה באבץ חם  19.06.1 
 .במפרט הכללי 1904בהתאם לסעיף 

 
 

 תיקוני גילוון  19.06.2 
  ISO 1461תיקוני גילוון מותרים רק לפי המפורט בתקן  א.   
תיקונים יעשו לאחר ניקוי הפגם למתכת לבנה וצביעה בצבע עשיר אבץ  ב.   

 מיקרומטר לפחות. 80אבץ בשכבה יבשה. עובי השכבה יהיה  80המכיל % 
 
 

 ברגים אומים ודסקיות 19.06.3 
 

, אומים ודסקיות לקונסטרוקציה מגולוונת יהיו מגולוונים באבץ חם ברגים .א   
 . ISO 1046לפי תקן 

 ברגים ואומים יסופקו כאשר האומים מורכבים על הברגים. ב.   
 מופנית תשומת לב הקבלן לזמן הספקה הארוך של ברגים מגולוונים בחם.  ג.   
ו בציפוי אבץ אלקטרוליטי ברגים, אומים ודסקיות לקונסטרוקציה צבועה יהי ד.   

 מיקרומטר. 12בעובי 
 
 

 בדיקות  19.06.4 
 ביקורת איכות ובדיקות יעשו, ככל האפשר, במפעל המצפה. א.   
 הבדיקות תעשינה בהתאם לתקנים המתאימים. ב.   
 9000המפעל המצפה יקיים מערכת בקרת איכות עם תעוד בהתאם לדרישות  ג.   

ISO. 
 
 

 שינוע  19.06.5 
הקבלן ידאג להעמסה, הובלה, פריקה ואחסנה של הפריטים הצבועים באופן    

 שימנע פגיעה בגלוון.
 
 

  אחריות 19.06.6 
הקבלן יהיה אחראי על כל עבודות הציפוי, ההובלה והאחסון של קבלני המשנה,     

 כולל תיקונים.
 לא תתקבלנה טענות של פגיעה על ידי גורמים אחרים.    
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 חות ובטיחות אשבטי 19.07
 
 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים נוספים  19.07.1 
למניעת נזקי גוף, נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי מבנים  -בזמן עבודתו 

 סמוכים ותכולתם.
 הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו.   

 
 

 בעבודות הריתוך ההכרחיות במבנה, שאושר ע"י המפקח לבצען באתר, ינקטו 19.07.2 
 האמצעים הבאים: לפחות

 עבודות ריתוך ייעשו לאחר אישור המפקח במקום. א.   
אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת  ב.   

 התלקחות.
מים מחובר  זרנוקעם מטף כיבוי ו אדם שיעמוד ,על חשבונו ,הקבלן יעמיד ג.   

 )צופה אש( לברז פעיל וישגיח על הרתך, הריתוך והסביבה.
עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות גצים,  ד.   

 נפולת חמה, התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת התלקחות כלשהי.
 
 

בשטח המבנה  -ימום, לחיתוך או לריתוך חל איסור על שימוש בלהבה לח 19.07.3 
 וסביבתו.

 
 

  
 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 19.08

 
 של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן: 19בנוסף לנאמר בפרק  
 
 קונסטרוקצית הפלדה א.

לרבות פלטקות החיבור  את הקונסטרוקציה, בשלמותה, מורכבת באתר .1
 וכו'. פחת יהברגים, הריתוך, אלקטרודות הריתוך, הפסדופלטקות הקצה, 

 הברגים, הווים, ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים, חיתוך , ריתוך וכו'. .2
, לרבות ברגים נים ומחירם כלול בהצעת הקבלןווהברגים יהיו ברגים מגול 

 דרוכים בחוזק גבוה. ברגים כימיים בלבד נמדדים בנפרד.
  כמפורט לעיל. יההקונסטרוקצגלוון  .3
 כולל חיזוק סביב החורים. לבצעביצוע חורים בקורות שבהן נדרש  .4

 
הכנת ו השלמת פרטי תכנון, מחירי היחידה כוללים בתוכם, שרותי מודד וכמו כן ב.

כפי שמבואר במפרט המיוחד ולא תשולם  SHOP DRAWINGתכניות בית מלאכה 
 בגין שרותים אלו כל תוספת.
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 – 22פרק 

 אלמנטים מתועשים בבניין
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 אלמנטים מתועשים בבניין - 22פרק 
 

 

 מחיצות וציפויי גבס  22.01
 
 

 כללי א.  
 
 

כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות וציפויי גבס תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק  . 1  
, המחמיר מבין KNAUFאלמנטים מתועשים בבנין ובהתאם למפרטי אורבונד  - 22

 וא הקובע.המסמכים ה
. כל 1490מ"מ , בהתאם לתקן ישראלי  12.5לוחות הגבס יהיו בעובי מזערי של    

 העבודות תבוצענה עפ"י תוכניות ופרטי האדריכל.
 

כל הפרטים יבוצעו בהתאם לחוברת פרטי חיבורים, מפגשים ואלמנטים שונים  . 2  
וצרי בניה תעשיות גבס ומוצריו בע"מ" מ -במחיצות הגבס, של חב' "אורבונד

בישראל, אשר איננה מצורפת אך מהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט, פרטים אלו 
כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ימדדו בנפרד אלא אם צוין 

 אחרת.
 

העבודה כוללת אספקת והתקנת ציפויים ומחיצות, את גימורן ואת התאמתן  . 3  
לתות, חלונות או פתחים אחרים(, המורכבים לפריטים של מסגרות ונגרות )כגון: ד

 בתוך קירות הגבס או נוגעים )גובלים( בהם או מהווים חלק מהם.
 

 ס"מ בין ציר לציר. 40המרווח המקסימלי שבין הניצבים )זקפים( לא יעלה על  .4
 
 

 שיטות ופרטי ביצוע ב.  
 

 -בת המחיצות שיטות ופרטי הביצוע, החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים להרכ . 1  
כולם חייבים באישורו המוקדם של המפקח ובכתב ובהתאם להוראות יצרן לוחות 

 הגבס.
 

 ס"מ. 122-120הלוחות יהיו ברוחב  .2  
 

או פגמים בפניהם או במקצועותיהם. /לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו . 3  
 ללא פגמים.לוחות פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו באחרים 

 
 כל פרטי הביצוע יהיו בהתאם לפרטי/מפרטי אורבונד.   .        4                           
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 הביצוע ג.  

 
 מבנה הקונסטרוקציה . 1  

 
מ"מ,  0.8השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי מזערי של  א.    

 . 645C  ASTMמתאים לתקן אמריקאי 
 

ים בין הזקפים האנכיים ייקבע בהתאם לאמור במפרט הכללי המרחק ב.    
 ס"מ. 40-ובהתאם למפרט "אורבונד",אך כאמור לא יותר מ

 
לא , מפרופילי פלדה או ניצבים כפוליםהניצבים מצידי הפתחים של דלתות  ג.   

  ויהיו כלולים במחיר הדלתות והמחיצות.ימדדו בנפרד 
 

חיזוקים כלשהם בתוך המחיצות בהתאם  מודגש בזאת כי אספקת והרכבת ד.   
לפרטים שבחוברת "אורבונד" או ש"ע,כלולים במחירי היחידה של מחיצות 

 , אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.הגבס השונות ולא ימדדו בנפרד
 

שלד הקונסטרוקציה יתואם עם קבלני משנה אחרים שיעבדו באתר עפ"י  ה.   
 הנחיות המפקח. 

תחים ומעברים מחוזקים עבור קבלני משנה וקבלנים הקבלן ישאיר פ    
 אחרים )כלול במחירי המחיצות ולא יימדד בנפרד(.

 
פתחים ושרוולים יתואמו עם קבלני המשנה השונים ועם הקבלנים אחרים,  ו.       

הקבלן אחראי על פתיחה והתקנת שרוולים ומסגרות למעברים )השרוולים 
 טום לאחר העברת הצנרות.והמסגרות יסופקו ע"י אחרים( ואי

כל הנ"ל יהיה כלול במחיר היחידה של מחיצות גבס, אלא אם כן צוין אחרת     
 במפורש בכתב הכמויות.

 
מודגש בזה כי כל חומר או פתח, או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שהם  ז.                        

מנט העובר בתוך צידיהם והרווח לאל 4-יוקפו באמצעות ניצבים ומסילות מ
הפתח, חור וכו' ללוחות הגבס יהיה מינימלי ויסתם באמצעות מסטיק 

 אלסטי, כל הנ"ל כלול במחיר מחיצות הגבס, ולא ישולם בנפרד.
 

 לוחות גבס .2  
 

 מ"מ. 12.5לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימלי של  א.   
 

מיד בלחות ודוחה מ"מ מסוג ע 12.5לוח גבס ירוק יהיה בעובי מינימלי של  ב.   
 מים עם ליבה עמידה בלחות ודוחת מים.

 
 מ"מ.  12.5לוח גבס עמיד אש  יהיה בעובי מינימלי של  ג.   

 
המחיצות והציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים, אותם יחתוך המבצע  ד.   

למידות ולצורות הדרושות. אין להטליא מחיצות וציפויי גבס ע"י שימוש 
יחוי של מספר לוחות קטנים. ביצוע כנ"ל )טלאים בשיירי לוחות או א

 וכדומה( יפסול את המחיצה לאלתר.
 

 מ' תורכב מלוחות גבס שלמים )יחידה אחת(. 3.6מחיצה עד גובה     
 שיטת היישום של הלוחות תהיה אנכית. ה.   

 
כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של מחיצות גבס, אלא אם צוין במפורש  ו.   

 בכתב הכמויות.אחרת, 
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 טרמי/  בידוד אקוסטי .3 
ק"ג/מ"ק, או מזרני  24ובמשקל  מרחבי של  2המחיצות תכלולנה מזרוני צמר זכוכית בעובי "  

 הבחירה של המזמין בלבד. –ק"ג/מ"ק  80במשקל מרחבי של  2צמר סלעים בעובי "
וי תליה ממתכת את מזרוני צמר הזכוכית או צמר הסלעים  יש לחבר לשלד הנושא ע"י ו  

 בדיוק ע"פ מפרט אורבונד .
 המזרונים יהיו עטופים בניילון כבה מאליו.                        
מ"מ וחלל זה ימולא במרק אקרילי )אנטי  10-לוחות הגבס יורמו מפני הריצוף הסופי בכ                         

 ן.בקטיריאלי(. כנ"ל לגבי מפגש קירות הגבס עם תקרות הבטו
 
 

 ביצוע וגימור המחיצות .4 
 ביצוע ע"פ פרטי "אורבונד".  
 35-ו 25מ"מ, אורך הברגים  8ברגי הגבס יהיו עם ראש שטוח וחתך קונוס, קוטר מינימלי   

 מ"מ.
עם ראש "פיליפס" ומיתדים  35X5את המסלולים יש לחברת לרצפה ולתקרה בעזרת ברגים   

 .35X7)דיבלים( ללא ראש 
החיצוניות יהיו מוגנות בעזרת פינת מתכת שתותקן לפי  הנחיות חב' אורבונד או כל הפינות   

 ש"ע, מכוסים במרק. 
 לא יותר שימוש  בפינות בסרט ניר משוריין.  - להבהרה  
 כל מגע בין פרופילי הקונסטרוקציה לבניה קשיחה יופרד ע"י פס "קומפריבנד".  
ם/ארונות וכד', יש לבצע חיזוקים ממתכת באזורים בהם ייתלו או יחוזקו אביזרים/כלי  

 מגולוונת.
ם או מ"מ בשני 200/1בנוסף, בחדרי המעבדות ע"פ דרישת המפקח יותקנו פסי פח מגולוון   

 גבהים ע"פי גבהי הריהוט בחדרים לאורך כל החדר )אלמנטים אלו יימדדו בנפרד(. שלשה 
ובדו עם מרק תוצרת "אורבונד" או קווי החיבור מכל הסוגים והמישקים בין לוחות הגבס יע  

שכבות לפחות, בגמר מוכן לצבע וכמו כן רשת או סרט בין  3-מרק "רדיפיקס" של "קנאוף", ב
 הלוחות,מבלי לראות את קווי האיחוי ו/או ראשי הברגים וכו'.

עבודת הגבס תהיה בתאום עם עבודת קבלני המערכות השונים, כאשר האחריות על פתיחת   
ם בקירות וציפויי גבס עבור המערכות השונות, תהיה של הקבלן ותעשה ע"י חורים ופתחי

 הקבלן לא כל תוספת מחיר שהיא.
פתחים וקידוחים למעבר מערכות ייעשו ע"י מקדח או משור, ובהתאם להנחיות מנהל   

 הביצוע.
 
 

 גימור המחיצות והציפויים .5 
 למפרט הכללי.גימור המחיצות והציפויים יעשה בהתאם               

גימור המחיצות והציפויים בצידן החיצוני )פני השטח הגלוי( יעשה באופן שייווצר ויושאר   
משטח אנכי רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים. כמו כן, 
 יובטח איטום מלא בין המחיצה / ציפוי לבין המלבנים,  המשקופים,  הקורות הקשיחות, בין

 או רצפה./מחיצה למחיצה ובין מחיצה ציפוי לתקרה ו
 

 :האיטום יבוצע בשלושה שלבים  
 

 : שלב ראשון  
 איטום תפרים וחורים במקומות שיקוע הברגים,  בין לוחות גבס ומשקופי פתחים ובין לוחות  

 והלוחות עצמם, האיטום יעשה באמצעות מרק מתוצרת "אורבונד" או שו"ע.
 

 : שלב שני  
 אחר ביצוע האיטום הנ"ל, יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם בסרט רציף מיוחדל  

המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן, יש לשים לב שבפינות חיצוניות יהיה 
 מותקן מגן פינה ממתכת, היוצר מעין "פינת טיח" עם מקצוע ממתכת. 

   
 : שלב שלישי  
 "מרק סיום". התוצאה הסופית של ביצוע שלב זה חייב ישמש המרק שבשלב ראשון בתור  

 להיות משטח חלק מוכן לקבלת צבע.
 
 



 
 

 אלמנטים מתועשים בבניין – 22מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 540 

ככלל סגירת הצד השני של מחיצה תותר לקבלן אך ורק  לאחר בדיקת המערכות שבמחיצה  . 6    
 ולאחר קבלת אישור בכתב ע"י כל קבלני המערכות לגבי סיום עבודתם במחיצה.

  
 

 לוחות גבסציפוי קירות ב   22.02
 

ציפוי קירות בלוחות גבס בקיבוע מכני למשטחים פנימיים של קירות בנויים או יצוקים יעשה  
)שיווק "אורבונד"( או שו"ע, עובי ציפוי הקיר יהיה בהתאם  F 47באמצעות מערכת פרופילי 

 לתוכניות,כתב הכמויות והנחיות המפקח.
בהקבלה מלאה, ובדיוק זו  –מגולוון לתקרה לאחר קביעת מסילת פח מגולוון לרצפה ומסילת פח  

 ס"מ.  40.6במרחק של  F47פרופילי   -מעל זו, מקבעים את הניצבים
את הניצבים יש לחבר אל המסילות באמצעות ברגי פח אל פח, ואל קיר הרקע בעזרת זוויתני עיגון  

 המאפשרים פילוס הקיר.
ובעו לקיר על גבי רפידת "קומפריבנד" או למניעת גשרי קור בקירות המעטפת, זוויתני העיגון יק 

 רפידה ספוגית אחרת או בידוד טרמי.
לאחר גמר התקנת השלד יש לחפותו בלוחות גבס מסוג המתאים לשימוש החדר )יבש או  רטוב(.  

 .2חלק  1490 -הברגים המשמשים לחיבור לוחות הגבס אל שלד הפח המגולוון יהיו עפ"י ת"י 
 
 
 

 תקרות תותבות  22.03
 
 

 כללי א.  
אלמנטים  22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף   

 מתועשים.
בתקרות ישולבו אמבטיות תאורה, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, מערכות כריזה, מתזים   

 ומערכות אחרות.
 

 דרישות כלליות ב.  
וד, השירותים הדרושים, להתקנת התקרה על הקבלן לספק את כל העבודה, החומרים, הצי  

בהתאם לתכניות עבודה מאושרות והוראות היצרן. בעת ההתקנה על המתקין להשתמש 
בכפפות לשמירה על ניקיון האריחים. לפני אספקת החומרים על הקבלן להגיש לאישור 
המפקח והאדריכל דוגמאות החומרים בהם הוא עומד להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים 

גבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות )אש(, התאמתם למפרטים ולכתב הכמויות, ל
 סוג גמר וגוון.

 הקבלן יבצע חיזוק ותליה לג"ת המשולבים בתקרה.  
הקבלן יתאם, יפתח פתחים וידאג לחיזוק התקרה בהתאם למשקל האלמנטים המתוכננים   

 להישען עליה.
 

 תוכניות עבודה ופרטים ג.  
בודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת פרופילים גמר מאלומיניום  צבוע בגוון שיבחר ע  

האדריכל, בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, מפזרי אויר ואביזרים 
 אחרים.

הקבלן יעביר לאישור את כל האביזרים ויאשר את מבנה התקרה וביצועה ע"י מהנדס   
 מוסמך ) על חשבונו(.  

 
 שיטת הביצוע ד.  
הקבלן ילמד את התכניות, ויוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים דרך התקרה.   

בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את התקרה או את הקונסטרוקציה עבורה 
 בשלב מוקדם יותר, כדי לעזור למיקום המדויק של אביזרים אלה.

ת האריחים ורשת התליה בתמיסה מאושרת לשימוש ע"י בגמר ההתקנה, על הקבלן לנקות א  
 יצרן התקרה,כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא יימדד בנפרד.

פני התקרות המוגמרות יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות   
 או מוסרים.ותנודות כל שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים 

על הקבלן ובאחריותו, להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה   
הקונסטרוקציה, כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות כבלים או מיזוג אויר,צנרת וכיוצא 
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באלה, הקונזולים, ה"גשרים", או אמצעים אחרים שעל הקבלן לבנות כדי להתאים את 
וקציה הבסיסית ורכיבי המערכות העוברות מעליה מבלי מערכת התקרה לאילוצי הקונסטר

 לפגוע בהן, כלולים במחיר.
 

 קונסטרוקציה לתליית תקרת תותב מאריחים ה.  
הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה   

בלעדי לטיב התקרה על או חיבורה לקונסטרוקציה. למרות התכנון, הקבלן יהיה האחראי ה\ו
 כל מרכיביה. 

 הקבלן ימציא למפקח אישור בדיקת התקרות השונות ע"י מכון התקנים.  
" CLIXמפח מגולוון וצבוע בתנור מסוג "  Tתליית האריחים תעשה על גבי מערכת פרופילי   

 של חברת "ריכטר"  בשיווק "אורבונד", או ש"ע.
מ"מ,  4ברגה או מוטות תלייה מגולוונים בקוטר תעשה באמצעות מוט ה Tתליית פרופילי   

של חב' ריכטר, או ש"ע, העומדים   TWISTERהמהווים חלק ממערכת תליה מתכווננת 
 ק"ג. 40בעומס תלייה מותר של  

המתלים ימוקמו במרווחים לפי הוראות היצרן או המפקח באתר, כולל הבטחת התליה   
במקומות בהם תלויים אביזרים  -( T-ן פרופיל הבעזרת מתלי "נוניוס" )מתלה מחורר לכוונו

 מ"מ . 200שונים או עומס נוסף על התקרה. מרחק המתלה הראשון מהקיר לא יעלה על 
התקנת גופי תאורה או מערכות אחרות, תהא עצמאית ע"י קבלן התקרות   

קונסטרוקציית היסוד, אלא אם יצרן תקרות התותב יאפשר תליה ישירה לתקרת \מתקרת
תב .  לא תותר תליה באמצעות חוטי פלדה דקים או סרטי פח כפיפים.  אם אי אפשר התו

לקבוע את המתלים במרווחים המומלצים בגלל הימצאותו של ציוד שרות או בגלל מכשולים 
אחרים, יש להשתמש בשלד נושא משני בעל ביצועי גישור נאותים, שיתמוך היטב על מנת 

 למנוע תזוזה צידית.
מיוחדת תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות התותב תשומת לב   

לקונסטרוקציה של הבניין. אמצעי החיבור בין המערכות הנושאות את תקרות התותב וכן 
החיבורים שבין המערכת הנושאת עצמה לבין האלמנטים הקונסטרוקטיביים בבניין חייבים 

ס"(,באורך ובצורה המתאימים למטרתם, להיות ממתכת בעלי מבנה של עוגן )כדוגמת "פיליפ
בעלי כושר נשיאה מתאים לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה הקשה )בטון או בלוק( לפחות 

מ"מ. כל הנ"ל יעשה באישור המפקח, כאשר התליות והחיבורים כמפורט בהוראות  40
 היצרן.

ורכבות באתר על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות התליה יותאמו לפי המערכות השונות שמ  
ע"י אחרים. על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנושא וחיזוקיו לאישור המפקח, 
לפני תחילת העבודות. תכנון זה יבטיח יציבות התקרה ומניעת חיבורים לא סטנדרטיים בין 

 הפרופילים.
התאם פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין יהיו ב  

לתכניות המהנדס ו/או האדריכל מטעם המזמין ובאישורם, אולם אין באישור זה משום 
הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה התותבת, חוזקה ויציבותה על כל 

 מרכיביה.
, או פרופילים עפ"י הגדרת הפרטים Z+Lפרופילי הגמר )בהיקף התקרה( יהיו פרופילי    

 45כנון ומיקום התקרה. בחיבורי פינות יחוברו הפרופילים בזוית האדריכליים, בהתאם לת
 מעלות )גרונג(, בחיבורים מדויקים, ללא רווחים וכן יהיה בהם עיבוי פינתי לחיזוק הפרופיל.

 כל החיבורים יהיו סמויים מן העין. אין לחבר את הפרופילים ב"ירייה".  
כה ולפילוס התקרה, כל פרופילי ההתקנה כוללת את כל הקונסטרוקציה הנדרשת לתמי  

L+Z+T   לפי פרטי הביצוע של  -הנדרשים, וכוללת חיתוך אריחי קצה לפי התכנית , הכל
 היצרן.

יהיו מעורגלים. )ללא כל  L+Zליד קירות מעוגלים ובתקרות מעוגלים,הביצוע  פרופילי   
 כלול במחירי התקרות השונות(.-תמורה נוספת

/תעלות תאורה, חורים, שילוט וציוד אחר כנדרש, כוללת חיזוקים הכנת פתחים לגופי תאורה  
 וגשרים כנדרש, לרבות התאמה לאלמנטים שונים כגון גריל מיזוג אויר וכו'.

בנוסף ייעשה שימוש בפרופילי מפגש מתועשים, פרופילים אלו נמדדים בנפרד במסגרת                           
 הסעיף המתאים שבכתב הכמויות.

 
 

 אמצעי חיבור, ברגים וכו' ו.  
, / המפקח כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל . 1  

לרבות אמצעי עזר אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע 
התקרה הספציפית אם הם נראים לעין.  מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל 
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ח לגבי כל פרט חיבור )כולל אמצעי חיבור( אותו מתכוון אישור האדריכל והמפק
 הקבלן לבצע, לרבות צורת השימוש בברגים, מסמרות וכו'.

 
 .         לא יאושרו  אמצעי חיבור כלשהם הנראים לעין.2  

 
 

 פתחים וחורים בתקרות ז.  
ביצוע עבודות תקרות התותב שמבוצעות ע"י הקבלן תכלולנה במחירי ביצוע היחידה את   

פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש )לתאורה, מיזוג אויר, תקשורת, כיבוי 
 מכניות(.-אש,רמקולים וכל יתר המערכות האלקטרו

העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים   
הכל  -פרופילי אלומיניום וכו' כנ"ל, לרבות העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות ב

 כנדרש לביצוע מושלם של העבודות.
 
 

 גופי תאורה  ח.  
בתקרות ישולבו תעלות תאורה ואמבטיות תאורה כמפורט בתוכניות ובפרטי יועץ  . 1  

 התאורה.
 

הרכבת גופי התאורה בתוך תעלת התאורה וכל המערכת החשמלית תתבצע ע"י  . 2  
 ן התקרות.מבצע החשמל בתאום עם קבל

 
במידה ויותקנו ג"ת אינטגרלים בתקרה, קבלן התקרות יבצע חיזוקן בנפרד אל  .3  

 תקרת המבנה.
 
 
 
 

 תקרות תותב מלוחות גבס  22.05
 
 

העבודה כוללת חיזוקים וחיתוכים, הכל קומפלט לרבות הגנת פינות ומילוי בשפכטל, פרופילי  
ים, וכולל שילובים עם אלמנטי נגרות, מסגרות, "אומגה" בין תקרת גבס לתקרת אריחים ו/או מגש

 זיגוג אבן וכיוצ"ב שיסופקו ע"י אחרים.
 

 לוחות הגבס א. 
 

לוחות הגבס יהיו גבס קרטון לפי בחירת האדריכל המיועדים לקבלה ישירה של צבע  .1  
 פאזות(. 4)לוחות עם  וכולל שפשוף.

 
 שאים תו תקן ישראלי בר תוקף. ונו 1490הלוחות יתאימו לדרישות התקן הישראלי  .2  

 
 סגירות התקרות והסינרים ייעשו בהתאם לפרטים. .3  
סביב צנרת, תעלות וכו', החוצים את התקרות והסינרים, יבוצע איטום מושלם    

 בהתאם לפרטי "אורבונד".
המרחק המקסימאלי בין פרופילי המתכת הנושאים של קונסטרוקציית השלד יהיה    

 ס"מ. 40
 
 

 איחוד מישקים ב. 
 

שכבות  3-המישקים בין לוחות הגבס יטויחו במרק מיוחד על גבי סרט שריון )ב .1  
 לפחות(.

 
פינות התקרות והסינרים יוגנו ע"י פרופילי פח זוויתני מגולבן, מצופה בסרט שריון  .2  

 שיכוסה במרק.
 

 פינות חיבור לקירות ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה.   
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 ונסטרוקציה לתליית תקרת תותב מלוחות גבסק ג. 

 
הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת ואופן   

. למרות התכנון, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לטיב או חיבורה לקונסטרוקציה\תלייתה ו
 התקרה על כל מרכיביה. 

גרם למ"ר, בעובי  275לדה  מגולוונת, בגלוון תליית התקרה  תיעשה על גבי מערכת פרופילי פ  
, כולל אביזרי תליה מפלדה מגולוונת תוצרת "ריכטר"  F-47מ"מ, כדוגמת פרופילי  0.6

 בשיווק "אורבונד", או ש"ע + מחבר מיוחד לתפיסת התלייה.
מ"מ,  4תליית הפרופילים תיעשה באמצעות מוט הברגה או מוטות תליה מגולוונים בקוטר   

 של חב' "ריכטר" או ש"ע. TWISTERים חלק ממערכת תליה מתכווננת המהוו
המתלים ימוקמו במרווחים לפי הוראות היצרן או המפקח באתר, כולל הבטחת התליה   

בעזרת מתלי "נוניוס" ) מתלה מחורר לכוונון (, במקומות בהם תלויים אביזרים שונים או 
 עומס נוסף על התקרה.

קונסטרוקציית היסוד ע"י קבלן \אחרות יהיו מותקנים על תקרתגופי תאורה או מערכות   
התקרות. לא תותר תליה באמצעות חוטי פלדה דקים או סרטי פח כפיפים.  אם אי אפשר 
לקבוע את המתלים במרווחים המומלצים בגלל הימצאותו של ציוד שרות או בגלל מכשולים 

נאותים, שיתמוך היטב על מנת אחרים, יש להשתמש בשלד נושא משני בעל ביצועי גישור 
 למנוע תזוזה צידית.

תשומת לב מיוחדת תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות התותב   
לקונסטרוקציה של הבניין. אמצעי החיבור בין המערכות הנושאות את תקרות התותב וכן 

בניין חייבים החיבורים שבין המערכת הנושאת עצמה לבין האלמנטים הקונסטרוקטיביים ב
להיות ממתכת בעלי מבנה של עוגן )כדוגמת "פיליפס"(, באורך ובצורה המתאימים 
למטרתם, בעלי כושר נשיאה מתאים לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה הקשה )בטון או 

 מ"מ.  40בלוק( לפחות 
 כל הנ"ל יעשה באישור המפקח, התליות והחיבורים כמפורט בהוראות היצרן.  
ן לקחת בחשבון שנקודות התליה יותאמו לפי המערכות השונות שמורכבות באתר על הקבל  

 ע"י אחרים.
על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנושא וחיזוקיו לאישור מפקח לפני תחילת   

העבודות. תכנון זה יבטיח את יציבות התקרה ומניעת חיבורים לא סטנדרטיים בין 
 הפרופילים.

ושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין יהיו בהתאם פרטי המערכת הנ  
מטעם המזמין, אולם אין באישור זה משום הסרת  והמפקח האדריכל, לאישור המהנדס

 האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה התותבת, חוזקה ויציבותה על כל מרכיביה.
הלוח, מספר הלוחות וכיוון חיבור  המרחק בין הפרופילים הנושאים יהיה בהתאם לעובי  

 הלוחות.
מ"מ.  200מרחק המתלה הראשון מהקיר יהיה  בהתאם לאמור בתקנים אך לא יעלה על   

 הוראות התקנה עפ"י הנחיות היצרן בלבד. 
 
 
 

 תקרת תותב עשויה מגשי פח מחוררים .22.06
 

 מ"מ. 0.8ס"מ ובעובי  30מגשי פח מגולוון מחורר ברוחב  1
 
משטחם בחרור מטיפוס מיקרופרפורטר כפי שיקבע ע"י  22% -הפח יהיו מחוררים במגשי  2

 האדריכל. 
 
 גרם אבץ לכל מ"ר. 275" עם HOT DIPPEDגילוון מגשי הפח יבוצע בשטח הטבילה " 3
 
( משני הצדדים. הצביעה של הפח תיעשה  PRE-PAINTמגשי הפח יהיו צבועים בצבע מוכן )  4

מיקרון בגוון לפי בחירת  25היה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי בתנור. הצבע החיצוני י
האדריכל. הצד הפנימי של המגשים ייצבע בצבע להגנה. הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא 

 סדקים.
 
מגשי הפח ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה מפח  5

 מגולוון.
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 תודבק גיזה אקוסטית מטיפוס סאונדטקס.אל הצד העליון של המגשים  6
 
ק"ג למ"ק מצופי רקמת  24בצפיפות  2מעל מגשי הפח יש להניח מזרוני צמר זכוכית בעבי '' 7

 סיבמין.
 
מגשי הפח ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של תקרת התותב בלי שייגרם נזק  8

ע לפי התוכנית ולפי הוראות לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו. כיוון ומיקום המגשים ייקב
האדריכל. מגשי הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים. החיבורים בין 
המגשים יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופילי חיבור או אמצעים אחרים כשהמגשים 

 צמודים אחד לשני.
 
מאולגן או מפח  עבודות התקרה  תכלולנה גם אספקת והתקנת סרגל גמר מאלומיניום 9

מגולוון לאורך קירות , מחיצות וכד' , וסביב גופי תאורה ומפזרי אוויר. הסרגלים חייבים 
באישור מוקדם של האדריכל ויהיו בצבע ו/או באלגון התואם את התקרה עצמה. יש להקפיד 
על חיבורים נאותים של הסרגלים ) אחד למשנהו ( וכן על חיתוכי זוויות )גרונג( מדויקים 

 בהחלט.
 
 התקרות האקוסטיות תכלולנה חיתוך פתחים , חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.  10
 
 התקרות , כשהן מושלמות , תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים , גלים , עקומות וכד'. 11
 
עבודת התקרה תכלול הספקת והתקנת פרופיל אומגה מאלומיניום מאולגן לחיזוק  12

 זה , עליהם יונחו מגשי הפח בהתאם לדרישה ולתנאים בשטח.מ' זה מ 3במרחקים של 
 
 
 

 קונסטרוקציה גלויה –  A ADVANTAGE  ECOPHONEתקרות אקוסטיות מטיפוס  22.07
 

קוסטיות אעל הקבלן לספק ולהתקין במקומות המסומנים בתוכניות האדריכל תקרות  .1 
או ש"ע  A ADVANTAGEעשויות מצמר זכוכית קשיח מתוצרת חברת אקופון מדגם 

 מאושר.
 מ"מ להתקנה רגילה. 15 -ס"מ ובעבי כ 60*60הלוחות יסופקו במידות   

 
 ק"ג למ"ר )כולל מערכת התליה(. 2.5 -משקל הלוחות יהיה כ  .2 

 
 PAINTED TISSUE, גימור הפלטות גוון לפי בחירת האדריכלהלוחות יהיו צבועים ב .3 

SURFACE. 
 

רוקצית מתאימה עשויה מפח מגולוון צבוע בצבע לבן שבור שרוף הלוחות יונחו  על קונסט .4 
או שווה ערך שתתלה מהתקרה   DX - 24דגם  G.S.U ,DONNבתנור דוגמת תוצרת 

מ"מ. על הקבלן לדאוג  20מ"מ וברוחב  0.8המסיבית באמצעות פרופילי פח מגולוון בעבי 
 לפלוס של התקרה ולהתקנתה בצורה מקצועית ונקיה.

העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו ע"י הקבלן ויאושרו על  המקבעים  
 ם הקבלן ועל חשבונו.עידי מהנדס )קונסטרוקטור( מט

 
עבודת הקבלן כולל הספקת גמר ועיבודים מאלומיניום מאולגן או מפח מגולוון צבוע בצבע  .5 

 תקרה לקירות ועמודים. לפי בחירת האדריכל סביב גופי תאורה, מפזרי אויר ובחיבור בין
 .Z  +Lפרופילי הגמר ליד הקירות יהיו מטפוס   

 
 C.R.N=  0.90מקדם בליעת הרעש של התקרה יהיה  .6 

   
 
 

 תקרות תותב שונות 22.08
הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל שימוש בחלקי קונסטרוקציה ופרופילים שונים מתוצרת היצרן   

 )בהתאמה לסוג התקרה(.



 
 

 אלמנטים מתועשים בבניין – 22מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 546 

 
 

 מחיריםהאופני מדידה מיוחדים ותכולת   22.09
 
 

מחיר התקרות השונות כולל את החיתוכים הדרושים, עיבוד פתחים, קונסטרוקציית חיזוק  . 1 
ותימוך, פרופילי גמר וכל האמור בפרטים שבתוכניות ולרבות ההכנות וכל התליות הדרושות 

 לאלמנטי תאורה, מיזוג אויר,רמקולים וכד'.
וללים בנוסף להנחת פלטות, פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה מחירי התקרות כ  

 כן, את עיבוד שולי הפתח.-אויר ולכל פתח שיידרש, וכמו-לספרינקלרים, לגרילים של מיזוג
 

פרופילי פח לחיזוק ולעיגון תקרות תותב ומחיצות גבס,וסרגלים ואלמנטי תליה שונים  . 2 
כן, -רי התקרות השונות ולא ימדדו בנפרד.כמוהקבועים בתוך תקרות מונמכות יכללו במחי

נכללים במחיר התקרות כל החיזוקים הדרושים בהתאם לפרטים ולהנחיות המהנדס הרשוי 
 מטעם הקבלן.

 
במחיר התקרות כלולים כל השינויים, ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות הדרושות  . 3 

 תקרה.במקרה שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של ה
 

לא תשולם כל תוספת עבור שילוב של תקרות מסוגים שונים ובמפלסים שונים, עבור חיבור  . 4 
 בקווים ישרים או אלכסוניים או שיפועים.

 לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע בשטחים קטנים ובקטעים קצרים.  
 

ר הסעיפים השונים עיבוד אלמנטים בתוואי מעוגל וקשתי לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחי . 5 
 (.(L+Zהכמויות,אלא אם מצוין אחרת )לרבות עיבוד פרופילי גמר בעירגול -שבכתב

 
כל עבודות הגבס כוללות את אטימת המישקים וגמר ביצוע שלש שכבות שפכטל כהכנה  . 6 

 קיר ו/או תקרה מוכנים לצבע. -לצביעה, כהגדרתו 
 

ים למעברי כבלים, תעלות, צינורות, שקעים מחירי התקרות והמחיצות כוללים עיבוד פתח . 7 
 ואיטומם, מיקומי הפתחים במרכזי האריח/מגש או ע"פ תכנית האדריכל.

 
פרופילי החיזוק מפלדה הדרושים מסביב לפתחים, לרבות ניצבים מפרופילי פלדה באזורי  . 8 

 יות.יכללו במחירי מחיצות הגבס ושאר הסעיפים שבכתב הכמוהתליות של אלמנטים שונים 
 

  BEAD  ORNERשל "אורבונד" או פרופילי”  Jהגנת פינות גבס בזויתנים או בפרופילי " . 9 
או שו"ע כולל גמר שפכטל, הן בתקרות ובמחיצות  U.S.Gמ"מ, תוצרת  20X20במידות 

 כלולים במחירי היחידה השונים.
 

מחיצות כלול במחיר בקצוות החופשיים של תקרות גבס ו  TRIM  Jשימוש בפרופילי מתכת  . 10 
 התקרות ולא יימדד בנפרד.

 
מ"ר מינימום כל אחד, לרבות  5מחירי התקרות השונות כוללים הכנת דוגמאות בשטח של  . 11 

 אביזרי קצה.
 

עיבוד שקעים במחיצות/סינורים מגבס עבור חלונות ודלתות זכוכית עם מסגרת אלומיניום,  .12        
 מחיר המחיצות/סינורים.כלול ב הלא יימדד בנפרד ויהי

פרופילי אלומיניום מתועשים בחיבור בין תקרות ובין מחיצות ותקרות ובמגע עם חומרים  . 13 
 , כלולים במחיר הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.שונים

 
מכמויות הביצוע למחסני המזמין עבור רזרבה טכנית מתקרות המגשים  3%אספקת   .14 

הנ"ל כלול במחיר היחידה ואינו משולם בנפרד  –ינרליות וגבס לסוגיהן השונים ומתקרות מ
 ואינו נמדד.
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 .      העסקת מהנדס רשוי בתכנון קונסטרוקציות התקרות השונות.15 
 

 עיבוד הגבהה במחיצות ובחיפויים בלוח החיצוני עבור הפנל. .16              
 

, כלולים במחירי הסעיפים השונים מ"מ בחיבור לתקרת הבטון 10רפידת נאופרן בעובי  .17 
 . שבכתב    הכמויות

 
 כמו כן כוללים מחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות גם: .    18            

 5027 4809מת דגם ,סרגלי/פרופילי/אביזרי ניתוק  ופרופיל גמר מאלומיניום כדוג 18.1                          
 לפי פרטי האדריכל.דקוליין,  או שוו"ע , תוצרת  

ס"מ,בחיבור לתקרות  10כיפופים אנכיים של לוחות גבס )סגירות אנכיות(, בגובה עד  18.2                          
 תותב אחרות.

ס"מ,בחיבור לתקרות  10כיפופים אנכיים של לוחות גבס )סגירות אנכיות(, בגובה עד  18.3  
 תותב אחרות.

 20ית יהיו עטופים ביריעות פוליאסטרן בלתי דליק בעובי כל מזרוני צמר הזכוכ 18.4  
 מיקרון.

כל המחיצות והחיפויים בגבס עמיד אש, יהיו תואמים דרגת עמידות נדרשת עפ"י  18.5  
 תוכניות בטיחות והמפורט בתוכניות אדריכלות.

 יצירת שקע במחיצות ובחיפויי הגבס לשיפולים. 18.6  
בנוסף לשקע לשיפולים במחיר במחיצות עמידי אש כוללים כל המחיצות והחיפויים  18.7  

 .DET-05הפרטים כדוגמת  גם השלמת לוח גבס עמיד אש  פנימי בגב השיפולים, לפי 
איטום אקוסטי בהתאם לדו"ח האקוסטי של כל מעבר צנרות, תעלות ומערכת כל  18.8  

 חללים שונים )במחיצות,חיפויים וסינורים שונים(. 2שהיא דרך 
 כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.  

 
 
 

 הערות:  
 הקבלן חייב להחזיק באתר באופן קבוע את מפרטי וחוברות פרטי "אורבונד". 
 בכל מקום בו יש  ספק , יקבע האמור בהנחיות של "אורבונד".                 
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 – 23 פרק
 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
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 פרק 23 – כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
 
 
 

 כללי 23.1
 
 

 מהנדס  יין יבוסס על כלונסאות.  הביצוע יהיה לפי המפרט המופיע בדו"ח הקרקע שלהבנ 23.1.01 
 26ופרק  23יועץ הקרקע שהינו חלק בלתי נפרד מהחוזה, בהתאם למפרט הכללי פרק 

 והמפרט להלן. 
אולטראסוניות לכל הכלונסאות, סוניות ורבות בדיקות כל האמור במסמכים הנ"ל, ל  

 כלול במחיר היחידה. 
 
 

 :להלן)לביצוע הכלונסאות מטעמו צמוד הקבלו ימנה מפקח ביצוע הכלונסאות לצורך  23.1.02 
בעל הכשרה מקצועית נאותה אשר יהיה נוכח באתר בכל מהלך  (כלונסאותהמפקח 

 העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט.
 
 

ודד יסמן את הכלונסאות ויבטיח את על הקבלן להעסיק, על חשבונו, מודד מוסמך. המ 23.1.03 
 מיקומם ואנכיות הקידוחים כנדרש.

 הקמת מתווה לעבודות ביסוס כלולה במחיר העבודה והיא הכרחית.  
 

( בתוכנת אוטוקאד AS MADEעל הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ) 23.1.04 
 מעודכנת לפי הביצוע של עבודות הדיפון והביסוס.

ת תעודכן ע"ג דיסק ותימסר למזמין. התוכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך. תוכנית העדו  
הגשת התכנית היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תכנית זו והיא 

נויים בעבודות אשר לא אושרו לא תוכל לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שי
 הביצוע.טרם  מנהל החוזהע"י 

 
 

 ת של הקבלן אחריות כולל 23.1.05 
הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת במפרט   

 ובהתאם להנחיות יועץ הקרקע )מסמך ט' להלן(. 
אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו מספק, עליו לבצע, על חשבונו, בדיקות נוספות   

 הדרושות לו לצורך הגשת ההצעה וביצוע העבודה.
ריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה עליו בכל מקרה, האח  

בלבד. אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות הכלונסאות, הוא יעשה 
 זאת על חשבונו.

 
 

 בדיקות 23.1.06 
בהתאם להנחיות יועץ וכל הנדרש גמא ,ע בדיקות סוניות, אולטרא סוניות הקבלן יבצ  

 .במחיר היחידה . עלות הבדיקות כלולהוהמפרטים הקרקע
 
 

 שיטת ביצוע הכלונסאות 23.1.07 
 כלונסאות יבוצעו בשיטת בנטונייט.  
+( ניתנים 39 -מ' ממפלס פני קרקע הקיימת )מפלס פני הקרקע כ 18כלונסאות בעומק עד   

 בנטונייט או לחילופין בשיטה יבשה.לביצוע בשיטת 
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 שיטה יבשה –מפרט לביצוע כלונסאות  23.2
 
 

ליציקה . )דרגת סומך זו הכרחית 6בעל שקיעת קונוס של " 30-הבטון בכלונס יהיה ב 23.2.1 
פעמים באתר  2-3לעטיפה נאותה של הזיון בכלונס( בדיקת סומך תעשה בצינור טרמי ו

 ובדיקות חוזק על פי התקן.
 
 

 .מ' וכן במקדחים סגורים 1-3הקבלן יביא בחשבון שימוש בצינור מגן עליון באורך  23.2.2 
 
 

 אין להשאיר כלונס בלתי יצוק למשך הלילה, אלא באישור מהנדס הביסוס. 23.2.3 
היורד  טרמיבאמצעות משפך וצינור  יציקת הכלונס תהיה רצופה ותבוצע ביום הקדיחה  

 5מפלסטיק בקוטר המתאים ובעובי יש להוסיף שומרי מרחק  מ' מתחתית הכלונס.  2עד 
 במספר מפלסים. לכלוב הזיוןס"מ 

 
 

באתר יוודא את עומק הכלונסאות, אנכיותם )בעזרת פלסים( לונסאות כהמפקח  23.2.4 
מקוטר  5%-ומרכזיותם בתחילת הקדיחה ובסיומה. המרכז המבוצע לא יסטה יותר מ

. סטייה גדולה מהנ"ל תחייב 1.5%הכלונס המתוכנן וכן שהסטייה מהאנך לא תעלה על 
 תוספת זיון ויש לדווח עליה למהנדס הביסוס.

 
 

הצמוד לדווח למהנדס הביסוס על כל חומר אורגני או מלאכותי הכלונסאות מפקח על  23.2.5 
 שיימצא בזמן החפירה.

 
 

שלושה ימים לפני תחילת ביצוע היסודות כדי ומהנדס הביסוס  יועץ הקרקעיש להודיע ל 23.2.6 
לוודא את חתך הקרקע בתחתית החפירה ליסודות הראשונים ולאשרם  כדילבקר באתר. 
 טרם יציקתם.

 
 

בעל הכשרה מקצועית שהינו צמוד ה הכלונסאות ביצוע היסודות יעשה בהשגחת מפקח 23.2.7 
נאותה אשר יהיה נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט, יאשר 

 את יציקת כל יסוד וידווח למהנדס הביסוס.
 
 

המרחק החופשי שבין  50%הפרש גובה בין בסיס כלונסאות סמוכים לא יעלה על  23.2.8 
 לונסאות.הכ

 
 

הזיון בכלונסאות יחושב עפ"י הדרישה בדוח הביסוס. יש לחבר לכלוב הזיון גלגלי  23.2.9 
 פלסטיק לשמירת המרחק בין דופן הקידוח לברזל.

 
 

 העומק הסופי יקבע באתר ע"י מהנדס הביסוס בעת קדיחת הכלונסאות הראשונים.  23.2.10 
 
 

 דות ולקוטרים שבתכנית.מידות המקדחים תהיינה זהות למי 23.2.11 
 
 

כלונסאות לבדיקת יציבות דופן הקידוח בנוכחות  3בתחילת העבודה יקדח הקבלן  23.2.12 
 הגאולוג ועפ"י התוצאות יוחלט סופית על שיטת הקדיחה.

 
 

מהכלונסאות  100% -ובדיקה  אולטרסונית  בבדיקה סונית תבוצע בכל הכלונסאות.  23.2.13 
 ס"מ ומעלה. 90בקוטר 
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כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות לרבות כל הבדיקות  במפרטים השוניםכל האמור  23.2.14 
 כנידרש וכל ההכנות לבדיקות וכו'.
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 מפרט מיוחד לביצוע יסודות בשיטת הבנטוניט 23.3
 
 

 אחריות כוללת של הקבלן 23.3.1 
ניט. על הקבלן לבצע מפרט זה מתייחס ליסודות חפורים ויצוקים באתר בשיטת הבנטו  

ויהיה אחראי בלעדי לביצוע העבודה  מתכנןאת העבודה בהתאם לתכניות ולהוראות ה
 במיומנות מקצועית גבוהה.

 
 

 סימון 23.3.2 
תכנית המאפשרת לאתר את מקומו של כל אלמנט. הקבלן יהיה הקבלן יקבל מהמזמין   

בטחת הצירים ונקודות הגובה ויבצע על חשבונו ואחריותו את סימון אחראי לאחזקת וא
. לפני תחילת העבודה על הקבלן לוודא את באמצעות מודד מקום היסודות לפי התכנית

 גובה הקרקע ומיקום מרכז היסודות.
 
 

 ת האלמנטים וקדיחת הכלונסאותחפיר 23.3.3 
 

פני תחילת יש לוודא את מרכזיות המחפר או מכונת הקידוח ואת אנכיותו ל א.  
החפירה, וכן תוך מהלכה. הקבלן יכין משטח עבודה שיאפשר יציבות המכונה על 

 מישור אופקי.
 יש לבדוק בעזרת פלס עם שנתות את שיפוע ציר המחפר או מכונת הקידוח.   

 
החפירה תבוצע בכל שלביה תוך שימוש באמצעים אשר יבטיחו את אנכיות החפירה  ב.  

תהיה במהירות  מכונת הקידוחה. יציאת המחפר או ואת יציבות דפנות החפיר
 כזאת שאינה גורמת יניקה ומפולות.

 
ייקבע בעת הביצוע ע"י מהנדס  האלמנטים וכלונסאות הביסוסעומק הסופי של  ג.  

 הביסוס.
 

וסטיית מרכזה מהמרכז  1.5%לא תאושר חפירה שסטיית צירה מהאנך העולה על  ד.  
 קוטר( האלמנט )הכלונס(.מרוחב ) 5%המתוכנן עולה על 

 
מ' לפחות. צינור  1.5החלק העליון של החפירה יהיה מוגן ע"י צינור מגן בעומק  ה.  

המגן יבטיח הגנת הדפנות כנגד הגלים הנוצרים, לפי סוג המחפר, אופן החפירה, 
ויברציות ומצב הקרקע. ניתן יהיה לדרוש מהקבלן העמקת צינור המגן על חשבונו וה

 להבטחת הנ"ל.
 

והיציקה של היסוד יתחיל ויסתיים כולו ביום אחד. אין  או קידוח ביצוע החפירה ו.  
להשאיר יסוד בלתי יצוק למשך הלילה אלא באישור המהנדס. במקרה שאין 

 /קידוח, יבצע הקבלן על חשבונו חפירה/קידוחיוצקים את היסוד ביום החפירה
 מ' לפי הוראת המהנדס. 3-6נוספת כולל יציקה, בשיעור 

 
מלאי של חלקי ציוד רזרביים בכמות מספקת להבטחת רציפות הקבלן יבטיח  ז.  

 החפירה.
 

 מידות המקדח יהיו שוות למידות המופיעות בתכניות.  ח.  
 

, על מנת להגדיל או בשלב הראשון יבוצעו הקידוחים שבפינות הנגדיות של המבנה ט.  
י שיקול דעת בלעדי של להקטין את האורך המתוכנן על פי ממצאי הקרקע, לפ

 המהנדס.
 

 .  אין להרשות שאיבה להשפלת מים באתר בזמן ביצוע קדיחת הכלונסאות י.  
 

יש להביא בחשבון בכתב הכמויות הגדלה אפשרית של רוחב או אורך  או קוטר  יא.  
 בעומקם. 15%ס"מ לפי ממצאי הקרקע וכן עד  10 -כלונס ב
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 הבנטוניט תמיסת 23.3.4 

 
 

 הקבלן יבדוק את איכות המים ומליחותם באזור העבודה וישתמש בבנטוניט א.  
 מתאים למניעת פלוקולציה. 

 הקבלן יספק מתוקים ונקיים וכל חריגה מכך תחייב אישור המהנדס.   
 

 ק"ג מים.  1000 -ק"ג( בנטוניט ל 60) 6%יכוז תמיסת הבנטוניט יהיה ר ב.  
 שה באישור המהנדס וללא תוספת תשלום.שינוי הריכוז לפי צרכי העבודה ייע   

 
 1.03את הכמויות ויבדוק שהצפיפות המתקבלת היא בין  יוודא הכלונסאות מפקח ג.  

 מ"ק.\טון 1.04 -ל
 

ערבוב הבנטוניט ייעשה ע"י ציוד המיועד למטרה זו: משאבה מיוחדת, מיקסר  ד.  
לא שעות  24)דקנטציה( לאחר  שהפרדת המיםמהיר, אגיסטור, "היפר" וכו', באופן 

 . %1תעלה על 
 

 שניות לפחות. 36"מרש פנל" ותתאים ל"ירידה" בזמן של -הצמיגות תיבדק ב ה.  
 

 .8-11.5של התמיסה ימצא בתחום  pH-רמת ה ו.  
 

 .1%החול בתמיסת הבנטוניט הטריה לא יעלה על  תכולת ז.  
 

 7.5 -ק בסמ" 12 -בהתאם לתקן ויהיה לא יותר מ קייבדאובדן מים מהתערובת  ח.  
 סמ"ק בחצי שעה בהתאם להחלטת מהנדס הביסוס. 25דקות, או 

 
 הקבלן יספק על חשבונו את ציוד הבדיקה. ט.  

 
לתחום השכנים ובעיקר למרתפים  בנטוניטהקבלן יבדוק שאין חדירה של תמיסת  י.  

לשכנים, ינקוט הקבלן  בנטוניטוחדרים הסמוכים לאתר. אם תתגלה חדירת 
בונו למניעת חדירה נוספת, כגון: שימוש בתערובת צמנטית באמצעים על חש

 מייצבת והורדת מפלס הבנטונייט בבור. 
 

ובכל  הצינור המגןמפלס תמיסת הבנטוניט יהיה בכל מהלך העבודה מעל תחתית  יא.  
 .או כל מים עליונים אחרים מ' מעל למפלס מי התהום 1.5 -מקרה לא פחות מ

רה מיד כאשר מפלס הבנטוניט יורד מהנ"ל ולהמתין עד יש להפסיק את פעולת החפי   
 למילוי החפירה בבנטוניט כנדרש.

או מים  מ' לפחות מעל מפלס מי התהום 2 -משטח העבודה יהיה גבוה בכל תנאי ב   
 )אם יידרש לצורך כך מילוי ע"ח הקבלן( עליונים בעת הביצוע בפועל.

 
 נטוניט בחול הנופל מהמחפר.עם התקדמות התמיסה חל זיהום  תמיסת הב יב.  
הקבלן יבדוק לפי הוראות המהנדס את צפיפות התמיסה המזוהמת בדגמן מיוחד,    

 מ' מעל תחתית החפירה.  1,3,6בעומקים של 
 1.15עולה על )בבור או בחפיר( אין להתחיל ביציקת הבטון אם צפיפות התמיסה    

 סמ"ק.\טון
תאים )אייר ליפט ודיסנדר, או צירקולציה יש לנקות את התמיסה מחול ע"י ציוד מ   

הקידוח  מתחתיתדרך בריכות ונפות מרטטות(. שאיבת הבנטוניט המזוהם תיעשה 
 והכנסת בנטוניט חדש תיעשה לראש הקידוח.

 
במעבדה  קתיבדהקבלן יספק דוגמא מהבנטוניט שבו הוא עומד להשתמש והיא  יג.  

 מוסמכת.
אושר ע"י מהנדס הביסוס. גבול הנזילות של אין להביא לשטח אלא בנטוניט  ש   

 לפחות. 400%הבנטוניט יהיה  
 הבנטוניט יתאים לעבודה בתנאי הרכב המים שבאתר.   

 
הקבלן ירחיק מאתר העבודה את כל פסולת הבנטוניט והחומר החפור על חשבונו  יד.  

 למקום מאושר עפ"י חוק. 
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מ'  4ה כל התערובת הנמצאת בתחום פסולת הבנטוניט האסורה בשימוש חוזר תהי טו.  
 מפני הבטון הטוב העולה בעת היציקה.

 
 הכנת והכנסת הזיון 23.3.5 

 
מוטות הזיון יהיו מהסוג הנדרש בתכניות ויתאימו לדרישות התקנים הנוגעים בדבר  א.  

בתכניות, או  המצויניםבמהדורתם האחרונה. ריתוכים וחפיפות יעשו רק במקומות 
 הנדס.שיאושרו ע"י המ

במקרה והקבלן ירצה לבצע ריתוכים במקומות אחרים, יהיה עליו לקבל את אישורו    
בכתב של המהנדס. על הקבלן לנקוט בכל הקשירות הדרושות, ובשימוש במספר כלי 

במקומם הנכון  ויישארההרמה המתאימים  והדרושים, אשר יבטיחו שמוטות הזיון 
 ההרמה. ולא יקבלו שום כפיפה תמידית בעת פעולת

המהנדס יבדוק את כלוב הזיון כשהוא תלוי בצורה חופשית באוויר, וימנע את    
 הכנסת הכלוב אם אינו מספק את הדרישות.

ישרים  ויישארבמקרה זה יהיה על הקבלן לתקן את כלוב הזיון באופן שהברזלים    
 לפני הכנסת הכלוב לחפירה.

 
ס"מ בכל כיוון, כדי לאפשר זרימת  12בין מוטות הזיון יהיה  המינימליהמרחק  ב.  

 .”shuttering“הבטון בצורה תקינה ולמנוע תופעת 
 

ס"מ להבטחת  7.5יש להשתמש ב"ספייסרים" מצינורות )שלושה בקידוח( בקוטר  ג.  
 הרווח בין כלוב הזיון לדופן החפירה, אשר ישלפו עם גמר היציקה.

 רה.אורך ה"ספייסרים" לא יפחת ממחצית עומק החפי   
אין להשתמש בגלגלי פלסטיק. ניתן להשתמש בגלגלי בטון )תשעה לפחות( ברדיוס    

 (.30 -ס"מ )ב 2.5השווה לכיסוי הבטון ובעובי 
 

כלוב הזיון יורד לחלל החפירה במצב אנכי לחלוטין וללא פגיעות בדפנות. הכלוב  ד.  
מתאימות יונח במרכז ובכיוון הנכון ויתלה בגובה הדרוש באמצעות קשירות 

שיבטיחו את מקומו גם במשך היציקה. ביצוע קשירות אלה יקבל מראש את אישור 
 מ' מעל קרקעית הקידוח. 0.3המהנדס. בסיס הכלוב יהיה מוגבה 

 
אם יתבקש הקבלן או אם בהתאם לפרוט בתכניות, יהיה צורך לחבר לכלוב הברזל  ה.  

ה הראשי, או ביצוע אביזרים שונים לצורך התחברות הקונסטרוקציה של המבנ
 תמיכות שונות, יוכנו כל האביזרים הנדרשים ע"י הקבלן וזאת ללא תשלום נוסף.

 
במקרה ומתוכנן כלוב זיון שאינו יורד עד לתחתית הכלונס, יאריך הקבלן מחצית  ו.  

ס"מ מתחתית הקידוח וזאת כדי  30מוטות עד  4 -ממוטות הזיון אך לא פחות מ
 מ"מ לפחות. 12ם עליית הבטון. מוטות אלה יהיו בקוטר למנוע התרוממות הכלוב ע
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 יציקה 23.3.6 

 
להתחיל ביציקת היסוד לא יאוחר מאשר שעה לאחר גמר ניקוי אחרון של יש  א.  

מ"ק )לפי קביעת \טון 1.15החפירה. אם תמיסת הבנטוניט תהיה בצפיפות העולה על 
ת בנטוניט נקי בתחתית המהנדס( יש לנקותה מחלקיקי קרקע )למשל: ע"י הזרמ
 החפירה ושאיבת כל התערובת המזוהמת בראש החפירה(.

 
מכמות הבטון  הגיעה  50% -יציקת הבטון תהיה רצופה. יוחל ביציקה רק לאחר ש ב.  

ידי כך יוודא אם היו -לאתר. הקבלן יבדוק את עליית הבטון בתוך החפירה ועל
 מפולות.

. המשאית תבוא לאתר עם ל משאית אחתעליית בטון תרשם בטופס לכל כמות ש   
צק. אם ותעודת שקילה במאזני גשר )ברוטו, טרה ונטו( כדי לוודא את נפח הבטון הנ

לא תבוצע שקילה זו של המשאיות, יהיה צורך בהגדלת כמות הבדיקות הסוניות 
 והגלעיניות ע"ח הקבלן.

 
ר היציקה לפני לשעה. הקצב יבטיח גמ מ"ק 35 -קצב יציקת הבטון לא יפחת מ ג.  

תחילת ההתקשרות כדי לאפשר החזרת המאמצים האפקטיביים המקוריים בדופן 
 הקידוח.

 
ישתמש הקבלן בצינור טרמי אשר יגיע עד לתחתית החפירה. עם  האלמנטליציקת  ד.  

ס"מ מתחתית החפירה, ויוחזק  25 -התחלת היציקה לא יורם הצינור יותר גבוה מ
. הרמת הצינור תחתית הצינורפני מעל מ'  5ובה של במצב זה עד שהבטון יגיע לג

מתחתית החפירה תיעשה רק לאחר מילויו בבטון. קוטר צינור הטרמי יהיה  בקוטר 
 ס"מ  בקוטר גדול יותר. 25מ' ובקוטר  1.2ס"מ לכלונס בקוטר עד  20 

 
פקק, פתיתי קלקר או ורמיקוליט )עפ"י דרישת המהנדס( יבטיח ירידת הבטון  ה.  

 נור הטרמי ללא סגרגציה.בצי
 

ס"מ הנ"ל, יש להפסיק את  25 -אם הבטון אינו זורם בצינור הטרמי לאחר הרמתו ב ו.  
היציקה, לנקות את החפירה מחדש עד להשגת העומק הדרוש ולהתחיל את היציקה 

 מחדש.
 

מ'  5במשך כל זמן היציקה יש לשמור על כך שתחתית הצינור הטרמי תמצא תמיד  ז.  
פני הבטון הטרי. לצורך חישוב עומק החדירה של צינור הבטון בתוך הבטון מתחת ל

 מעל לנפח החור התיאורטי. 20%הטרי של הכלונס, יש להתחשב בתוספת של 
 

. במקרה של הפסקה כלשהייציקת היסוד תיעשה ברציפות אחת וללא הפסקה  ח.  
תאם לדרישת במשך היציקה  מכל סיבה שהיא שתעלה על שעה, יהיה על הקבלן בה

 המהנדס לבצע קידוח גלעין לכל אורך היסוד להוכחת איכותו.
 

הבטון יעטוף את הזיון בכל מקרה בעובי המתאים להפרש בין מידות הכלוב למידות  ט.  
 החפירה.

 
אי מילוי כל אחד מהתנאים דלעיל לשביעות רצון המהנדס יגרור אחריו הפסקת  י.  

 וד הנדון.העבודה בכל שלב שהוא, ופסילת היס
במקרה זה מתחייב הקבלן לסלק את בטון היסוד הנצוק, לנקות מחדש את החפירה    

מ' נוסף ולצקת מחדש, הכל לפי המקרה. אם  0.50ולהמשיך את החפירה לאורך 
 הדבר יידרש, יאושר ע"י המהנדס, ולקבלן לא תשולם תוספת.

 
. כלשהוד בטון נקי מזיהום אין להפסיק את יציקת הבטון לפני שיופיע בראש היסו יא.  

יש להרחיק את הבטון המעורב בקרקע ובבנטוניט. גמר היציקה יהיה כאשר הבטון 
ס"מ לפחות מעל למפלס המתוכנן. הקבלן יבטיח שהיסוד לכל אורכו  30הנקי ימצא 

 יהיה יצוק מבטון טוב  המספק את כל הדרישות המפורטות במפרט זה.
 

פת בטון בעל איכות כנדרש במפרט, ובמידת הצורך ראש היסוד יסותת עד לחשי יב.  
ישלים הקבלן על חשבונו את יציקת הראש המסותת החסר עד לגובה הנדרש 

 בתכנית.
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 איכות הבטון 23.3.7 
 
 

 BLEEDING)) בהעדר בלידינגהבטון ליציקה יהיה עביד ויצטיין בקוהזיביות,  א.  
 ובהתקשרות מאוחרת.

אקראיים עפ"י )אלמנטים( של הבטון על שלושה כלונסאות יש לבצע בדיקת בלידינג    
 .ה מאושרתת המהנדס. הבדיקה תיעשה ע"י מעבדבחיר

 
תערובת הבטון תהיה מורכבת מאגרגטים מודרגים היטב, אשר יבטיחו צפיפות  ב.  

 הבטון ויחד עם זאת עבידות טובה.
 

בטון בעל שקיעה של . מותר להביא לאתר 7"- 8שקיעת הקונוס של הבטון תהיה " ג.  
של מים באתר לקבלת השקיעה  מבוקרת( ולהוסיף כמות 7לפחות )רצוי " 6"

 .תתוכנן מראשהרצויה. כמות המים שמוסיפים בשטח 
יש לערוך מדי יום בקורת מדגמית של שקיעת הקונוס ולפסול בטון ששקיעתו    

 הטרמי.(, או שאינו זורם ללא עיכובים בצינור 7ס"מ )" 18 -מ     פחותה 
 

 יש לקחת דוגמת בטון לבדיקה עפ"י דרישות התקן הישראלי. ד.  
הבטון יילקח מתוך הבטון הנצוק לחדירה. תוצאות הבדיקות של קוביות הבטון לא    

. דרישת החוזק היא דרישת מינימום 300-יהיו קטנות מהנדרש עבור בטון בטיב ב
 במפרט. שאינה פוטרת ממילוי יתר הדרישות מהבטון, המופיעות

אם הדרישות האחרות במפרט זה גורמות לבטון בעל חוזק גבוה יותר יש לנהוג לפי    
 אותן "דרישות אחרות".

 
 .9. דרגת חשיפה ק"ג למ"ק לפחות 400כמות הצמנט תהיה  ה.  
  
 ס"מ. 2.5הקוטר המקסימלי לאגרגט יהיה  ו.  

 
להוסיף מוסף כולא אויר . ) 6%-4%אחוז אויר כלוא בבטון המוכן יהיה בתחום  ז.  

 בצורה מבוקרת וזה מקטין הבלידינג(. 
 

שעות לאחר גמר היציקה  2יש להוסיף ערבים באופן שההתקשרות תעוכב עד  ח.  
)להכנסת קוצים ולמקדח בטחון(. ביצוע דרישה זו יש לבדוק עפ"י דרישת המהנדס 

תקשות של . בשום מקרה אין להזמין בטון עם זמן הבאתרבעזרת פרוקטור שדה 
 שעות. -4פחות מ
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 בקרה ופיקוח 23.3.8 

 
מעבדת שדה ברמת מומחיות גבוהה תפעל באתר עפ"י הוראת המהנדס, ע"ח  א.  

 המזמין.
 

המעקב על הביצוע, הקריטריון לאיכות משביעת רצון של הכלונסאות יהיה סך כל  ב.  
הביצוע, וכן  , בחינת פני הקיר בחלק הנחשף לאחר גמרביקורת הקדיחה והיציקה

 תוצאות הבדיקות השונות המפורטות להלן )"בקרת איכות"(.
 

 כהשלמה למעקב הביצוע ייעשו הבדיקות לביקורת האיכות כדלקמן: ג.  
   

 כלונסאות.תעשה בכל ה בדיקה סונית .1ג.   
 

( יוכנסו 9)ראה סעיף  צינורות לבדיקת קרני גמא או בדיקה אולטרה סונית .2ג.   
 כדלקמן:

 ומעלה. ,ס"מ 90מהכלונסאות שקוטרם  100%-ב    
בכל יסוד. המרחק בין הצינורות  לפחות בדיקות תעשנה עם שלושה צינורותה    

מ' ויש להוסיף צינורות לפי הצורך. טרם היציקה ייבדק חלל  1.5לא יעלה על 
מ"מ לכל אורכו. אי חדירתו תחייב  50הצינורות ע"י החדרת גוף דמה בקוטר 

לוב והחלפת הצינור. תוצאות לקויות של בדיקת הגאמה תצביע על הוצאת הכ
עטיפה לקויה של כלוב הזיון ותחייב הוספת בדיקות גאמה ביתר היסודות. 
הגדלת קוטר היסודות על חשבון הקבלן וכל אמצעי אחר לפתרון הבעיה לפי 

 החלטת המהנדס.
 

י שניתן יהיה לתקן כד מהכלונסאות 15%יש להתחיל בבדיקה לאחר גמר של  .3ג.   
פגמים בביצוע תוך כדי העבודה. בדיקת קרני גמא תבוצע החל מיום לאחר 

 .ימים לאחר היציקה 7אולטרה סונית תבוצע לפחות  היציקה ובדיקה
 

כלונסאות עפ"י החלטת  2 -לכל עומק האלמנטים ייעשו ב קידוחי גלעין .4ג.   
 מהנדס הביסוס.

 
ע וסטייה מהוראות המפרט או תוצאות לקויות בביקורת ביסוד בו ימצאו פגמי ביצו ד.  

האיכות, יבצע הקבלן קידוחי גלעין על חשבונו עפ"י הוראת המהנדס. קידוחי 
בהחזר  100%יום לאחר יציקת הכלונס. רציפות של  20-הגלעין יבוצעו לא פחות מ

של הגלעין, יהוו הוכחה חלקית לאיכות  30 -בהקידוח, שלמות הגלעין וחוזק 
 נדרשת של הכלונס.ה

תוצאות לקויות של קדוח הגלעין יהיו בסיס מספיק לתביעת תיקונים עפ"י שיקול    
 דעת המהנדס לרבות פסילת האלמנט.

 
מעבדה מוסמכת כנ"ל תנהל מעקב חפירה ויציקה, לרבות רישום שכבות הקרקע,  ה.  

משך הזמן  עומק החפירה טרם היציקה וכו', וכן תשמור דוגמאות קרקע ותדווח על
שנדרש למעבר השכבות השונות. המהנדס המתכנן יאשר בכתב כל סטייה מקוטר 

 החפירה או העומק המתוכנן.
 

לבא כוחו לבצע את  בדיקות האיכות מנהל החוזה או או הקבלן יאפשר למהנדס  ו.  
השונות הנדרשות במפרט, כאשר הזמן וכוח האדם הדרוש לפקוח ולבדיקות לא 

 ן מצד הקבלן.ישמש עילה לכל תביעות שה
הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום עבור ביטול זמן, עלות בדיקות, עלות כוח אדם או    

 כל עלות אחרת וכן לא להארכת זמן ביצוע הנובעים מביצוע הבדיקות הנדרשות.
 

יכותם ביצועם המלא. הקבלן יהיה אחראי לאתנאי מפרט זה הקבלן יקפיד על  ז.  
 הגבוהה ולשלמות הביצוע של האלמנטים.

 



 
 

 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר – 23מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 558 

 
 בדיקה גרעינית בכלונסאות ביסוס .23.3.9 

 
הקבלן יקשור וירתך על חשבונו עפ"י תכנית המהנדס צינורות בקרה גרעינית ויהיה  א.  

 אחראי לניקיונם  לצורך הבדיקה.
. להלן ס"מ 15המרחק החופשי בין פני הצינור החיצוניים לדופן הקדוח יהיה    

 הפרטים הנדרשים מצינורות הבדיקה:
 

 צינור מפלדה רגילה. ניתן להשתמש בצינור מגולבן. - סוג הצינור ב.  
 

מ"מ. )צינור  56מ"מ ולא יעלה על  53-קוטר פנים הצינור לא יפחת  מ - קוטר הצינור ג.  
מ"מ(. ניתן להשתמש גם  60.4מתוצרת צינורות מזרח תיכון בע"מ, קוטר חוץ  2"

 .2.5בצינור קוטר נומינלי של "
 

 מ"מ. 3.5-לא יותר מ - עובי דופן ד.  
 

ס"מ מעל פני משטח העבודה ויתחיל בתחתית  30הצינור יבלוט  - אורך הצינור ה.  
 הקידוח.

 
ניתן להבריג את קטעי הצינורות, אין זה משנה לגבי הבדיקה אם  - חיבורים ו.  

תהיה תמיד חיצונית לצינור. במקרה של הצינורות מרותכים או מוברגים. הברגה 
 ריתוך, יובטח הקוטר הפנימי לכל אזור הריתוך ע"י הכנסת גולם.

 
מטרת סגירת קצות הצינור הינה לשמור את הצינור נקי. הקצה  - סגירת הקצוות ז.  

העליון יש לסגור ע"י פקק מסוג אשר לא ירד ממכות תוך כדי היציקה. את הקצה 
פלדה, אולם  דסקיתהבדיקה לסגור ע"י מופה או ע"י ריתוך  התחתון עדיף מבחינת

ניתן להשתמש גם בפקק גומי או עץ. זאת על מנת למנוע כניסת בוץ, בנטוניט בטון 
 וכו' לצינור.

 
בדרך כלל מופיע שבב ריתוך על הצינור בהיקף הפנימי  - הבטחת צינורות פתוחים ח.  

היווצרותו ע"י גולם. צינור סתום או בקצוות. יש להוריד שבב זה ע"י סכין למנוע 
מ', הוא הדין למקרה של  7פגום יחייב את הקבלן לקידוח גלעין על חשבונו לעומק 

 פגיעה בעת היציקה.
 

כדי לקבל כיסוי בטון מלא מסביב לצינור ולמוט הזיון אין לקשור  - הצמדת הצינור ט.  
 .את שניהם אחד לשני
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 מדידה לצורכי תשלום 23.3.10 

 
 

בשיטת הבנטוניט וכל החומרים והציוד הדרושים לשם כך  קידוחהמחיר יכלול  א.  
לרבות צינורות המגן, וכל פעולת יציקת הבטון והרחקת הקרקע הנחפרת ופסולת 

סיתות הראש עד לקבלת בטון הבנטוניט אל אזור מאושר.  כמו כן יכלול המחיר 
 .מעולה

מתוכנן במקרה של כלונס קצר או סיתותו המחיר כולל השלמת יציקה עד המפלס ה    
במקרה ומפלסו גבוה מהמתוכנן. כל עבודות העפר והשאיבות הדרושות להשלמת 

 היציקות כלולות במחיר.
 

מדידת האורך תיעשה ממפלס פני האלמנט המתוכנן )"תיאורטי"( ועד תחתית  ב.  
וסף שנדרש החפירה כפי שנקבע בתכנית או עפ"י  דרישת המהנדס, להוציא עומק נ

 בגין התרשלות הקבלן.
 

 יכללו: קידוחמחירי היחידה ל ג.  
    
 -כורכרית בכל סוגי הקרקע לרבות חול, חרסית, אבן כורכר, אבן  קידוח .1ג.   

 גירית וכו'.
 

 מילוי כל דרישות המפרט והתוכניות. .2ג.   
 

דוחים שימוש בציוד הדרוש למעבר שכבות אבן קשות לרבות איזמל וקי .3ג.   
 מכינים בקוטרים שונים.

 
 סיתות ראשי הכלונסאות  והאלמנטים יהיה כלול במחירי היחידה. ד.  

 
מחיר הכנת כלובי הברזל )הזיון( כלול במחירי היחידה של הברזל. המחיר יכלול את  ה. 

כל העבודות הדרושות להרכבת כלובים שלמים ויציבים לפי המפרט והתכניות, 
הדרושים )חומרי קשירה, אביזרי הרמה, מוטות הקשירה, לרבת כל חומרי העזר 
 שומר המרחק וכו'(. 

ברזל נוסף שיוסיף הקבלן לחיזוק הכלוב יהיה על חשבונו ולא יימדד. הקבלן יהיה   
 אחראי הבלעדי ליציבותו המוחלטת של הכלוב.

 כן על הקבלן לספק ברזלים באורך הנדרש. לא תותר הארכת מוטות.-כמו  
 
לא ימדדו בנפרד ויהיו כלולים במחירי  מנהל החוזהבמידה ונדרש ע"י  –כי זיון ריתו ו. 

 היחידה השונים שבכתב הכמויות.
 
כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות לרבות כל  ז. 

 הבדיקות כנידרש וכל ההכנות לבדיקות וכו'.
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 פרק 40 - עבודות פיתוח באתר

 
 
 

 ריצוף שבילים ומדרכות 40.1.1
 
 

 המפרט מבוסס על כל הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי.  א. 
במידה ויש צורך בריצוף שכבת בטון רזה כבסיס לשטחי ריצוף, יועבר מפרט טכני ע"י 

 ופרטי הפיתוח יעודכנו בהתאם.  ,קונסטרוקטורה
 
 

 עבודת הריצוף כוללת: ב. 
 

  -מיתריצוף רחבה קד .1ב.  
   40/100ס"מ במידות  7אבן משתלבת דגם אורבנו תוצרת אקרשטין או ש"ע בעובי 

ס"מ בצבע אפור ובשילוב של ריצוף "שטיח" של אבן משתלבת דגם אורבנו תוצרת 
ס"מ ובגימור מלוטש לפי פרט. )"משפחת  40/40ו  40/60"אקרשטיין" או שע במידות 

40)". 
 

  –ריצוף רחבה אחורית  .2ב.  
 60/30ס"מ במידות   7ן משתלבת דגם אורבנו תוצרת  אקרשטין או ש"ע בעובי אב

 ."(60ס"מ בצבע אפור  ובגימור מלוטש לפי פרט. )"משפחת    60/60 60/40
 

  – ריצוף חצרות ושבילים .3ב.  
ו  30/30ס"מ במידות  7אבן משתלבת דגם אורבנו תוצרת  אקרשטין או ש"ע בעובי 

 ."(30ס"מ )"משפחת  30/60
 

   ריצוף חצר משק .4ב.  
 בגוון אפור לפי פרט.  10/20אבן עשרונית במידות    

 
 מדרגות בטון דגם "פארק"  .5ב.  
 לפי פרט.   200/40/14.5או ש"ע במידות ---תוצרת אקרשטיין   

 
  דגם רמות אבן גן .6ב.  
 ס"מ לפי פרט. 12.5/18.75/50תוצרת  אקרשטיין או ש"ע במידות     

 
 לפי תכנית. -חגורות סמויות של בטון במפגש ריצוף/גינון .7.ב  

 
 זויתן מתכת  .8ב.  
 לתיחום ריצוף וערוגות של נטיעות עצים ברחבות. לפי פרט ותכנית.   

 
 

מ"ר לכל  2 –על הקבלן להציג דוגמאות ריצוף לפי פרטי האדריכל לאישור בגודל של כ  ג. 
 דוגמת ריצוף, לפי פרטי הריצוף.

 
 

 ראה נספח א  -חיות לפרט ריצוף  לפי מפרט טכני מיוחד של היצרןהנ ד. 
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 השלמת שולי המשטח ודוגמת הריצוף 40.1.2
 
 

 יש לשאוף במידת האפשר )על ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה באבנים שלמות.  א. 
יש צורך להשתמש באבני ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה   

מדויקת עד לקו אבני השפה, הערוגות, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז ו
 המשטח.

על מנת לשמור על רצף דוגמת הריצוף כמתואר בתוכניות אדריכל הנוף, יש לבצע חיתוכים   
בהתאם להנחיות המופיעות שם, ויש להקפיד לא לרדת מגודל האבן המינימלית, כפי 

 שמופיע בתוכניות ובפרטים.
 בכל מקרה של אי הבנה או סתירה יש לקבל את אישור אדריכל הנוף לכל שינוי.  
 חיתוך האבנים יעשה ע"י ניסור.  
השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות   

ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון  3לבין אבני השפה אינו עולה על 
 , אם המשטח הוא צבעוני, ניתן לקבל במפעל פיגמנט מתאים.1:4נט וחול ביחס של מצמ

 
 

 המדידה לתשלום ב. 
 העבודה תימדד במ"ר ביצוע בפועל ותכלול את כל החומרים, המלאכות וההשלמות  )חגורות  

 סמויות, השלמות יציקה וכו'( לקבלת עבודה מוגמרת. 
 
 

 (Mock- ups)דגמי דמי  ג. 
 

דוגמאות של חומרים, אביזרים ופרטי חיבור כאמור בחוזה הממשלתי  הקבלן יספק .1ג.  
. בטרם  יזמין אותם כמו כן הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות 35בסעיף  3210מדף 

לאישור אדריכלית הנוף לפני התקנתם באתר, הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים 
 ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר על ידיה.

 
הקבלן יספק דגמי דמי, שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי אדריכלית  .2ג.  

הנוף והמפקח. דגמי הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי 
חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, 

ים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו מחוזקת ומחוברת כדי לשאת בעומסים המוטל
 בהתאם לפרטים.

 
כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת אדריכלית הנוף והמפקח כדי להשיג את  .3ג.  

אישוריהם עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות 
 עבור הפרויקט.

 
ור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי אישור דגמי הדמי  אינו מהווה אישור עב .4ג.  

 הדמי, אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.
 

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי אדריכלית הנוף  .5ג.  
 והמפקח לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 
 ו חלק מהמתוכנן לביצוע.דגמי הדמי לא יהי .6ג.  

 
או המפקח, הקבלן יהרוס את דגמי \כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכלית הנוף ו .7ג.  

 הדמי ויפנה אותם מאתר הפרויקט.
 

 דגמי הדמי הנדרשים: .8ג.  
 דוגמת ריצוף של אבן ריצוף רחבת כניסה כולל מקטע של "שטיח" ■   
 דוגמת ריצוף רחבה אחורית ■   
 צד אחורי.  -ת ריצוף שביליםדוגמ ■   
 .דוגמת קצה ריצוף עם פאזת אלמנט מתכת בפתחי ערוגות עצים  בריצוף ■   
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 מדרגות מבטון אדריכלי  40.1.3

 
 

 המפרט מבוסס על כל הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי. א. 
 

  
 העבודה כוללת: ב. 

 
 מדידה וסימון של מיקום הטוית מדרגות לפי תכנית  .1ב.  

 
 בניית מדרגות מבטון לפי הנחיות קונסטרוקטור  .2ב.  

 
גמר מדרגות יהיה עם אלמנטים של מדרגת "פארק " מבטון אדריכלי במידות של   .3ב.  

 מ' (.  2ס"מ , )יחידות של  200/40/14.5
 

הנחת אלמנטים של מדרגות מבטון אדריכלי יהיו בסגרגציה בין המדרגות השונות כך   .4ב.  
 רצף של משיק לאורך מהלך מדרגות. )"שיטת בניה"(שלא יהיה 

 
הנחיות לפרט מדרגות דגם "פארק" מבטון אדריכלי  לפי מפרט טכני מיוחד של   .5ב.  

 .ראה נספח ב  )יושלם( -היצרן
 
 

 (Mock- ups)דגמי דמי  ג. 
 

יספק דוגמאות של חומרים, אביזרים ופרטי חיבור כאמור בחוזה הממשלתי  הקבלן .1ג.  
. בטרם  יזמין אותם כמו כן הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות 35בסעיף  3210דף מ

לאישור אדריכלית הנוף לפני התקנתם באתר, הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים 
 ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר על ידיה.

 
ת הקבלן יספק דגמי דמי, שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי אדריכלי .2ג.  

הנוף והמפקח. דגמי הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי 
חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, 
מחוזקת ומחוברת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו 

 בהתאם לפרטים.
 

ים יבוצעו עפ"י דרישת אדריכלית הנוף והמפקח כדי להשיג את כל השינויים הנחוצ .3ג.  
אישוריהם עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות 

 עבור הפרויקט.
 

אישור דגמי הדמי  אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי  .4ג.  
 יוחד בכתב על ידי המפקח.הדמי, אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מ

 
על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי אדריכלית הנוף  .5ג.  

 והמפקח לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.
 

 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. .6ג.  
 

המפקח, הקבלן יהרוס את דגמי או \כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכלית הנוף ו .7ג.  
 הדמי ויפנה אותם מאתר הפרויקט.

 
 

 דגמי הדמי הנדרשים: ד. 
 

   
 .מדרגות פארק מבטן אדריכלי .1ד.  
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 קירות מחיפוי של בטון אדריכלי  .40.2
 
 

 מפרט מבוסס על כל הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי.ה א. 
 
 

 העבודה כוללת: ב. 
 

 ם של איזור הרמפה והרחבה לפי תכנית ופרטים. חיפוי דפנות אנכי .1ב.  
 

או חציבה ליסודות ולמרחב עבודה, בטון רזה, יסודות, בניית \דידה וסימון, חפירה ומ .2ב.  
 .מזוין, פלדת הזיון, תפרים 30-קיר מבטון ב

 

גובה ראש הקירות ופריסת האבן יבוצעו עפ"י תכניות האדריכלות. על הקבלן להקפיד   .3ב.  
ה יתירה על בדיקת ההתאמה בין פרישת הקירות בתכניות אדריכלית הנוף הקפד

ותכניות קונסטרוקציה. גובה ראש הקיר הקובע )הכוונה לגובה פני הקופינג( הינו 
הגובה המופיע בתכניות האדריכליות. קירות שלא יהיו תואמים את התכניות 

 האדריכליות יפורקו על חשבון הקבלן.
 

 טון אדריכלי, לפי פרט. חיפוי קיר מב .4ב.  
 
 

ראה נספח ג )יושלם  - הנחיות לפרט חיפוי מבטון אדריכלי לפי מפרט טכני מיוחד של היצרן ג. 
 .בהמשך(

 
 

 אופני מדידה ד. 
 

 המדידה לתשלום לפי נפח הקיר, היסודות והאבן בלבד בלבד במ"ק.   
י, פינוי עודפי חפירה האחרים לרבות בטון רזה,כל עבודות עפר ומילו ל מרכיבי הקירכ  

יון, תפרים, עיגון ופסולת, יריעות גיאוטכניות, צנרת ניקוז, ניקוז מבניה יבשה, פלדת ז
וכל יתר החומרים והעבודות הנדרשים לביצוע מושלם של הקירות כמפורט  וקשירת אבנים,

 בתכניות ובמפרט זה , כלולים במחיר הקיר ולא ימדדו.
 
 

 (Mock- ups)דגמי דמי  ה. 
 

 הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, אביזרים ופרטי חיבור כאמור בחוזה הממשלתי .1ה.  
. בטרם  יזמין אותם כמו כן הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות 35בסעיף  3210מדף 

לאישור אדריכלית הנוף לפני התקנתם באתר, הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים 
 .ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר על ידיה

 

הקבלן יספק דגמי דמי, שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי אדריכלית  .2ה.  
הנוף והמפקח. דגמי הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי 
חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, 

המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו מחוזקת ומחוברת כדי לשאת בעומסים 
 בהתאם לפרטים.

 

כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת אדריכלית הנוף והמפקח כדי להשיג את  .3ה.  
אישוריהם עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות 

 עבור הפרויקט.
 

ר עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישו .4ה.  
 הדמי, אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.

 

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי אדריכלית הנוף  .5ה.  
 והמפקח לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 

 יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. דגמי הדמי לא .6ה.  
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או המפקח, הקבלן יהרוס את דגמי \כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכלית הנוף ו .7ה.  
 הדמי ויפנה אותם מאתר הפרויקט.
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 אדמת גן  .40.6
 
 

 בוסס על כל הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי.המפרט מ א. 
 
 

בדיקת  ת האדמה וטיבה ולבצעור אספקלפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מק ב. 
 המפקח.  יאשרקרקע במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או בכל מעבדה אחרת ש

 
 

 באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע כמפורט. ג. 
 
 

 יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח.  ד. 
 
 

כל מקרה ב א רגבים, ללא גושים או שרידי קרקע נזזית.אחידה בכל חלקיה לל האדמה תהיה ה. 
 חול לפחות בבדיקת מעבדה(.  85%האדמה אדמת חמרה חולית ) תהיה

 .5%ס"מ ושיעור האבן נפחית לא יעלה על  3אבנים שגודלן מעל  האדמה לא תכלול  
 
 

 דרגת האדמה צריכה לעבור את הבדיקות הבאות: ו. 
 25% –פחות מ  –גיר כללי   

 10-( קטן מSARרון )נית
PH 8-קטן מ 

 מילימוס / ס"מ. -2( קטנה מECמוליכות חשמליות )
 על הקבלן להציג לאישור המפקח את תוצאות המעבדה של הבדיקות הנ"ל.

 יש להוסיף לקרקע:
 מ"ק קומפוסטי לדונם 20

 ק"ג לדונם 120סופרפוספט    –דשן זרחני 
 ק"ג לדונם. 80אשלגן כלורי   –דשן אשלגני 

 
 

אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק ע"י הקבלן מהשטח למקום שפך  ז. 
 .המאושר ע"י המפקח

 הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב שנדרש ללא תוספת מחיר.  
 . וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן תועלות הבדיקות החוזרות, הטיפול בהזמנ  
 החוזרות וכל האמור לעיל.לא תשולם כל תוספת בגין הבדיקות   

 
 

פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסולת בניה ותשתית עד לקרקע  ח. 
ס"מ ובמקומות שיורה המפקח רק לאחר הדברת עשבים  30טבעית בעומק מינימלי של 

 והצנעת מערכת השקייה.
 
 

 מלאה לפני המילוי.יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים  ט. 
בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שהוכנה למטרה   

 זו במתחם. במקרה זה התשלום יבוצע עבור פרישה ומילוי בלבד, ללא אספקה.
 
 

המחיר כולל בין היתר: ניקוי וחפירת השטח מכל פסולת, כורכר מצעים וכד' ופינוי לשטח  י. 
המפקח, פיזור אדמת הגן בשטחי הגינון ובגומות לעצים בכלים מכנים או  מאשור ע"י

 בעבודות ידיים תוך זהירות לא לפגוע בצנרת קיימת. המחיר כלול במחירי הסעיפים.
 
 

במקומות של נטיעות בלבד ללא ערוגות )שטחי מגרשים פרטיים( יריעות באדמה גננית. ה על  יא. 
לעץ, ולמלא באדמה עם קומפוסט. יש לקבל אישור על  הקבלן לחפור בור במידות לפי פרט

 עומק כל הבורות לפני מילוי הבורות לנטיעות באדמה גננית. 
 
 

ס"מ )לאחר נחיתה( באזורי השיחים. בורות לעצים  30 -עובי שכבת הקרקע יהיה לפחות  יב. 
 .מ' )עומק( X2 מ'  X1.5 מ'  1.5יהיו בגודל 
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 השקיה 41.03

 
 

 כללי 41.3.00 
 

 עבור ביצוע מערכת השקיה יבוצעו במסגרת פרויקט זה שרוולים והכנות בלבד.  א.   
 

  
 ההכנות יבוצעו בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, ב.   

 שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.
 
 

בלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית התחלת הביצוע תהיה רק לאחר ק ג.   
מעודכנת ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת 

 "לביצוע".
 
 

, AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  ד.   
תכנת  –)בפורמט דיגיטלי   כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע.

 אוטוקד(.
 
 

הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים  כל ה.   
להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי 

 הכמויות.
 
 

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי  ו.   
 .המפקח, כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה

 
 

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת  ז.   
 אישור המפקח על השלב המבוצע.

 
 

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה  ח.   
 .41.03פרק  –שהוצא על ידי משרד הביטחון 

 
 

ה והפעלה מושלמת של הציוד עבודה, מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנ ט.   
אביזרי חיבור הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר 

 במפרטים ואחריות טיב.
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 ביצוע מערכת השקיה 41.3.1 
 
 

 .מעברי שבילים, מדרכות, קירות יבשים א.   
 

מעבר  בהםכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש לפתוח ב .1א.
צר להנחת השרוול ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. עבודה זו כלולה 

 במחירי העבודות השונות ולא תשלום בנפרד. 
על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור. הכל על  

חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים 
 שים, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.שפורקו או אלמנטים חד

 
ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  .2א.

 מונחים. 
 
יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע  .3א.

 עמיד למים.
 
 תבוצע בדיקה להשחלת הצנרת לאחר השלמת ביצוע השרוולים. .4א.
 
על הקבלן  לגלות את הקצוות  –וולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח שר .5א.

ע"פ הנחיות המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור 
 השקיה במידה ואין. 

 
עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי  .6א.

 עבודות אחרות.
 
עשויים  פוליתילן ללחץ מים   –פרצי חניה רוולים במדרכות, ריצופים ומש .7א.

,  10מ"מ דרג  110או מפי.וי.סי ללחץ מים בקוטר  6מ"מ  דרג  75-50בקטרים 
 ס"מ.   40בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות. ראש השרוול טמון בעומק 

 
 חלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח.הש .8א.
 
 ח מגונן.שרוול יעבור משטח מגונן לשט .9א.
 
 

 המדידה:  ב. 
 שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.   

 
 

 המחיר כולל: ג. 
 ספקה, הנחת השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט משיכה ואת א  
 כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.  

 
 

 סיום עבודה 41.3.11 
 

בתוכנת בדיסקט  AS MADEלהגיש תכנית סף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן בנו
צנרת  אוטוקד ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, 

 תת קרקעית ותאי ביקורת. 
 זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.  כל
 יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.  14 -תכניות תימסרנה למזמין כה
 רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.   בלן לא יהיההק
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 ריהוט חוץ - 42פרק 
 
 

   הנחיות כלליות, אופני מדידה ותשלום א. 
 

בהתייחס  הווה הרחבה של העבודותהמ ,במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה 42פרק 
 בכתב הכמויות.  לעבודות מתקנים וריהוט האתר, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט

 
בודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלוונטים הע

 של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 
 
יצוע בכל הריהוט, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם  תבודה תכלול אספקהע

החוזה, וכן את התקנתו כולל עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת  העבודה בהתאם למסמכי
 ריצוף למצב קיים. \חיפוי  \ הקרקע

 
 ספסלים, אשפתונים. מסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות:ב

 
 

 דוגמאות  ב. 
 

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם של כל אחד 
 והמפקח.מהמוצרים לאישור האדריכל 

 
ין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת א

 ביצועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן יספק את כל הדגמים על חשבונו.
 
 
 

 42.4רק תת פ 42.4
 

 בתת פרק זה יכללו העבודות הבאות: 
 

 יקום על פי המסומן בתכנית.אשפתון דגם "לוטוס"  תוצרת 'שחם אריכא' או ש"ע, . המ .1 
 

 ספסל דגם לוטוס תוצרת שחם אריכא  או ש"ע.  מיקום על פי המפורט בתכנית. .2 
 
 
 

 יד מפרופילי פלדת אל חלדמאחז  - 44פרק 
 

 העבודה כוללת את המעקות והשערים הבאים: א. 
פי פרט תקני לפי סטנדרטים של נגישות,  מעוגן ומבוטן בקרקע ל –מאחז יד מפלדת אל חלד 

 אדריכלי. 
 

 קבלן יספק דגם דמי, שיוקם באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי האדריכל והמפקח.ה ב. 
דגם הדמי זה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של 
העבודה הסופית. דגם דמי אלה יוקם בצורה מתאימה, מחוזקת ומחובקת כדי לשאת 

 מוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו.בעומסים ה
ל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם של  כ  

 דגם הדמי. 
 דגם הדמי יקבעו את סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט.  
גמי הדמי, ישור דגם הדמי אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדא  

 אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד  בכתב על ידי המפקח.
ל דגם הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל והמפקח לאורך ע

 כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.
 גם הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.ד  
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או המפקח, הקבלן יהרוס את דגם הדמי ויפנה אותם \ל וכאשר נתנה הוראה על ידי האדריכ
 מאתר הפרויקט.
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 נספח א -עבודות פיתוח 
 
 

 וכורכרית קיסריה אורבנו מפרט לביצוע משטחים באריחי ריצוף אקרסטון,
 

 
 

 "מיסעות מאבנים משתלבות".  1571המפרט מבוסס בחלקו על תקן ישראלי ת"י 
 
 
 
 ארגון העבודה .1
 

 אנשים. 3-4עבודה רגילה מונה  קבוצת  .א.1 
 

 התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכיוון מצע החול המיושר.  .ב.1 
אבנים תבוצע אך ורק מכיוון השטח שכבר רוצף, אספקת החול תבוצע אך ורק  אספקת  

 מכיוון הנגדי. 
 באופן שוטף, כדי לאפשר לו עבודה רצופה. יש לספק אבנים להישג ידו של הרצף  
 
 
 
 ב האריחטי .2
 

 .8האריחים יהיה בהתאם לתקן ישראלי ת"י'  
 
 
 
 פיזור החול ויישורו .3
 

(, מפזרים  חול טבעי או חול 1571לאחר קבלת מבנה מסעה מוכן )ע"פי דרישות בת"י  .א.3 
ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחידה ללא  4 - 3של   מחצבה או אגרגט דק גרוס נקי ויבש בעובי

 הידוק.
 

 ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(. היישור  .ב.3 
את סרגלי הצד יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים: בקביעת הגבהים יש לקחת   

 בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים מעט לתוך שכבת החול.
 

האבנים. רצוי יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס לפני הנחת  .ג.3 
בלבד כדי למנוע קלקול שעתיים -לישר מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה

 המיושר בעת העבודה.משטח החול 
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 הנחת הריצוף .4
 

 "אבני –ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות  .א.4 
, לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל קצה" ו/או "חצאים" , הכל לפי הדוגמה הנדרשת

 לרצף מהפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(.
 

מ"מ, לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת  2-3יש להשאיר מרווחים של  אבני הריצוף בין  .ב.4 
חת ומסים   כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אעפינות האבנים בעת ההידוק או תחת 

 לשנייה.
 

 ." /כורכרית קיסריה" אורבנובביצוע  אריחי ריצוף דגם  .ג.4 
 מ"מ בין אריח אחד למשנהו. 3-יש להשאיר מרווחים של  כ  
מומלץ  להשתמש , מאחר ובריצוף אריחי "אורבנו" אין ספייסרים מובנים בריצוף  

 מ"מ.  3 -בספייסרים חיצוניים במרחק של כ
בירת פינות האבנים בעת ההידוק או  תחת עומסים כבדים על הספייסר נועד למניעת ש  

 המשטח.יש למלא את הפוגות בחול בין האריחים. 
 

 אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות. .ד.4 
 
 
 
 השלמת שולי המשטח .5
 

ים שלמות. יש צורך ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה באבנ-יש לשאוף במידת האפשר )על .א.5 
להשתמש באריחי ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה ומדויקת עד 

 לקו אבני השפה, הערוגות, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז המשטח.
 

 .ר או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדתחיתוך האריחים נעשה ע"י ניסו .ב.5 
 ישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.יש להקפיד שהאבן החתוכה ת  
 

השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות  .ג.5 
ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון  5לבין אבני השפה אינו עולה על 

מ"מ.  9.5מלי חלקים אגרגט שגודלו המקסי 2חלקים חול ו  1.5 צמנט, 1במתכונת של חלק 
 אם המשטח הוא צבעוני, ניתן לקבל במפעל פיגמנט מתאים.

 
 
 
 הידוק הריצוף .6
 

 ק"ג  תוך כדי מיקום האבן.  2ההידוק יבוצע ע"י פטיש גומי של  .א.6 
 

 גומי בתחתית. ס"מ יהודקו ע"י פלטה ויברציונית עם 30X30אריחים שגודלם עד  .ב.6 
 
 
 
 סטיות בביצוע .7
 

 מ"מ. 5ה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על הסטיי .א.7 
 

מ' לא תעלה על   3.0לומיניום של  פרופילהסטייה במישוריות )המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מ .ב.7 
 מ"מ(. 5
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 הוראות כלליות .8
 

 מ"מ מעל גובה אבן  השפה. 5ש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה בכ י .א.8 
 

בחול ם המרווחי אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק וללא מילוי בכל מקרה .ב.8 
 כנדרש.

 
 אין לעלות על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול. .ג.8 
 

כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר, וזאת ע"י חיתוכים  .ד.8 
 באבנים  שלמות )"אבני קצה   "חצאים"(. וניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת

 
 
 
 שלבי ביצוע הריצוף .9
 

 פילוס והידוק המצע. .א.9 
 

 פיזור חול או אגרגט דק ופילוסו ע"י שבלונה. .ב.9 
 

)ספייסרים חיצוניים באורבנו וכורכרית   הריצוף, כולל השלמות ע"י חיתוכיםהתקנת  .ג.9 
 .קיסריה(

 
 .הידוק בעזרת פטיש גומי .ד.9 
 

 פיזור שיכבת חול עליונה והידוק קל בעזרת פלטה ויברציונית עם גומי. .ה.9 
 

 השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון. .ו.9 
 

 פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים. .ז.9 
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 קווי מים וביוב  - 57פרק 
 
 
 צנרת ביוב /תיעול ותאי בקרה .1
 
 

 כללי .א.1 
 

 רשת צינורות הביוב הראשית באתר תהיה: ■  
של מת"י  5392או ש"ע לפי ת"י  SDR 17)מריפלקס(   H.D.P.E 100רשת צינורות מצינור 

 .מ"מ( 200) 8( בקוטר "E.Fחיבור ע"י מחברי ריתוך חשמליים )
 

 גשים לביצוע מערכות צנרת לביוב הנ"ל:ד ■  
 –חברי ריתוך פנים או מחברי ריתוך חשמליים כל חיבורי הצינורות יתבצעו באמצעות מ

ELCTRO FUISION. 
 

( דרג הצינורות  Kor-n-sealספציפי ) "Itobiv"יבור הצינור לשוחה יתבצע באמצעות חיבור ח ■  
  SDR 17 -)בכל הקטרים( 

 
 
 

 עובי דפנות מינימאלי .ב.1 
 

ל פי "פלסים" על חברת ובי הדפנות המינימאלי של הצינורות יהיה בהתאם לקטלוגים שע ■  
 דרג הנדרש מעלה.ה

 
 1סוג  27קרקעית תהיה צנרת בטון מזוין לפי ת"י -ס"מ תת 50 - 30צנרת לתיעול בקוטר  ■  

 . MGFכדוגמת תוצרת "וולפמן" דגם  4דרג 
 
 
 

 מחברי צינורות .ג.1 
 

 רות. מחברי הצינור יישאו את סימול התקן ויסופקו כחבילת השלמה על ידי יצרן הצינו  
דפנות של הכל האביזרים והתוספות ייוצרו על ידי יצרן הצינורות ומותאמים לקטרים ולעובי   

 הצינורות עצמם.
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 מבחני לחץ לקווי הביוב הפלסטיים הגרביטציוניים ולקווי התיעול מבטון .ד.1 
 

 יש לבצע מבחן לקווי הביוב והתיעול לאחר כיסוי חלקי של הצינורות. ■  
 

ק הנבדק של הביוב ינוקה בצורה יסודית מכל עפר או חומרים אחרים הנמצאים החל ■  
 בתוכו. 

 
ליד החיבורים לא יימצאו דברים העלולים להפריע לבדיקתם תחת לחץ. הקצה התחתון  ■  

של הקו הביוב הנבדק וכן כל צינור מחבר, יחסמו באמצעות מעצור גומי מתרחב או שק 
 אוויר מיוחד.

 
 .3.5.2.1חלק  1205.6חן הנדרש מופיע בתקן הישראלי תיאור המב ■  

 
של המפרט הכללי של  57ובפרק זה )פרק  57038חלק  1205.6בנוסף לתכנים של ת"י  ■  

 הפרויקט(, מבחן הלחצים של צינור המחבר שני שוחות בקווי הביוב יתבצע כדלקמן:
 מטר לכל היותר. 10נקודת צינור נמוכה: ראש פיזומטרי של  □   
 מטר לכל הפחות. 1.2נקודת צינור גבוהה: ראש פיזומטרי של  □   

 
בכל מקרה הראש פיזומטרי בנקודות הגבוהות יהיה בעומק זהה לעומק השוחה ולא פחות  ■  

 מטר.  1.2-מ
 

אזורי הנזילות בחיבורים ובצינורות ייקבעו ויסומנו והמים ינוקזו מהביוב. כל החיבורים  ■  
את המבחן יפורקו ויעשו מחדש או יונחו מחדש לשביעות רצונו של והצינורות שלא עברו 

 המהנדס.
 

 המבחן יבוצע שנית עד שהחלק הנבדק של הביוב/תיעול  יהיה ללא נזילות מים. ■  
 

דקות ובמשך הזמן הזה הקו יהיה מלא מים שנפחם נמדד. תוספת המים  60המבחן ימשך  ■  
בת"י  4ספת המותרת בהתאם לטבלה הנדרשת במהלך המבחן לא תהיה גדולה מהתו

 ולא יהיו אף נזילות מים. 1205.6
 
 
 
 
 בקרת איכות בשטח .2
 
 

 ל העבודות יעברו מבחן לאחר השלמתן. המהנדס יקבע את סוג המבחן ומהלכו. כ .א.2 
הקבלן יספק את הכלים והפריטים לביצוע המבחן, כולל כלי מדידת שיפועים, שסתומים   

 ה. לחסימת קווים וכדומ
הקבלן יתקן ויממן תיקון חלקים שלא יעברו את המבחן. לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים   

 יבוצעו מבחנים חוזרים באותה דרך ובמימון הקבלן. 
 ש לבצע שטיפה וניקוי צינורות לפני ביצוע מבחן כלשהו.י  
חר שייתן פני הכיסוי של כל חלק של העבודה תבוצע בקרת איכות בנוכחות המפקח, ורק לאל  

 את אישורו הקבלן יורשה לכסות את עבודתו.
 בדיקות שהקבלן מחויב לבצע בנוכחות המפקח יפורטו להלן.ה  
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 בדיקה חזותית: .ב2 
 

 י בורות.נהצינור חייב להיראות בצורה ברורה ומיושר בין  ש ■  
 

בדיקת הקו לא יימצאו ליקויים בצינור או "שברים" בקו הישר המחבר את שתי הבורות.  ■  
הישר המחבר שתי בורות תתבצע גם באמצעות קרן לייזר ומראה. בבדיקה זו איכות הקו 
הישר המחבר את שתי הבורות הנבדקים. )אין להשתמש במקרן קרן אור אלא רק 

 במקרן קרן לייזר!(.
 
 
 
 ציוד לביוב ותיעול .3
 
 

מראש והכל בהתאם לתוכניות, וחות הביוב יהיו מיוצרות מחוליות המורכבות מבטון יצוק ש .א.3 
 המפרט וכתב הכמויות.

 
 

. תקרות ומכסים לתאי בקרה בשטחים  489לכל השוחות יהיו תקרות ומכסים לפי ת"י  .ב.3 
טון , התקרות והמכסים  12.5לעומס של  B125מגוננים או במדרכות יהיו מסוג "בינוני" 

רות ומכסים לתאי בקרה ס"מ . תק 15-בשטחים המגוננים יוגבהו מפני שטח סופי בכ
טון. השוחות )תאי הבקרה( יהיו  40לעומס של  D400בכבישים ומסעות יהיו מסוג  "כבד" 

תואמות לכל התקנים הרלוונטיים וכמו כן יעמדו בדרישות המיוחדות הנכללות במפרט הכלל 
 .1990, מהדורת 57של הפרויקט , פרק 

 
 

מתוצרת "תעשיות וולפמן", "אקרשטיין",  כל השוחות יהיו על פי הדוגמא של שוחות .ג.3 
 "רדימיקס" או מקבילים מאושרים. השוחות יכללו את הפרטים הבאים:

 

 בסיסים: ■  
בסיסים יהיו בסיסים יצוקים מראש עם חיזוק ברזל ויישאו את סמל הביקורת של ה   

א מכון התקנים. הדפנות והרצפה של הבסיס יהיו עשויים מיציקה מונוליטית אחת )ול
יצוקות בשני שלבים(. הדפנות והבסיס יכללו פתחים קדוחים ומדויקים שבהם יותקנו 

. יהיו שלושה פתחי B-40המחברים על ידי המפעל המייצר.  הבסיס יהיה מבטון מסוג 
הרמה בכל בסיס שיאפשרו הרמה בטוחה וקלה. פתחי ההרמה לא יחדרו את מלוא עובי 

ה זהה לאיטום של החוליות עצמן באמצעות הדפנות. הבסיסים יאטמו לחוליות בצור
 אטם אלסטומרי כפול.

 

 חוליות:  ■  
החוליות העגולות לביוב/מרובעות לתיעול  יהיו עשויות מבטון יצוק מראש עם חיזוק    

ונושאות את סמל התקן. החוליות יכללו שלושה פתחי הרמה  658ברזל בהתאם לת"י 
א יחדרו את מלוא עובי הדפנות. האיטום שיאפשרו הרמה בטוחה וקלה. פתחי ההרמה ל

 ("double magnoplex")בין החוליות יעשה באמצעות אטם כפול עשוי מחומר אלסטומרי 
 בעל עמידות כימית כנגד מי ביוב רגילים.

 

 תקרות:  ■  
טון )לפי היישום( ויעמדו בדרישות של ת"י   12.5, 40התקרות יהיו מדורגות לעומס של    

סמל תו התקן. התקרות יכללו בליטות או שקעים המרכבים בשוחות על  ויישאו את 489
מנת לאפשר תיאום טוב ולמנוע תזוזה. התקרה תהיה עשויה מבטון מחוזק. הפתח 

 ס"מ. 60בתקרות יהיה בקוטר 
 

 מכסים:  ■  
)תקן סטנדרטי( ויישאו את סמל תו התקן.  489המכסים יענו על הדרישות של ת"י    

ס"מ. סמל  60שויים מיציקת ברזל. הפתחים של המכסים יהיו בקוטר המכסים יהיו ע
מ"מ.  150-רשות שדות התעופה יהיה מוטבע במרכז המכסה בקוטר של לא פחות מ

טון )לפי  12.5לעומס  B125טון או  40לעומס של  D400הסיווג של המכסים יהיה מסוג 
 (.1990) 1חלק  489היישום( ותואם לת"י 
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 מי תהום:  ■  
מטר. כל  9כל השוחות המותקנות כיחידה אחת יהיו עמידות ללחץ עבודה מרבי של    

השוחות יהיו מוגנות לחדירת מי תהום באמצעות איטום שיתבצע במפעל המייצר. כל 
המרכיבים של השוחות יעברו בדיקות ופיקוח איכות, על פי הצורך, על מנת להבטיח 

 שהשוחות עמידות לנתונים המופיעים לעיל. 
 

 שלבי סולם:  ■  
. רוחב השלב יהיה 631ות"י  ASTM-C478 -שלבי הסולם יהיו שלבים רחבים בהתאם ל   

ס"מ לכל הפחות. יהיו בליטות משני הצדדים של התבריג למניעת החלקה לצדדים.  25
ס"מ מדפנות השוחה. השלבים יהיו עשויים מיציקת  12.5הסולם יבלוט פנימה לפחות 

ומר פלסטי כמו פוליפרופילין עם שלד מתכת. השלבים יותקנו ברזל עם הגנה של ח
ס"מ )מבנה סולם(. בשוחה הגדולה, יש  33בצדדים אחד על השני עם מרווח אנכי של 

 להתקין סולם מגולוון, בהתאם לשרטוט.
 

 מחברי בור:  ■  
-ASTMמחברי הבור יהיו מחברים גמישים אטומים העונים לדרישות התקן האמריקאי    

C923 מחברי הבור יותקנו בפתח שהוכן במפעל הייצור. החיבורים יאפשרו תנועה .
 ס"מ בכל כיוון. 2.5מעלות בכל הכיוונים ותנועה אנכית של  7זוויתית של 

 
 

הפתחים שנועדו לחיבור צינורות, בבסיס השוחות, ייוצרו במפעל במהלך היציקה ויתאימו  .ד.3 
 .”Kor-N-Seal“-לקוטר כאשר לוקחים בחשבון את מחבר ה

 
 

 אין לאשר את פתיחת הפתחים של הגליל היצוק באתר העבודה. .ה.3 
 
 

המיוצר על ידי "תעשיות  Itobiv" (Kor-n-Seal)"מחברי הבור יהיו על פי הדוגמא של מחבר  .ו.3 
 וולפמן" או מקבילים.

 
 
 
 
 התקנת השוחות .4
 
 

 ות. יתבצע עיבוד מבטון רזה באתרתאי הבקרה יונחו בהתאם לגבהים המצוינים בתוכני .א.4 
 לאחר הנחת רשת הצינורות.

 
 

עיבוד בסיס הרצפה למטרת תיעול יתבצע באמצעות תבנית מיוחדת המיועדת לכך. הבטון  .ב.4 
 .B-150שישמש לעיבוד הקרקעית יהיה מסוג 

 
 

יחס התעלות יעובדו בצורה חלקה ללא סדקים ולאחר שהתבנית תוסר הן יוחלקו עם מלט ב .ג.4 
 עיבוד "גלנץ". אין לטייח את פנים דפנות השוחה. – 1:2

 
 

ל עבודות הנחת השוחות, האטימה שלהן, חיבורן וכדומה יבוצעו בהתאם להוראות כ .ד.4 
 המפורטות של היצרן.

 
 

קבלן חייב להשתמש בשרותי השדה הניתנים חינם על ידי היצרן של השוחות היצוקות. ה .ה.4 
רכה, הוראות עבודה מפורטות, סיוע במתן פתרונות וכן אספקה של שירותי השדה יכללו הד

 נתונים שהקבלן מבקש על מנת להשלים את עבודתו.
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 מערכת הספקת המים לשימוש וכיבוי אש  .5
 
 
 

 )לחץ(  הנחת קווי מים .5.1 
 
 

  כללי .5.1.1  
 

 ערואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרק   
של מערכות  קרקעיים-קווים תתשל כולל אפשרות להימצאותם והאתר כפי שהם, 

  בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא. תשתית קימות
לפני תחילת ביצוע הקווים מכל הסוגים יבצע הקבלן גישושים לאורך הקווים    

 המתוכננים ושלוחותיהם. 
קרקעיים ועומקם כדי -התת הקבלן יציג למתכנן תכנית הכוללת את מקום הקווים   

 . המתוכננים םהקווישהמתכנן יבדוק אפשרות ביצוע 
ויעבירם  במידה ויהיה צורך יבצע המתכנן שינויים בתוואי/גבהי הקווים המתוכננים   

 לקבלן לביצוע. 
 כל זאת יעשה ע"י הקבלן ללא כל דרישה לתמורה נוספת.    
עבודות ידיים, יחולו כל ההוצאות של  במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של   

 תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. 
 לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים וצרים.   
 
 
 ומילוי להנחת צנרת /חציבהעבודות חפירה 5.1.2  

 
 החפירה/חציבה תיעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות.   

 ס"מ. 5ס"מ והדפנות   2קרקעית יעשה בדיוק של  עיצוב ה
, המילוי החוזר בתעלה, ובמקרה של חפירת תעלות באזורי מילוי גם תחתית התעלה   

לפי לפחות  93%יהודק בהדוק מבוקר עד לקבלת צפיפות של אשר  יהיה מילוי מובא
פי בקרקע גראנולארית, הכול ל 97% -א.א.ש.ה.ו. בקרקע חרסיתית ו -מודיפייד 
 ואישור המפקח. יועץ הקרקעהוראות 

מצע ועטיפת חול מתחת ומסביב לצינורות יותקנו לפי החתך הטיפוסי לכל אורך    
התוואי )פרט אם צוין אחרת(. החול יהיה נקי, חופשי מכל חומר אורגאני, אשפה, 
חול ואבנים. על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש ותהודק היטב 

וספת מים. על שכבה זו יונחו הצינורות. אם לא צוין אחרת יהיה עובי בידיים בת
 ס"מ. 20המצע 

לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו יש להמשיך בביצוע עטיפת החול עד    
לגובה הסופי הנדרש. פיזור שכבות החול עד לגב הצינור והידוקו יעשה במקביל 

לתי שווה על הצינור. אם לא צוין אחרת, משני צידי הצינור בכדי למנוע לחץ צדדי ב
 ס"מ. 30יהיה עובי עטיפת החול 

 ציוד ההידוק לתעלות ולכיסוי התעלות יהיה:   
ס"מ ומספר  50\50ק"ג לפחות  עם לוח במידות  100פלטה ויברציונית במשקל    

לדקה. מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו'. הכלים טעונים  2,000תנודות של לפחות 
 פקח.אישור המ

עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה במרחק    
 בלתי מוגבל מאושר ע"י המפקח ועל חשבון הקבלן.

כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.    
ת , בשכבוכאמור מאדמה מובחרת מובאת הכיסוי, לאחר שכבות החול, ייעשה 

הראשונות מעל פני הצינור  ס"מ כ"א. שתי השכבות 20שעוביין לאחר ההידוק יהיה 
תהיינה מחומר נקי מכל אבנים וגושי חומר מוקשה. דרגת ההידוק תהיה לפי סעיף 

 ב' לעיל.
אין לעלות בכלי מכני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי    

 נזק שיגרם לצינור בשל כך. המתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל
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 קווי צינורות .5.2 

 
 
 הידוק המילוי .5.2.1  

 
הידוק המילוי יבוצע לפי הנחיות המפורטות של שירות השדה של יצרן הצינורות.    

המקומות בהם יש להדק  צפיפות הנדרשת תקבע בהתאם לעומק הנחת הצינורות.
וונה היא להידוק וכבישה הידוק מבוקר, הכ -את תחתית החפירה או המילוי, 

במקומות שיידרש הידוק תשתית, ייקח הקבלן בחשבון בזמן  .2%בתחום של 
חפירת התעלה את השקיעה שתיווצר עקב ההידוק, ויתכנן את עומק החפירה כך 

  שאחרי ההידוק יתקבל המפלס הנדרש להנחת הצנרת.
 
 
 פיקוח שרות שדה .5.2.2  
    
 שירות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן אתעל חשבונו הקבלן יזמין    

הביצוע של הקווים, וכן לבדיקות לכל קטע. דוחות פיקוח שרות השדה יונפקו 
 ויועברו לידי המפקח בכל ביקור.

 
 
 בדיקות הידראוליות בדיקות לחץ ושטיפת קוים .5.2.3  
   
, ת"י  57לי פרק בהתאם לאמור במפרט הכל המים יבוצעובדיקה הידראולית לקוי    

. לפני ביצוע הבדיקות הנ"ל על הקבלן לשטוף היטב את הקווים על מנת לוודא 1596
 שדבר אינו מפריע למהלך הבדיקות.

 
 
 אופני המדידה .5.2.4  

 
קרקעית מכל סוג שהוא וכל העבודות המצוינות -אופני המדידה לצנרת מים תת   

פרק "אופני -תת 57הבינמשרדי פרק במפרט טכני מיוחד זה יהיו לפי המפרט הכללי 
מדידה". באם תתכן ותמצא סתירה בין המסמכים יש לראות את המפרט הכללי 
הבינמשרדי כפוסק. המפרט הטכני המיוחד מובא להלן כהשלמה למפרט הכללי 

 הבינמשרדי ולא בכדי לגרוע ממנו.
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 ביטחון - 60פרק 

 
 

 מבוא
 
 תיאור המבנה .2

יין ההנהלה החדש יוקם בסמוך לחדר האוכל שליד שער בראש בשדה התעופה בן בנ .2.1
 גוריון. 

קומות משרדים, ומרתף. במרתף ממוקם חדר תקשורת ראשי, חדרי  5הבניין הינו בעל  .2.2
 חשמל, גנרטור, חדרי אל פסק, חדר אב הבית וכד'. 

בכל אגף קיים  .Bו   Aמ"ר ומחולקת לשני אגפים:   2700 -כל קומה הינה בשטח של כ .2.3
חדר תקשורת שבו יותקנו ארונות התקשורת ברשת מחשוב הארגון וארונות עבור ציוד 

 מערכת הביטחון באגף/קומה.
הגישה למשרדים מאופשרת דרך הלובי הראשי, מעבר בידוק דרך מספר מעברים מהירים  .2.4

 מעליות ומדרגות מרכזיות לקומות השונות.  3ומשם באמצעות 
ם גרם מדרגות המאפשר מעבר בין הקומות ומילוט בזמן אירוע גילוי בנוסף בכל אגף קיי .2.5

 אש או אירוע בטיחותי. 
כניסת עובדים מחניון העובדים דרך  -כניסות לבניין: האחת  2בקומת הקרקע קיימות  .2.6

 כניסה ראשית כללית לעובדים ולאורחים. -כניסה מבוקרת. השנייה 
 
 

 תפיסה ביטחון ומערכות ביטחון .3

 שעות ביממה על ידי צוותי התפעול ומאבטח בכניסה  הראשית. 24ש המתחם מאוי .3.1
כניסת עובדים למבנה דרך החניון תהיה מבוקרת ולמורשים בלבד.  כניסת אורחים  .3.2

 ומבקרים תהיה דרך הדלת הראשית. בדלפק המאבטח יונפק לאורח תג אורח.  
 . ים עם מוגבלוהכניסה למבנה תהיה דרך מעברים מהירים מבוקרים ודלתות נכים לאנש .3.3
 הכניסה באזורי כניסה ראשיים ובדלתות חדרי המדרגות יהיו מבוקרים. .3.4
תתאפשר מדלפק     ON LINEכל המתחם יכוסה באמצעות מצלמות במעגל סגור. צפייה  .3.5

 המאבטח ומחדר הבקרה של הרש"ת.
מערכת גילוי פריצה תבקר על אזורים שונים במבנה הדיווח יתקבל במערכת בקרת  .3.6

 דלפק המאבטח ובחדר הבקרה הראשי של הרש"ת.הכניסה ב
גנרטור, חשמל ותקשורת יאובטחו על ידי מערכת   UPS,אזורים טכניים כמו חדרי  .3.7

 הכניסה ומערכת הצפייה.
גילוי אש בבניין יפתח את כל המעברים המהירים והדלתות המבוקרות לאפשרות יציאה  .3.8

 מהירה מהמבנה.
למות יחוברו וינוטרו במוקד הביטחון הראשי מערכת בקרת הכניסה, גילוי פריצה והמצ .3.9

של רשות שדות התעופה. מערכת בקרת מעברים/בקרת הכניסה וגילוי הפריצה, כאמור 
במפרט זה , יבוצעו על ידי חברת "מגאסון" שהינה קבלן הבית של המזמין/הרשות 
 ויסופק ציוד ללא שווה ערך על מנת לאפשר חיבור זה. חברה זו תוגדר כקבלן ממונה

. בכתב 12%והתשלום לקבלן הראשי יהיה בהתאם להיקצב כולל רווח קבלן ראשי עד  
 הכמויות יש סעיף ייעודי לכלל עבודות אלו. 
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 כללי .4

מסמך זה מהווה את המפרט הטכני המיוחד להספקה והתקנה של מערכות ביטחון עבור  .4.1
ערכות בניין ההנהלה של הרש"ת. מערכות הביטחון החדשות צריכות לתקשר עם המ

 הקיימות במבנים הקיימים בשדה. 
חלק בלתי נפרד  –פרטים לגבי שלבי העבודה, לוחות זמנים ודרישות מנהלתיות נוספות  .4.2

 מניהול כלל הפרויקט. 
לאור האמור לעיל, הרש"ת מבקשת לקבל הצעות מחיר לאספקת והתקנת מערכות  .4.3

 ביטחון במתקן הנ"ל. 
ת למערכות הביטחון, ארונות אזוריים, ציוד העבודה תכלול אך לא תוגבל לפריסת תשתיו .4.4

 בקרה ואביזרי קצה.\מיתוג
מטרת מסמך זה המכונה "אפיון דרישות הנדסיות" הנו להגדיר את התנאים הכללים  .4.5

ואת המפרטים הטכניים המיוחדים המבטאים את מדניות המזמין ביחס לסוגי העבודות 
 המחייבות אותו.שידרשו מהקבלן הזוכה וביחס לרמות הגימור הנדרשות ו

המזמין מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע אספקה, התקנה, הפעלה, שרות  .4.6
 ואחריות  של מערכות ביטחון במבנה החדש. 

מודגש בזאת שהקבלן יידרש לתאום מלא עם הנהלת הפרויקט וקבלני משנה העובדים  .4.7
פיות של במקביל באזור זה ובמקביל עם מנהל המשרד או בא כוחו, לצורך הגדרות סו

 המערכות באתר.
תיאור מדויק של כל הנדרש, לרבות לוחות זמנים, מסמכים טכניים, תרשימים, תכניות  .4.8

 או במסמכים אחרים הנלווים למסמך זה.\וכתבי כמויות, יפורטו במסמך זה ו
 
 

 ישויות בפרויקט .5

 חברה שמשתתפת במענה למכרז זה.  –מציע    .5.1
 צעתו זכתה במכרז.חברה לביצוע עבודות שה  –קבלן/חברה    .5.2
בכל מקום שמופיע המילה "מזמין" יתוספו המילים  –"רשות שדה התעופה" –מזמין  .5.3

 והמשמעות "או בא כוחו".
 או מי מטעמו.\ו SHAHAM-SECמשה שחם   –יועץ מערכות ביטחון .5.4

 
 

 רשימת תוכניות .6

6.1. 139-00-SEC – קומת קרקע 
6.2. 139-01-SEC –  1קומה 
6.3. 139-02-SEC –  2קומה 
6.4. 139-03-SEC –  3קומה 
6.5. 139-04-SEC –  4קומה 
6.6. 139-1-SEC – קומת מרתף 
6.7. 139-R-SEC – קומת גג טכני 
 תוכנית פרטי דלתות – 139-999 .6.8
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 תיאור כללי  .7

 
במסגרת התחייבותו במסמך זה הקבלן יידרש לתכנן, לספק, להתקין, להפעיל, לתת שרות  .7.1

 ואחריות ולבצע את המטלות הבאות: 
 
 
 מערכות גילוי פריצה .1

לוי פריצה הכוללת: רכזת גילוי פריצה, גלאי נפח מסוגים שונים, מפסקי מערכת גי .א
ופנלי תפעול למערכת. המערכת תהיה עצמאית ותחובר בממשק תקשורת למערכת 

 בקרת הכניסה לקבלת מערכת גרפית אחודה. 
מערכות הביטחון יחוברו למוקד הבקרה בשעות הפעילות ובשעות הלילה, סופ"ש  .ב

 חיצוני, ויעבירו אינדיקציה על פריצה למקום. וחגים, יחוברו למוקד
 

 

 מערכות בקרת כניסה/בקרת גישה .2
 סעיף זה כולו יבוצע על ידי חברת "מגאסון" במסגרת הקצב של הרשות לקבלן הראשי .א

 .בפרק המוקדמות  00.09כמפורט בסעיף 
בבניין הרש"ת הקיים מותקן שרת של מערכת בקרת כניסה. על הקבלן להתקין על  .ב

רישיונות בכדי להפעיל את הדלתות המבוקרות ובעלי התג  64תוספת של  שרת זה
 של הבניין החדש. 

מבוססת קוראי תגי  בקרת כניסה תבצע מידור לחדרים רגישים ולדלתות מילוט .ג
 קירבה. 

 R10  ICLASSמדגם  HIDמערכת בקרת הכניסה תופעל ע"י קוראי קירבה מתוצרת  .ד
לל העובדים ברש"ת. המערכת תהייה מערכת או שווה ותאפשר קריאת בעלי תג של כ
אתר חיצוני, קרי תפעול והגדרות מקומיות. \עצמאית, שלא נדרשת לחיבור למוקד

 המערכת תתבסס על בסיס הנתונים הקיים היום ברש"ת.
תוכנת ניהול לבקרת הכניסה בדלתות כניסה לקומות השונות תתבסס על מערכת  .ה

LANEL פרוט הנדרש מהמערכות השונות הקיימת כיום ברשות שדות התעופה .
 ואופן הפעלתן, בהמשך מסמך זה.

 מערכת בקרת הכניסה תכלול מערכת זימון אורחים. .ו
 בזמן גילוי אש או אירוע בטיחותי כל הדלתות המבוקרות יפתחו. .ז
 
 

 מצלמות ומערכת הקלטה .3
אשר יצפו על מעברים, דלתות, ומעליות. לכל המצלמות תהיה  IP HDיותקנו מצלמות  .א

חלק ממצלמות הכניסה יהיו ברזולוציה המתאימה למערכת זיהוי  POEפציית או
 פנימיות, מצלמות גוף חיצוניות. DOMEסוגי מצלמה, מצלמות  2פנים. יותקנו 

. בכל קומה IPאשר תקליט את מצלמות ה  NVRתותקן מערכת הקלטה מקומית  .ג
 אשר ירכז את המצלמות של הקומה.  SWITC POEיותקן 

לחבר את המערכת החדשה ברשת של רשות שדות התעופה למערכת  במזמין מבקש .ד
קיימת במרכז הבקרה. צפייה תתאפשר במקביל גם ממחשב הטמ"ס שיותקן בדלפק 
השומר בלובי הכניסה. חיבור בין הבניין למוקד ברש"ת יעשה באמצעות רשת 

 למכרז זה(. 18תקשורת חדשה )כמפורט בפרק 
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 עמדת מאבטח  .4

 יסה ללובי בקומת הקרקע יותקנו המערכות הבאות:בעמדת המאבטח בכנ .א
 .)מחשב בקרת כניסה וגילוי פריצה )משולב הנפקת תגים 
 .מחשב לצפיית מצלמות 
 .צג לצפייה במצלמות תחת התראה 
  מתוכנן על ידי יועץ מעליות. –מחשב + צג מעליות, אינטרקום מעליות 

   ל.מתוכנן על ידי יועץ חשמ –מחשב + צג מערכת בקרת מבנה 
 .רכזת אינטרקום 
 דריכה מערכת גילוי פריצה.\מקלדת ניטרול 
 .פנל פתיחת מעברים ושערי נכים 
 מתוכנן על ידי יועץ חשמל. –פנל גילוי אש + מיקרופון כריזת חירום 

 .מערכת טלפוניה ברשות הארגון 
 
 
 

 מעברים מהירים   .5
 : המעברים יהיו מתוצרת החברות הבאות ובכפוף לאישור האדריכל והמזמין .א

 BOON EDAM 
 GASTOP 

 GUNNEBBO 
 KABA 

 AUTOMATIC SYSTEM 
מעברי נכים. כניסה ויציאה  2קבוצות של  מעברים מהירים ו 2בקומת הכניסה יותקנו  .ב

 מהמעברים תצולם על ידי מצלמות בהתאם לתוכניות הביטחון.
ס"מ. המעברים יבוקרו באמצעות בקרת כניסה גם  150גובה זכוכית המעברים יהיה  .ג

וגם ביציאה. שער הנכים יותקן בהמשך למעברים המהירים ברוחב של כ  בכניסה
 ס"מ.  150ס"מ בהתאם לדרישות הבטיחות והנגישות ובגובה של  120

אנשים המעבר  2המעברים המהירים יאפשרו כניסה של אדם אחד. במידה ויכנסו  .ד
 יחסם ותשמע אזעקה במעבר.

פנל יאפשרו פתיחה של כל מעבר יותקן פנל שליטה בדלפק הכניסה. הלחצנים אשר ב .ה
 וקרוסלה בנפרד כולל מעברי נכים. לחצן ראשי יפתח את כל המעברים.

 המעברים המהירים יפתחו אוטומטית בתנאים הבאים: .ו
 גילוי אש על ידי מערכת גילוי האש לפי פרוגרמת יועץ הבטיחות. (1)
 פתיחה ידנית מפנל שליטה שיותקן בדלפק הכניסה. (2)
 גדר על ידי קב"ט האתר.אירוע בטיחותי אשר יו (3)

במקום בשערים  TRIPODהמזמין שומר לעצמו האפשרות להתקין מערכת סבסבות  .ז
 המהירים.

 
 
 

 פנקוד  IPאינטרקום  .6
 כולל מצלמה ויחובר למרכזיית הטלפון. IP בכניסה הראשית יותקן אינטרקום .א
הקריאה מהאינטרקום תהיה בדלפק השומר כולל צפייה בתמונת הנכנס ופתיחת  .ב

 .הדלת
 קריאה באינטרקום תקפיץ תמונת מצלמה ממסדרון הלובי למסך הט"מס שבדלפק.  .ג

 

כל אביזרי הקצה החדשים יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן בנקודות שונות באתר, בהתאם לתשתיות  .7.2
תקשורת( ובהתאם למפורט בתוכניות ובמסמך זה. חיבור \)המבוצעות ע"י קבלן החשמל

 המשתמש. האביזרים לריכוזים, בהתאם לשיוך 
. רשת התקשורת תהיה על תשתיות רשת הלקוח TCP/IPכל הציוד יתבסס על מערכות תקשורת  .7.3

 נפרד עם הגנת מידע.  VLANומופרדת ב 
 בחדרי הביטחון הקומתיים יותקן נתב עבור המצלמות ובקרת הכניסה והפריצה. .7.4
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 מונחים טכניים, מסמכים נדרשים ודרישות טכניות משלימות .8

שות שימוש בקיצורים שונים. הרשימה להלן מציגה את הקיצורים ואת המסמך עשוי לע 7.1
 משמותם:

 מפרט מכון התקנים.  -מפמ"כ 7.1.1
7.1.2 ARO - .זמן לאחר קבלת ההזמנה, יחידה אחת = שבוע 
7.1.3 WBS- .מבנה חלוקת העבודה לשלבים עיקריים 
7.1.4 PDR - .סקר תיכון ראשוני 
7.1.5 CDR - .סקר תיכון קריטי 
7.1.6 PRR – סקר מוכנות המערכת להתקנה. 
7.1.7 ATP- .בדיקות קבלה למערכת 
 ציוד בדיקה. -צב"ד  7.1.8
 לוח זמנים ) לו"ז (. 7.1.9
7.1.10 EMI – ( הפרעות אלקטרומגנטיותElectromagnet Interference.) 
7.1.11 RFI –  הפרעות תדרי רדיוRadio Frequency Interference.)) 
7.1.12 MTBF – ( זמן ממוצע בין תקלותMean Time between Failures.) 

ישנה התייחסות לזמן תגובה/התייחסות, משך אירוע וכדומה, בכל מקום במסמך זה בו  7.2
ימי  22 -ימי עבודה, חודש  5 –יום עבודה, שבוע  -ינוהל הזמן לפי המפתח הבא: יום  

 עבודה.

שלב בביצוע הפרויקט הניתן למדידה ושהקריטריון הבלעדי להשלמתו הוא  -"אבן דרך" 7.3
 אישור המזמין להשלמתו או ביצועו.

 ציוד ותוכנה עיקרים במערכת, שיסופקו ע"י יצרן יחיד. – ערכת "אחודה" 7.4

המושג שווה ערך מתייחס לרמת האיכות, סוגו, לעמידה בדרישות הטכניות  -"שווה ערך"  7.5
 והעיצוביות של המוצר, עמידה במפרטים הטכניים, תקנים וחוקים.

רד המסמכים הרשומים להלן והדרישות המופיעות בהם מהווים חלק מחייב ובלתי נפ 7.6
מהגדת העבודה. בכל מקרה שלא הוזכר תאריך הוצאת המסמך הישים, קובעת ומחייבת 

 הגרסה אחרונה  והמעודכנת  שלו עד יום  חתימת החוזה כפי שאושרה ע"י המזמין.

במקרה של סתירה בין המסמכים תהיה העדיפות למסמכי המזמין כפי שנמסר לקבלן,  7.7
 שימים.מסמך זה ומסמכים טכניים י –מפרט דרישות 

 באחריות הספק להתעדכן בכל התקנים והמסמכים הישימים: 7.8
 כללי בטיחות למכשירי חשמל ולמכשירים דומים. - 900ת"י    7.8.1
 מיון דרגות הגנה של מעטפות לציוד חשמלי. - 981ת"י   7.8.2
 ציוד חשמלי מכשירים ואביזרים: דרישות בטיחות. -430ת"י   7.8.3
 הוראות למתקני חשמל. - 108ת"י   7.8.4
 רישות בטיחות לציוד אלקטרוני המופעל מרשת החשמל.ד - 250ת"י 7.8.5
 כבלים פתילים ומוליכים מבודדים. - 473ת"י   7.8.6
 כבלים למתקני תקשורת. - 1155ת"י   7.8.7
 מערכות הגנה מפני פגיעות ברק. -1173ת"י   7.8.8
 מערכות אזעקה לגילוי פריצות. - 1337תקן ישראלי  7.8.9
 רה.גלאי אש, עשן, חום, ספקי כוח, בק- 1220תקן ישראלי  7.8.10
 מוקדי בקרה. -1337תקן ישראלי  7.8.11
 חוק החשמל במהדורתו העדכנית. 7.8.12
 תקנות המשרד לאיכות הסביבה. 7.8.13
 הוראות בטיחות וגהות של משרד העבודה והרווחה. 7.8.14
 המפרטים הבין משרדיים לעבודות בניה. 7.8.15
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הקבלן חייב להיות  יבואן מורשה של הציוד או המערכות אותן הוא מציע, או לחילופין  7.9
המעידים שהוא מורשה ומוסמך ע"י היבואן הרשמי להתקנה, הפעלה  להציג מסמכים

 ותחזוקה של המערכות, האביזרים ופרטי הציוד שהוא מתקין.

  CDRוסופי  PDRתכנון מוקדם  .9

 ( לאישור המתכנן. התכנון יכלול:(PDRעל הקבלן להגיש את התכנון המוקדם  8.1
 קטלוגים של הציוד. 8.1.1
 ט אביזרים.טבלאות התקנה, חיבור ותוכניות חיוו 8.1.2
 )של היועץ( ממוספרת, עפ"י מספרי אביזרים. CADתוכנית  8.1.3
 הערה: המספור יהיה זהה בטבלאות ההתקנה. 8.1.4
 כתב כמויות סופי. 8.1.5
 מסמך מלווה המתאר את המערכות, האינטגרציה ואופן הפעלתן.\חוברת 8.1.6

 אשר יכלול: CDRיכין הקבלן תכנון מפורט  PDRלאחר אישור התכנון הראשוני  8.2

 לאחר תיקון הערות המתכנן והמזמין. PDRגשת כל האמור בה 8.2.1

בצבע מפורטות ומציגות את מיקום אבזרי הקצה,  AOתוכניות על גיליונות  8.2.2
 של האבזר או שם האבזר ברכזת, אופן חיבור לארון הקומתי. IPכתובת 

 תוכניות יתור של ריכוזי התקשורת 8.2.3

 בזרי קצה.תוכניות מפורטות ומדויקות של ארונות התקשורת שיוך פורטים לא 8.2.4

 צבע כבילה של כלל אבזרי הקצה כחלק מתוכניות הנדרשות לעיל. 8.2.5

כתב כמויות סופי הכולל אומדן הקבלן לפרק הביטחון מדויק ככל הניתן. כתב  8.2.6
כמויות זה ישקף את כלל סעיפי החוזה, כמויות חוזה, כמויות בפועל, עלות חוזה 

יפי חוזה נדרש הקבלן ועלויות בפועל. במידה וישם חריגים שאינם מופיעים בסע
 ( עם פרוט מלא לרבות ניתוח מחיר. 99להציגם כסעיף חדש בכתב הכמויות )סעיף 

לאחר אישור תכנון מפורט וקבלת אישור המתכנן והמזמין תוקפא תצורת המערכת.  8.3
 .AS MADEהתצורה תשמש כבסיס לתוכניות עדות ותיק מתקן 

 הדרכה, תחזוקה שילוט ותיעוד .10

 הדרכת המזמין 9.1
כה תהיה עיונית ומעשית למפעילים של המזמין, כדי  להכשירם לביצוע ההדר 9.1.1

פעילויות תפעול ותחזוקה ראשונית של כל המערכות והמתקנים שבוצעו 
 בפרויקט זה.

 קב"ט ולצוות מפעילי חדר הבקרה.-ההדרכה תבוצע באתר ויכלול: הדרכה ל 9.1.2
הקבלן   שעות. 4ל  3ההדרכה תעשה בשני מחזורים שכל אחד מהם יארך בין  9.1.3

יספק את כל חומר ההדרכה כולל תיעוד ואמצעי עזר במידה וידרשו. על הקבלן 
( WORD\PDF, מסמכי PPTלהציג לאישור מוקדם את נושאי ההדרכה )מצגת 

 ימים, לפני מועד ההדרכה המתוכנן. 5לאישור מוקדם של המזין, לפחות 
ותאפשר ההדרכה תכלול הדרכה עיונית והדרכה מעשית שתעשה באתר עצמו  9.1.4

 לאנשי מרכז הבקרה להפעיל ולתחזק ברמה של דרג א' את כל  מרכיבי המערכת.
תחילת בדיקות קבלה מותנה בהגשת תיק בדיקות קבלה מפורט לאישור המזמין  9.1.5

 יכלול את  הנושאים כמפורט להלן: ATPמסמך בדיקות  -
 בדיקת קבלה של המערכת, ע"י נציג המזמין ובהשתתפות הקבלן. 9.1.6
את כל ציוד הבדיקה שיידרש לביצוע הבדיקות. היועץ יוציא דו"ח הקבלן יספק  9.1.7

 סיכום הבדיקות כולל תכנית ולו"ז לתיקון הליקויים.
יום, תבוצע ע"י המזמין בסיוע הקבלן להטמעה  30הרצת המערכת תמשך לפחות  9.1.8

 טובה  של המערכות.

 שרות  ותחזוקה  בהתאם לפרק "אחריות ושרות" כולל: 9.2
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 תקופת אחריות. 9.2.1
 תגובה. זמני 9.2.2
 תכולת האחריות. 9.2.3
 תקלה אופיינית. 9.2.4
 דוחות תקופתיים.  9.2.5

 שילוט 9.3
לצורך תחזוקה, שרות, שליטה איתור ותיקון תקלות, נדרש המציע לבצע סימון  9.3.1

 ושילוט של כל הפריטים המותקנים על ידו, על פי השיטה שתפורט להלן:
את  השילוט של כל פריט, כבל, אביזר או שקע קצה יבוצע במיקום, אשר יאפשר 9.3.2

 קריאתו ללא צורך בהזזת הפריט או פריטים סמוכים.
על הכבילה, הכיתוב יהיה מודפס, קריא, ברור ובלתי מחיק. השילוט יהיה  9.3.3

או מוצמד עם אזיקון, למנוע \קיימא" ו-מוצמד למקום הרלוונטי בהדבקה "ברת
 נפילתו לאורך הזמן.

ניתוב, כבלים הפריטים אשר אותם ישלט המציע הם: ארונות התקשורת, לוחות  9.3.4
המחוברים לשקעי הקצה, כבלים המחוברים לשקעים בארונות התקשורת, שקעי 

 קצה, סולמות ומובילי תקשורת, כבלי מתח בחדר שרתים, ארונות שרתים.

 תיעוד 9.4
של תכולת עבודתו,  AS MADEסטים של תוכניות עדות  3על הקבלן לספק  9.4.1

ת הפעלה ונהל איתור , קטלוגים, הוראוCADלרבות תרשימי חיבור, תוכניות 
 תקלות ברמת טכנאי שטח.

התיעוד יימסר בשפה העברית כמסמך מסודר, כרוך ומודפס. במקביל יעביר  9.4.2
, DOKובמקביל ע"ג  PDFהקבלן את כל החומר במדיה דיגיטאלית כקבציי 

 כמדיה דיגיטאלית.
בשלב ראשון יעביר הקבלן את כל התיעוד )במדיה דיגיטאלית( לעיון ואישור  9.4.3

. לאחר קבלת הערות היועץ והמתכן, יתקן הנדרש ורק אז יכין את התיעוד היועץ
 הסופי.

למען הסר ספק, מודגש בזאת שהדרכת המזמין ומסירת תוכניות העדות הינן  9.4.4
חלק אינטגרלי ממחויבויות הקבלן וללא השלמת הנדרש וקבלת אישור היועץ 

 והמתכנן בכתב, לא יאושר חשבון סופי לפרויקט זה.
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 מפרטים טכניים ודרישות מינימום עבור מערכות גילוי פריצה ומצוקה      291.

 

 
 כללי .1

מערכת גילוי פריצה המתוכננת לפרויקט זה תתבסס על רכזות פריצה, ספקי כוח, סוללות  1.1
שעות, לוחות הפעלה, מתאמי תקשורת, ונקודות קצה שיחוברו באמצעות  72 -גיבוי ל

 יסוף(.יחידות ממשק ומרחיבים לבקרים )רכזות א

רכזת גילוי הפריצה על כל מרכיביה, לרבות אופן חיבור האביזרים והכבילה, תתאים  1.2
 .1337לתקן 

נקודות הקצה יכללו: לוחות הפעלה, מפסקי סף על דלתות ושערים, גלאי א"א פסיביים  1.3
 מסוגים שונים, לחצני מצוקה, ואביזרים נוספים על פי הצורך ובהתאם למוצג בתוכניות.

תקנו על הקיר, בתקרה או סמוך לפתחים או במעברים שונים, מפסקי הסף גלאי א"א יו 1.4
יותקנו בחלק הפנימי )המוגן(, ליד דלתות מבוקרות, בכפוף לתוכניות שיסופקו על ידי 

 המזמין לקבלן המבצע.

 ".anti-maskכל הגלאים יהיו " 1.5

כניסה לא  או\בזמנים שהאתר לא מאויש )סופ"ש וחגים(, יועברו אינדיקציות על פריצה ו 1.6
 חוקית לאתר, למוקד שמירה חיצוני, בהתאם להנחיות הקב"ט.

 ככלל תועדף מערכת וגלאים מתוצרת ישראל. 1.7

 נטרול ודריכה של המערכת יבוצע מדלפק השומר בלובי.   1.8

 

 

 תצורת מערכת גילוי הפריצה .2

מערכות משנה נפרדות לפחות, כך שניתן יהיה לבצע בהן פעולות  8הרכזת תאפשר הגדרת  2.1
 יכת ונטרול נפרדות.דר

 לחצני המצוקה יוגדרו כמערכת משנה. 2.2

 אזורים לפחות.  120הרכזת תאפשר חיבור  2.3

הרכזת תכלול מתאם תקשורת סלולארית, שיאפשר קבלת מידע על מצב המערכת  2.4
שיציין את מבנה המערכת והגלאי המתריע  SMSוהתראות כן במענה קולי והן באמצעות 

 לפחות.

ם תקשורת, לחיבור אינטגרלי למערכת בקרת הכניסה כך ברכזת נדרשת הוספת מתא 2.5
 ששני המערכות ישולבו על מפה אחודה. 

אתראה מאביזרי הקצה של המערכת תקפיץ תמונה רלוונטית לצג הטמ"ס שבדלפק  2.6
 השומר.
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 יחידות הקצה .3

 כניסות ליחידות הקצה תהיינה מוגנות בפני קצר / נתק. 3.1

יצוידו במפסק הגנה )טמפר(. אזורי הטמפר יחידות הקצה יזוודו בקופסות אטומות ו 3.2
 שעות נפרד ברכזת. 24יחוברו לאזור 

יחידות הקצה תפעלנה מול רכזות איסוף נתונים ובמקביל יחוברו הרכזות למחשב  3.3
 המרכזי. 

התראה מהגלאים תתקבל על צג המחשב בציון מספר האזור ותאור הגלאי אייקון הגלאי  3.4
התראה קולית ברמקול המחשב. יהיה ניתן  יהבהב באדום. עם קבלת ההתראה תשמע

לאפס את ההתראה הקולית בנפרד. עם אישור ההתראה על ידי המפעיל אייקון הגלאי 
 יחזור למצבו ) ירוק(

פתיחת הגלאי )טמפר(, או חבלה בכבילה אל הגלאי )קצר /נתק( תייצר התראה ברכזת  3.5
 ובמחשב.

ל לאחר הפעלה יבוצע באמצעות שעות, ונטרו 24לחצני מצוקה ננעלים יחוברו לאזור  3.6
 מפתח בלבד.

 

 

 דרישות מפרטים טכניים  .4

 רכזת אזעקה )מיגון פריצה(  4.1

( שהותקן בעשרים אתרים בישראל 1337מוצר מתוצרת ישראלית )תואם תקן  4.1.1
 לפחות בשלוש השנים האחרונות.

 .UL/CEהרכזת תהיה בעלת אישור בתקן  4.1.2

 רדים לפחות.אזורים ניתנים להגדרה נפ 120 -ניתנת להרחבה ל 4.1.3

 שעות לפחות.  72 -כוללת גיבוי סוללות ל 4.1.4

 אירועים אחרונים לפחות ניתן להרחבה. 250זיכרון פנימי  4.1.5

 מוצאים לפחות לטובת הפעלות. 8כל רכזת תכלול  4.1.6

 תתי מערכת נפרדים לפחות. 8יכולת הגדרה  4.1.7

 לוחות מקשים לפחות. 15יכולת עבודה במקביל עם  4.1.8

 .GSMר יכולת חיבור למשדר אלחוטי, משד 4.1.9

 לפחות. 8מספרי טלפון מוגדרים מראש לחיוג  4.1.10

שלושים לפחות ברמות רכזת, תת  –כרטיס קולי להודעות מוקלטות מראש  4.1.11
 מערכת, אזור.

 יכולת חיבור לרשת תקשורת מחשבים. 4.1.12
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 לוח מקשים "צג אלפא נומרי" בעברית 4.2

 .LCDמארז פלסטי קשיח, עם לחצנים מוארים וצג תפעול  4.2.1

 פרים ופונטים בעברית ואנגלית.יכולת הצגת מלל, מס 4.2.2

 מובנות אינטגרלי.-זמזם ונוריות חיווי והתראה 4.2.3

 או אביזרים בודדים.\יכולת שליטה, הפעלה ונטרול אזורים ו 4.2.4

 .LCDתצוגה של שעה, אזור וסטטוס המערכת, ע"ג צג  4.2.5

 חיבור בתקשורת קווית לרכזת. 4.2.6

 

 Anti Maskגלאי תנועה א"א משולב מיקרוגל תקרתי או פינתי  4.3

 .UL/CEלאים יהיו מסוג המאושר בתקן הג 4.3.1

 שעות.  24הגלאים יכללו מפסק פתיחה )טמפר(, שיחובר לאזור  4.3.2

 ומיקרוגל PIRאדום פאסיבי -הגלאי יכלול שתי טכנולוגיות גילוי: אינפרא 4.3.3
 .MWאקטיבי 

 בעת שהמערכת אינה דרוכה הגלאי ינטרל פעולת המיקרוגל. 4.3.4

 מ' לגלאי תקרתי. 4מטר לפחות בהתקנה בגובה  12רוחב הכיסוי  4.3.5

 מ' לגלאי פינתי. 2.4מטר לפחות בהתקנה בגובה  8רוחב הכיסוי  4.3.6

 תקלה בגלאי תגרום להתראה. 4.3.7

 לגלאי שתי נוריות לפחות, נורית גילוי ונורית תקלה. 4.3.8

 הגלאים יותקנו בצמוד למשטח התקרה או מוטמע במשטח התקרה. 4.3.9

 טמפרטורת עבודה: אפס עד חמישים מעלות צלסיוס. 4.3.10

 

 אינדיקציות 2 –י מפסק מגנט 4.4

 .UL/CEהמפסקים יהיו מסוג המאושר בתקן  4.4.1

 המפסקים מהסוגים, שקוע, חצי כבד, כבד. 4.4.2

 מפסק חצי כבד וכבד יהיו ממתכת בלתי מחלידה בלבד. 4.4.3

 מפסק חצי כבד וכבד יכללו מוביל כבילה מתכתי. 4.4.4

היועץ או נציג המזמין יגדיר על פי שיקול דעתו הבלעדי, את סוג המפסק בכל  4.4.5
 ונקודה.נקודה 

 ללא מגשרים, בין הלחצן לרכזת. 4.4.6
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 תשתית וחיווט  4.5

 חיווט תשתיות צנרת וכבילה יבוצעו במוצרים בעלי תקן ישראלי. 4.5.1

 החיווט יועבר ע"י הקבלן במידת האפשר בתוך צינורות ותעלות קיימות. 4.5.2

הכבלים יועברו בצנרת מריכף או מרירון או תעלה תקנית מהרכזת או הבקר ועד  4.5.3
 ר העברת כבלים שלא בצנרת או תשתית סדורה.לאביזר. לא תאוש

 החיווט ייעשה בכבלים שזורים ומסוככים.  4.5.4

בידוד החוטים והכבלים יהיה בצבעים שונים על מנת לאפשר הבחנה בין כבלים  4.5.5
 לאביזרים השונים.

חיבורי הכבלים יבוצע  אך ורק בתוך אלמנטים כגון גלאים, לוחות בקרה, או  4.5.6
 בורים.בלוחות חיבורים בארונות חי

  לפחות כרזרבה. 25%הכבלים יהיו בעלי מספר מוליכים כנדרש בתוספת  4.5.7

 תשתית וכבילה כלולים במחיר האביזר אלא אם צוין אחרת. 4.5.8

 כל הכבלים יהיו כבלי תקן, ויאושרו על ידי היועץ לפני ביצוע הכבילה. 4.5.9

 

 אופן הגדרת המערכת .5

שעות וחלקם  24 -המערכת תחולק לאזורים אשר חלקם יחוברו לאוזר המוגדר כ 5.1
 בהגדרות לפי זמנים והרשאות שיוגדרו על ידי המזמין.

או באמצעות \המעבר בין מצב למצב יתבצע באופן אוטומטי, ידני באמצעות פנל נטרול ו 5.2
מחשב הבקרה. בעת התרעה מאחד הגלאים, יופעל הצופר הפנימי והמערכת תתקשר לעד 

 מספרי טלפון כפי שיגדיר המזמין. 4

 .GPRSמין לחבר הרכזת גם לשירותי מוקד ולמשדר אלחוטי/באפשרות המז 5.3

נדרש קישור למערכת הטמ"ס ולמערכת בקרת הכניסה לצורך הקפצת תמונה תחת אירוע  5.4
 והצגת האירוע במפה הגרפית במחשב שבדלפק השומר ובעמדת המוקד ברש"ת.

 

 אופן התקנה .6

 רכזת ו/או כרטיס הרחבה לרכזת.  6.1

 דר ביטחון שבקומת הקרקע.רכזת איסוף הנתונים תותקן בח 6.1.1

 הרכזת תחובר לקו תקשורת ולקו טלפון שיסופק על ידי המזמין. 6.1.2

 שיסופק על ידי המזמין. 230Vהרכזת תחובר למתח  6.1.3

שעות לכל רכיבי  72לרכזת תסופק על ידי הקבלן יחידת גיבוי סוללות למשך   6.1.4
 המערכת.

 הרכזת תותקן על לוח התקנה. 6.1.5

 שעות. 24בר לאזור לרכזת יהיה גלאי פתיחה טמפר מחו 6.1.6
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 לוח מקשים  6.2

 לוח המקשים יותקן בחדר הבקרה ובדלפק השומר בכניסה ללובי. 6.2.1

מ'  1.4ההתקנה תהיה בדלפק השומר על גבי פודסט, בהתקנה על קיר  בגובה  6.2.2
 מהריצוף. 

 חיישני תנועה א"א אנטי מסק 6.3

 חיישני תנועה יותקנו כדי לגלות תנועת אדם בחלל האזור המוגן. 6.3.1

 לכוונן את רגישות הגילוי ואת תחום הכיסוי.ניתן יהיה  6.3.2

הגלאי יותקן כך שיבטיח מספר מזערי של התרעות שווא.  התראה בתדירות  6.3.3
 העולה על אחת בשבוע תחשב כתקלה.

 מפסקי סף )מגנטים( לגילוי פתיחת דלתות 6.4

 2המפסק יותקן כך שיבצע התראה כאשר המרחק בין הדלת למשקוף יעלה על  6.4.1
 ס"מ.

שיבטיח מספר מזערי של התרעות שווא.  התראה בתדירות  הגלאי יותקן כך 6.4.2
 העולה על אחת בשבוע תחשב כתקלה.

 המפסקים יכולים להיות מהסוגים הבאים: 6.4.3

 על דלתות עץ מפסקים מגנטים, שקועים בכנף. 9.4.4.1.1

על דלתות פלדה ואלומיניום מפסקים מגנטים כבד או חצי כבד, בעלי  9.4.4.1.2
 לפחות. IP65עמידות לתנאי חוץ 

 כנפיות יותקנו שני מפסקים, מפסק לכל כנף.בדלתות דו  9.4.4.1.3

 דגשים להתקנה: 6.5

 כל גלאי יחובר לאזור נפרד ברכזת. 6.5.1

 אזורי הטמפר בגלאי יחוברו לאזור נפרד 6.5.2

 ההתקנה תכלול נגדי סוף קו למניעת מצבי קצר / נתק. 6.5.3

 גלאי אנטי מסק יחוברו לשני אזורים נפרדים לכל גלאי. 6.5.4

סמוי במשקוף הפתח.  ההתקנה  מפסקים, החלק הפעיל במפסק יותקן באופן 6.5.5
תהיה נסתרת ככל האפשר, לא ניתן יהיה להבחין במפסק או בתשתית אליו 

 מבחוץ כשהפתח סגור. 

המפסקים יותקנו בתוך או על הדלת, בצד הנגדי לצירים. מצב המפסק יועבר  6.5.6
 למערכת המרכזית באמצעות מערכת איסוף נתונים. 

סתימת חורים ותיקון נזקים שנגרמו  סיום ההתקנה, יכלול ניקוי שטח ההתקנה, 6.5.7
 )אם נגרמו( בעת ההתקנה.

לכל גלאי יינתן מספר ושם, לצורך הצגתו על לוח המקשים ו/או במערכת בקרת  6.5.8
 הכניסה והפריצה.

שימסרו על ידי  AS MADEכל גלאי יסומן במקומו הסופי על גבי תכניות ה  6.5.9
 הקבלן המבצע למזמין בתום ההתקנה.

 על פי הנחיות היצרן לפעולה מיטבית. התקנת האמצעים תהיה  6.5.10

 הגלאים יפעלו באמצעות מתח ישר, שיסופק להם מרכזת איסוף הנתונים. 6.5.11
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 LENELמפרטים טכניים ודרישות מינימום עבור מערכות בקרת כניסה מתוצרת חברת  91.3

 

 כללי .1

 הפרק יבוצע על פי חוזה מסגרת של המזמינה עם חברת "מגאסון", כאמור לעיל. 1.1

 

 אופן ההתקנה .2

המנעולים האלקטרו מכניים בדלתות אש, יסופקו ויותאמו לדלת באחריות ספק דלתות  2.1
 אש. קבלן הביטחון ייקח אחריות על מנעולים אלה כחלק ממטלותיו.  

בדלתות בהן יותקן מנעול מגנטי והמשמשות למילוט, יחובר ספק הכוח של המנעול  2.2
שינתק את המתח מספק  המגנטי למערכת גילוי אש. מערכת גילוי האש תפעיל ממסר

הכוח. הפסקת חשמל או לחיצה על לחצן ירוק תנתק באופן מיידי את המתח מספק 
 הכוח. 

דלתות אש יותקנו על פי התקן הישראלי כולל אבזרי בקרה נדרשים על פי דרישות התקן.  2.3
הדלתות יסופקו על ידי ספק הדלתות לרבות אבזרי הקצה בדלת והפרזול הנדרש 

בהלה, מעבירי מתח וכו'(. הקבלן יפעיל יחידות קצה אלו וייקח אחריות  )מנעולים, ידיות
מלאה על תפקוד המערכות האלקטרוניות בדלתות למרות שסופקו והותקנו על ידי 

 אחרים. 

 

 IPאינטרקום  .3

 שתחובר למרכזיית אינטרקום חדשה . IPיחידת דלת  3.1

 מיקרופון רמקול ומקלדת מובנה. 3.2

 עסוק".\צליל חיווי "תפוס 3.3

דות חיצוניות כוללת מיקרופון רמקול ומצלמה בנוי מעטה קשיח, להתקנה חיצונית יחי 3.4
 או מעטה פלסטי, להתקנה פנימית.

 התקנה ע"ג הטייח, כניסת כבילה מוסתרת, מהצד האחורי. 3.5

 אפשרות פתיחת דלת על ידי המארח.  3.6

 פתיחה מרחוק באמצעות קווי התקשורת, ע"י המרכזייה. 3.7

 .vdc 12-24הפעלה ע"י ספק כוח  3.8

 רכזת האינטרקום תותקן כל פודסט בדלפק השומר בכניסה ללובי. 3.9
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  Speed Gateמעבר מהיר  .4

בכניסה למעליות. מיקום   indoorהקבלן יספק, יתקין ויפעיל מעברים מהירים מסוג  4.1
 המעברים ראה בתוכנית הביטחון בקומת הקרקע.

מעברים מהירים   2יל קבוצות של מעברים מהירים ושערי נכים. כל קבוצה תכ 2יותקנו  4.2
 ושער נכים אחד.

 המעברים יהיו מבוקרים גם בכניסה וגם ביציאה.  4.3

 המעברים המהירים  יענו למפרט טכני הבא: 4.4
ס"מ. 150  גובה זכוכית: 
ס"מ. 55  רוחב מעבר: 

 מידה כוללת: לפי קביעת המזמין למעברים צמודים צרים ו/ או רחבים.
 15ילית בעובי . זכוכית שקופה אקר304גוף נירוסטה 

 מ"מ.
 חומר:

גלאים למניעת סגירה בעת מעבר, חיבור לרכזת אש, 
 לחצן חירום )ראה תיאור פנל הפתיחה(. 

 בטיחות:

 עבודה: נשלט חשמלית דו כיווני.
אנשים לדקה לפחות )קורא קרבה(. 20  קצב מעבר : 

 חיווי: המעברים יכללו נוריות חיווי למעבר מורשה.
בו קוראי כרטיסים  חיצוניים  לבקרה על הקרוסלות ישול

 על הכניסה והיציאה במעבר.
 קוראי כרטיסים

 

 

 מעבר אנשים עם מוגבלות: .5

 הקבלן נדרש לספק, להתקין ולהפעיל בלובי כניסה מעברי נכים.  5.1
 מעברים אלה ישמשו גם להכנסת ציוד.

 מיקום המעברים יהיה צמוד למעברים המהירים.  5.2

 חת מעברים מדלפק המאבטח. המעברים ישלטו ע"י פנל פתי 5.3

 מפרט טכני: 5.4

 השער יהיה דו צדדי. 5.4.1

 .°180פתיחה נדרשת:   5.4.2

 מ"מ.  10השער יהיה מכנף זכוכית  -מבנה וחומרים  5.4.3
 ס"מ אשר יכול לשאת את הכנף. 20הכנף תחובר לעמוד ציר בקוטר 
 העמוד נושא יהיה מצופה נירוסטה. 

 מנגנון השער יהיה על עמוד המעבר.  5.4.4

 ס"מ. 150 גובה הזכוכית: 5.4.5

 ס"מ. 120מידת רוחב הכנף:  5.4.6

בעת הפסקת חשמל הכנף תשוחרר. בעת לחיצה על לחצן "חרום" או גילוי אש  5.4.7
 יפתח השער לכיוון היציאה.



 
 

 ביטחון - 60מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 
 596 

 

 TRIPOD TURNSTILEקרוסלה מסוג  .6

 תפקיד הסבסבות לאפשר כניסה מבוקרת של קהל ועובדים. 6.1

( SINGLE POD TURNSTILEהשער המסתובבים יהיו מסוג "רגל אחת מרכזית" ) 6.2
 .316 -מכני דו כווני בנוי מנירוסטה -אלקטרו

 מעלות. 120השערים יכללו שלוש זרועות כאשר כל סיבוב )מעבר( יהיה של  6.3

 יסתובב באופן חופשי. -ליציאה  6.4

 נפילת זרועות ומעבר חופשי. –במקרה של התראת אש  6.5

 דרישות טכניות: 6.6

 מעצור אלקטרוני. מנגנון השער יהיה אלקטרו מכני דו כווני, ויכלול 6.6.1

 .316כל חלקי השער יהיה מנירוסטה  6.6.2

 השער יהיה תומך ע"ג רגל מרכזית ניצב ומקובע לרצפה. 6.6.3

 המנגנון המכאני יכלול משכך הידראולי. 6.6.4

 .VAC 220אספקת המתח לשער תהיה  6.6.5

 מכאנית כולל ספק כוח. -השער יכלול מערכת בקרה אלקטרו  6.6.6

 כניסת הכבלים תהיה מתחתית השער. 6.6.7

 ל מנגנון שחרור )מעבר חופשי( כשאר יש תקלה באספקת המתח.השער יכלו 6.6.8

 השער וכל מרכיביו ובפרט המנגנון יהיו בעלי אמינות גבוהה וקצב תקלות נמוך. 6.6.9

תחזוקה מונעת של השער תהיה אחת לתקופה בהתאם לחוזה השרות והתחזוקה ותהיה  6.7
 קלה מהירה ופשוטה לביצוע.
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 מערכות מצלמות ומערכת ההקלטה הדיגיטאלית מפרטים טכניים ודרישות מינימום עבור 91.1

 

 כללי .1

 FULL ברזולוציה גבוהה  IPהמערכת הנדרשת במפרט זה מבוססת על מצלמות רשת  1.1
HD ומערכת הקלטה וניהול וידיאו מרכזית ברשת מחשבים ,NVR  (Network Video 

Recording  ותוכנת ניהול וידאו )VMS . 

מתכונות הגנה בפני מתקפות סייבר  4לפחות  על הקבלן להגיש לאישור מצלמות בעלות 1.2
 הבאות:

 המצלמה תאפשר גישה מוגנת סיסמה בשלוש רמות הרשאה שונות. 2.1.1

 המצלמה תחייב הגדרת סיסמה חזקה במהלך ההתקנה הראשונית. 2.1.2

 .RADIUSבעזרת שרת  802.1xהמצלמה תתמוך בזיהוי לפי תקן  2.1.3

 .HTTPS -לתמיכה בגישה ב SSLהמצלמה תכלול תעודת  2.1.4

 .TELNET -למה תאפשר חסימה של גישה בלתי מאובטחת בהמצ 2.1.5

 .TLS 1.2, SSL, DES, 3DESהמצלמה תתמוך בהצפנה לפי תקני  2.1.6

 המצלמה תאפשר טעינה של גרסת קושחה רק בקובץ חתום על ידי היצרן. 2.1.7

השליטה והצפייה במצלמות, מעמדת הבקרה ברש"ת. ומעמדת הדלפק בלובי הבניין  1.3
 לצפייה בלבד. 

פנים באזורים שונים, מחוץ למבנה ובחניונים יותקנו  DOMEו מצלמות באתר יותקנ 1.4
 מצלמות חיצוניות אנטי ונדליות. 

גובה, זווית הצפייה ורוחב השדה, יוגדרו על ידי המתכנן בשיתוף המזמין והקבלן   1.5
 המבצע.

 זיווד המצלמות:  כל המצלמות בפרויקט זה יזוודו בזיווד כיפה אלא אם צוין אחרת.  1.6

ת יהיו מתוצרת אירופאית, צפון אמריקה ויפן בלבד, מיצרן מוכר שאושר ע"י המצלמו 1.7
המזמין. מצלמות מיצרנים נוספים או מארץ ייצור אחרת מחייבות התקנת הדגמה 

 בשטח, ואישור יועץ האבטחה.

יודגש כי הצעת מצלמות מארצות אחרות, שאינן ברשימה עשויה לפסול את הצעת  1.8
 המציע.

תקנו ומופעלות, בשני פרויקטים בישראל )שניתן לבקר ולצפות המצלמות המוצעות הו 1.9
 בהן( בשלוש השנים האחרונות.

מצלמות הצופות החוצה או הפונות לכיוון חלונות, יכילו מנגנון פיצוי תאורה אחורית  1.10
 .WDRדינמי 
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 NVRמערכת הקלטה דיגיטאלית ברשת  .2

 כללי:  2.2

 .NVRהקבלן יספק מערכת הקלטה דיגיטאלית ברשת מרכזית  2.2.1

 .AIMETISתסופק מערכת הקלטה מתוצרת חברת  2.2.2

המערכת תנהל, תציג, תקליט, ותאחזר את כל המצלמות במתחם כמפורט  2.2.3
 בהמשך מסמך זה. 

לפחות מכמות המצלמות הכוללת בבל"מ זה,  50%המערכת תאפשר גידול של  2.2.4
 ללא צורך להחליף מרכיבים מרכזיים במערכת.

 ים מיום המסירה ללא תוספת מחיר.שנ 5המערכת תכלול עדכוני תוכנה למשך  2.2.5

 NVRמערכת  -מפרט טכני  2.3

הקלטה, שליטה, אחזור  ,לניהול, הצגה, גיבוי כולל תספק פתרון המערכת 2.3.1
 .מערכת הטמ"ס המרכיבים של כל בין וממשק

 מעמדות מרובות צפייה, הקלטה ואחזור עצמאית תאפשר הקלטה תוכנת 2.3.2
 .במקביל

 :תוכנה דרישות 2.3.3

ובהקלטות,  חיים בשידורים ,מערכת משתמשי של, תזמני-בו צפייה אפשרות .א
 במקביל. מורשים משתמשים על ידי מספר

פנימי, מבוסס שינויי פיקסלים מובנה  VMDאיתור שינויי תמונה בווידאו  .ב
 ערוץ. לכל

 כולל טרום ואחרי אירוע.  VMDכל ערוץ יוכל לבצע הקלטה במשטר  .ג

 פי כתב הכמויות. המערכת תתמוך באנליזת וידאו לערוצים שידרשו על .ד

 ,קשיח דיסק ברשת כגון: אחסון אמצעי גבי מתוזמן על לבצע גיבויי יכולת .ה
 שרת קבצים או מחשב אחר.

 לכל ערוץ בנפרד. פס רוחב של פרמטרים הגדרת .ו

 .וסיסמאות גישה הרשאות של מלא ניהול .ז

 הצגת תכניות אתר ומיקומי מצלמות על גבי מפה סינופטית. .ח

 ניות.בפקודה יד וידאו הקלטות .ט

 זמן ומיקום, במסך הצפייה. לפי מצלמה מכל וידאו של חוזרת הקרנה .י

 הפרעה ללא המוקלט בחומר וצפייה תחקור יכולת בעלת תהיה המערכת .יא
 לתהליך ההקלטה

, רציף, ללא VMDהמערכת תציין על סרגל גראפי סוגי וידאו שונים כגון:   .יב
 הקלטה ועוד.

.  ברציפות תמונה או-חרא-תמונה  אחורה/קדימה אפשרות להרצת וידאו .יג
 ממסך הצפייה ללא צורך לצאת לתוכנה חיצונית.

 לתמונה. דיגיטאלי זום .יד

 .BMP. או   JPG. בפורמט נבחרות תמונות שמירת .טו

 . לפחות. AVIנתמך שכיח  בפורמט וידאו קטעי שמירת יכולת .טז
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 הקיימות המצלמות כל את להקליט תוכל דיגיטאלית וידיאו הקלטת מערכת .יז
 לכל שונה בקצב הקלטה יכולת עם הצורך בעת חזורולבצע ש באתר
 . מצלמה

או  H.264דחיסה מתקדם שכיח כדוגמת  בסטנדרט תשתמש ההקלטה מערכת .יח
 טוב יותר.

  F.I.F.O. בשיטת  תבוצע ההקלטה .יט

קל לשימוש תוך הצבעה על סמנים  ,ידידותי במערכת יהיה הפעולות ביצוע .כ
 גרפיים.

 .מצלמה שם או פהמ פי על מצלמות אתור תאפשר התוכנה .כא

 השמות למקום המצלמות ושפת התוכנה למשתמש תהיה בעברית. .כב

 ,אוטומטית או תקלה תהיה חשמל הפסקת אחרי תוכנה והעלאת התאוששות .כג
 .דקות 3 על יעלה לא התאוששות זמן .חדשות הגדרות צורך בבצוע וללא

 מרכזי זמן שעון עם לבצע סנכרון ותדע ותאריכון זמן שעון תכיל התוכנה .כד
 המוקלט המידע על יופיעו אלו נתונים האחרות,  הביטחון של מערכות

  .צפייה בעת למנוע הצגתם יהיה וניתן

 סיסמא לפחות.  הרשאה מוגנות  שלוש רמות תכיל התוכנה .כה

מפני משתמשים שונים,   שנבחרו לצפייה מצלמות הסתרת התוכנה תאפשר .כו
 לפי רמות הרשאה.

 ה.בתוכ עזרה מובנים מסכי תכיל התוכנה .כז

 50%התוכנה תדע לנהל כמות מצלמות כמצוין בכתב הכמויות בתוספת   .כח
 ללא תוספת כספית מצד המזמין.

 תקלות. ניטור של מלאה יכולת תכיל ההקלטה מערכת .כט

של  כוון לקבל הגדרות ייחודיות עבורו. ובכלל זה  יוכל וידאו ערוץ כל  .ל
 תקריב ועוד. ניגודיות, צבע, ,בהירות

 י"ע המוכרת זיוף ים ואישור תקיפות ומניעתהתוכנה תכיל חותמת מ .לא
 .גורמים משפטיים בישראל

המציע  ,שונות חברות מתוצרת במצלמות לתמוך המוצעת המערכת על .לב
 .חברות ומוצרים הנתמכים על ידו והמערכת המוצעת על ידו רשימת יפרט

אובדן וידאו,   של והתרעה זיהוי של תכונה בעלת להיות המוצעת המערכת על .לג
 יועבר זיהוי האירוע/תקלה  אזור הצילום או חסימת עדשה. בזמןשינוי 
 או/ו תקשורת פרוטוקול ידי על הבקרה במרכז התראה למערכת המידע
 .יבש מגע

 המשוחזרת. לתמונה דיגיטאלי זום בצוע תאפשר המערכת .לד

 ברמת מוגדרים ושעות ימים פי על לעבודה שנה לוח תכיל המערכת .לה
  וברמת המערכת. המצלמה

חגים  ,זמנים לוחות פי על אוטומטי באופן לעבוד לעבור תדע כתהמער .לו
  .מועד מבעוד לה שיוזנו ומועדים
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 צפייה עמדות 2.3.4

 גבי על תותקן הווירטואלית( )המטריצה המערכת הניהול והצפייה של תוכנות .א
שבחדר הבקרה הקיים ברש"ת. תאופשר צפייה על המצלמות  עבודה תחנת

ממחשבים ייעודיים כמו מחשב קב"ט ממחשב הטמ"ס שבדלפק השומר  ו
 הבניין. 

 .הצפייה עמדות של הטכני המפרט את יפרט המציע .ב

לפחות,  INTEL-i5עם מעבד  DELLאו  HP מחשבים מאושרים: מתוצרת  .ג
 .HDMIלפחות, בעל יציאת  2Gכרטיס רשת ג'יגה, כרטיס מסך 

 .HDMI" לפחות. כולל כניסת FULL HD 24מסך לד  .ד

 שרת ניהול   2.3.5

, יאושר שרת המשמש גם כמערך  התוכנה להתקנת ישמש ערכתהמ שרת .א
 האחסון.

מערך הניהול יהיה מגובהה כך שאובדן דיסק בודד לא יגרום לאובדן מלא של  .ב
 המידע.

 שרת הקלטות    2.3.6

 ישמש לאחסון ההקלטות. .א

  תקשורת.  במסד להתקנה המיועד מסחרי מדגם יהיה השרת .ב

לכל ערוץ וידאו   4CIFזולוציה יום הקלטה רציפה בר 30נפח ההקלטה הנדרש  .ג
 במערכת.

 לפחות. 4Tנפח ההקלטה יהיה  .ד

תסופק מערכת הכוללת כניסת מבואות מגעים בכמות של כניסה אחת לפחות  .ה
 עבור כל ערוץ וידאו.

המבואות יחולקו באופן לוגי כך שהתראה מרכזת מסוימת תוכל לבצע פעולה  .ו
 על ערוץ אחד או יותר.

דואר אלקטרוני עם תמונה אחת או יותר  המערכת תאפשר שליחת הודעת .ז
 כתוצאה מהתראה מאחד המבואות. 

 מפרט טכני שרת הקלטות 2.3.7

 Dell R730XD 12+2 HDD Cage LFF OSD -שרת  .א

 E5-2630 V4 -מעבד    .ב

 8GB Dual Rank DDR4 -שתי יחידות זיכרון    .ג

 Dell 300GB SAS 10K SFF 6G 2.5IN -שתי יחידות דיסקים  .ד

 Redundant Power Supply -שני ספק כוח  .ה

 RAID - H730P/2GB SAS Controllerבקר  .ו

 WIN 2012 STD R2 ROK DELL -מערכת הפעלה  .ז

 Dell 6TB 7.2K RPM IDE SATA HDD -דיסקים  .ח
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 BOSCHאו   AXSISאו  SONY מצלמות תוצרת חברת  .3

 מצלמת רשת, צבעונית קבועה להתקנה פנימית או חיצונית 3.1

 , להתקנה חיצונית.BULLETזיווד  , להתקנה פנימית,DOMEזיווד  3.1.1

 לפחות. 2MPבעלת חיישן  IP POEמצלמת רשת  3.1.2

 בלבד. CMOSחיישן מסוג  3.1.3

 לפחות. 1080X1920רזולוציה מינימלית נדרשת  3.1.4

 או טובה יותר.  H264 ,MPEG-4דחיסת ווידיאו  3.1.5

 .ONVIFעדיפות למוצרים בסטנדרט  3.1.6

או שווה ערך  "1/3 מ"מ לפחות  לחיישן 3-8עדשה קבועה ניתנת להחלפה בטווח  3.1.7
 ."1/2לחיישן 

 .1920X1080ברזולוציה  fps 25לפחות  –קצב העברת וידאו  3.1.8

 מגע יבש אחד לפחות. 3.1.9

 לפחות. IRE 50 ב  lux 1  –תאורה מינימלית נדרשת בצבע  3.1.10

 לפחות  IRE 50 ב  lux 0.5 –תאורה מינימלית נדרשת בשחור לבן  3.1.11

 .RJ-45 10BaseT/100BaseTXחיבור רשת  3.1.12

 .POE – Power over Ethernetעל גבי הרשת הזנת מתח  3.1.13

 זיווד כיפה: גוף בצבע לבן כיפה שקופה.  3.1.14

 מתאים לתנאי חוץ. –: גוף אלומיניום או צבוע BULLETזיווד  3.1.15

 , תינתן עדיפות למצלמות קומפקט.DOMEמצלמות  3.1.16

 לפחות. IP54עמידות לתנאי סביבה  3.1.17

 .9Wצריכת חשמל עד  3.1.18

תנים להגדרה וכיוון דרך תוכנת )מאפייני התאורה ני IR smartתאורת  3.1.19
מטר )במצלמות ליד כניסות ראשיות או חדרי  20מצלמה( אינטגרלית ל \המערכת
 מדרגות(.

 עדשות 3.2

המצלמות הקבועות יכללו עדשות מתוצרת ידוע בהתאם לצורך והגדרת השטח  3.2.1
 המיועד לצפייה.

קביעה סופית של סוגי העדשות תתבצע עפ"י בדיקות, שיבוצעו ע"י הקבלן   3.2.2
 בשיתוף עם המתכנן והמזמין.

הקבלן יגיש במסגרת התכנון, גודל עדשה לכל מצלמה, בהתאם לשדה הראיה  3.2.3
FOV.של כל מצלמה , 

 כל העדשות יכללו מנגנון צמצם אוטומטי. 3.2.4

 העדשות יותאמו לרזולוציה המקסימלית האפשרית במצלמה. 3.2.5
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 חיווט המערכת  3.3

 המזמין. תשתיות וצנרת התקשורת עבור הטמ"ס יבוצעו על ידי 3.3.1

הקבלן יתבקש להעביר תשתית עד למיקום המצלמה המדויק )מטרים ספורים  3.3.2
 מנקודה שהכין המזמין(, או במקרים בהם יש להוסיף נקודה חסרה.

הקבלן יספק חיווט שיעבור בתשתית קיימת או בצינור מריכף או מרירון או  3.3.3
 תעלה תקנית.

 ו שווה ערך.כל הכבלים יהיו בעלי תקינה ישראלית מתוצרת טלדור א 3.3.4

 .CAT6 STPכבלי התקשורת מסוג  3.3.5

 2960סדרה  SISCOמתג עבור הטמ"ס מתוצרת חברת  3.4

 .2מתג מנוהל ברמה  3.4.1

 תמיכה בפרוטוקולי תקשורת עדכניים. 3.4.2

 .POEהמתג יכלול תמיכה ב  3.4.3

 לפחות. 1000\100\10ושני מבואות  100\10מבואות  24\16\ 8 3.4.4

ת החיווי, כלפי מעלה וכנסת התקנה בתוך ארון תקשורת, כאשר החיבורים ונוריו 3.4.5
 המתח מלמטה.

 תופסני ההתקנה יכולים להיות חלק אינטגרלי מהמתג, או תופסנים חיצוניים. 3.4.6
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 חדרי תקשורת וביטחון 91.2

 

 כללי .1
מסדי ציוד )ראה מפרט טכני תקשורת(.  3אגפים. כל חדר יכיל  2חדרי תקשורת ב  2בכל קומה קיימים 

ה. ארון מתכת שיותקן בנישה על הקיר יכיל את בקרת הכניסה יותקן מתג עבור מצלמות הקומ 1במסד 
 והפריצה של אותו אגף.

 במרתף בחדר תקשורת יותקן ארון עם הבקרים הראשיים של המערכת.
 

 ארון ביטחון קומתי .2

 להתקנה ע"ג הקיר, תוצרת "תפוז" או שווה ערך.RAL ארון פח בצבע  2.1

, מוליכי כבלים 230vacת מתח שרות, חיבור להזנ\מאמ"ט, מפסק פחת, שקעי חיבור 2.2
 כלולים במחיר הארון.  –פלטות התקנה \מתאמי

 ס"מ. 30מ"מ, עומק  1000מ"מ, רוחב  1000גודל הארון משוער: גובה  2.3

טמפר שיחובר למערכת איסוף  –הארון יהיה עם דלת חזית ננעלת ויכלול מפסק הגנה  2.4
 ההתראות.

 

 קופסאות מעבר )אופציה(      3      1.11.1

 בלבד. התקנה ע"ג הקיר, תוצרת "תפוז" או שווה ערך.להתקנה חיצונית  .4

, מוליכי כבלים 230vacשרות, חיבור להזנת מתח \מאמ"ט, מפסק פחת, שקעי חיבור 2.5
 כלולים במחיר הארון.  –פלטות התקנה \מתאמי

 ס"מ. 20ס"מ, עומק  40ס"מ, רוחב  40גודל משוער: גובה  2.6

 ת איסוף ההתראות.טמפר שיחובר למערכ –דלת חזית ננעלת ומפסק הגנה  2.7
 

 שונות 91.3

 כללי .1

קבלן הביטחון יתבקש לבצע שימוש בתשתיות )צנרת ומובילים( שהוכנו ע" קבלן החשמל  1.1
 ולהשחיל כבילה חדשה ולבצע את הנדרש, כמפורט במסמך זה.

במידת הצורך, קבלן מערכות הביטחון ישלים בעצמו מקטעי תשתית, במידה ומשהו  1.2
 את העבודה.לא מתאים, על מנת לא לעצור \חסר

 הקבלן יידרש להתקין ולספק כבילה חדשה עבור כל מערכות הביטחון. 1.3

הכבילה למערכות הביטחון תונח בנפרד מתשתיות המחשוב והטלפוניה האחודה כפי  1.4
שהוסבר ונכתב בפרקים הקודמים של המסמך ובהתאם להנחיות שיקבל הקבלן ממנהל 

 או גורמי הפרויקט האחרים. \הפרויקט ו

קבלן לספק אביזר קצה, לרבות חיבור, בדיקה ושילוט שקעי התקשורת, באחריות ה 1.5
 שילוטם ובדיקתם.

 .RJ-45עבור נקודות מצלמה ,תוכנן על ידי קבלן הביטחון שקע תקשורת אחד  1.6
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 מיקומי הציוד .2

 הציודים של מערכות הביטחון יותקנו במיקומים הרשומים מטה. 2.1

 חדר תקשורת במרתף. 1מסד  –שרתי מערכת ההקלטה  2.1.1

לפי כמות   Bו  A ארון ביטחון בחדרי תקשורת קומתי באגף  –ממתגי מצלמות  2.1.2
 .30%המצלמות בתוספת 

 דלפק המאבטח בכניסה. –מחשב קליינט בקרת כניסה  2.1.3

לפי כמות   Bו Aארון ביטחון בחדרי תקשורת קומתי באגף  –בקרי דלתות  2.1.4
 הדלתות המבוקרות.

 ף.ארון תקשורת חדר תקשורת במרת –בקרים ראשיים  2.1.5

 בתוך ארונית סגורה עם טמפר בחדר תקשורת במרתף. –רכזת פריצה  2.1.6

לפי כמות האביזרים בתוך   Bו   Aארון ביטחון קומתי באגף  –כרטיסי הרחבה  2.1.7
 ארונית סגורה עם טמפר.

 

 קבלת מערכות והפעלה  91.4

 הנחיות תפעול: .1

 הקבלן יספק הוראות תפעול עבור כל המערכות ומערכות המשנה שסופקו. ההוראות 1.1
 יכללו:

 תיאור המערכת ועקרון פעולתה. 1.1.1

 הוראות הפעלה ותחזוקה ברמת משתמש, וברמת מנהל. 1.1.2

 ספר מערכת מפורט לכל אחד ממרכיבי המערכות. 1.1.3

 צילום התמונה הנראית מכל מצלמה. 1.1.4

עותקים מודפסים ועותק דיגיטלי על גבי דיסק און קי הכוללים: תכניות  3הקבלן יספק  1.2
ביזרים לרבות תשתית וכבילה, מיקום האביזרים, המפרטות את כל המכלולים והא

 ריכוזי התקשורת וכל יתר הציוד הקשור למערכות הנדונות.

 בחלוקה לרמות ושכבות.  DWGו  PDFהתכניות יסופקו בפורמט 1.3

 הטמעה והדרכה .2

 יום לפחות לפני מסירת המערכת למזמין.  30הקבלן מחויב להדרכה,  2.1

תך מנהל מערכת ומפעילים של המזמין, כדי ההדרכה תהיה עיונית ומעשית מסודרת בח 2.2
 להכשירם לביצוע פעילויות תפעול ותחזוקה של המערכת.

הקבלן יבצע את כל פעילות העזר הדרושה לצורך העברת ההדרכה, כולל הכנת ספרות  2.3
 הדרכה שתאושר ע"י המתכנן או המזמין.

 בדיקות סופיות טרום מסירה .3

. תיערך לפי רשימת  קבועים ועל סמך נתוני בדיקת ביצועים -בדיקת מערכות ואביזרים  3.1
 התכנון המופיעים במסמך זה ובנספחיו. 

 את מפרטי בדיקת ההשלמה יש להכין כבר בשלב התכנון המוקדם.  3.2

 יום. 30תהליך הרצה ובדיקת מערכות לפרק זמן של  3.3



 
 

 ביטחון - 60מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 
 605 

אישור תקינות ואישור הפעלה מבצעי יינתן על ידי יועץ הביטחון ונציג המזמין בלבד,  3.4
 חר תקופת ההרצה ותיקון ליקויים אם נתגלו.לא

 

 אחראיות ושרות 91.5

 כללי .1

 שנה מתום תקופת מסירת המערכת וקבלתה הסופית. –תקופת האחריות בפרק זה  1.1

 במהלך תקופה זאת הקבלן יהיה אחראי לדברים הבאים: 1.2

תיקן הקבלן ו/או החליף במסגרת התחייבויותיו חלק לקוי או פגום יחול  מנין  1.2.1
ת על החלק המוחלף או המותקן עד לתום שנתיים ממועד התיקון תקופת האחריו
 או ההחלפה.

בתקופת האחריות מתחייב הקבלן לבצע במערכת את כל השינויים הנדרשים  1.2.2
במידה ויתברר כי פעולת המערכת או הציוד לקויים עקב השפעת המכשירים 

 ותת המערכות השונות שנכללו במערכת.

ה פירושו: איתור התקלה, קבלת אישור תיקון ו/או החלפה לצורך סעיף ז 1.2.3
המפקח לשינוי בציוד/מערכת, הובלה, התקנה, חיבור, החלפת רכיבים, שינוי 
טכני, כיוון בדיקה, וכל פעולה אחרת שיעודה להביא את המערכת לפעולה תקינה 

 ולהעמידה בביצועים הנדרשים בהתאם למפרט הטכני.

בביצוע התיקון ו/או ההחלפה  הקבלן יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות 1.2.4
 במתכונת שהובהרה לעיל.

הקבלן ימסור ויתקין גרסאות תוכנה חדשות אשר יוצאו במשך תקופת האחריות  1.2.5
 לצורך הפעלת המערכת או שיפורה ללא תמורה נוספת במסגרת חוזה האחזקה.

שנים מתום  7הקבלן מתחייב לבצע שירותי אחזקה וטיפול מונע למשך לפחות  1.2.6
ריות.  התחייבות זו של הקבלן הנה אופציונאלית מבחינת המזמין תקופת האח

והיא תכנס לתוקף אם יודיע המזמין על כך בסמוך לתום תקופת האחריות. 
המחיר לשרות אחזקה זה ישוכלל בנפרד ממחירי כתב הכמויות לעניין בחירת 

 הזוכה. 

 :שירותי האחזקה בתקופת האחריות ובתקופת השרות יהיו במתכונת הבאה 1.3

 דיווח על תקלה באתר. 1.3.1

עם גילוי תקלה באתר תועבר הודעה טלפונית למשרדי הקבלן. לאחר שעות  1.3.2
 .SMS, או הודעת emailהעבודה תועבר ההודעה לתורן באמצעות הודעת 

 ההודעה תירשם ביומן התקלות באתר על ידי נציג המזמין. 1.3.3

 הודעה תירשם במחשב הקבלן למעקב אחר תיקון התקלה. 1.3.4

 אתר, בהתאם ללוז הנדרש בחוזה האחזקה.הגעת טכנאי ל 1.3.5

בגמר ביצוע התיקון ידווח על ידי הטכנאי לנציג המזמין במקום ולמשרדי הקבלן.  1.3.6
 במשרדי הקבלן יעודכן מחשב האחזקה על גמר ביצוע התיקון.

הטכנאי לא יעזוב את האתר בטרם הסביר לנציג המזמין במקום את מהות  1.3.7
 קון ביומן התקלות.התקלה ויסייע לו לרשום את פרטי התי

הקבלן ישלח למזמין דו"ח חודשי מרוכז על ביצוע קריאות שירות מהאתר. הדו"ח יכלול  1.4
פירוט כדלקמן: תאריך, שעת קבלת ההודעה על תקלה, שעת הגעה לתיקון באתר, שעת 

 סיום התיקון, פירוט התקלה ואופן התיקון.



 
 

 ביטחון - 60מבנה משרדים רש"ת / פרק 
 
 606 

 

 אחזקה מונעת  .2

 שנה.הקבלן יבצע אחזקה מונעת באתר פעמיים ב 2.1

אחזקה מונעת זו תתבצע אחת לחצי שנה. מרווח הזמן בין ביצוע אחזקה מונעת אחת  2.2
 7 –חודשים ולא יותר מ  4 –חודשים הווה אומר לא פחות מ  7 – 4לשנייה באתר  תהיה 

 חודשים בין ביצוע אחזקה מונעת אחת לשנייה.

 10ונעת לפחות הקבלן יודיע לנציג המזמין באתר או למפקח מטעמו על ביצוע אחזקה מ 2.3
 ימים לפני הביצוע.

טכנאי הקבלן אשר יבצע את הטיפול המונע ירשום את פרוט הטיפול ביומן האתר. דו"ח  2.4
על ביצוע הטיפול המונע ישלח בדואר לנציג המזמין באתר. הדו"ח יכלול את פירוט 

 הפעולות שבוצעו.

2.5  SLA - שלאחר תקופת  לוחות זמנים לתיקון תקלות בתקופת האחריות ובתקופת השרות
 האחריות הנם כדלהלן:

מתן שירותי האחזקה והתיקונים לתקלה המשביתה אבזר קצה  -תקלה רגילה  2.5.1
שעות מרגע  24בודד כמו: מצלמה, גלאי נפח, שלוחת אינטרקום תתבצע תוך 

 קריאת השרות.

מתן שירותי האחזקה והתיקונים לתקלה המשביתה מערכת  -תקלה חמורה  2.5.2
יטאלית, בקר מערכת גילוי פריצה, רכזת אינטרקום, כמו: מערכת הקלטה דיג

 שעות מרגע קריאת השרות. 12תתבצע תוך 

מתן שירותי האחזקה והתיקונים לתקלה המשביתה  -תקלה חמורה מאד  2.5.3
מערכת קריטית כמו: תוכנת שליטה ובקרה מרכזית, נפילת מערכות בחדר 

 שעות מרגע קריאת השרות. 6מערכות תתבצע תוך 

 התחזוקה בתקופת הבדקרמת שירותי  .3

שירותי התחזוקה בתקופת הבדק יבטיחו תפקוד מלא של המערכת, במתכוונת זהה  3.1
למתכונת של "מסירת המערכת" למזמין, לכל האמור במפרטי ונספחי התחזוקה לרבות 

 הוראות התחזוקה, וכן לכל האמור לגבי נהלי עבודה בחצרות המזמין. 

ה מחמירה יותר מנספח זה לעניין רמת ככל שבהסכם התחזוקה חלה במפורש הורא 3.2
שירותי התחזוקה, או ככל שבהסכם התחזוקה קיימת הוראה הרלבנטית לאחזקה 
בתקופת הבדק, אשר איננה נזכרת בנספח זה, הקבלן מאשר כי ינהג לפיה וזאת ללא 

 תוספת תשלום.

 רמת שרות התחזוקה בתקופת השרות בתשלום .4

את תקופת האחריות והשרות למערכות למשך המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך  4.1
 חודשים, לאחר תום תקופת האחריות המקורית. 12תקופת זמן נוספת של 

במקרה זה הקבלן יספק שרותי תחזוקה למערכות, במתכונת זהה למתכונת המוזכרת  4.2
 בסעיף לעיל, לרבות תחזוקה מונעת וזמני הגעה וטיפול בתקלות.
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 אטימת מעברים נגד אש ועשן - 70פרק 
 
 

 כללי 70.01
 

 עבודות כלולות בפרק זה: א. 
 

איטום למניעת התפשטות אש בחדירות ומעברים )בתקרות וקירות( באזורים מוגני  .1  
 אש.

 
 תקנים זרים נוספים: ב. 
קנים זרים", יש להחיל את ת –של המפרט הכללי, "רשימה ב'  05בפרק  05002בנוסף לסעיף   

 רשימת התקנים הר"מ:
  1. ASTM E814 - Methods for Fire Tests of Through-Penetration Fire Stops. 
  2. ASTM E136 - Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace 

at 750C. 
 UL/BSפרטים המאושרים ע"י  .3  

 
כפוף לאישור   BSבפרטים שווי ערך המאושרים על ידי תקנים בריטיים  ניתן להשתמש ג. 

 יועץ הבטיחות.
 
 
 

 מערכת עצירת אש ובטיחות אש 70.02
 

 תכולת העבודה א. 
 

פתחים בקירות, רצפות וגגות המוגדרים מוגנים אש, הן פתחים ריקים והן כאלה  .1  

ת, צנרות ופריטים דומים הכוללים חדירות של כבלים, מובילים, מגשי כבלים, תעלו

 נוספים החודרים.

 חללים בין רצפות המוגדרות מוגנות אש וקירות מסך חיצוניים. .2  

 פתחים במפלס של כל קומה בפירים המוגדרים כמוגנים אש או חדרי מדרגות. .3  

 רווחים בין חלקם העליון של קירות המוגדרים כמוגנים אש וקונסטרוקצית הגג. .4  

ת דרך מחסומי עשן ושטחים במחלקות סגורות בקונסטרוקציה הכוללים הן חדירו .5  

 פתחים ריקים והן פתחים הכוללים פריטים חודרים.
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 תיאור המערכת ב. 

 
כללי: הקבלן יספק מערכות עצירת אש בעובי, רוחב וצפיפות מספיקים על מנת  .1  

קיר, התקרה או לספק שיעור עמידות באש השווה לפחות לקונסטרוקצית הרצפה, ה
המחיצה המותקנים. החומר לעצירת אש יהיה חומר איטום, מרק, על בסיס צמנט 
או חומרים אחרים בלתי דליקים ואשר נבדקו בהצלחה והוערכו לביצוע עמידות 

מ"מ מים( בהתקנה  0.25)בלחץ מינימלי חיובי של  ASTM E814/UL 1479באש לפי 
, אינם פולטים חומר רעיל או אדים במכלולי בנייה הדומים לדרישות הפרויקט

 דליקים ואשר לא יידרש עבורם פינוי פסולת מסוכנת של מיכלים ואריזות ריקות.
 

: הקבלן יספק מערכות עוצרי אש Fמערכות עוצרי אש בחדירה בדירוג  א(   
, אולם לא פחות ASTM E814-, בהתאם לFבחדירה מצוינים בדירוג 

 באש של הקונסטרוקציה המוחדרת. משווה או עולה על דירוג עמידות
 

: הקבלן יספק מערכות עוצרי אש Tמערכות עוצרי אש בחדירה בדירוג  ב(   
, ASTM E814-בהתאם ל F, בנוסף לדירוג Tבחדירה מצוינים בדירוג 

במקומות המצוינים ובמקומות בהם המערכות מגינים פריטים חודרים 
מאוכלסים. מכלולים החשופים למגע עם חומרים סמוכים בשטחי רצפה 

 נדרשים במקומות בהם התנאים הבאים קיימים: Tבדירוג 
במקומות שבהם מערכות עוצרי אש מגינים על חדירות הממוקמים  (1    

 מאחורי חללי קירות
במקומות שבהם מערכות עוצרי אש מגינים על חדירות הממוקמים  (2    

 מאחורי סגירות פיר עמידות בפני אש.
ת שבהם מערכות עוצרי אש מגינים על חדירות הממוקמים במקומו (3    

בקונסטרוקציות הכוללות דלתות הנדרשות לדירוג עליית 
 טמפרטורה.

במקומות שבהם מערכות עוצרי אש מגינים על פריטים חודרים  (4    
 100ס"מ או חתך כולל של  10הגדולים מצינורות בקוטר נומינלי 

 סמ"ר.
 

ם שלה תיבדק על ידי הקבלן עם היצרן הנבחר לפני כל מערכת עם המרכיבי .2  
 ההתקנה.

 
הקבלן יספק חומר איטום אשר ימלא את כל החללים הטבעתיים למנוע מעבר  .3  

להבה, עשן וגזים רעילים דרך הפתחים בקונסטרוקציה בדירוג הגנה בפני אש שבה 
ש יהיו הוא מותקן. כאשר החומרים החודרים נתונים לתזוזה, מערכות עוצרי הא

מבוססים על חומר איטום עוצר אש אלסטומרי כך שתזוזה של החדירות לא 
 תשפיעה על ההדבקה או על שלמות מערכת עוצרת אש.

 
מערכת עוצרי אש יתוכננו על ידי היצרן ויותקנו על ידי הקבלן כך שניתן יהיה להסיר  .4  

ישמרו על או להתקין פריטים חודרים לאחר התקנת מערכות עוצרי אש ועדיין 
 עמידות באש הנדרשת מהמערכת.

 
תאימות חומרים: הקבלן יספק חומרים תואמים לכל החומרים בשימוש במערכת  .5  

לרבות חומרים בשימוש או באזורים בהם יש חדירות וחומרי בנין או סמוך 
 למערכת. מערכות עוצרות אש לא נועדו לשאת עומסים ניידים או תנועה.

 
יבים לכל מערכת עוצרת אש הדרושה להתקנת חומרי מילוי. יש הקבלן יספק מרכ .6  

להשתמש רק במרכיבים המפורטים על ידי יצרן חומרים עוצרי אש ואשר יאושרו על 
ידי המתכנן ורשויות מוסמכות אחרות עבור המערכות המיועדות לדירוג עמידות 

 באש. אביזרים כוללים אולם אינם מוגבלים לפריטים הבאים:
 רי תמיכה/סוכרים/מעצבים בצורה תמידית.חומ א(   
 חומרי עיצוב זמניים. ב(   
 שכבות יסוד לתשתיות. ג(   
 צווארונים. ד(   
 שרוולי פלדה. ה(   
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עבור מערכת עצירת אש חשופה, תנועה, לחות ונזק פיזי חשופים הקבלן יספק  .7  
 מוצרים שאינם מתפוררים כאשר הם חשופים לתנאים האלה.

עבור חדירות צנרת לאינסטלציה וצנרת רטובה של מערכת ספרינקלרים  א(   
 הקבלן יספק מערכות עוצרות אש עמידות בפני לחות בחדירות.

ס"מ ברוחב  10-עבור חדירות ברצפה עם חללים טבעתיים גדולים מ ב(   
וחשופים להעמסה אפשרית או תנועה, הקבלן יספק מערכות עוצרי אש 

סי הרצפה הנוגעים בדבר או על ידי התקנת לוחות המסוגלים לשאת את עומ
 רצפה או באמצעים אחרים.

עבור חדירות של צנרת מבודדת יש לספק מערכות עוצרות אש חודרות אשר  ג(   
 אינן דורשות הסרת הבידוד.

 
 הגשות ג. 

 
נתוני היצרן: הקבלן יגיש את מפרטי היצרן והוראות התקנה עבור כל חומר דרוש.  .1  

ף את אישורי היצרן ודוחות מעבדה לבדיקות כפי שדרוש בכתב הכמויות. כל יש לצר
הפרטים שיותקנו בפרויקט על ידי החברה המוסמכת לאיטומי אש )להלן: החברה( 

 . UL CLASSIFIEDיהיו פרטים 
כל העובדים של החברה המוסמכת יעברו הכשרה בהתאם להוראות יצרן חומרי    

ומרים ובטכנולוגיות הקשורות בביצוע העבודה ורכיבי האיטום על השימוש בח
        ותסופק תעודת הסמכה שמית זו למזמין וליועץ הבטיחות לפני תחילת העבודה.

 
תכניות עבודה: הקבלן יגיש תכניות עבודה המראות פרטי התקנה אופייניים לרבות  .2  

ר אש. יש חיזוקים, עיגונים, חיבורים ושיטות התקנה עבור כל מצב של חומר עוצ
לספק רשימה בתכניות העבודה המזהים כל סוג חומר עוצר אש והעובי הנבחר עבור 

 .ULחומר עוצר אש לרבות מספרי מערכת 
 

הקבלן יספק תיעוד, לרבות איורים, מסוכנות בדיקה ובחינה מוסמכת,  א(   
 התואמים כל תצורת חומר עוצר אש בחדירה עבור פריטי קונסטרוקציה.

ת בהם נדרשים שיפורים של מצבי העבודה של בדיקות מוסמכות במקומו ב(   
ואיורים של מסוכנות הבדיקה על מנת להתאים למצב מסוים של חומר 
עוצר אש בחדירה, הקבלן יספק איור עם סימון השיפורים מאושר על ידי 

 מהנדס הגנה בפני אש של יצרן החומר עוצר אש.
 FIRESTOP SUBMITTALן חוברת לפני תחילת העבודה הקבלן יכי ג(        

PACKAGE  אשר תכלול את כל הפרטים שבכוונתה ליישם בפרויקט ואשר
 עונים על מפרט זה, החוברת תועבר לאישור המפקח לפני תחילת העבודה. 

. על הקבלן  ULמובהר בזאת שלא יאושרו פרטים שלא עומדים בתקני     
בדיקה תואמת לסוג  להציג פרט מתאים לכל סוג של חדירה כולל תעודת

 .ULהחדירה בהתאמה לתקני 
 

דוחות הבדיקות: הקבלן יגיש עותקים מוסמכים של דוחות בדיקות )מסקנות  .3  
וסיכומים בלבד( ממעבדות בדיקה עצמאיות העונים לדרישות מסמכי החוזה לפי 

 עבור כל סוג של עוצר אש וחדירה המיועדים לשימוש בפרויקט.  ULרישום 
 

יכין תיעוד מצולם )אשר יכלול מקל קנה מידה(+ לפני האיטום ואחרי כל הקבלן  .4
 איטום חדירה עם מדבקת מספור רץ.

 
הקבלן יכין תיק מסירה לצורך אישור אכלוס הכולל: תמונות של כל אטימה  .5

כמפורט מעלה, טבלת המרה אשר כוללת את המספור הרץ של כל אטימה בפרויקט, 
, סוג החדירה, מספר תעודת בדיקת החומר פרט האטימה, תאריך האטימה

במעבדה, מספר תעודת בדיקת החומר בשטח )באם יש תקן ישראלי לכך(, מספר 
תמונה של החדירה לפני האיטום, מספר תמונה של החדירה לאחר האיטום, קובץ 
תוכניות בטיחות עם סימון האיטומים כמספרים רצים תואמים למספרים בשטח 

 ולטבלה.
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 ות לחומרים עוצרי אש ובטיחות אשדוגמא ד. 

 
כללי: יש לספק מערכת של עצירת אש כללית ועצירת אש דרך חדירות אשר נבדקה  .1  

 ונרשמה ASTM E814בתקן 
, בנוסף, יש לספק מערכות .Underwriters Laboratories, Inc -ב Classified -כ   

כמפורט בכתב אשר תואמות אחת את השנייה ועם התשתיות וחומרים סמוכים ו
 הכמויות.

 
שכבות יסוד: יש להיענות להמלצות והוראות היצרן עבור שכבות יסוד  א(   

 הנדרשים עבור תשתיות ומצבים שונים.
חומרי תמיכה: חומרי תמיכה והתקני עיגון יסופקו כנדרש על ידי בדיקות  ב(   

UL  
 

מ' או פחות.  0.3חומר איטום ומרק נגד אש: לשימוש בפתחים קטנים בקוטר  .2  
החדירות ניתנות לתזוזה, בצינורות בלתי דליקים, מובילים בלתי דליקים ותעלות 
בלתי דליקות, במישקי הבקרה, שפת הטבלה וחללים של קיר המסך, כאטם 
לקונסטרוקצית מחסום עשן, מעצורי אש ועשן, פרטי חלק עליון של קירות ודלתות 

לספק את אחד מהחומרים הבאים או  מוגנות אש במחיצות עץ או גבס. על הקבלן
יועץ הבטיחות  –חומר אחר המאופיין בכתב הכמויות או שאושר ע"י המתכנן 

 והמפקח בכתב. 
 

אטמי סיליקון: חלק אחד, סיליקון מופעל על ידי לחות ומסוגל לעמוד  א(   
 בתנועה גדולה בדחיסה והתפשטות.

    1) 3Mfire Barrier 2000 or 2003 3י מיוצר על ידM Fire Protection 
Products 

    2) FS 601 Elastomeric Firestop Sealant  מיוצר על ידיHilti 
Corporation 

    3) Nelson CLK Adhesive Firestop Sealant  מיוצר על ידיHevi-
Duty/Nelson 

    4) Fyre-Sil  מיוצר על ידיTremco 
    5) "Biotherm 100/200 or Metacaulk 835+ תוצרת "The 

RectorSeal Corp. 
 

מרק מתנפח: חלק אחד מים על בסיס מרק מתנפח אש לא מושפע ממים או  ב(   
 לחות באשפרה.

    1) Fire Barrier Moldable Putty  3מיוצר על ידיM Fire Protection 
Products 

    2) Flame-Safe FSP1000 Putty  מיוצר על ידיInternational 
Protective Coating Corp. 

    3) Nelson FSP Firestop Putty  מיוצר על ידיHevi-Duty/Nelson 
    4) "Biostop or Metacaulk Fire Rated Putty and Putty Pads "

 .The RectorSeal Corpתוצרת 
 

טיט/תרכובות עוצרי אש: הידראולי, חסין אש ופגיעה, מלט צמנטי לשימוש בפתחים  .3  
רות סטטיות, כגון מגשי כבלים, חבילות חשמל ותקשורת, מובילים גדולים, בחדי

 ושרוולים בלתי דליקים וצינורות. הקבלן יספק את אחד מהר"מ:
 Hilti Corporationמיוצר על ידי  FS 635 Trowelable Firestop Compound א(   
 Tremcoמיוצר על ידי  TREMstop M ב(   
 International Protective Coatingוצר על ידי מי FlameSafe Mortar FSM22B ג(   

Corp. 
 Hevi-Duty/Nelsonמיוצר על ידי  Nelson CMP Firestop Compound ד(   
 3M Fire Protection Productsמיוצר על ידי  3M Fire Barrier Mortar ה(   
 The" תוצרת Bio K-10 & K-2 or Metacaulk Fire Rated Mortars" ו(   

RectorSeal Corp. 
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עצירת אש עבור פריטים דליקים חודרים )צנרת פלסטיק לדוגמא(: הידראולי, חסין  .4  

אש ופגיעה, מלט צמנטי לשימוש בפתחים שבהם מותקנים צינורות פלסטיק או 
 כבלים מבודדים. הקבלן יספק את אחד מהר"מ:

 
ושפע אטמים מתנפחים: חלק אחד, אטם מתנפח על בסיס מים שאינו מ א(   

 ממים או מלחות באשפרה.
    1) "Biostop 500+ or Metacaulk 950 תוצרת "The RectorSeal Corp. 
    2) CP-25WB  3מיוצר על ידיM Fire Protection Products 
    3) TREMstop WBM  מיוצר על ידיTremco 

 
מתקני עצירת אש: מתקנים טרומיים שאינם מושפעים מלחות, רטיבות  ב(   

 כפור.ו
    1) TREMstop/D/MCR  מיוצר על ידיTremco 
    2) Fire barrier RC-1 Restricting Collar  3מיוצר על ידיM Fire 

Protection Products 
    3) Nelson PCS Pipe Choke Device  מיוצר על ידיHevi-Duty/Nelson 
    4) FlameSafe Collar Device  מיוצר על ידיInternational Protective 

Coating Corp. 
    5) "Biostop or Metacaulk Fire Rated Pipe Collars תוצרת "The 

RectorSeal Corp. 
 

 .לא מאושרות –כריות/שקיות: כריות/שקיות מתנפחות ומתפשטות בחום  .5  
 

חומרי חסימה ומלוי לחללים: בידוד בלתי דליק לשימוש כחומר "מסכר" ו/או חומר  .6  
 ULי לחללים למערכות עוצרי אש בדוקות על פי המלצת היצרן כנדרש במערכת מילו

 
סיבים מינרלים: סיבים מינרלים משולבים עם שרפים תרמיים; עונה  א(   

ק"ג/מ"ק, מדורג  6; צפיפות מינימלית ASTM 612, Class 1 & 2לדרישות 
; עובי וצפיפות נוספים ASTM E136-בלתי דליק כאשר נבדק בהתאם ל

כנדרש להתאים לתנאים והיענות למערכות עוצרות אש שנבדקו ודורגו. 
 .פני אש. הקבלן יספק את אחד מהר"מבדרגת הגנה ב

 
( בידוד עוצר אש/בידוד לבטיחות אש: מיוצר במיוחד לבלימת אש בין I-9)סוג  .7  

חלקי לשימוש כעוצר אש בפתחים בין קצה -הקומות על ידי שימוש בלוחות רשת
וחות הקיר החיצוני, מיוצר על ידי צירוף סיבי צמר עם מחברים משרפים הרצפה ול

; צפיפות נומינלית של IB-ו IA, סוג ASTM C612תרמיים על מנת לעמוד בדרישות 
 K x 0.27לתכונות בעירה; התנגדות תרמית של  ASTM E136ק"ג/מ"ק; עבור  64

m/W 24-בC:הקבלן יספק את אחד מהר"מ . 
   1) Thermafiber Safing  מיוצר על ידיUnited States Gypsum 
   2) FBX Safing  מיוצר על ידיFibrex, Inc. 
   3) Paroc Safing Insulation  מיוצר על ידיPartek North America, Inc. 

 

תרכובת לסתימה: חומר מאושר על ידי יצרן לבידוד בטיחות אש לאיטום מישקים  .8  
 ת רצפת הבטון נגד חדירת עשן.בין ציפוי חומר הבידוד ושפ

 

מחברים לבטיחות אש: מחברי פלדה מגולוונת מאושרים על ידי יצרן לבידוד  .9  
 בטיחות אש להחזיק את חומר הבידוד במקום.

 

שכבת יסוד, חומר ניקוי, סרט הדבקה וחומר איטום, כפי שנדרש על ידי יצרן עוצרי  .10  
 ם סמוכים.האש ותואם את המערכת אשר נקבעה וחומרי

 

דבק לבידוד: מוצר עם יכולת מוכחת להדביק בידוד או עוגנים מכניים לתשתיות  .11  
 המצוינות בלי לגרום לנזק או לבליה בבידוד, עוגנים או תשתיות.

 

נייר דבק: הקבלן ישתמש בנייר דבק במקומות בהם יידרש למנוע מגע של חומרים  .12  
יבות אחרות היו מוכתמים או ניזוקים על עוצרי אש עם משטחים סמוכים אשר בנס

ידי מגע כזה או על ידי שיטות ניקוי הנדרשות להסרת כתמים של חומרים עוצרי אש. 
 יש להסיר את נייר הדבק מיד בלי לפגוע בחומרים עוצרי אש או חומרים סמוכים.
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 התקנת מערכות עצירת אש/בטיחות אש ה. 
 

וצר האש יהיה ללא לכלוך, אבק, שמן סיכה, הכנות המשטחים: המשטח לקליטת ע .1  
שמן, חלודה, חומרים שונים, מחברי תבניות, כפור, או כל חומר אחר שעלול לפגוע 
בקשר בחומר עוצר אש לתשתיות בחדירה. הקבלן יניח שכבת יסוד על התשתיות 
בהתאם להוראות הכתובות או המלצות של היצרן. יש לתחום את שכבות היסוד 

 עדו לקשר; יש למנוע שפיכה וגלישה לאזורים חשופים.לאזורים שנו
 

אין ליישם עוצרי אש למשטחים שנצבעו קודם לכן או טופלו על ידי חומרי איטום,  .2  
חומרי אשפרה, חומרים דוחים מים או ציפויים אחרים עד אשר יבוצעו בדיקות 
ות להבטחת תאימות החומרים. יש למלא חללים וסדקים בתשתית ולהסיר בליט

 מיותרות לפני התקנת העוצר אשר.
 

כל הפריטים החודרים יותקנו בצורה קבועה לפני התקנת העוצר אש. הקבלן יבטיח  .3  
שמתקני העיגון, חומרי גיבוי, מהדקים, שרוולים וחומרי קשורים אחרים בשימוש 

 בבדיקות האש הממשיות יסופקו.
 

ים עוצרי אש למשטחים הקבלן ישתמש בסרט הדבקה למניעת מגע של חומר .4  
סמוכים אשר יישארו חשופים בסיום העבודה שעלולים להיות מוכתמים לצמיתות 
או להינזק על ידי מגע כזה או על ידי שיטות ניקוי המיועדים להסרת כתמים 
מחומרים עוצרי אש. הקבלן יסיר את סרט ההדבקה במועד המוקדם ביותר בלי 

 לפגוע באיטום של עוצר האש לתשתיות.
 

והוראות המפקח עבור סוג החומר ומצב  ULהקבלן ימלא אחר דרישות רשימות  .5  
הפתח בכל מקרה. יש להתייעץ עם הנציג הטכני של היצרן על מנת לקבוע תהליך 
מתאים עבור מצבים שלא כוסו בהוראות הכתובות. הקבלן ירשום בכתב הוראות 

 שניתנו בע"פ, עם העתק למפקח וליצרן.
 

תקין עוצרי אש בלחץ מספיק למלא כיאות ולאטום את הפתחים להבטחת הקבלן י .6  
איטום יעיל נגד עשן. יש לעבד במרית משטחים חשופים. יש להסיר חומרים עוצרי 

 אש עודפים מיד תוך כדי התקדמות העבודה ובסיומה.
 

 חסימה: .7  
 

הקבלן יספק חומרי חסימה עמידים בפני נזילה כנדרש לאטום פתחים  א(   
ולעצור את חומר האיטום הנוזלי, מרק או טיט עד לאשפרתם. יש לחסום 

 על פי המלצות היצרן.
 

לוחות חסימה: הקבלן יתקין חומרים לתבניות/חסימה ואביזרים נוספים  ב(   
מסוגים הדרושים לתמוך בחומרי מילוי במהלך היישום שלהם ובמצב 

להשיג את דירוגי הדרוש ליצירת צורות ועומקים בחתכים לרוחב על מנת 
 האש של מערכות מסוימות לעצירת אש בחדירה.

 
מסוג דליק: לחסימות זמניות בלבד. יש להסיר לאחר אשפרת  (1    

 החומר עוצר אש.
מסוג בלתי דליק: עבור חסימות זמניות או קבועות. יש לספק מסוג  (2    

בלתי דליק במקומות שבהם חומר החסימה לא ניתן להסרה לאחר 
 חומרים עוצרי אש. יישום

 
חומר מילוי לחללים: הקבלן ישתמש בחומרים מומלצים על ידי יצרן העוצר אש  .8  

לאטום רווחים שנוצרו על ידי לוחות חסימה מסוג בלתי דליק ולאטום סביב כבלים, 
מובילים, צינורות ופתחים קטנים ובמקומות שבהם חומר המילוי לחללים נהפך 

 לחלק ממכלול עמידות באש.
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 איטום: .9  

 
כללי: הקבלן יאטום את החדירות בהתאם להמלצות היצרן על ידי שימוש  א(   

בחומרים ו/או מערכות המתאימים לתנאי הפרויקט ועל ידי היענות 
 . ULלמערכת המתאימה שנבדקה ברשימת 

 
חומר איטום מוצק: הקבלן יתקין חומר חסימה כנדרש. יש ליישם את  ב(   

שלא יהיו נוכחים חללי אויר וחומר האיטום יהיה במגע  חומר האיטום כך
מלא עם חומרים חודרים. יש לעבד את חומר האיטום להבטחת מגע טוב 
לתשתית ולהשאיר חזות נקייה. יש להסיר חומר איטום עודף בהתאם 
להמלצות היצרן. הקבלן יתקין בהתאם להוראות הכתובות של היצרן ועל 

 . ULפי פרטי רשימת 
 

מרק: הקבלן יתקין חומר חסימה דחוס בצפיפות בפתח סביב החדירה. יש  ג(   
להתקין את המרק בשני צידי חומר החסימה מותנה בגישה להתקנה ופרטי 

. יש לדחוס את המרק מתחתית הפתח החל מהחלק האחורי  ULרשימת 
והתקדמות כלפי החלק הקדמי. יש לדחוף את המרק לתוך החללים. בפתחי 

ס"מ. יש לנהוג  38-חלל של מרק בלתי נתמך הגדול מ קירות לא יהיה
בהתאם להמלצות היצרן כאשר המרחקים גדלים. הקבלן יתקין בהתאם 

 . ULלהוראות הכתובות של היצרן ופרטי רשימת 
 

טיט: הקבלן ישאב, יעבד במרית או ידחוס ביד את הטיט דרך פתחים לעובי  ד(   
שיג את הדירוג הנדרש. יש המינימלי בהתאם להמלצת היצרן על מנת לה

לדחוס בחוזקה על מנת למנוע כיסי אויר. הקבלן יתקין בהתאם להוראות 
 . ULהכתובות של היצרן ופרטי רשימת 

 
 עוצרי אש/בטיחות: .10  

 
הקבלן ידחוס בחוזקה עוצרי אש/בטיחות לתוך כל החללים בחדירות  א(   

רים. יש ליישם את לרצפה, חדירות במחיצות חסינות אש ובמקומות המתוא
עוצרי האש בעובי מספיק על מנת להשיג דירוג עמידות באש המתואר בכל 
פתחי הרצפה ושפות הרצפה. הקבלן יספק מחברים מכניים ודבקים אשר 
ידרשו לשמור על עוצרי האש/בטיחות במקומם. בחללים וחדירות מעל, 

דירוג מלמטה ודרך המחיצות יש ליישם מספיק עוצרי אש על מנת להשיג 
עמידות באש השווה לזה של המחיצות. יש להיענות להוראות הכתובות של 

 . ULהיצרן ורשימות 
 

הקבלן יתקין בידוד בטיחות למילוי המרווח בין שפת רצפת הבטון והחלק  ב(   
האחורי של לוחות קיר המסך החיצוני על מהדקי בטיחות הנמצאים 

 600-רווחים גדולים מבמרווחים הדרושים לתמוך בבידוד אולם לא במ
מ"מ. יש לחתוך את בידוד הבטיחות ברוחב גדול יותר מאשר המרווח אשר 
יש למלא להבטחת התאמת הדחיסה ואיטום המישק בין הבידוד ושפת 
טבלת הבטון עם חומר סתימה מאושר על ידי יצרן בידוד הבטיחות למטרה 

חות עד אשר זו. אין להשאיר חללים במתקן הגמור. אין לכסות בידוד בטי
 ייבדק על ידי המפקח.

 
עוצר אש מעל המחיצה: במקומות שבהם מותקנות מחיצות חסיני אש בחלק  .11  

התחתון של גג מתכת מחורץ, יש לספק מערכת חסימת אש מסוג דינמית בדוקה על 
 .UL HWDידי 

 
 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 70.03
וגודל מותקנים קומפלט עם כל האביזרים הנדרשים למחיר  מערכות עוצרי אש ימדדו על פי סוג 

יחידה. המחיר ישקף גם את הגשת דוגמאות ותכניות עבודה וכן את ההכנות של כל הפתחים 
 והחדירות לקבלת עוצרי האש/בטיחות אש.
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 2017/074/0004/00מכרז מס' 
 הקמת מבנה משרדים בנתב"ג

 עבור רשות שדות התעופה
 

 2018מרץ 

 
 

המפרט המיוחד  –פח ב' נס
 ]נספחים[

 
 

 599 דו"ח יועץ קרקע 1נספח מס. 

 604 קהדו"ח אקוסטי 2נספח מס. 

 615 בנייה ירוקה 3נספח מס. 

 626 מיגון קרינה 4נספח מס. 

 644 שילוט 5נספח מס. 

 651 מזוזות 6נספח מס. 

 CFD 664דו"ח בדיקת  7נספח מס. 

 776 נספח אחזקה 8נספח מס. 

 803 נספח בטיחות לקבלנים 9מס.  נספח

 839 הנחיות בטיחות אש 10נספח מס. 

 860 רשימת תכניות 11נספח מס.

 868 מ"ר 1,000כתב כמויות עם הפחתת  12נספח מס. 
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 - 1נספח מס. 

 דו"ח קרקע
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 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס
 
 
 -האתר והתכנון : .1
 

 -האתר: .א
 ת לבנין חדר אוכל קיים.האתר נמצא בתוך מתחם נתב"ג דרומי

 +. 39פני הקרקע במגרש מישוריים, מכוסים בכורכר ונמצאים ברום ממוצע 
 
 

 -המבנה: .ב
 קומות עם מרת, טכני קטן )חדר גנרטור, חדרי משאבות וכו'(. 5מתוכנן מבנה משרדים, בן 

 מ'. 1-+ ועבורו דרוש מילוי בעובי כ40.1רום האפס של המבנה יהיה 
 מ'. 3-+ ועבורו דרושה חפירה לעומק כ36.25המרתף יהיה ברום  
 
 

 הבניה תהיה מקונסטרוקצית בטון מזוין והעומסים על היסודות מוערכים בתחום .ג
 טון. 50-200

 
 

  
  -תנאי הקרקע : .2
 

מ'. לאורך הקידוחים נעשו בדיקות להחדרה תקנית  24-30קידוחי ניסיון לעומק  4באתר נעשו  .א
S.P.T.  . 

 
 

 -פרופיל הקרקע : .ב
 
 -מילוי: .1.ב

מ' מורכב מכורכר בחלקו העליון ומתחתיו חול  2-מפני הקרקע נמצא מילוי בעובי כ
 חרסיתי(.

 
 הקרקע הטבעית מורכבת מחרסית שמנה בעלת פלסטיות גבוהה.  .2.ב

 מ'. 24-30החרסית נמשכת עד סוף הקידוחים בעומק 
 החרסית היא בעלת פוטנציאל תפיחה גבוה, הנובע משינויי רטיבות.

ק"ג  2-4ן יבש לרווי החרסית עשויה לפתח לחצי תפיחה בסדר גודל של במעבר בי
 לסמ"ר.

 
 -:SPTבדיקות  .3.ב

 חוזק בינוני עד גבוה. –ס"מ  30הקשות לחדירת  13-67בחרסית נמדדו 
 

 -מים: .4.ב
 בקידוחים שבוצעו באתר לא נמצאו מים עד העומק הנקדח. 

 +.20 -+ 21ולוטיים מאידך, בקידוחים שבוצעו באזור נתב"ג בעבר נמצאו מים אבס
 יתכן שאלו מים שעונים, הנאגרים בין שכבות חרסיתיות אטומות.

פייזומטרים, או  2מומלץ שנושא המים ייבדק לפני תחילת הביצוע ע"י התקנת באתר 
 קידוחי ניסיון באמצעות מכונת כלונסאות. 2לחילופין לבצע 

 גן ילדים

 צ
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  -:מסקנות והמלצות .3
 

 -:ביסוס .א
 
ופחת, משנה את נפחה בעת הרטבתה, לכן ביסוס הקרקע מורכבת מחרסית ת .1.א

 המבנה יעשה על כלונסאות.
 

 -עומק הכלונסאות: .2.א
מ' בשיטה יבשה )בהנחה שמפלס המים  18ניתן לבצע את הכלונסאות  לעומק עד 

 מ'. 15+(. בתוך המרתף העומק המרבי יהיה 21נע מסביב לרום אבסולוטי 
 ס"מ(. 100-120ת )הגבלה זו מובילה לקטרים גדולים של הכלונסאו

אם בבדיקת מפלס המים יימצא שהוא נמוך יותר, ניתן יהיה להגדיל את עומק 
 הכלונסאות ולצמצם בקטרים.

 מכונת קידוח תהיה חזקה, מתאימה לחתך הקרקע באתר.
 

 מ'. 12-18עומק הכלונסאות יהיה בתחום  .3.א
עם  להלן העומסים המותרים על הכלונסאות )הטבלה תעודכן לאחר קבלת תכנית

  -עומסים(:
 קוטר הכלונס

 )ס"מ(
 כמות הזיון  (טוןעומס מותר )

 מ' 18 מ' 15 מ' 12עומק  )% משטח החתך(
  60 
  70 
  80 
  90 
  100 
  110 
  120    

65 
75 
85 
 

80 
95 
110 
 

 
120 
140 
160 
180 
200 
230 

0.5 
0.45 
0.4 
0.35 
0.3 
0.25 
0.2 

 
 מ'. 15יהיה * בכלונסאות של המרתף העומק המרבי  
 יתכנו שינויים בקוטר ועומק הכלונסאות לפי ממצאי קדיחה ומפלס המים שיימצא. 
 בגלל החרסית התופחת מומלץ לרכז את העומסים )ולהקטין הכמות(. 
 .עבור קרקעות תופחות 940לפי תקן כמות הזיון הרשומה לעיל היא משוערת ותחושב  
 .מ' 10ניתן להקטין כמות הזיון החל מעומק  

 
 

 -מים: .4.א
 בקידוחים לא נמצאו מים, אך יתכן שבקידוחים שיעמדו פתוחים יצטברו מים.
למקרה של הופעת מים בקדיחה או הצטברותם בתחתית הבורות יש לדווח ליועץ 

ך צינור יציקה מיידית דר -הביסוס לקבלת הנחיות לקדיחה ויציקה נכונה )כגון:
 וף(.הקידוח, מורם עם מנטרמי יורד עד תחתית בור 

 
 עומסים גבוהים מהרשום בטבלה יתקבלו ע"י ע"י קבוצות כלונסאות.  .5.א

פעמי קוטר בין הצירים תופחת התיסבולת  3בכלונסאות הקרובים יותר מאשר  
 -כדלקמן:
 .15% - קוטר  2.5 - 

 .25% - קטרים 2 -    
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 .40-50%-לחישוב דינאמי ניתן להגדיל את העומסים הנ"ל בכ .6.א
 
 
 

 מ' מאורך הקידוח.  1-קצר בכלוב הזיון יהיה  .7.א
 

 -חיזוק המבנים: .8.א
 בגלל החרסית התופחת מומלץ לחזק את המבנה ברום היסודות.

 כיוונית )ו/או רצפה מבטון(.-בין הכלונסאות יינתן חיבור ע"י מערכת קורות קשר דו
 מומלץ שהחיזוק יעשה גם מעל ומתחת לפתחים.

 
לבדיקה אולטרסונית, מחוברים ס"מ ומעלה יינתנו צינורות  90בכלונסאות בקוטר  .9.א

 לכלוב הזיון. כמו כן כל הכלונסאות ייבדקו בבדיקה סונית.
כמות לבדיקה אולטראסונית  קוטר הכלונס

)%( 
 כמות צינורות

100 20 2 
110 30 2 
120 40 3 

 
 יש להבטיח פיקוח מקצועי צמוד. התחלת הביצוע תהיה בנוכחות מהנדס הביסוס.   

 מפורט לכל כלונס וכלונס.ינוהל יומן עבודה  
 
 

 
 -חפירת המרתף: .ב

 מ'. 3-עומק החפירה מוערך בכ
 אופקי בתוספת מרחב העבודה. 1.5-אנכי ל 1החפירה תעשה בשיפוע מקסימלי זמני של 

 אם יידרש לדפן את החפירה, ההנחיות יינתנו בהקדם.
 .Ko=0.5קירות המבנה תומכות קרקע יחושבו ללחץ עפר של 

 
 
 

 -רצפות: .ג
 
 -האפס: רצפת .1.ג

חתך הקרקע מורכב מחרסית תופחת, לכן יש לתכנן את הרצפות כתלויות, מופרדות 
 ס"מ )ארגז חלול(. 22מהקרקע באמצעות ארגזי פוליביד בעובי 

 ס"מ )תעלת גזירה(. 25הקורות יופרדו מהקרקע על ארגזי פוליביד בגובה 
 

 -רצפת המרתף: .2.ג
 וכו'.המרתף הוא טכני מיועד לחדרי משאבות, גנרטורים 

 בגלל הגודל הקטן של המרתף מומלץ לתכנן את רצפתו כתלויה.
ס"מ מתחתיו,  100לחילופין, ניתן לתכנן את הרצפה כמונחת, עם החלפת קרקע של 

 .96%ס"מ לצפיפות של  20מורכב ממצע סוג ב', מהודק בשכבות של 
 

 -רצפת פיתוח: .3.ג
 רצפת פיתוח תהיה מונחת על מילוי מהודק.

 ויוחלט אם ניתן להשאירו. DCPבדק ע"י סדרת בדיקות המילוי הקיים יי
 ס"מ 120במילוי חדש בעובי לפחות  מתאים לדרישות, הוא יוחלף לאאם המילוי הקיים 

 המילוי החדש יעשה מחומר נברר. 
 ס"מ 7.5האבן המקסימלית תהיה עד  וקוטר 15-25%אחוז החומר הדק בו יהיה בתחום 
 .Modified AASHTO 96%ס"מ לצפיפות של  20מילוי נברר יהודק בשכבות של 

 Modified 98%-שכבות ל 2-ס"מ עליונים של המילוי יורכבו ממצע א', מהודק ב 40



 
 

 : דו"ח קרקע1נספח מס. מבנה משרדים רש"ת / 
 620 

AASHTO. 
  
 
 

 ניקוז וביוב : .ד
 

הקרקע באתר הינה חרסיתית ותופחת, לכן יש לתכנן מערכת ניקוז שתבטיח סילוק מהיר 
 של מים מתחום האתר.

 מ' מן המבנה. 3, בצורה מסודרת , עד מרחק מי המרזבים יורחקו מן המבנה 
מ' מיסודות של  3מ' מן המבנים והתאים לפחות  2צנרת ראשית של מים וביוב תורחק 

 המבנים.
הקרקע החרסיתית היא בעלת כושר ספיגה נמוך מאוד, לכן יש לדאוג לניקוז המרתף 

 הטמון בקרקע.
 

 
 

 הערות:
 
 ויקט לביצוע.נושא המים חייב בירור לפני יציאת הפר א.
 
 הדו"ח יעודכן לאחר בדיקת מציאת המים וקבלת תוכניות עם העומסים. ב.

 מידות הכלונסאות ייקבעו בתאום משותף עם מהנדס הקונסטרוקציה. 
 
 תוכניות מפורטות של ביסוס ופיתוח יועברו למשרד מהנדס הביסוס. ג.

  קע.מהנדס הביסוס יוזמן לאתר בכל השלבים של ביצוע העבודות הקר 
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 :2נספח מס. 

 דו"ח אקוסטיקה
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 : בנייה ירוקה3נספח מס. בנה משרדים רש"ת / מ
 633 

 
 

 
 טיפול בפסולת בניין ועודפי עפר .1
 

  יוצג כי פסולת הבניין מפונה ומסולקת למחזור באתר שקיבל הרשאה על ידי המשרד
וז מתוך סך כל כמות הפסולת להגנת הסביבה, או לשימוש חוזר, כשהיא נמדדת כאח
של סך כל כמות פסולת  %90)בנפח או במשקל( שיוצרה באתר. נדרשת הוכחה ל 

 הבניין.
 

  יוכח כי עודפי העפר מטופלים או/וגם מועברים לאתר שקיבל אישור מהגורם
הרלוונטי, נמדדים כאחוז מתוך סך כל כמות עודפי העפר )נפח או משקל( שנוצרו 

 של סך כל כמות עודפי העפר. %90ל באתר. נדרש טיפול 
 
 
 
 
 הנחיות לטיפול בפסולת בניין ומניעת פגיעה בקרקע .2
 

פסולת הנוצרת כתוצאה משימוש בחומרי הגלם ומתהליכי הבנייה לרבות  – פסולת בניין 
 אריזות ולמעט בטון ועודפי עפר 

 
ות פסולת פסולת הנוצרת מהפעילות האנושית באתר הבניין לרב – פסולת ביתית/רגילה 

 אורגנית, נייר, בקבוקי פלסטיק, סוללות וכדומה.
 

חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן המסולק ממפעל או מיועד לסילוק או  – פסולת מסוכנת 
שיש לסלקו על פי קביעת המנהל )מנהל המחוז במשרד לאיכות הסביבה(. ״חומר מסוכן״ 

פר הכתום״, המכיל סיווג של חומרים במקרה זה, הינו כל חומר בעל מס׳ או״ם, כמפורט ב״ס
 וקבוצות חומרים על פי הסיכון הנשקף מהם בעת שינועם.

 בחלק זה תמוקם תכנית ניהול הפסולת באתר לרבות הערכת הכמויות הצפויות. 
 

 התכנית תתייחס לתכנית איכות הסביבה לאתר לרבות אזורי אחסון ועירום הפסולת. .א
 

דל, והקיבולת של פתרונות האחסון לפסולת המסמך יכלול פירוט של מיקומי, גו .ב
 הממוינת.

 
 המסמך יהיה חתום ע"י הקבלן. .ג

 
בתכנית האתר יוקצו אזורים ומיכלים לאחסון ועירום פסולת בניין למחזור ועודפי  .ד

 עפר בהתאם לטבלאות שימולאו לפי תכנון ניהול הפסולת להלן.
 
 
 
 
 סוג פסולת הבניין ופינויה .3
 

באתרי הקבלן תמוחזר באתר לפי תכנית מאושרת ע"י המשרד פסולת הבניין שתיווצר  
 להגנ"ס או תופנה לאתר למחזור פסולת בניין המאושר ע"י המשרד להגנ"ס.
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סוגים מתוך הסוגים  6פסולת הנוצרת באתרי הקבלן תעבור מיון והפרדה באתר ללפחות  .4

 הבאים:
 
 ייןידי הזכ-ידי הקבלן או על-יפונה לחברות מחזור על –מתכות  .א

 
 ידי הזכיין-ידי הקבלן או על-ייאסף ויפונה לחברות מחזור על –פלסטיק  .ב

 
 ידי הזכיין.-ידי הקבלן או על-ייאסף ויפונה לחברות מחזור על –עץ  .ג

 
 ידי הזכיין.-ידי הקבלן או על-ייאסף ויפונה לחברות מחזור על –נייר  .ד

 
שאריות של שאריות דבקים,   -חומרים שעשויים להוות סיכון לפגיעה בקרקע  .ה

ייאסף למכולה  או מיכל סגור.   -חומרים על בסיס נפט )יריעות ביטומניות וכו'(. 
פסולת זו תפונה לאתרים המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה ולא לאתר פסולת 

 הבניין המקומי. 
 

ידי -ידי הקבלן או על-ייאסף ויפונה ליצרנים על –מיכלים ריקים של חומרי בניה  .ו
 הזכיין.

 
יאספו ויפונו לאתרים המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה  –ים ושמנים לפינוי דלק .ז

 ידי הקבלן.-על
 

יערמו בנפרד באופן מסודר באתר ויפונו בתיאום עם נציג היזם אל  –פסולת עפר ובטון  .ח
האתר המקומי לטיפול בפסולת בניין ועודפי עפר או לאתר חלופי המאושר ע"י המשרד 

 להגנת הסביבה.
 
 
 
 פן מיון הפסולתאו .5
 

 באתר יוקצה אזור ייעודי למטרת איסוף והפרדת פסולת בניין. .א
 

 בתיק אתר הקבלן יפורטו ויישמרו:  .ב
 
 תכנון כמויות פסולת הבניין הצפויות .1

 
חוזה התקשרות עם אתר פינוי פסולת מוסדר ומאושר על ידי המשרד להגנת  .2

 הסביבה
 

נות האחסון לפסולת מסמך המתאר את מיקומו, גודלו וקיבולתו של פתרו .3
 הממוינת.

 
 תיעוד כנדרש להלן. .4

 
 1יותקן שילוט מתאים לכל אזור המוקצה לפסולת בניין בהתאם למפורט בסעיף  .ג

 לעיל.
 

 היזם יקיים פיקוח על אתרי הקבלן בהיבט זה. .ד
 

הקבלן יהיה אחראי לכך שהפסולת הנוצרת באתר תעבור מיון כנדרש ויתקן ליקויים  .ה
 שיימצאו באופן מיידי.

 
הקבלן יבצע תיעוד של סוגי וכמויות הפסולת שיפונו, לרבות אישורים על פינויים  .ו

לאתרים מוסדרים. התיעוד יבוצע בהתאם לטופס סיכום כמויות פסולת הבניין בתיק 
 אתר הקבלן ויועבר ליזם פעם בחודש.
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 הטבלה להלן תמולא ותועבר אחת לחודש אל נציג היזם
 

כמות עפר  תאריך
 שנחפרה

 ר )טון(באת

כמות עפר 
שמוחזרה 

 באתר )טון(

כמות עפר 
שהובאה 

 לאתר )טון(

כמות עפר 
שיצאה 

 מהאתר )טון(

האתר אליו פונו 
 עודפי העפר

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      סה"כ
 

  חתימת הקבלן המבצע: ___________________________
 
 

 טבלת תכנון ניהול פסולת בניין, עודפי עפר ופסולת בטון
 

 כמות צפויה  סוג פסולת
 

 * נא לציין יח'

גודל מיכל / 
 שטח אחסון

 * נא לציין יח'

אתר / קבלן 
 לפינוי

 תדירות פינוי
 

 * נא לציין יח'
     מתכות

     ניילון ופלסטיק
     עץ

     נייר וקרטון
חומרים על בסיס 

מחזור מינראלי ל
)זכוכית, גבס, תקרות 

 אקוסטיות ובידודים(

    

דלקים ושמנים 
 משומשים

    

     מיכלים ריקים
     עודפי עפר ופסולת בטון

 
 
 

 טבלת תכנון ניהול פסולת ביתית/רגילה למחזור וכן מיכלי אשפה
 

 כמות צפויה  סוג פסולת
 

 * נא לציין יח'

גודל מיכל / 
 שטח אחסון

 * נא לציין יח'

אתר / קבלן 
 לפינוי

 תדירות פינוי
 

 * נא לציין יח'
     מיכל לנייר לבן
     מיכל לקרטון

     מיכל לאיסוף סוללות
מתקן כלוב בקבוקי 

 פלסטיק
    

     מיכלים לפסולת רטובה
     מכולה לפסולת מעורבת
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 מזעור השפעת אתר בניה .6
 

ר ולמנות נאמן סביבתי שיהיה אחראי על על הקבלן להכין תוכנית ניהול סביבתית של האת 
 קיום ההנחיות ושמירת התיעוד הנדרש. 

 
 כל קבלן ימנה נאמן איכות סביבה מטעמו טרם תחילת עבודתו בשטח הפרויקט. .א

 
שמו של נאמן איכות הסביבה יועבר למנהל הבטיחות ולמנהל איכות הסביבה של  .ב

 היזם.
 

שלו ויוציא דוחות מבדק בכתב עם  נאמן איכות הסביבה יבצע מבדקי סביבה באתרים .ג
 עותק למנהל הבטיחות ואיכות הסביבה של היזם.

 
נאמן איכות הסביבה יהיה אחראי לאיסוף המסמכים והתיעוד הנדרש לשם עמידה  .ד

לבניה ירוקה בכפוף לדרישות התקן ודרישות ולהנחיות צוות התכנון  5281בתקן 
 הממונה על כך מטעם היזם.

 
 
 
 ה לאתרתכנית איכות הסביב .7
 
 

 תכנית איכות הסביבה לאתר תושלם טרם תחילתן של העבודות. .א
 
 

במידה וייעשו באתר שינויים, יתקן הקבלן את תכנית איכות הסביבה בהתאם  .ב
 למתחייב מהשינויים.

 
 

 העתק מתכנית איכות הסביבה יועבר אל נציג היזם. .ג
 
 

 התכנית תכלול: .ד
 

 סימון גדר היקפית וכניסות .1
 

 בי עבודההתארגנות באתר ושל .2
 

 לרבות גבהים והערכת כמויות –תכנית עבודות עפר  .3
 

 רכים ומעברי הולכי רגל, מתקנים ומשטחי תפעול זמניים וקבועיםד .4
 

 כנית ניקוזת .5
 

 יקום העמדת עגורן, אם יש, ורדיוסי העבודהמ .6
 

 יקום חומרי הגלםמ .7
 

 ילוט(ש -זור אחסון פסולת יבשה )לרבות פירוט סוגי המיון למחזור פסולת בנייןא .8
 

 לעיל.  סולת הבניין בהתאם לזרמים שפורטוקבלן יבצע תיעוד מצולם לריכוז, מיון ופינוי פה .9
 

 .זור אחסון חומרים רטובים )לרבות פירוט סוג החומר וגודל המאצרות הנדרשות(א .10
 

 .זור לשפיכת ריכוזא .11
 

 ירותיםש .12
 

 מצעים להפחתת צריכת חשמל ומיםא .13
 

 רעש, סינוור מצעים למניעת מפגעי זיהום אוויר,א .14
 

 כניות פעולה למקרי חירום סביבתייםת .15
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 להלן דוגמא כללית לסימון אזורים ושטחים בתכנית אדריכלית של אתר הבנייה: .ה
 

 
 דוגמא כללית לסימון אזורים ושטחים בתכנית אדריכלית של אתר הבנייה 

 מיקום מיכלי ההפרדה לאכסון פסולת בנייה. .1
 האמצעים להגנת הסביבה. .2
 בנים הקבועים באתר.הציוד והמ .3
 משרדי האתר. .4
 בתי שימוש. .5
 מקום האכילה. .6
 פחי אשפה. .7
 נקודות תדלוק. .8
 מאצרות למניעת חדירת שמנים. .9
 דרכי גישה לאתר, לרכבים ולהולכי רגל. .10
 שטחי התארגנות. .11
 מיקום חומרי הגלם באתר. .12
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 שיטת הבטחת מניעת דליפת מזהמים וחומרים מסוכנים לקרקע .8
 

ים אחרים שעשויים להוות סיכון לקרקע, לרבות שמנים דלקים, שמנים ומזהמ .א
מקיבולת  110%משומשים יוחזקו באזור מוגדר ומעל מאצרה בקיבולת של לפחות 

 המיכלים.
 

לדוגמא הפרדה  –תיערך הפרדה בין סוגי המזהמים השונים בהתאם לדרישות החוק  .ב
 בין דלקים ושמנים.

 
 היזם יקיים פיקוח על האתר בהיבט זה. .ג

 
יהיה אחראי לאחסון תקין של החומרים, למניעת מקרי זיהום קרקע ומים  הקבלן .ד

 ויתקן ליקויים שיימצאו באופן מיידי.
 

הקבלן יבצע תיעוד של סוגי וכמויות המזהמים השונים שיפונו, לרבות אישורים על  .ה
פינויים לאתרים מוסדרים. התיעוד יישמר בתיק אתר הקבלן ויועבר ליזם פעם 

 בחודש.
 

 עביר דיווח מיידי על כל מקרה של שפיכת חומרים מסוכנים ליזם.הקבלן י .ו
 
 
 
 תיעוד ופיקוח .9
 

הקבלן יבצע תיעוד של סוגי וכמויות הפסולת שיפונו, לרבות אישורים על פינויים  .א
 לאתרים מוסדרים. התיעוד יישמר בתיק אתר הקבלן ויועבר למזמין פעם בחודש.

 
 כל מקרה של שפיכת חומרים מסוכנים.הקבלן יעדכן באופן מיידי את הפיקוח  על  .ב

 
הקבלן ישמור תיעוד של כל הליקויים והתקלות שהתגלו באתרי הקבלן להצגתם בפני  .ג

 הרשויות כנדרש.
 

הקבלן יצהיר על קיום כל הנחיות / דרישות המכרז לשמירה על ההיבטים האקולוגיים  .ד
 והסביבתיים באתר.

 
 ילת עבודתו בשטח הפרויקט.כל קבלן ימנה נאמן איכות סביבה מטעמו טרם תח .ה

 
 נאמן איכות הסביבה יבצע מבדקי סביבה באתרים שלו ויוציא דוחות מבדק בכתב  .ו

 
נאמן איכות הסביבה יהיה אחראי לאיסוף המסמכים והתיעוד הנדרש לשם עמידה  .ז

לבניה ירוקה בכפוף לדרישות התקן ודרישות ולהנחיות צוות התכנון. הנ"ל  5281בתקן 
ות רכישה ורישום כמויות מסודר של כל החומרים בעלי תו ירוק, כולל איסוף הוכח

 ממוחזרים ומקומיים אשר יושמו בפרויקט.
 
 
 

 בדיקות של מערכות הבניין לפני מסירה .10
 

)מיזוג אוויר, חימום,  5281הקבלן מחויב לוודא שמערכות הבניין שהוצגו לדרישות תקן ת"י  
 שורי תקינות ע"י הגורמים הרלוונטיים.אינסטלציה( הותקנו בהתאם לתכנון ולהציג אי

 
 

 מדריך למשתמש בבניין .11
 

הקבלן מחויב להעביר מדריך למשתמש בבניין המסביר באופן פשוט איך להשתמש במערכות  
 השונות במבנה.
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 בניה ירוקה .12
 
 

 הקבלן ינהל ויתעד בתוך קלסר ניהול אתר את הנושאים הבאים: .1
 
 תעודות וקבלות רכש חומרים. .א

 קטגוריות 4-מוצרים ירוקים ב 15שימוש בלפחות  -רוק לחומרים תו תקן י .ב

 חומרים ממוחזרים מכל קטגוריה 2שימוש  –שימוש בחומרים ממוחזרים  .ג

 מהחומרים בשימוש ביצור ישראל. 15 –מוצרים מקומיים  \חומרים  .ד

 תיעוד העברת פסולת לאתר מאושר ולמחזורה. .ה

 שיון אתר הפסולת.רישיונות פינוי פסולת של קבלני הפינוי + רי .ו

 לצורך הסמכה של מכון התקנים לתו תקן ירוק . 5281תיעוד ככל הנדרש על פי תקן   .ז

 
 
 

הקבלן יבצע את עבודות הבנייה, התקנת המערכות, חומרי הגמר, התשתיות וכל שבאחריותו  .2
 בהתאם לאוגדן הבנייה הירוקה של הפרויקט

 
 
 

 :חומרי בניין .3
 

חומרי בנייה בעלי תו ירוק בלפחות שתי קטגוריות  15הקבלן מחויב להשתמש בלפחות   
טיח, צבע, בטון, בלוק, איטום, תשתיות חשמל ואינסטלציה וכיוב'.  –באלמנטים הבאים 

המועצה  \הקבלן יוודא שהחומרים מאושרים באתר האינטרנט של משרד להגנת הסביבה 
 הישראלית לבנייה ירוקה. 

 
 
 

 ישראל. -ות מיצור מקומימהחומרים צריכים להי 15כמו כן על  .4
 
 
 

 .ועל פי דרישות מכון התקנים 5281הקבלן מחויב תיעוד נדרש לצורך קבלת תו תקן ירוק ע"פ  .5
 . הקבלן הינו האחראי הישיר לעמידה מול דרישות מכון התקנים  

 
 
 

 ניהול הבניה .6
 

סביבה פרק ניהול הבניה, הנחיות משרד להגנת ה –העדכני  5281יבוצע לפי כל דרישות תקן 
 פי המופיע בתכניות ובמפרטים .-ו/או  על 
 
 
 

  -תיעוד בניה ירוקה .7
 

 הקבלן ינהל תיק תיעוד לבניה ירוקה ואיכות הסביבה לאתר הבניה.   
 5281התיק יתוחזק ויוזן בשוטף כך שיכיל את כל המסמכים הנדרשים לתיעוד על פי התקן 

 .והנחיות משרד לאיכות הסביבה
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 חסכון במים  .8
 
 מהברזים 100%-הקבלן יתקין ברזים אלקטרוניים מנתיים ב 8.1
 

 .ליטר לדקה במקלחים 9.6הקבלן יתקין פאנלים תרמוסטטים בעלי הגבלת ספיקה עד  8.2
 

 ליטרים  6ליטרים ו  3מהאסלות ומשתנות יהיו בעלי הדחה כפולה של  100% 8.3
 

 .יותקנו אמצעי מדידה משניים ואמצעי בקרה 8.4
  

 
 

 חימום מים .9
 

אלטרון בהתאם להנחיית יועץ -מערכת חימום המים תעשה באמצעות מערכת כדוגמת שטיבל
 האינסטלציה בפרויקט.

 
 
 

 דירוג אנרגטי של מבנה .10
 

ע"פ הנקבע בדו"ח התרמי. זאת ייעשה  5282מבנה המשרדים ייבנה כך שיעמוד בדרישות ת"י   
וטיפול בגשרי קור לפי הצורך  תוך שימוש בקירות מסך, זיגוג, אמצעי הצללה, חומרי בידוד

 ע"פ הנחיות האדריכלים והדו"ח התרמי
 
 
 

 שטחי פיתוח .11
 
אוגדן ה ניית שטחי הפיתוח תבוצע בהתאם לתכנית הפיתוח תוך התייחסות לדרישותב 11.1  

לבנייה ירוקה בתחומי ההצללה, הגנה מרוחות, הגנה על רכיבים אקולוגים ושימור 
ת צמחייה חסכונית במים ועצים בהתאם להנחיות עצים, ניהול הנגר העילי, שתיל

 יועצי הפיתוח ולפי דרישות האוגדן לבנייה ירוקה.
 
מעל  LRVיצוף חוץ ייעשה מחומרים בהירים בעלי מקדם החזרה גבוה )אלבדו ו/או ר 11.2  

0.65). 
 
 .קבלן יתקין מד מים נפרד ובקר השקיה לשטחי הפיתוחה 11.3  
 
הנחיות השבמסמך  4.3ע שבילים להולכי רגל ע"פ דרישות טבלה קבלן יוודא ביצוה 11.4  

 (2009לתכנון רחובות בערים: תנועת הולכי רגל )
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 ביצועים אנרגטיים של תאורה: .12
 

 התאורה שתותקן בבניין תעמוד בדרישות הבאות: 12.1
 

 .לומן לוואט 60ם של נורות יותר מביצועים אנרגטיי א.
 

 70%מגופי התאורה בכל השטחים תהיה לפחות  80%ת הנצילות האורית של לפחו ב.
 

 8995מדרישות ת"י  10%העוצמה האנרגטית של גופי התאורה תהיה בשיפור של  ג.
 

 .8995רמות ההארה יהיו לפי דרישות התקן הישראלי ת״י  ד.
 

 לפחות. 80( של CRIייעשה שימוש בנורות בעלות מקדם מסירת צבע ) ה.
 

  .4.3.4סעיף  8995( יהיו לפי ת״י uniformityהארה )דרישות אחידות רמת ה ו.
 

 UGRכל גופי התאורה בכל חללי העבודה יהיו בעלי דירוג אחיד של הסנוור המטריד ) ז.
- Unified glare rating 8995(, שאינו גבוה מהערך המופיע בתקן הישראלי ת״י. 

 

 / לדים(T5תאורה חסכונית בשטחים ציבוריים )  ח.
 

 מהשטחים לפחות 80%-חיישני נוכחות לתאורה ב יותקנו  ט.
 

 תותקן מערכת מרכזית לכיבוי התאורה  י.
 

ליטת משתמשים תאורה תחולק לאזורי הדלקה בכל שטחי הבניין, כדי לאפשר שה יא.
 .2.5, סעיף 1.2.1, מאפיין 5281בהתאם להנחיות בת"י  - עצמאית או אוטומטית

 
 
 דרישות הבאות:תאורת החוץ שתותקן תעמוד ב 12.2  
    

 90-זוית ההארה ומבנה הפנס לא יאפשרו זליגת אור כלפי השמים )זוית גדולה מ א.   
 .מעלות(

 

 .קלווין 2600-3000גון מקור האור יהיה בתחום של  ב.   
 

 "Full Cut-off"יוצג שימוש בגופי תאורת חוץ בעלי הגבלת אלומת אור מטיפוס  ג.   
 

יפוסי תאורה אלה: תאורת לייזר, תאורה מהבהבת, תאורה לא ייעשה שימוש בט ד.   
ארכיטקטונית בעלת מעטפת חיצונית מבריקה או עשויה זכוכית, תאורה 

 .פלואורנית
 

עוצמת ההארה עבור תאורת החוץ כולל שילוט תתאים לדרישות התקן האירופאי  ה.   
EN 12464-2ואחרי  . שעות הפעילות יוגדרו כשעה מקסימום לפני יום העסקים
 יום העסקים.

 

 יותקן מנגנון כיבוי אוטומטי לתאורת החוץ ו.   
 
 
 
 

 מערכות מיזוג אוויר .13
 

 הקבלן יחבר את הבניין למערכות מרכז האנרגיה הקיים ברש"ת.  13.1 
 

תותקן מערכת דירתית לבקרת טמפרטורה בכל יחידות האירוח, המאפשרת שליטה  13.2 
 4.2, סעיף 1.2.4, מאפיין 5281ת ת"י עצמאית לכל חדר בנפרד. לפי הנחיו

 
 .מהשטחים 50%יותקן חיישן נוכחות לבקרה על מערכות המיזוג בלפחות  13.3 
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 אוויר צח .14
 

 תותקן מערכת אוויר צח לפי הגדרת יועץ אוורור ובהתאם לדרישות האוגדן לבנייה ירוקה.  
 

 
 

 חיפויים: .15
 

 חייבות בתכנון ל:יבוצעו לפי הנחיות האדריכל תוך הקפדה על ההת
 חיפוי וריצוף פנים מאבן לא טבעית  -
 חומרי הגמר לחיפוי הגג יהיו מחומרים בהירים בעלי מקדם החזרה גבוה -

 
 
 

 בריאות המשתמשים בבניין: .16
 

( וקרינה BFR( ותרכובות ברום )VOCהגבלת תרכובות אורגניות נדיפות ) 16.1 
ישות עבור רמות פליטה רדיואקטיבית חומרי בנייה לשימוש פנימי יעמדו בדר

 המפורטות בתקנים הרלוונטים. חובה להציג אישורים עבור בטון וצבע.
 

תתבצע בדיקת רקע בתחום המגרש   -מגנטית-קרינה אלקטרומגנטית וקרינה מיקרו 16.2 
והדמיה לאיתור קרינה בגרעין הבניין, פירים אופקיים ואנכיים קומתיים בהתאם 

 . להנחיות המשרד להגנת הסביבה
 

תיערך הדיקת קרינה לאחר חשמול הבניין. כתנאי להשלמת הפרויקט יתקבל אישור  16.3 
 לאחר בדיקה כי הקרינה אינה גבוהה מהמותר לפי המלצות המשרד להגנת הסביבה.

הקבלן יבודד את הבניין מבחינה אקוסטית כך שמפלס לחץ הקול )רמת הרעש( הפנימי  16.4 
ה בשעות השיא(, כשהחלונות סגורים, לא יהיה )למשך שע dB (A) LAeqהמותר ^

 1.3, סעיף 5.7, מאפיין 1חלק  5281גבוה מהערכים המפורטים בת"י
 
 
 

 ניהול הפסולת: .17
 

תכנון המבנה יאפשר הפרדת סוגי או/וגם זרמי הפסולת השונים, באמצעות תכנון חדרי 
ם להנחיות זרמים בהתא 3אצירה או מתקנים מתאימים ומתויגים לאצירת פסולת עבור 

 רשות שדות התעופה.
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 - 4ס. נספח מ

 מיגון קרינה
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 כללי ותכולה .1

 

 

שבו  Aקומות לשימוש משרדי. המבנה כולל מרתף מתחת לאגף  5המבנה המתוכנן לרש"ת כולל שני אגפים בני 
 פסק ולחות ראשיים.-שנאים, אל –יתקנו מערכות החשמל הראשיות 

ת קרינה מגנטית על ידי המשרד להגנת הסביבה, וחייבות על פי חוק הקרינה מערכות חשמל מוגדרות כמקורו
הבלתי מייננת בהיתרי הקמה והפעלה, ובהפחתת הקרינה. ההמלצה של המשרד להגנ"ס היא להגביל את עוצמת 

 .10mGשעות ביום ל  8השדה במקומות המאוכלסים דרך קבע במשך 

 ינה החורגת מהסף באזורים מאוכלסיםצופה קר 13.11.17אומדן קרינה שנעשה בתאריך 

מטרת דוח זה לפרט את הממצאים של אומדן הקרינה המגנטית ממקורות ומערכות החשמל במבנה ואת המיגון 
 הדרוש להגבלתה לערך הסף.
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 אומדן הקרינה של השדה המגנטי במבנה 2

 

 ות ניתנות במונחימטר מהמפלס. התוצא 1שדה המגנטי התלת צירי מחושב בתנאי זרם אופייני בגובה ה

מוצגים כאן רק המצבים בהם צפויה קרינה מגנטית   .mGaussצפיפות השטף המגנטי ומוצגות ביחידות 
 החורגת מהסף.

 מקוקו.אדום צבועים באדום והאזור בו קיימת חריגה זו מוקף בקו   10mGרכים החורגים מהסף  ע

 מסומנים בקו מנוקד ירוק. mG 2זורים החורגים מהסף של אי

 קומת מרתף 2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , אלא שאזור זה אינו מאוכלס דרך קבע10mGכמעט כל שטח המרתף נמצא בחריגה מהסף המומלץ לאזור מאוכלס 

 Bפיר אנכי  Aפיר אנכי  לוח קומתי 

1לוח ראשי   

2לוח ראשי   

שנאי 

T1

 

 Aפיר אנכי 

 

  Aפיר אנכי 

 T2שנאי 

1שרתים -לוח ח 2שרתים -לוח ח   

2אל פסק  1אל פסק    

 הזנה ללוח מ"א
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 Aאגף  0, מפלס 0קומה  2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יווהמשרד מתחת Soft Coreבמשרדים שבקומה זו שהם חדר  10mGרמת הקרינה חורגת מהסף הנדרש של 

 והפירים האנכיים. Aמקורות הקרינה הם בעיקר לוחות ושנאים בקומת מרתף, וכן הלוח הקומתי 

 Aלוח 

1לוח ח תקשורת   
2תקשורת לוח ח   

1לוח ח תקשורת   

 Bהזנה לאגף 

 חדרים עם קרינה החורגת מהסף
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 Aאגף  4.5מפלס  1קומה  2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליד לוח החשמל הקומתי  A2וחדר דיונים   Soft Coreבחדרים  10mGרמת הקרינה חורגת מהסף המומלץ של 
דים באזור המסדרון בצד שמאל, אם מניחים שהכניסה למשרד אינה מוגדרת אזור והפיר, וכן חריגה קלה במשר

 מאוכלס דרך קבע.

 0והפירים האנכיים וכן הכבל בקומה  A1מקורות הקרינה הם לוחות ושנאים בקומת מרתף, וכן הלוח הקומתי 
 המזין את אגף ב'

 

 

1לוח ח תקשורת  2לוח ח תקשורת    

 A1לוח 

 חדר עם קרינה החורגת מהסף
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 8.35מפלס  Aאגף  2קומה  2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 באזור חדר הישיבות 10mGורגת מהסף הנדרש של רמת הקרינה ח

 והפיר האנכי A2מקורות הקרינה הם לוח הקומתי 

1לוח ח תקשורת  2לוח ח תקשורת    

 A2לוח 

 חדר בו הקרינה חורגת מהסף
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 סיכום 3

  4mGהמשרד להגנת הסביבה ממליץ על הגבלת חשיפת אדם לקרינה של שדה מגנטי בתדר הרשת לסף של 
שעות מצטבר כל יום,  5בממוצע  ביממה בתנאי עומס חשמלי אופייני. ערך הסף המומלץ למקומות שהיית קבע, 

 בתנאי עומס חשמלי אופייני. 10mGשעות שהייה כל יום הוא  8ימים בשבוע, ל  5

 התוצאות החורגות מסף זה מרוכזות בטבלה הבאה

 

מידת החריגה  מקור הקרינה 10mGאזור מאוכלס בחריגה מהסף אגף\קומה
 10mGמ 

ומת מרתף, וכן הלוח לוחות ושנאים בק והמשרד מתחתיו Soft Coreחדר  A \ 0קומה 
 והפירים האנכיים Aהקומתי 

 5פי 

וחדר דיונים   Soft Coreחדרים  A \ 1קומה 
A2 וכן חריגה קלה במשרדים ,

 באזור המסדרון בצד שמאל

לוחות ושנאים בקומת מרתף, וכן הלוח 
והפירים האנכיים וכן הכבל  A1הקומתי 
 המזין את אגף ב' 0בקומה 

 2פי 

 2פי  והפיר האנכי A2לוח הקומתי  יבותחדר היש A \ 2קומה 

 

 להגבלת הקרינה המגנטית באזורים שזוהו יידרש מיגון שהמפרט שלו מובא בהמשך
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 מיגון להגבלת הקרינה .3

 
 היקף המיגון .4.1

 

 היקף מיגון מרכז האנרגיה .4.1.1

 

מטר מהתקרה  1.5המיגון יבוצע על קירות חדרי השנאים וחדר לוחות המתח הנמוך מבטון התקרה עד 
 ותקרותיהם, כמסומן שבשרטוט: פתחים הכרחיים כגוון דלתות, פתחי מיזוג ומעברי כבלים יהיו ללא מיגון

 

 

 1:62ק.מ. 

 

 שטח מיגון מוערך: 

 מ"ר. 89מ"ר, ס"ה לחדר לוחות  39מ"ר. תקרת חדר לוחות:  50קירות חדר לוחות: 

 מ"ר. 45דרי שנאים מ"ר. ס"ה לח 17מ"ר. תקרות חדרי שנאים:  28קירות חדרי שנאים: 

 מ"ר. 134ס"ה 

 

 מיגון הקירות

 מיגון התקרות
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 והפירים שלידם A  ,A1 ,A2היקף מיגון הלוחות הקומתיים  .4.1.2

מטר מינימום, ואת דלתות  2.5המיגון יבוצע על גומחת לוח החשמל ובפיר כבלי החשמל, מרצפת הבטון לגובה 
 ארון לוח החשמל, כאופציה לביצוע אם יידרש, אחרי מדידת קרינה, כמצוין בשרטוט:

 

 

 

 

 1:37ק.מ.  .1

 מ"ר 11מ"ר, הדלתות:  19שטח מיגון מוערך: גומחת הלוח והפיר:  .2

מ"ר עבור הדלתות כאופציה לביצוע אחרי  33מ"ר. מתוכם  90לוחות ס"ה  3מ"ר לכל ארון ופיר. ל  30ס"ה 
 מדידת קרינה

 מיגון הגומחה

 מיגון הפיר

ון הדלתותמיג  
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 מיגון תעלת כבלים בקומת קרקע .4.1.3

 Bו  Aתעלת הכבלים משותפת לאגפים 

 המסומן בשרטוט Aהקטע למיגון באגף 

 

 

ס"מ, אבל יש אפשרות שגובה הכבלים יהיה  8מטר. גובה התעלה כ  6ס"מ. אורך הקטע למיגון  80רוחב התעלה 
 גדול יותר.

 המיגון יהיה מכסה על התעלה/מגש הקיים:

 

מ"ר. 6ס"מ, צמודה למגש המתוכנן:  15שטח מיגון מוערך, עם תעלה שהגובה שלה 

 מיגון התעלה

 תעלה של כבלי חשמל

 קטע התעלה למיגון
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 מפרט הרכב המיגון .4.2

 רט הרכב מיגון מרכז האנרגיה במרתףמפ .4.2.1

 

 על בטון הקירות והתקרה תותקן שכבת איטום לחות

 מ"מ לפחות 2על האיטום תותקן שכבת פלדת שנאים בעובי 

 על פלדת השנאים תותקן שכבת איטום לחות.

 מ"מ לפחות 3על האיטום תותקן שכבת אלומיניום בעובי 

 האיור הבא מדגים את סדר השכבות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בטון התקרה והקירות

 פלדת שנאים 
 איטום לחות אלומיניום 

 רצפה

ס"מ 150  
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 מפרט הרכב מיגון גומחות ופירי כבלי החשמל .4.2.2

 

 על בטון הגומחה תורכב שכבת איטום לחות

 מ"מ מינימום 1על שכבת האיטום תורכב שכבת פלדת שנאים/פלדת סיליקון בעובי 

 על שכבת הפלדה תורכב שכבת איטום לחות

 מ"מ מינימום 3על שכבת האיטום תורכב שכבת אלומיניום בעובי 

 

 הבא של חתך במבט על של הגומחה/פיר, מתאר את סדר השכבות: האיור

 

 

 

 

 

 

 

 
 איטום

שנאיםפלדת   

 אלומיניום
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 מפרט הרכב מיגון דלתות ארונות החשמל/פיר .4.2.3

דלתות, פונות לאזור מאוכלס קרוב, יש להכין אפשרות למגן גם את הדלתות בצידן -היות ופתח הלוח
מ"מ, ואם נדרש, לאור  0.35 מ"מ ופלדת שנאים בעובי מינימום של 2הפנימי, בשכבות אלומיניום בעובי 

מדידות שיעשו לאחר חשמול הלוח, ניתן להוסיף רדיד מגנטי בעל חדירות מגנטית יחסית גבוהה מ 
 במספר שכבות הדרושות להשגת הביצועים. 50000

 סדר התקנת חומרי המיגון בדלתות:

 מ"מ לכל הפחות 2על הדלת תותקן פלטה של אלומיניום בעובי 

 ן שכבת איטום לחותעל האלומיניום תותק

 מ"מ לכל הפחות 0.35על האיטום תותקן שכבת פלדת שנאים בעובי 

 על פלדת השנאים תוקן שכבת איטום לחות, או רדיד מגנטי, לפי הצורך. 

,  HITACHIשל חברת  MS-FR, למשל  50000הרדיד המגנטי יהיה בעל חדירות מגנטית יחסית מעל 
(. התקנתם בהדבקה בדבק שאינו דליק 3שכבות לפי הצורך )עד ב 50Hzמינימום ב  10dB עם מיגון של 
 ס"מ מינימום. 5בחפיפה של 

 

 

 

 

 

 

 רדיד מגנטי או איטום לחות

 איטום לחות אלומיניום
 פלדת שנאים
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 תוספת משקל מוערכת:

 

2.7gr/cm3משקל סגולי של אלומיניום: 
2700kg/m3או  

 

7.8gr/cm3משקל סגולי של פלדה 
kg/m3או  

7800 

 

5.4kg/m2=0.002*2700מ"מ אלומיניום המשקל למ"ר הוא   2לעובי 
 

2.7kg/m2=0.00035*7800מ"מ פלדת שנאים המשקל למ"ר הוא  0.35לעובי 
 

 

 למ"ר דלת.  8kgמ"מ פלדת שנאים הוא כ  0.35מ"מ אלומיניום ו  2ס"ה משקל מיגון של 

המשמעות היא שיש לבנות את הדלת שתהיה קשיחה ולא תתעקם עם תוספת המשקל ושהצירים יחזיקו את 
 תוספת משקל זה.

 

 לדלת אומגות להתקנת המיגון, כך שבורגי הידוק המיגון לא יבלטו לדופן החיצונה של הדלת: רצוי והוסיף

 

 

 

 

 

 דלת ארון החשמל

 אומגות

 מיגון



 
 

 מיגון קרינה – 4נספח מבנה משרדים רש"ת / 
 657 

 0מפרט הרכב מיגון תעלת כבלי חשמל בקומה  .4.2.4

 

 מכסה לתעלת כבלים קיימת

 

 

 

 

 

 

 מבנה המכסה:

 

 

 

ליה מכסה מ"מ מינימום, עליה שכבת בידוד וע 0.35המכסה יורכב משכבה פנימית של פלדת שנאים בעובי 
 מ"מ. 2מאלומיניום בעובי מינימאלי של 

 

 

 

 

 

 

 

 .ס"מ לכל היותר 20את המכסה יש להדק לתעלה הקיימת בבורגי פלב"מ כל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ורג פלב"מב  בורג פלב"מ 

 תעלה קיימת

 מכסה מיגון

 פלדת שנאים

 אלומיניום

 בידוד
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 מפרט חומרי המיגון .4.3

לתגובה בשריפה של חומרי  755לבטיחות אש ובת"י  921איטום לחות יהיה מחומר אטים לחות, העומד בת"י 
 בנייה.

 

או שווה ערך, מצופות לכה בשני הצדדים,   RMאו  M47או  M15מסוג  non orientedתהיה  פלדת שנאים 
 relative, בעלות חדירות מגנטית יחסית ראשונית Fully Processedמ"מ מינימום, לאחר טיפול  1בעובי 

magnetic permeability initial   5000גבוהה מ . 

 

 ה והתנגדות שאינה עולה על שכבת האלומיניום תהיה בעלת מוליכות גבוה

m 8100.4 

 

 

 סגסוגות הבאות בחשבון הן:

 

1050-0 ,1060-O ,1060-H18 ,1100 ,1100-O ,1100-H18 ,1145-O ,1145-H18 ,1199-O ,1350-O ,1350-Hx 

 

 על מבצע המיגון לספק תיעוד מהיצרן, לגבי תכונות החומרים המפורטים לעיל
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 התקנת המיגון מפרט .4.4

 

פלטות. רצוי להשתמש  4ס"מ לכל הפחות. אין להתיר חיבור עם פינה בין  50בין חיבורים כאלה צריך להיות 
 בפלטות כמה שיותר גדולות כדי להקטין את מספר החיבורים הפוגמים ביעילות המיגון.

 

 

 

 

 

 

 

 

   spikeות שרוול אלומיניום, או אקדחי החיבור בין פלטות אלומיניום סמוכות יהיה על ידי מסמרות פלדה בעל
ס"מ מינימום. שטחי החפיפה יהיו  10ס"מ מכסימום כאשר הפלטות חופפות ב  15עם שרוול אלומיניום, כל 

 מוליכים, נקיים מצבע ובידוד כל שהוא.

 

ח החיבור בין פלטות פלדת שנאים יהיה בהדבקה בדבק מסוג ורוסטיק שאינו נדלק באש, למשל, בלחץ להבטי
ס"מ מינימום. יש להניח את הפלטות כך שכיוון הערגול של כל שכבה יהיה בניצב לזו  20צמידות, בחפיפה של 

 הסמוכה לה.

הפינות בין גב הגומחה לדפנות ובינן ובין הקירות לבינן ולתקרה יעשו בכיפוף, כאשר צלע הכיפוף לא תהיה קטנה 
 מטר. 0.5מ 

 

ס יהיה בבורג דרך דיבל פלסטי העובר דרך המיגון, כך שלא ייווצר מגע החיבור בין המיגון לבטון או לקיר גב
 חשמלי בין המיגון לבורג.
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 בדיקת איכות התקנת מיגון אלומיניום נעשית באמצעות דף נייר המושחל

 בין הפלטות בנקודת החיבור של מסמרה. אם הוא נכנס, החיבור לא תקין

 ויש להדקו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יק בנקודה אחת לארקת הבטיחות.את המיגון יש להאר

 

 קיר בטון

 מיגון

 צינורית פלסטית

 בורג

 טוב

 לא טוב
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 . ספר מתקן ותוכניות עדות1
 
 
 
 כללי .1
 
 

במהלך ביצוע הפרויקט על הקבלנים להחזיק תוכניות עדות ותוכניות תאום מערכות  1.1
 תאמות להתקדמות הפרויקט.אשר יהיו עדכניות ומו

 
 

עותקים )למשתמש, למנהל  3עם סיום הפרויקט על הקבלנים למסור למזמין  1.2
 הפרויקט, לגוף המתחזק( של:

 
 ספר מתקן  1.2.1
 תוכניות עדות מעודכנות למצב סיום הביצוע. 1.2.2

 
 
  מטרה .2

 מטרת הנוהל הינה להגדיר את השיטה והאחריות וכן תהליך ההכנה, הבדיקה וההגשה בהכנת 
  ספרי מתקן ותוכניות עדות לקראת מסירת המבנה/מערכת למזמין.

 
 
 אחריות .3

 האחריות ליישום נוהל זה חלה על הקבלן המבצע  ומנהל הפרויקט. 
 
 
 הפניה .4

יש לפעול בהתאם לאמור בהנחיות המצורפות של ספרי מתקן ותוכניות עדות מאת רוני וולטמן  
 יועץ בדק ואחזקה. –

 



 
 

 בלנים: נספח אחזקה לק8ח מס. נספמבנה משרדים רש"ת / 
 794 

 
 

 תוכניות עדותספרי מתקן ו
 

 רוני וולטמן מהנדסים, יועצי תפעול ואחזקת מערכות ומבנים
 

 
 

האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות הנכללים בכל מפרט 
 אחר בחוזה בין שנחתם עם הקבלן הראשי ובין שנחתם ישירות עם קבלן משנה או קבלן ממונה.

 
 
 כניות עדות מהקבלן למזמיןהגשת ספרי מתקן ותו .1
 
 

  – מסירה חלקית
 

 תהליך הביצוע ויהיופוזיציה( אשר ילוו את -הקבלן יעדכן את התוכניות כולל תאום מערכות )סופר
עדכניות לכל עת. התוכניות יכללו את  המערכות המותקנות בקרקע, בתקרות או בפירים עד שבוע ימים 

ל חלק בחצר, תקרה או פיר בנפרד. המזמין יבדוק מדגמית לפני סגירת הקרקע, התקרות או הפירים, כ
את התוכניות ובמידה וימצאו סטיות וחריגים בין התוכניות לבין ההתקנות בפועל, לא יאושר לקבלן 
לסגור את החפירות, התקרות או הפירים וכל האחריות לעיכובים תחול עליו. תוכניות עדות מתוקנות 

נוי כלשהו המחייב חפירה בקרקע או פרוק והרכבת התקרה או ימסרו בהתאמה גם לאחר ביצוע שי
 כיסוי הפיר מחדש.

 
 
 

  – מסירה מדגמית
 

כחודש לפני המסירה הסופית של המתקן/המערכת, באחריות הקבלן להגיש  לאישור  מנהל הפרויקט 
דוגמה של ספר מתקן ותוכניות עדות שיכללו את כל יחידות המתקן/מערכת כולל התממשקות 

 כות אחרות בהתאם לתכולת העבודה בפרויקט.למער
 
 
 

  – מסירה סופית
 

הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה וההרצה ועד חודשיים לפני תחילת התפעול והתחלת תהליכי 
קבלת המתקנים, שלושה עותקים מושלמים ומעודכנים למצב בסיום הביצוע של ספרי המתקן /מערכת 

תקן, לאתר, למבנים ולכל מערכת בנפרד, יכללו את כל מרכיבי בפורמטים כמפורט להלן. ספרי המ
התשתיות, התכסית, חלקי המבנים, המערכות, המתקנים, תוכניות התממשקות למערכות אחרות 

 .ספרי המתקן ימסרו למנהל הפרויקט והאביזרים.
שלהלן   3 -ו  2הנחיות שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקנים כמפורט בסעיף ה

שלהלן. במקרה של סתירה בין  6ולהחניות משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפרד כמפורט בסעיף 
 ההנחיות הכלליות להנחיות המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות.
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  – תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות

 
ללו בהתאמה לצרכים עבור החצר, התשתיות, המבנים והמערכות יוגשו ספרי מתקן ותוכניות עדות שיכ

 בכל מקצוע בנפרד את הפרטים המפורטים להלן:
 

חצר כולל גדרות הקפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים, גינון וצנרת השקיה, מתקני    1.1
 חצר, פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה.

 
 תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה. 1.2

 
רכיביו לרבות קונסטרוקציה, חיפויים חיצוניים, גגות, חדרי מדרגות, חיפויים  מבנה על 1.3

פנימיים, חלונות ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע, תקרות ביניים, חתכים של פריטים 
 חריגים, נתונים טכניים , חישובים סטטיים וכדומה.

 
 ומה.מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים וכד 1.4

 
מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות תאורת חירום  1.5

 ושלטי מילוט ואזהרה מוארים. 
 

 מערכות גילוי אש ועשן. 1.6
 

 ערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז.מ 1.7
 

 מערכת גלוי פריצה. 1.8
 

 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור. 1.9
 

 מערכת אינסטלציה. 1.10
 

 מערכת כריזה. 1.11
 

 מערכת תקשוב. 1.12
 

 פסק. –מערכת אל  1.13
 

 מערכת דלק. 1.14
 

פריסת הכבילה על גבי קרונה, פריסת הכבילה על גבי תעלות ומובילי כבלים,  -תשתיות  כבילה 1.15
חיבורים, סימון הכבילה לכל אורך ציר הפריסה במרחקים של שני מטר ובכל פניה ו/או מעבר 

 לתא שטח חדש , אורכים של כבלים וכד'. 
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 שהפורמט ההג .2
 
 

 בגרסה  AUTOCADפורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט  2.1
 CDית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן( , צרובים על סי.די.רום העדכנ

והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום. הקבלן יספק 
 .1פורט בס' החומר הממוחשב בספריות מפוצלות לפי מערכות כמ

 
 

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה  2.2
 קשה, כמפורט להלן:

 
הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים המדויקים  .א

 יוגשו ע"י הקבלן לאישור המזמין.
 

ושם על גב הקלסר יודפס סמל המשרד  המזמין והכתובת, שם המערכת  .ב
 האתר, הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן.

 
 העמוד הראשון בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים: .ג

 שם הלקוח. (1
 שם אתר )כולל נ.צ(. (2
 שם הקבלן הראשי לקבלני משנה, כולל מספרי טלפון. (3
 תאריך תחילת/סיום אחריות. (4
 איש קשר באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד. (5
 (.1.0 -ממספור גרסת תיעוד )יחל  (6
 אנשי קשר נוספים הקשורים לפרויקט. (7

 
 תוכן העניינים )יופיע לאחר העמוד הראשון( ויכלול:    .ד

 תיאור הפרויקט במלל ובתרשים ריבועים כללי. - 1פרק  (1
 . AS MADE –טבלאות, תרשימים ושרטוטים  - 2פרק  (2
 הוראות בטיחות – 3פרק  (3
 תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה – 4פרק  (4
 אישורי יצרן כנדרש, ומפרטים טכניים לציוד שהותקן. - 5 פרק (5
כרטסת ציוד ופריטים, קטלוגים מפורטים, רשימת אביזרים,   -6פרק  (6

רשימת חלקי חילוף, רשימת כלי עבודה ייחודיים, אשורים של 
 היצרנים, אשורים של הקבלן על בדיקת המערכות לאחר התקנון.

 תוכניות תאום מערכות – 7פרק  (7
 

קלסרים יהווה מסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. לכל אחד ה .ה
מערכת בנפרד יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה 
מערכת ויכלול פרוט תוכן כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת. קלסרי 

 המסטר בכל מערכת יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת אך בגוון כהה יותר.
 

דד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים בתחילת כל קלסר בו .ו
תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר 

 המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף.
 

על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף  .ז
 יהיה תמיד בגוון ורוד.
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וכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל כל חומר הדפים שיתויק בקלסר י .ח

שקית פריט אחד בלבד, כדוגמת:  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת 
אחזקה, רשימת חלפים . על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' 

 הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.
 

השקיות בעלות ארבעה חורים, למניעת כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים ו .ט
 קריעת השקיות.   

 
 

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. 2.3
 
 

הקבלן יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת המזמין, סכמות  2.4
הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות חשמל, לוחות 

יקוד, לוחות בקרה, מתקנים עיקריים באותה מערכת כדוגמת מערכת המתח הגבוה פ
וסכמה ורטיקלית של ההזנות במערכות חשמל, מערכת אספקת מים קרים ונספחיהם 

 לרבות משאבות, מערכת כיבוי אוטומטי במים, סכמת צנרת במערכת מיזוג אוויר וכו'. 
 
 

בשיטה פעול ואחזקה, יהיו ממוספרים כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לת 2.5
, הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבנה  אחידה, כפי שתימסר על ידי המזמין

 בפועל.
 
 
 
 נכון לכלל המערכות והמתקנים –פרוט התכולה בספר המתקן  .3
 
 

הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים הוראות בטיחות.  3.1
בות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול מתאימים לר

במתקן וכדומה. ההוראות ידגישו בין   היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות 
 חשמל ודלק.

 
מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התוכניות יכללו מידות  וכניות עדותת 3.2

חסו לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות מיקום לכל מרכיב במערכת. המידות יתיי
ובמבנים, כדוגמת שערים, פינות מבנים, עמודים במבנה וכדומה. התוכניות יכללו את 
מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור האחיד של המזמין וכפי שהציוד מסומן 

 בפועל. 
וים התכניות יהיו צבעוניות ויכללו מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים והשימוש בקו

מסוגים, עוביים וצבעים שונים. התוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל 
תקני )ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן  את פרטיו ובין והיתר את שם מהנדס הפרוייקט שגם 

 .1:50יאשר את התכניות. תוכניות הכוללות פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה מידה של 
ת מהתכנון בין שנבעו מאי דיוק בביצוע או שהיו מותרות לפי תכניות יודגשו כל הסטיוב

החוזה. לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש ממנהל הפרוייקט )על חשבון הקבלן( 
דיסקטים של תכניות המתכנן שעליהן הקבלן יכניס השינויים הדרושים, יוסיף חותמת 

 שלו ויעביר לאישור כנדרש. 
לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר  מנהל החוזהיבות ין פיסקה זו מהווה התחיא

יחליט שאין ביכולתו להעמיד דיסקטים כנ"ל לרשות  מנהל החוזהיתאפשר למנהל.  היה ו
הקבלן, אין הדבר משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכניות העבודה 

 כנדרש.
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כות בבניין הכלולות בתכולת של כלל המער פוזיציה(-תוכניות תאום מערכות )סופר 3.3

העבודה של הפרויקט. התוכניות יכללו את כל המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו 
בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת הרכיבים הסמויים. בתוכניות יסומנו קווי 

או הבנין בשחור וקווי המערכות בצבעים שונים. בכל תוכנית יופיע מקרא לציון \החצר ו
 המערכות השונות.צבעי 

 
 

של כל מערך האספקה לאותה מערכת ותת מערכת כדוגמת  תרשימי זרימה מפושטים 3.4
תרשים סכמטי של חלוקת החשמל תוך הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום, 
חלוקת המים המקוררים והמחוממים לרבות מערכות עזר, חלוקת מערך בקרת המבנה 

קוויים, צבעוניים, -להבנת תפקוד המערכת יהיו חד וכדומה. תרשימי הזרימה ישמשו 
לרבות הפרדת צבעים בין ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד קצה, ויכללו את סימון 

 המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה. 
ה והפעלה תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים המיועדים לסגירה ופתיחה, הפסק

של חלקי מערכות ומתקנים לרבות מספור האביזרים על פי המספור הקיים בפועל במבנה, 
 חיצים לסימון כיווני הזרימה וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת.

רשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע, ערכים שנמדדו לאחר סיום ת
ויסות, בהגנות, בצנרות, לחצים והפרשי לחצים בין נקודות  הויסות בקווים, באמצעי

שונות במערכת וכדומה. המידע יכלול זרמים, לחצים, טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת 
 הפעלת המערכת בתפוקות שונות. 

בעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים צ
אביזרים שחשיבות היותם היות מופסקים או סגורים. לעומת אביזרים האמורים ל

פתוחים או סגורים במהלך הפעילות השוטפת ואשר הפיכתם עלולה לגרום לנזקים 
או תפעוליים, יצויינו בהדגשה. אביזרים אלה ישולטו בהתאם עם אזהרה \בטיחותיים ו

יוד המוצב האמור לכל מצב תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד. ליד צ מתאימה.
 כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

 
 

 ( של המערכות.SCHEMATIC DIAGRAMSשרטוטים סכמטיים ) 3.5
 
 
 וואי מערכות נסתרות וגלויות . התוואי יסומן בתכניות בייחוס לעצמים קבועים בשטח.ת 3.6
 
 
מתקן בנפרד ולגבי ואופן כיולן לגבי כל  תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה 3.7

המערכות ותת המערכות. התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות 
המהוות חלק אינטגרלי מהמתן והן את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית למבנה, בה 

 משולבת המערכת. 
התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות. על 

יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול וויסות הסכמות 
המערכות. פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי ותכנון 

 .MMI)חומרה ותכנה( עם התוכניות לכל בקר ומחשב  DDC -לביצוע מלא של מערכות ה
 
 

סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים  מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל כרטסת ציוד ופריטים 3.8
לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. דף הנתונים 
יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני העבודה 

 אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.
ורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי שנמדדו לכל יחידת ציוד יצ

בפועל, בעומסים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה כפי 
 שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד.

קבלן ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן ה
הם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין ומערכת ב

 יספק לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.
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ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב  קטלוגים מפורטים 3.9
יכללו סימון מודגש של הפריט הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים 

בתוך הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, הנחיות לשיפוץ 
המכלולים השונים,  תוכניות הרכבה ופרוק כולל איורים המתארים כל שלב בתהליך 
הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה 

 לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים. בטיחותיים
 
 

המותקנים במבנה ובכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו ע"י  רשימת אביזרים 3.10
הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי תמיכה, 

 אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.
 
 

מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג  לוףרשימת חלקי חי 3.11
המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה. הרשימות יוכנו תוך 
התחשבות בכמויות הציוד והרכיבים מאותו סוג המותקנים במבנה ובמערכות.  רשימת 

 ,חלקי החילוף יכללו את כל נתוני החלפים ומספרים קטלוגיים
 
 

יחודיים לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן ודגם.  רשימת כלי עבודה 3.12
 רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ.

 
 

על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות  אישורים של היצרנים 3.13
 קי המערכות הכוללות. בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בוד

 
 

אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות  3.14
 המיוחדים לכל מערכת בנפרד. המפרטים

 
 
 

במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות  תאור מפורט של פעולת המערכת 3.15
שונים האפשריים  למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים

באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון 
אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה יציינו את כל 
שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו 

 הזרימה המתאימים. ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות:את המשתמש לתרשימי 
 המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד. הפעלה ראשונה של  .א
 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות. .ב
 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות ו .ג
 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. .ד
ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר הפסקת  הפעלת המערכת .ה

 חשמל ובעת ולאחר שריפה.
 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  .ו

 
 

תהיינה מותאמות להפעלה יומיומית על ידי עובד מקצועי כללי. הוראות  הוראות הפעלה 3.16
ות על ידי מפעילי הציוד יומי-ההפעלה יהיו בעברית ויכללו תאור סדרי הפעולות היום

ורשימת נקודות בקורת ובדיקה לרבות הוראות סיכה ושימון שוטף כולל רשימות שמנים 
 וחומרי סיכה לפי מקורות אספקה ומקומם.
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תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות  הוראות האחזקה המונעת 3.17

ות, חודשיות, תלת האביזרים המטופלים. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועי
חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות 
לקיום ההוראה, לרבות ציון, בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. ההוראה תכלול פרוט 

 חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. 
הציוד הבודדות ועל הוראות מפורטות של ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות 

הקבלן לגבי המערכות כמכלולים. בכל המערכות יטופלו מתקני החשמל, השייכים לאותה 
מערכת, לא פחות מאחת לשנה, כולל צילום טרמוגרפי וביצוע כל הנדרש על פי תוצאותיו. 

 מההספק 70%הצילום הטרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס של לפחות 
 המרבי.

 
 

ההנחיות יהיו מפורטות הן ברמת המערכת, הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן.  3.18
המתקן והציוד והן ברמה של אינטגרציה בין מערכות. הנחיות לגבי המערכות הכוללות 
יוכנו ע"י הקבלן. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות 

 יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל.לעברית. ההנחיות 
 
 

כנדרש ולרבות מכבי אש, משטרה,  אישורים של הרשויות המוסמכות ובודקים מוסמכים 3.19
מכון התקנים, משרד העבודה, משרד הבריאות, איכות הסביבה, משרד התקשורת, חברת 

 ומה.החשמל, הרשות המקומית, בודק חשמל, בודק מעליות, קונסטרוקטור וכד
 
 

. בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי כל תעודות אחריות, ערבות וביטוח 3.20
 או מערכת.\תעודות האחריות, הערבות והביטוח השייכות לאותו מתקן ו

 
 

. פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים ונותני השירות של כל נתונים כלליים 3.21
ל )שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת מכלול, יחידה, מערכת, מתקן, אביזר ופרזו

 אלקטרונית, טלפון, פקס' טל' נייד(.
 
 

הנחיות האינטגרציה בין מערכות יהיו מפורטות וינחו  – נחיות לאינטגרציה בין מערכותה 3.22
המתחזק לגבי התרחישים השונים והתגובה הצפויה של המערכות, כל אחת בנפרד את 

אילו פעולות מתבצעות באופן אוטומטי, אילו  התרחישים וההנחיות יגדירו וכולן ביחד.
 פעולות יש לבצע ידנית ובאילו מצבים יש לבטל פעולה אוטומטית ולעבור לפעילות ידנית.

 
 

 נדרש לאחזקת המערכת/מתקן כולל הדרכות. המלצות לכוח אדם 3.23
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ואת  וכמפורט לעיל, הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, בשלבים על פי קצב הביצוע .4

"החומר הטכני"( לאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד  -תיק השטח )להלן 
הקיים בפועל במבנה. הסימון על גבי החומר הטכני יתאם את השילוט על גבי הציוד כפי שקיים 

 בפועל.
 
 
 המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו .5

 הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.
, על בסיס ההערות העקרוניות של המזמין ויתקן כל את כל החומר הטכני שהגישהקבלן יבדוק  

 הנדרש. בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למזמין לבדיקה חוזרת.
שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות החוזרות על היה ולמזמין יהיו הערות חוזרות, על החומר  

 הקבלן.
 
 
 הנחיות והרחבות ספציפיות להכנת ספרי מתקן למערכות ומתקנים .6
 

)הכללים לגבי החשמל נכונים גם למערכות אחרות בהן נכללים  חשמל וגנרטורים 6.1
 מתקני חשמל(

 
בנוסף להנחיות הבטיחות, יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש לבצען תוך  .א

  נקיטת אמצעי בטיחות מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה ובגנרטורים.
 

 תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות כיבוי אש בלוחות. .ב
 

תאור מפורט של מערכות החשמל, הפיקוד, הבקרה ואמצעי מניה ואופן  .ג
כיולן. על הסכמות של לוחות החשמל יצויינו כל   פרטי פריסת הכבלים 

הכניסות והיציאות כפי שמסומנות בפועל על הגידים,   לרבות סימון מספור
חתכי הכבלים ומספר הגידים. על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה 
והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, לכיול וויסות, מספור מהדקים 
 ומוליכים, חתך מוליכים, גודל נתיכים ומפסקים, סכימה חד קווים של הלוח 

 
 ות הנדרשות לסינכרון גנרטורים.תאור מפורט של הפעול .ד

 
הוראות לטיפול ואחזקה לכל מערכות החשמל במבנה, כולל הוראות לכיוון  .ה

זמני השהייה והגנות על מא"תים הראשים בהוראות לוויסות יחידות הבקרה 
 למניהן.

 
 צילום תעודת הבדיקה הסדרתית של הלוח אצל היצרן. .ו

 
ן ו/או סיום העבודות, תוכניות מושלמות, עדכניות ליום מסירת המתק .ז

המאוחר מבינהם. התוכניות יכילו את כל היקף עבודת הקבלן. להלן רשימה 
 של תכניות שעל הקבלן להכין: 

תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. סכמות  .1
 מפורטות של לוחות חשמל, סימון המעגלים ותכניות בצוע של

מערכי ציוד, תעלות  שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי החשמל,
 הולכת כבלים, תכניות בסיסים והגבהות.  

 תכניות עבודה וייצור של כל לוחות החשמל. .2
טבלאות עם רשימת פריסת השקעים והמפסקים המחוברים לכל  .3

 מעגל ועל פי סימונם בפועל.
מוליכי פיקוד ובקרה יצוינו עם סימני הזיהוי שלהם, כמו גוונים,  .4

 אותיות, מספרים וכו'.
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 מיזוג אוויר 6.2

 
או הפסקה \תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו .א

 בזמן אש.
 

רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון השתייכות כל אלמנט ועם כל  .ב
הפרטים הנוגעים כמו תוצרת, סוג, מודל, זרמים, מתחים, בדוד וכו' כמופיע 

 בשלט, כוון אוברלואד וכו' כנדרש.
 

או הפסקה \פורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ותאור מ .ג
 בזמן אש.

 
 תעודות כיול של המכשור והבקרה. .ד

 
 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: .ה

תכניות עבודה מאושרות של כל הצנרת וכל התעלות. תכניות אלה  .1
יכללו את סדור התעלות, את התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם 

 למבנה.
 טוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.  שר  .2
טבלת סימון של כל המנועים במתקן, עם ציון, לכל מנוע, של זרם  .3

עבודה, זרם נומינלי, זרם בעומס, כוון בטחונות ליתרת זרם של 
 המנוע.

 טבלת סימון של אביזרי הביטחון עם ציון הכיוון של כל אביזר. .4
 ציון הכיוון של כל אביזר. טבלת סימון של אביזרי מדידה עם .5
 העתק אישור חברת חשמל לקבלת המתקן ואישור בודק מוסמך. .6
 העתק אישור מכבי אש לבידוד התעלות והצנרת. .7
העתקי תעודות בדיקה של מכון התקנים לעמידה בפני אש של הבדוד  .8

לתעלות וצנרת ושל אלמנטי חימום חשמליים ולכל רכיב או חומר 
 אחר להם תידרש בדיקה.

 ניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.  תכ .9
 תכניות פתחים בקירות ותקרות, אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה.    .10
 תכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן.   .11
 תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים  .12
 הפורטים על הרעש שהם יוצרים. .13
 גים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים.פרטים, קטלו .14
 ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, גופי חמום משני ובתיהם. .15
תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את  .16

 מראה הלוחות.
 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. .17
עוברת לכל גובה הבניין מהגג ועד תכניות ביצוע של הצנרת האנכית ה .18

לקומת הקרקע, שיכללו חישובי משקל, חוזק קונסטרוקציה, פרטי 
 תמיכות וחישובי התפשטות.
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 בקרה, גילוי אש, פריצה, טמ"ס, אל פסק  -מערכות מתח נמוך מאוד  6.3

 
תוכניות התקנה הכוללות את פריסת המערכות במתחם כולו. בתוכניות, לכל  .א

נו בבירור מיקום ציוד מרכזי, לוחות ראשיים, לוחות מערכת בנפרד, יסומ
אזוריים ונקודות הקצה לרבות פריסת הכבלים. בתוכניות יופרדו המערכות 
השונות ע"י צבעים שונים תוך הדגשה של אביזרים המוסתרים מעל תקרות 
ביניים ובפירים. התוכניות יכללו מספרי קצות החוטים כפי שנכנסים ויוצאים 

 וחות אל אביזרי הקצה המחוברים אליו.מכל אחד מהל
 

או נקודות הקצה שיכלול לגבי כל נקודת \רישום טבלאי של פריסת השקעים ו .ב
 קצה את הפרטים הבאים, מותאם לסוג המערכת:

 מספר סידורי מערכתי )כללי( .1
 זיהוי נקודת הקצה )מבנה, קומה, חדר, נקודה( .2
 סימול הנקודה )זהה לסימון על אביזר הקצה( .3
 במסד )המסד, הפנל במסד, השקע בפנל(מיקום  .4

 
תאור מפורט של המערכות, המחשבים והתוכנות. התיאור יכלול סכמות  .ג

המפרטות את פריסת המערכות במבנה כולו והמבהירות את הקישוריות בין 
המערכות. הסכמות יהיו ברמה של דיאגרמת סולם עד רמת המחשב. על 

והערכים הרצויים המשמשים הסכמות יסומנו כל נקודות הבדיקה, המדידה 
 לבדיקה, לכיול וויסות של המערכת המשולבת. 

 
תצלום תמונות מפורטות של כל המסכים במערכת. כל תמונה תלווה בהסבר  .ד

 מילולי לגבי תכולתה ואופן הפעלת המערכת על פי הממצאים המוצגים בה.
 

פעול, הנחיות מפורטות לגבי שינוי פרמטרים במערכת כנדרש לשינוי נתוני הת .ה
 לקבלת נתונים ולהפקת דוחות.

 
תיעוד מדידות ובדיקות הקבלה שהתבצעו לפני המסירה הסופית בנושאים  .ו

השונים כנדרש לאותה מערכת לרבות בדיקות ביצועים, הנחתות מתח, 
 התנגדות של מערכת ההארקה במתחם כולו.

 
 אחזקה מונעת תתבצע אחת לחצי שנה. מרווח הזמן בין ביצוע אחזקה מונעת .ז

חודשים  4 –חודשים הווה אומר לא פחות מ  7 – 4אחת לשנייה באתר  תהיה 
 חודשים בין ביצוע אחזקה מונעת אחת לשנייה. 7 –ולא יותר מ 

 
הקבלן ימסור ויתקין גרסאות תוכנה חדשות אשר יוצאו במשך תקופת  .ח

האחריות לצורך הפעלת המערכת או שיפורה ללא תמורה נוספת במסגרת 
 חוזה האחזקה.

 
 תעודות בדיקה של מיכלי הלחץ. .ט



 
 

 בלנים: נספח אחזקה לק8ח מס. נספמבנה משרדים רש"ת / 
 804 

 
 מערכות אינסטלציה וספרינקלרים 6.4

 
 תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש. .א

 
 הטיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות. .ב

 
טבלת סימון של המנועים השונים במתקן, עם ציון עבור כל מנוע של הספק הספק  .ג

 נוע, אמפרז' נומינלי ואמפרז' בעומס וכן בטחונות ליתרת זרם של המתנע.מ
 

 כל אחד מהאביזרים הנ"ל. טבלת סימון אביזרי הפיקוד והבטחון עם ציון הכיוון של .ד
 

 טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון הוראה של כל אחד מהאביזרים. .ה
 

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: .ו
של כל מערכות אגירת המים, המשאבות והצנרת. תכניות  תכניות עבודה .1

אלה יכללו את כל האביזרים המשמשים לפתיחה וסגירה של צנרת, חיישני 
 זרימה וכדומה כנדרש להבנת פעולת המערכת והטיפול בה.

 שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.   .2
 וב. תכניות בסיסים והגבהות לציוד מערכות המים והבי .3
תכניות עדות תשתיות שיבוצעו ע"י מודד מוסמך ויכללו מיקום מדויק של  .4

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

תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה  .5
 הלוחות.

 החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. תכניות החווט .6
 
 
 

 מעליות ודרגנועים 6.5
 
 נתונים טכניים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים והחשמליים. .א

 

 .MADE ASשרטוטי הרכבה  .ב
 

 " הכוללות תוכניות מכניות, תוכניות חשמל, AS MADEתכניות  עדות " .ג
 

 תוכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה.  .ד
 

 אחריות של יצרנים כאשר הם לתקופה שמעבר לתקופת האחריותתעודות  .ה
 

 .MADE ASתכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל  .ו
 

 .MADE ASתכניות חווט חשמלי  .ז
 

 ניים ותפקודם כפי שמופיע בתכניותשמות החלקים החשמליים והמכ .ח
 

 רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים. .ט
 

 ים.רשימת כלי עבודה מיוחדים מומלצ .י
 

 הוראות אחזקה מפורטות. .יא
 

 הוראות שימוש במתקן בפעולה רגילה ובזמן חרום. .יב
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 מערכת תקשוב ומחשוב 6.6

 
 שרטוט חיצוני של המתקן ודרכי הובלת כבלים ותשתיות אל המתקן. .א

 
תאור כללי של המערכת, באמצעות מרשם מלבנים, המפרט את מרכיביה  .ב

 העיקריים.
 

של המבנה/הקומה/האתר, כולל  , הכוללות שרטוטיםAS MADEתוכניות  .ג
 פריסת תעלות ומובילים המראים את תוואי הולכת התשתית.

 
המפרטות את כל מקבצי הקצה כולל המיקום, המספר  AS MADEתוכניות  .ד

הן  –ואורך הכבל לכל שקע קצה שהותקן בכל חדר, כולל תוואי הכבלים 
 בתעלות קיימות והן בתעלות שהותקנו על ידי הספק.

 
ארונות התקשורת שהותקנו  המפרטות את כל תכולת AS MADEתוכניות  .ה

 מסר באתר, כולל כל הציוד והפריטים המותקנים בכל ארון תקשורת, ארונות
הסעף, מקבצי הקצה כולל המיקום והמספר לכל שקע קצה שהותקן  וארונות

 בכל חדר, כולל תוואי הכבלים.
 

 מוקדי ות וציודלוח העמדת הכוללות שרטוט של אופן AS MADEתוכניות  .ו
ובחדר המחשב, כולל כל הציוד והפריטים המותקנים בכל ארון  התקשורת
 מחשוב.

 
מסמכי תיעוד מטעם היצרן, על עמידה בכל התקנים הנדרשים של כל  .ז

 הפריטים המסופקים ע"י הספק.
 

 נושא הסימון והשילוט ישולב במקומות המתאימים בתיעוד. .ח
 

כת לרבות לוחות הניתוב שהותקנו המער של הסימון תאור מפורט של שיטת .ט
בארונות המחשוב, כולל פרוט של השילוט שבוצע ליד כל מחבר בלוח 

 המערכת. לכלל מפורטות ניתוב וטבלאות
 

 הנחושת. כבלי בדיקת תוצאות .י
 

 האופטיים. הסיבים בדיקת תוצאות .יא
 

דוח פלט מודפס ממכשיר הבדיקה, המציג את כל תוצאות הבדיקה לכל  .יב
 והקישורים האופטיים לפי הדרישות מכרז זה.קישורי הנחושת 
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 מערכת דלק 6.7

 
יכללו את כל  תכניות עבודה של כל משאבות הדלק והצנרת. תכניות אלה .א

האביזרים המשמשים לפתיחה וסגירה של צנרת, תאי תדלוק, תאי מגופים, 
תאע איוורור, חיישני זרימה, גלאי דליפות דלק וכדומה כנדרש להבנת פעולת 

 יפול בה.המערכת והט
 

שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד הכולל סידור מערכות  .ב
, שסתומים סולונואידים ובקרת jockeyהשסתומים והבקרים, כולל משאבת 

 מערכת הצנרת.
 

 סקיצות ושרטוטים לכל פריטי הציוד הרלוונט ויכללו את הנתונים הבאים: .ג
 הפעלה ודיגרמות עם פרטי סיום. רשימת טווחי i/oמערכת סכימאטית הכוללת  
 חיווט ופריסת כרטיסי המעגלים. 
 תיאור גנרי, פונקציונאלי של כל רכיבי הבקרה. 

 
 תכניות בסיסים והגבהות לציוד מערכות הדלק.  .ד

 
תכניות עדות תשתיות שיבוצעו ע"י מודד מוסמך ויכללו מיקום מדויק של  .ה

 -שוחות ו .T.L –טיים הצנרת, התאים, השרוולים, קטרים, מפלסים אבסולו
I.L.  .כניסת/יציאת צנרת 
 

 מפרטים טכניים של תאי תדלוק, תאי אוורור, מגופים ואביזרים נלווים. .ו
 

 אישור בדיקת לחץ, אישור כיול מכשירי מדידה, ואישורי נציג רש"ת. .ז
 

אישור תקינות וממשק עבודה עם מערכת זיהוי ואיתור דליפות ואישור נציג  .ח
 רש"ת.

 
 ות וממשק עבודה עם מערכת ההגנה הקתודית ואישור נציג רש"תאישור תקינ .ט

 
תעודת בדיקה של היצרן המאשר כי כל השסתומים/מגופים החשמליים נבדקו  .י

 ומבצעים את עבודתם.
 

 תעודת בדיקה של שטיפת צנרת הדלק ואישור נציג רש"ת. .יא
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 חצרות ומבנים 6.8

 
 חצרות ותשתיות בחצרות 6.8.1

 
שכבות של התכסית ושל המערכות תוכניות העדות יכללו את כל ה .א

העיליות והתת קרקעיות העוברות בחצר. המערכות יצויינו עם חתכי 
גובה מתאימים לרבות חתכים המצביעים על מעבר מערכות 
מצטלבות, ציון שיפועים, כיווני זרימה והספקים מתוכננים. האמור 

 גם לגבי מערכות ניקוז עיליות.
 

תוך ציון גבהים, סוג הגדר, תוכנית מפורטת של הגדר ההיקפית  .ב
 מיקום מצלמות ואמצעי חישה אחרים.

 
תאור מפורט של השערים ואופן פעולתם. השערים המכניים  .ג

מכניות -הממונעים יטופלו ברמת פירוט הנדרשת ממערכות אלקטרו
 אחרות וכמפורט לגבי ציוד אינסטלציה ומיזוג אוויר.

 
סיסים, תוכנית תאור מפורט של תרני אנטנות לרבות תוכניות הב .ד

 קונסטרוקציה של התורן, סימון תאורת אזהרה למטוסים וכדומה.
 

 חתכים של מבנה כבישים, רחבות, שבילים וכדומה. .ה
 

תאור מפורט של מערכת ההשקיה כולל תוכנית פריסת צנרת, מיקום  .ו
 ברזים ומחשבי הפעלה והנחיות לתפעול ואחזקה.

 
ך ויכללו מיקום תכניות עדות תשתיות שיבוצעו ע"י מודד מוסמ .ז

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

 
 

 מבנים 6.8.2
 
כל תוכניות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות וחלונות עם כיווני  .א

פתיחה, מחיצות פנימיות, חתכי תקרות ביניים לרבות ציון גבהים, 
ות מידות וכדומה. תוכניות הארכיטקטורה יכללו תיחום שכב

בפוליגונים של כל היחידות הפנימיות לרבות מספור החדרים וחללים 
אחרים. בתוכניות הארכיטקטורה יסומנו אזורים רגישים בבנין בהם 

 אסור לקדוח חורים.
 

כל תוכניות הקונסטרוקציה. בתוכניות הקונסטרוקציה יודגשו זורים  .ב
 העומסים המותרים בכל שטח רצפה וגג.מחוזקים ו

 
תוכניות עבודה של כל סוגי הדלתות, החלונות המחיצות וכדומה  .ג

 לרבות פרוט האביזרים והפרזול. 
 

תוכניות עבודה של חיפויי המבנה לרבות מפרטי האלומיניום, שיטת  .ד
אגון החיפוי למבנה, האבן והמחצבות מהן הובאה, כושר ספיגת 

 נוזלים וכדומה. 
 

 ניות של בסיסי מערכות ומתקנים. תוכ .ה
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 . נוהל אחריות ושירות בתקופת הבדק2
 
 
 
 כללי  .1
 

האמור בנוהל זה, לרבות המסמכים אליו הוא מפנה במפורש, לגבי המערכות  1.1
 5להלן לגבי תקופת הבדק, בטבלה שבסעיף  4והמתקנים המצוינים בטבלה בסעיף 

לנוהל זה, בתקופה  1ח מס' לנספ 4לגבי תקופות אחריות מוארכות ובטבלה בסעיף 
שלאחר תקופת הבדק, יגבר בכל מקרה של סתירה או אי התאמה על האמור, בעניין 
 בדק, אחריות ושירות, בכל מקום אחר בחוזה, במפרטים הטכניים ובכתבי הכמויות.

 
 

 מבלי לגרוע מהוראות החוזה, לעניין נספח זה יחולו, בנוסף, ההגדרות הבאות: 1.2
הקבלן אשר  –"קבלן המשנה המקצועי" או "הקבלן המקצועי"  "קבלן המשנה" או  

הקים בפועל, תחת הקבלן הראשי, את המערכת הרלבנטית, הכפוף לקבלן; הקבלן 
 למסמך תקופת הבדק בהתאם לתנאיו. 1אשר ייתן למזמין את השירותים  נספח מס' 

 
 
 
 אחריות הקבלן הראשי לאחזקה ושירות בתקופת הבדק .2
 

ה אחראי למבנה ולתחזוקת המערכות והמתקנים שהותקנו על ידו הקבלן הראשי יהי 2.1
ועל ידי קבלני המשנה המקצועיים מטעמו במשך כל תקופת הבדק. למען הסר ספק 
השירותים שייתן הקבלן בתקופת הבדק יכללו את כל תיקון התקלות ובצוע עבודות 

ות מתכלים. אחזקה מונעת, לרבות כל העבודה, החלקים, החומרים וחומרי העזר לרב
הקבלן הראשי לא יהיה אחראי לתפעול השוטף היומיומי של המערכות אשר יתבצע 
על ידי המזמין. עלות השירותים בתקופת הבדק כאמור לעיל נכללת במחיר התקנת 
המתקן ולא ישולם בגינן תשלום נוסף. תקופת הבדק תהיה שנתיים לכל רכיבי 

שלגביהם נדרשה במפרטים  המערכות והמתקנים למעט חלקי מבנה ומתקנים
המקצועיים בפירוש תקופת אחריות ארוכה יותר ו/או כאשר יש לפריט המסוים 
אחריות יצרן/ספק ארוכה יותר. היה ולפריט יש אחריות יצרן ארוכה יותר, יהיה 

 הקבלן אחראי להעביר לידי המזמין את תעודת האחריות של יצרן/ספק הציוד.  
 

י חלקי מבנה ותשתיות, הנזכרים בחוק מכר דירות למרות האמור לעיל הרי שלגב 2.2
תימשך תקופת האחריות מעבר לתקופת הבדק, על פי המפורט בחוק מכר דירות, אך 

 שנות בדק כאמור לעיל. 2-לא פחות מ
 

לרכיבי ציוד, כדוגמת ציוד חשמל בלוחות, קווי תקשורת וכדומה, להם קיימת  2.3
( יעביר הקבלן את 2)2ל בסעיף קטן אחריות יצרן לתקופה ארוכה יותר מהנדרש לעי

אחריות היצרן לטובת המזמין. אישור ציוד שווה ערך יהיה כרוך בין היתר בקבלת 
 אחריות יצרן כפי שהייתה מובטחת לציוד המקורי שהוגדר במכרז.

 
-הקבלן יוודא כי כל הספקים מתחייבים לשמור במקום עיסוקם, מלאי מלא של חלקי 2.4

ידם באמצעותו, באופן שיעמוד -מערכות שיסופקו עלחילוף הדרושים לתחזוקת ה
 בדרישות רמת השרות הנדרשת.

 
 הרץ 400התחייבות הקבלן בתום תקופת הבדק עבור מערכות  2.5

הספק מתחייב לספק לרשות שדות התעופה חלקי חילוף, כולל ממיר שלם,  .1
 .15%בהתאם לדרישתם על פי מחירון הספק, בהנחה של 

עבודה של טכנאי בהתאם לדרישות רשות הספק מתחייב להקצות שעות  .2
 .10%שדות התעופה, על פי קריאה, בהתאם למחירון ספק בהנחה של 

תכיפות שירותי האחזקה המונעת, רמת השירות וזמן תגובה לתיקון תקלות  .3 
וביצוע התיקון לכל רכיב ומערכת בתקופת הבדק, יהיו כנדרש בטבלה  בסעיף 

 שלהלן. 3
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 נה המקצועיים למתן שירותי אחזקה לאחר תום תקופת הבדקהתחייבות קבלני המש .3
 
 

, הרי שלגבי לרבות בכתבי הכמויותלמרות האמור בכל מקום אחר, במסמכי המכרז  3.1
למסמך זה, מחיר  1בנספח מס'  4המערכות והמתקנים המפורטים בטבלה בסעיף 

הכל שירותי האחזקה לשנה, לאחר תקופת הבדק, יקבע כאחוז קבוע מערך המתקן, ו
כמפורט, לגבי כל מערכת בנפרד. כערך המתקן, לצורך חישוב עלויות האחזקה יחשבו 
כל עלויות הקמת המתקן לרבות שינויים ותוספות שבוצעו בו ובהפחתת רכיבים 
שהורדו ממנו במקור או בעת ביצוע השינויים לרבות עלות עבודות הפירוק. קביעת 

 הינה בסמכותו הבלעדית של המזמין. ערכו הסופי של המתקן, בהתאם לאמור לעיל, 
 

הקבלן יחויב להחתים את קבלני המשנה המקצועיים, במקצועות המצוינים בטבלה  3.2
למסמך זה, כל אחד בנפרד, לגבי המקצועות אותם התקין, על  1בנספח מס'  4בסעיף 

התחייבות למתן שירותי אחזקה ישירות למזמין החל מתום תקופת הבדק. חתימת 
מקצועי על נוסח ההתחייבות כאמור מהווה תנאי של המזמין לאישור קבלן המשנה ה

קבלן המשנה המקצועי כקבלן משנה של הקבלן הראשי. נוסח ההתחייבות של קבלן 
המשנה המקצועי למתן שירותי אחזקה ישירות למזמין החל מתום תקופת הבדק יובא 

 לאישור מוקדם של המזמין.
 

המערכת המותקנת על ידי קבלן המשנה הקבלן הראשי יחויב לחשוף את עלות  3.3
המקצועי, כפי שנקבע בין הקבלן הראשי לקבלן המשנה המקצועי. ככל שעלות זו 

כלפי מעלה מערך מקובל למערכת דומה, רשאי יהיה המזמין  30%-תחרוג מעבר ל
לקבוע בעצמו את ערך המתקן על פי האומדנים המוקדמים של המתכננים וכנדרש 

 אחזקה.לצורך חישוב עלות ה
 
 
 רמת שירותי האחזקה בתקופת הבדק .4
 

שירותי האחזקה בתקופת הבדק יענו לכל הנדרש בטבלה שלהלן, לכל האמור במפרטי  4.1
למסמך  1ונספחי התחזוקה לרבות הוראות האחזקה, וכן לכל האמור בנספח מס' 

למסמך תקופת  1תקופת הבדק לגבי נהלי עבודה בחצרות המזמין. ככל שבנספח מס' 
לה במפורש הוראה מחמירה יותר מנספח זה לעניין רמת שירותי האחזקה, או הבדק ח

למסמך תקופת הבדק  קיימת הוראה הרלבנטית לאחזקה  1ככל שבנספח מס' 
בתקופת הבדק, אשר איננה נזכרת בנספח זה, הקבלן מאשר כי ינהג לפיה וזאת ללא 

 תוספת תשלום. 
 

שעות  24על ידי מוקד הקבלן במשך קבלת קריאות על הצורך בתיקון תקלות תיענה  4.2
 ביממה כל השנה. 

 
שעות ביממה כל השנה ותוך פרקי  24היענות לתיקון תקלות דחופות תינתן במשך  4.3

 להלן.  3.5הזמן הנקובים בטבלה בסעיף 
 

להלן רשימת המקצועות, מספר התקלות המאושר לשנה, זמני התגובה להגעה לצורך  4.4
תקלה. מודגש בזאת, כי זמני התגובה לפי  אבחון תקלה  והזמן המוקצב לתיקון

הטבלה שלהלן יימנו ממועד הקריאה.  הזמן המוקצב לתיקון תקלה לפי הטבלה 
שלהלן יימנה מן המועד בו היה על הקבלן להגיע לשטח לאבחון התקלה. מדידת 
תקופות הזמן תחל מיום המסירה הסופית של הפרויקט כולו לשימוש המזמין, אלא 

מין במפורש אחרת. פעולות האחזקה המונעת יבוצעו לכל אורך חיי אם כן קבע המז
 המערכת. 

 
למען הסר ספק, אין באמור בטבלה שלהלן, לעניין מספר התקלות המאושר בשנה  4.5

למערכת או לפריט, כדי להוות אישור המזמין לכל תקלה שהיא במערכת או בפריט. 
גרוע מכל סעד או זכות עלה מספר התקלות בשנה על המספר המאושר, הרי שמבלי ל

של המזמין, רשאי המזמין לקזז בגין כל תקלה כאמור את הפיצוי המוסכם המפורט 
 להלן.     6בסעיף 
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 \שם המערכת 
 הציוד

מספר  שנים
תקלות 
מאושר 

 לשנה
 פריט
 בודד

מספר 
תקלות 
מאושר 

 לשנה
 מערכת

זמן 
תגובה 
 לתיקון
תקלה 
דחופה 
 )שעות(

זמן 
מוקצב 
לתיקון 
תקלה 
דחופה 
 )שעות(

זמן 
תגובה 
 לתיקון
תקלה 
רגילה 
 )שעות

זמן 
מוקצב 
לתיקון 
תקלה 
רגילה 
 )שעות(

מינימום 
פעולות 
אחזקה 
 מונעת

 2 מעליות
 )בדק(

 חודשי 12 8 24 4 4 4 2
 חצי שנתי 2

 2 דרגנועים
 )בדק(

 חודשי 12 8 24 4 4 6 2
 חצי שנתי 2

 2 מסועים
 )בדק(

 חודשי 12 8 24 4 4 6 2
 חצי שנתי 2

 2 הרמה במת
 )בדק(

 חודשי 12 8 24 4 4 4 2
 חצי שנתי 2

 2 שעוני זמן מרכזיים
 )בדק(

תלת  3 8 24 4 3 8 4
 חודשי

 שנתי 1
 2 טלפוניה

 )בדק(
תלת  3 8 24 4 3 12 2

 חודשי
 שנתי 1

גילוי אש ועשן וכיבוי 
 בגז

2 
 )בדק(

 חצי שנתי 2 6 24 3 4 24 4

 –מערכות אל פסק 
UPS 

 לא כולל מצברים

2 
 ק()בד

 חצי שנתי 2 6 24 2 2 6 2

 2 מצברים -פסק   -אל
 )בדק(

 חצי שנתי 2 6 24 3 4 6 2

מערכות בקרה ובקרת 
בניין, בטיחות , כולל: 
, בקרת בניין, גילוי 

 COפריצה, גילוי 

2 
 )בדק(

 חצי שנתי 2 6 24 4 6 18 3

מערכות בטחון כולל 
בקרת כניסה, טמ"ס, 

 מערכת כריזה 

2 
 )בדק(

 חצי שנתי 2 8 24 3 4 24 4

ציוד מטבח הכולל 
מקררי הגשה, עמדות 
חימום, ציוד בישול, 

מיכון מטבחי, 
אוסמוזה הפוכה, 

מדיחי כלים, מקררים, 
 חדר קירור 

2 
 )בדק(

תלת  2 6 24 3 4 6 2
 חודשי

  חצי שנתי 2
 

 2 חשמל מתח גבוה
 )בדק(

 שנתי 1 8 24 4 2 4 1

 2 מיזוג אוויר ואוורור
 )בדק(

4 24 
 

תלת  2 8 24 4 4
 חודשי

 חצי שנתי 1
 שנתי 1

 2 מתקני הסקה
 )בדק(

תלת  4 8 24 4 4 24 4
 חודשי

 2 מערכת אוויר דחוס
 )בדק(

תלת  4 8 24 4 4 24 4
 חודשי

 2 מערכת ספרינקלרים 
 )בדק(

תלת  2 8 4 24 6 24 3
 חודשי

 חצי שנתי 2
מערכת אינסטלציה 

 כולל משאבות 
2 

 )בדק(
תלת  2 8 4 24 6 24 3

 ודשיח
 חצי שנתי 2

 2 מערכת דלק
 )בדק(

תלת  2 8 4 24 6 24 3
 חודשי

 חצי שנתי 2
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 להלן  סיווג דחיפות התקלות
 

רמת דחיפות  תיאור התקלה דוגמה לתקלה
 התקלה

 מס'

השבתת מערכות מחשוב, תקשורת וכדומה, קצר 
בלוח חשמל ראשי, תקלה המסכנת חיי אדם כגון 

צינור הגורם  חשמל חשוף או בור פתוח, פיצוץ
 להצפה

תקלה המשביתה מכלול 
מערכת או אזור או ציוד חיוני 

 או תקלה בטיחותית 

 .1 תקלה דחופה

תאורה מקומית לקויה, נפילת צ'ילר אחד מתוך 
כמה באופן שאינו משבית אזור שלם בבניין, 

 תקלה בגנרטור אחד מכמה

תקלה שאינה משביתה פעילות 
של מערכת או אזור או ציוד 

 ,חיוני

 .2 תקלה רגילה
 

 
 
 
 תקופות אחריות מוארכת .5
 

תקופת האחריות 
 )שנים(

 מס' מקצוע שם המערכת

  .1 אטום איטום 10
  .2 "    הדבקת קרמיקה לטיח + איטום + הדבקה 7
  .3 מעליות דרגנועים 3
  .4 חשמל משנקים ודרייברים 5
  .5 "   גופי תאורה 5
  .6 "   עמודי תאורה גבוהים 10
  .7 לומיניוםא שלטי אלומיניום 10
  .8 "      כשל בשמשות 3
  .9  זיגוג מבני 10
  .10 "      אחריות המצבעה לגימור המלבן 25
  .11 "      מכלולים ו/או מלבנים 3
  .12 טיח רצפה מצופה עם חומרים על בסיס שרפים 5
  .13 תאורה  5

 
 
 
 
 
 הנחיות נוספות לתקופת הבדק -פסק  -מערכות תקשורת וביטחון ומערכות אל  .6
 

 שורת וביטחוןמערכות תק 6.1
 

לאחר כל ביקורת יעביר הקבלן למזמין דוח בכתב, המפרט את שלמות ותקינות  6.1.1
 מערכתית.-המערכת והאינטגרציה הבין

 
כל שיפור, שכלול או חידוש, שיוכנסו בתכנת המערכת מן הדגם שיוזמן, במהלך  6.1.2

וללא  ידי הקבלן, ביזמתו גם למערכת זו, בתאום מוקדם-תקופת הבדק, יוכנסו על
מורה כספית. סעיף זה מתייחס לכל חבילת תכנה וכל מרכיב תכנה שיסופקו עם ת

 בין אם נדרשו במפרט ובין אם לא.  -המערכת ועם יחידות הסמך השונות 
 

במסגרת האחריות יכללו גם כל שינויי והתאמות התכנה שיידרשו לתפעול תקין  6.1.3
בתקופת הבדק ללא  כנדרש של המערכת וכל מערכות הסמך. שינויי תכנה אלה יתבצעו

 תשלום.
 

 בדיקת אינטגרציה. 6.1.3.1
 בדיקות תפעולית ותפקודית של מערכת האחסון והאחזור. 6.1.3.2
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 מערכות אל פסק 6.2

 
הספק יתחייב במסגרת האחריות ותקופת האחזקה, על זמינות מבצעית של מכלול  6.2.1

 לשנה.  99.5%המערכת של 
 

 
 פיצוי מוסכם בגין אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי .7
 

מכל סעד, זכות או טענה של המזמין כלפי הקבלן לפי החוזה, היה ולא עמד הקבלן מבלי לגרוע  
במשימות על פי נספח זה, או הפר הוראה מהוראותיו, כאמור בטבלה שלהלן, יהיה המזמין  
זכאי לפיצוי מוסכם מאת הקבלן כאמור בטבלה שלהלן, כאשר כל המועדים האמורים בטבלה 

לעיל. למען הסר ספק,  4בע לטיפול לפי הטבלה בסעיף זו יימנו בהתאם לפרק הזמן שנק
המזמין יהא רשאי לנכות או לקזז לאלתר את סכום הפיצוי המוסכם כאמור בטבלה זו, עם 
התגבשות ההפרה/אי העמידה במשימה, וגם אם הקבלן תיקן הפרה זו לאחר התראה שניתנה 

 לו.  
 

סכום  ה ע ר ו ת
הפיצוי 
 בש"ח

 מס' נושא

  .1 /תיקון תקלה במועדאי היענות  
אי היענות לתיקון תקלה  1.1 1,500 לכל תקלה, לכל פרק זמן כמוגדר

 דחופה במועד
 אי תיקון תקלה דחופה במועד 1.2 1,500 לכל תקלה, לכל פרק זמן כמוגדר
אי היענות לתיקון תקלה  1.3 750 לכל תקלה, לכל פרק זמן כמוגדר

 רגילה במועד
 אי תיקון תקלה רגילה במועד 1.4 750 כמוגדר לכל תקלה, לכל פרק זמן

עבור כל תקלה לכל פריט או 
 מערכת באותה שנה קלנדרית

תקלות מעבר למספר התקלות  1,000
 המאושר לכל מערכת או פריט

2.  

 8על כל חריגה מהזמינות של 
 השעות הראשונות 48-שעות ב
 לשנה

אי זמינות מערכת אל פסק מעבר  500
 99.5לרמה הנדרשת של 

3.  

 8על כל חריגה מזמינות של 
 48שעות בשעות שלאחר 

 השעות

1,000 

  .4 אי ביצוע עבודות אחזקה מונעת   
פיגור של שבוע בביצוע עבודה   2.1 500 לכל מערכת או ציוד בנפרד

 מונעת תלת חודשית
פיגור של חודש ומעלה    2.2 500 לכל מערכת או ציוד בנפרד

צי בביצוע עבודת אחזקה מונעת ח
 שנתית/שנתית

בצוע עבודות נוספות תוך פרקי   
 זמן מוקצבים

5.  

ימי  4עבור כל יום איחור, מעבר ל 
 עבודה, לכל הזמנה

אי הענות לביצוע עבודות   3.1 500
 נוספות שהוזמנו ע"י המזמין 

עבור כל יום איחור לכל עובד 
 בנפרד

אי הענות להפעלת עובדים   3.2 500
 ום ההזמנהימים מי 2נוספים תוך 

הפעלת עובדים שאין בידם אישור  2,000 עבור כל יום לכל עובד בנפרד
 מהאחראי לביטחון

6.  
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 קבלת המתקנים מהקבלן בגמר תקופת הבדק .8
 

בנוסף לאמור בחוזה לגבי קבלת המתקנים מהקבלן בתום ההקמה, תשעים יום לפני  8.1
סף בכל המתקנים פי נספח זה, יתקיים סיור קבלה נו-תום מועד תקופת הבדק על

ידי הקבלן  במהלך תקופות הבדק. בסיור ישתתפו נציגי המזמין, -שהוקמו ותוחזקו על
 נציגי הקבלן הראשי ונציגי הקבלנים המקצועיים.

 
חובת הקבלן הראשי והקבלן המקצועי, של כל מערכת בנפרד, לסייע למזמין לסקור  8.2

ידי הפעלת המתקנים, -ימי עבודה מלאים וזאת, על 14את כל המתקנים במשך עד 
הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה, פתיחת דלתות וכדומה. מספר ימי הצגת כל מערכת 

או קבלן \ועד הגבול האמור יקבע על ידי המזמין. אי השתתפות של הקבלן הראשי ו
המשנה המקצועי בסיור הקבלה, מהווה הפרה יסודית של החוזה, ולא תפטור את 

 יקה.הקבלן הראשי מתוצאות הבד
 

לאחר סיור הקבלה ובחינת המבנה והמתקנים, יגיש המזמין בכתב לקבלן את הערותיו  8.3
והסתייגויותיו בקשר למצב המתקנים. לרבות כל כשל, ליקוי או תקלה במבנה, 
במערכות ובמתקנים, אשר אמור היה להיות מטופל ע"י הקבלן ומי מטעמו כחלק 

שקבע לכך. הקבלן מתחייב לתקן את בלתי נפרד מן החוזה, ויורה לו לתקנם במועד 
הליקויים והכשלים כאמור לעיל, במועד שקבע לכך המזמין, ולצורך כך ינקוט בכל 
האמצעים הנדרשים. לא עמד הקבלן במועד שקבע לכך המזמין, ישלם הקבלן פיצוי 

 להלן. 6מוסכם כמפורט בסעיף 
 

ו"ח הליקויים מבלי לגרוע מן האמור, במידה שהקבלן לא ימלא אחרי הוראות ד 8.4
ידי -כאמור לעיל, רשאי המזמין לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על

קבלן אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן הראשי, והמזמין 
)שייחשבו  15%יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 

ן הראשי בכל זמן שהוא לרבות חילוט כהוצאות משרדיות( מכל סכום שיגיע לקבל
 הערבות וכן יהיה המזמין רשאי לגבותן מהקבלן הראשי בכל דרך אחרת.

 
ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח הליקויים ככל שזה הוצא  8.5

בעקבותיהם, גם במקרים בהם יהיה על הקבלן הראשי וקבלני המשנה המקצועיים 
ה, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת להמשיך לפעול מעבר לתקופת החוז

 כספית כלשהי.
 

או היו בהם תקלות מרובות מעבר \במקרים בהם יתגלו במתקנים ליקויים חמורים ו 8.6
לעיל, הרי שמבלי לגרוע מכל סעיף אחר בנספח זה,  3למותר כמפורט בטבלה בסעיף 

הראשי לשרת  כל עוד לא סילק הקבלן הראשי את ההסתייגויות הנ"ל, ימשיך הקבלן
בעצמו את המתקן כנדרש בחוזה, על חשבונו, ללא תשלום נוסף, ותקופת הבדק 
תסתיים רק לאחר שחלפה לפחות חצי שנה רצופה מתום תקופת הבדק המקורית, בה 
היה מספר התקלות תואם את הצפי של היצרן. המזמין יעביר את המשך הטיפול 

ך ורק לאחר מסירה סופית כאמור במערכות  ובמתקנים לאחריות הקבלן המקצועי א
 לעיל.

 
מסירה סופית של המערכת תהיה מותנית במסירה של תיק מתקן מושלם ומעודכן  8.7

לעת המסירה )כולל עדכון שינויים שבוצעו במהלך תקופת הבדק( ובהדרכה של עובדי 
 המזמין כמפורט בנספח זה להלן.

 
ו למערכות בתום מסירה סופית של המערכות, ושחרור הקבלן הראשי מאחריות 8.8

תקופת הבדק, במערכות בהן יש התניה להמשך מתן השירות ע"י קבלן המשנה 
לעיל תהיה מותנית בהעברה מסודרת של  5המקצועי, כמפורט בטבלה שבסעיף 

האחריות למתן שירותי האחזקה מהקבלן הראשי לקבלן המשנה המקצועי לרבות 
 נדרש.קבלת ערבויות בנקאיות מאת קבלן המשנה המקצועי כ

 
למסמך תקופת הבדק   1הקבלן הראשי יידרש למסור לידי המזמין את נספח מס'  8.9

החתום על ידי הקבלן המקצועי, וזאת ללא כל הערות או הסתייגויות. לקבלן הראשי 
 לא תהא כל טענה בעניין זה כלפי המזמין.  
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 הדרכה .9
 
 

המתקנים האמורים הקבלן הראשי ומי מטעמו יערוך הדרכות עיוניות ומעשיות על גבי  9.1
למסמך תקופת הבדק  הן לעובדיו והן לנציגי המזמין בכל  1בנספח זה ובנספח מס' 

הכרוך בתפעול יעיל וחסכוני, בתחזוקת המבנים, באבחון תקלות ודרכי פתרונן, 
בתפעול מערכות התוכנה המשמשות לניהול, בקרה ופיקוח של המתקנים וכן לגבי כל 

המדריכים מטעם הקבלן יכללו בעלי מקצוע בכל עבודה נוספת שביצע הקבלן. 
 הדיסציפלינות הרלבנטיות. 

 
( חודשים לפני מסירת הפרויקט הקבלן יעביר למזמין את מערכי ההדרכה 6שישה ) 9.2

המפורטים בכל הנושאים לצורך אישורם. המזמין יהיה רשאי לדרוש להרחיב את 
 הנושאים להדרכה ואת מספר שעות ההדרכה בכל נושא.

 
מקרה, יכללו מערכי ההדרכה את האבחנה בין התפעול היומיומי לבין התפעול בכל  9.3

 במצבי חירום שונים.
 

במהלך ההדרכה יבחנו ספרי המתקן ותוכניות העדות לגבי התאמתם למציאות בשטח  9.4
 ולתוכנית ההדרכה.

 
ההדרכה תכלול גם נושאים כלליים כדוגמת הגנת הסביבה, בטיחות, חיסכון באנרגיה  9.5

 וכדומה.ומשאבים 
 

המזמין יהא רשאי לדרוש, כי נציגיו ישתתפו גם בהדרכות הנוספות שיועדו במקור  9.6
 לעובדי הקבלן ולמי מטעמו.

 
 שעות מלאות.  40או מחשובי מ \בכל מקרה, לא תפחת ההדרכה בכל נושא טכני ו 9.7

 
ההדרכה תאפשר לעובדים לבצע את כל פעילויות התפעול והתחזוקה הנדרשות באופן  9.8

ופתי למעט עבודות שעבורן נדרש רישיון מיוחד שאינו נדרש לפעילות שוטף ותק
 היומיומית.

 
כל פעילויות ההדרכה כאמור בסעיף זה הינן על חשבון הקבלן ולא תינתן עבורן תמורה  9.9

 נפרדת. 
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עקרונות למסמך הסכמת קבלן המשנה המקצועי למתן שירותי  למסמך תקופת הבדק 1נספח מס' 
 ום תקופת הבדקאחזקה למזמין החל מת

 
הקבלן הראשי, כתנאי לאישור קבלן משנה מקצועי למערכות, למתקנים ולציוד המפורטים בטבלה  .1

שבנספח זה ו/או דומים להם, יהיה חייב להחתים את קבלן המשנה המקצועי על התחייבות חד צדדית 
תקופת הבדק. שנים החל מתום  10להסכמה למתן שירות אחזקה ישירות למזמין וזאת לתקופה של עד 

תכולת שירותי האחזקה תהיה כמפורט להלן לרבות ההפניות למסמכי האחריות והשירות בתקופת 
 הבדק.

 
נוסח התחייבויות קבלני המשנה המקצועיים, יועבר על ידי הקבלן הראשי לאישור המזמין טרם שינתן  .2

 אישור להעסקת קבלן המשנה המקצועי.
 
 י המזמין יכלול את המפורט להלן:נוסח התחייבות קבלן משנה מקצועי כלפ .3
 

הקבלן המקצועי מתחייב לספק, החל מתום תקופת הבדק, ישירות למזמין, את כל שירותי  .3.1
האחזקה המונעת ותיקוני התקלות במערכות, במתקנים ובציוד אותם התקין בחצרות ובבנייני 

 המזמין. 
 

מונעת תקופתית  האחזקה על ידי הקבלן המקצועי תכלול את כל הנדרש לביצוע אחזקה .3.2
ולתיקון תקלות על פי הוראות היצרן ובכל מקרה לא פחות מהנהוג אצל המזמין לגבי 
המערכת/המתקן/הציוד המתוחזק על ידי הקבלן המקצועי וכפי שפורט לגבי תקופת הבדק 

 באותה מערכת/מתקן/ציוד. 
 

ל כלי האחזקה תכלול את כל העבודה, החלקים, החומרים, חלקים וחומרים מתכלים, כ .3.3
 העבודה וההובלה וכל אמצעי אחר הנדרש לביצוע העבודה בטיב ובמועד.

 

זמני התגובה להודעות על תקלות והזמנים המוקצבים לתיקון תקלות יהיו כמפורט בטבלה  .3.4
 שלהלן.

 

התמורה הכוללת לשירות האחזקה תחושב ותשולם על פי חישוב האחוזים מערך  .3.5
 .כת/מתקן/ציוד כמפורט בטבלה שלהלןהמער

 

שעות ביממה אשר ייתן מענה עפ"י טבלת  24הקבלן המקצועי יתחייב להפעיל מוקד תקלות  .3.6
 זמן תגובה לתיקון התקלות.

 

כל קריאת שירות תועבר לקבלן המקצועי במייל או בפקס' או בהודעה טלפונית הן ע"י נציגי  .3.7
 המזמין.

 

 . 18:00עד  07:00יום העבודה הרגיל בשטחי המזמין הינו בימים א' עד ה' בין השעות  .3.8
 

 כל הודעה על תקלה דחופה שתועבר למוקד הקבלן המקצועי תטופל כדלקמן: .3.9
 

 .התקלות הדחופות יטופלו בכל ימות השבוע בכל שעות היממה )למאט יום כיפור( .3.9.1
 

 התקלה תטופל באותו יום בו נמסרה ההודעה. .3.9.2
 

 תטופל ללא תוספת תמורה וללא קשר לזמו 14:00הודעה שנמסרה עד השעה   .3.9.3
 שנדרש לתיקון.

 

ללא תוספת  18:00תטופל עד השעה  14:00הודעה שנמסרה לאחר השעה  .3.9.4
ו/או בימי שבת וחג יקבל  18:00תשלום כאשר עבור השעות שלאחר השעה 

הקבלן המקצועי תשלום על פי שעות עבודה ובהתאם למקצועיות העובד 
וכמפורט בטבלה שלהלן. בכל מקרה בצוות של שני עובדים יחשב אחד 

 כמקצועי והשני כעוזר. 
מחיר שעה עובד  שעות העבודה

 מקצועי
 מחיר שעה עובד עוזר

 120 220 ימי חול שעות ערב ולילה
 160 300 ימי שבת וחג
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 התמורה בגין האחזקה ורמות השירות הנדרשות .4
 

שם 
 \המערכת 

 הציוד

עלות  שנים
התחזוקה 
הכוללת 

 לשנה
כאחוז 
מערך 
 המתקן

מספר 
תקלות 
מאושר 

 נהלש
 פריט
 בודד

מספר 
תקלות 
מאושר 

 לשנה
 מערכת

זמן 
תגובה 
 לתיקון
תקלה 
דחופה 
 )שעות(

זמן 
מוקצב 
לתיקון 
תקלה 
דחופה 
 )שעות(

זמן 
תגובה 
 לתיקון
תקלה 
רגילה 
 )שעות

זמן 
מוקצב 
לתיקון 
תקלה 
רגילה 
 )שעות(

מינימום 
פעולות 
אחזקה 
 מונעת

 12 8 24 4 4 4 2 3 7 -3 מעליות
 חודשי

חצי  2
 שנתי

8 - 12 4 

 12 8 24 4 4 6 2 3.5 7 -3 דרגנועים
 חודשי

חצי  2
 שנתי

8 - 12 4 

 12 8 24 4 4 6 2 3.5 7 -3 מסועים
 חודשי

חצי  2
 שנתי

8 - 12 4 

 12 8 24 4 4 4 2 3.5 7 -3 במת הרמה
 חודשי

חצי  2
 שנתי

8 - 12 4 

שעוני זמן 
 מרכזיים

תלת  3 8 24 4 3 8 4 3 7 -3
 חודשי

 שנתי 1
8 - 12 3.5 

תלת  3 8 24 4 3 12 2 5 7 -3 טלפוניה
 חודשי

 שנתי 1
8 - 12 5.5 

גילוי אש 
ועשן וכיבוי 

 בגז

חצי  2 6 24 3 4 24 4 5 7 -3
 5.5 12 - 8 שנתי

מערכות אל 
 UPS –פסק 

לא כולל 
 מצברים

תלת  2 6 24 3 3 6 2 5 7 -3
 חודשי

חצי  2
 שנתי

8 - 12 5.5 

מערכות 
בקרה ובקרת 

בניין, 
בטיחות , 
כולל: , בקרת 
בניין, גילוי 
פריצה, גילוי 

CO 

חצי  2 6 24 4 6 18 3 4.5 7 -3
 שנתי

8 - 12 5 

מערכות 
בטחון כולל 
בקרת כניסה, 

טמ"ס, 
מערכת 
 כריזה 

חצי  2 8 24 3 4 24 4 5 7 -3
 5.5 12 - 8 שנתי

ציוד מטבח 
הכולל מקררי 
הגשה, עמדות 
חימום, ציוד 
בישול, מיכון 

מטבחי, 
אוסמוזה 
הפוכה, 

תלת  2 6 24 3 4 6 2 5 7 -3
 חודשי

חצי  2
  שנתי

 
8 - 12 5.5 
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שם 
 \המערכת 

 הציוד

עלות  שנים
התחזוקה 
הכוללת 

 לשנה
כאחוז 
מערך 
 המתקן

מספר 
תקלות 
מאושר 

 נהלש
 פריט
 בודד

מספר 
תקלות 
מאושר 

 לשנה
 מערכת

זמן 
תגובה 
 לתיקון
תקלה 
דחופה 
 )שעות(

זמן 
מוקצב 
לתיקון 
תקלה 
דחופה 
 )שעות(

זמן 
תגובה 
 לתיקון
תקלה 
רגילה 
 )שעות

זמן 
מוקצב 
לתיקון 
תקלה 
רגילה 
 )שעות(

מינימום 
פעולות 
אחזקה 
 מונעת

מדיחי כלים, 
מקררים, 
 חדר קירור 

חשמל מתח 
 גבוה

 שנתי 1 8 24 4 2 4 1 0.5 7 -3
8 - 12 0.6 

יזוג אוויר מ
 ואוורור

3- 7 2.7 4 24 
 

תלת  2 8 24 4 4
 חודשי

חצי  1
 שנתי

 שנתי 1

8 - 12 3 

תלת  4 8 24 4 4 24 4 3 7 -3 מתקני הסקה
 3.5 12 - 8 חודשי

מערכת אוויר 
 דחוס

תלת  4 8 24 4 4 24 4 3 7 -3
 3.5 12 - 8 חודשי

מערכת 
 ספרינקלרים 

תלת  2 8 4 24 6 24 3 0.5 7 -3
 חודשי

חצי  2
 שנתי

8 - 12 0.6 

מערכת 
אינסטלציה 

כולל 
 משאבות 

תלת  2 8 4 24 6 24 3 0.8 7 -3
 חודשי

חצי  2
 שנתי

8 - 12 1 

 7 – 3 מערכת דלק
8 – 12 

3 
3.25 

תלת  2 8 4 24 6 24 3
חודשי   

חצי  2
 שנתי

 
 

 להלן  סיווג דחיפות התקלות
 

רמת דחיפות  תיאור התקלה וגמה לתקלהד
 התקלה

 מס'

השבתת מערכות מחשוב, תקשורת וכדומה, קצר בלוח 
חשמל ראשי, תקלה המסכנת חיי אדם כגון חשמל חשוף 

 או בור פתוח, פיצוץ צינור הגורם להצפה

תקלה המשביתה מכלול 
מערכת או אזור או ציוד חיוני 

 או תקלה בטיחותית 

 .1 תקלה דחופה

ה מקומית לקויה, נפילת צ'ילר אחד מתוך כמה תאור
באופן שאינו משבית אזור שלם בבניין, תקלה בגנרטור 

 אחד מכמה

תקלה שאינה משביתה פעילות 
של מערכת או אזור או ציוד 

 חיוני,

 .2 תקלה רגילה
 

 
 

מהתשלומים לקבלן המקצועי יורדו פיצויים מוסכמים ככל שהקבלן המקצועי לא ייענה במועד  .4.1
קון תקלות ו/או לא יבצע במועד את האחזקה המונעת. גובה הפיצוי המוסכם יהיה על פי לתי

 תקופת הבדק. 6הפרוט שבמסמך 





 
 

 : נספח בטיחות לקבלנים9ח מס. נספמבנה משרדים רש"ת / 
 819 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 – 9מס. נספח 
 נספח בטיחות לקבלנים
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 לקבלנים בטיחות נספח
 
 

 פתיחה
 

וי התחייבות זאת, במיל מנהלת הפרויקט מחויבת להגנה מפני נזק ואובדן לא צפויים לעובדיה ולנכסיה.
נשתדל להתמיד לתת ולשמור על סביבת עבודה בטוחה ולסלק סיכונים שיכולים להסתיים בפגיעה או 

 ניתן לשלוט על פגיעה ואובדן לא צפויים ע"י ניהול תקין, בשיתוף עובדים בצורה פעילה. בנזק רכוש.
דה, למנוע מצבים מסוכנים הפיקוח והניהול יינקטו בכל הפעולות הסבירות כדי לשלוט על תנאי עבו

 ולפעול עפ"י החוקים המתייחסים לבריאות ובטיחות בעבודה.
כל העובדים אחראים על בטיחותם  כל הקבלנים אחראים על עובדיהם ועל קבלני המשנה שלהם.
עליהם להשתמש בשיטות העבודה  האישית ומתחלקים באחריות לבטיחות עם עמיתיהם לעבודה.

עובדים מתבקשים להצביע על מקורות  יישמם בכדי לבצע את תפקידיהם.הבטוחות ביותר שניתן ל
 סכנה ולהציע דרכים לתקנם.

 
צוותי הניהול מחויבים לשיפורים תמידיים לבטיחות עובדינו, לקוחותינו, קבלנינו והסביבה בה אנו 

 פועלים, לכן אנחנו מתחייבים:
 
 .להנהיג עקביות בטיחותית בכל אתר 

 ים לזיהוי כדי למנוע תאונות.לטפל בסיכונים הניתנ 

  האחריות מוטלת על העובדים לשמור על מקום עבודה בטוח ובריא. יש לעבוד בתנאי בטיחות

 בכל עת.

  ,לעמוד לפחות בדרישות המופיעות בפקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודות בניה

 .2007בחקיקה המתאימה ובסטנדרטים יישומיים לרבות תקנות לעבודה בגובה 

 .לשלוט על סיכונים כדי להקטין פגיעות ונזק לרכוש 

  ל"אפס" תאונות עבודה  -לשאוף כמטרה 

  לוודא שכל קבלן, קבלן משנה, עובד, ספק או מבקר ימלא אחר המדיניות הכללים והנהלים של

 מנהלת הפרויקט.

  מנהל הקבלן ינהל תיק בטיחות ופנקס כללי על פי החוק. תיק הבטיחות יימצא במשרדו של

 העבודה ויהיה נגיש לכול.

 .להפעיל שיקול דעת נכון ותבונה בכל משימה 

  אחריותו האישית של כל עובד וקבלן, לדאוג לבטיחות ובריאות העובדים הכפופים, הקהילה

 והסביבה.

 .מצוינות בתחום הבריאות ובביצוע הבטיחות 

 .עלות יעילות הבטיחות כחלק מאתר המנוהל היטב 

 לק אינטגרלי של פעילות בפרויקט.בריאות ובטיחות כח 
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 מבוא  .1
 

אין בנספח זה בכדי לגרוע מהאמור בהסכם אלא כדי להוסיף עליו או להשלים אותו ובהתאם  .א
 לכך בכל מקרה של סתירה בין נספח זה להוראות ההסכם, יגברו הוראות ההסכם.

 
הלך תקופת למען הסר ספק, הוראות נספח זה והאמור בהסכם, תחולנה על קבלן המשנה במ .ב

ביצוע העבודות נשוא ההסכם, כמו גם במהלך תקופת ביצוע עבודות כלשהן בתקופת הבדק 
ו/או האחריות )כהגדרתם בחוק הרלוונטי( הקשורות לעבודות נשוא ההסכם ו/או בכל מועד 

 אחר שבו יבצע קבלן המשנה עבודות באתר הפרויקט נשוא ההסכם.
 

ועל כול מי מטעמו שיועסק במתן שירותים וכן על כול קבלן הוראות נספח זה יחולו על בעל הרשאה  
לרבות קבלני משנה שיבצעו עבורו מי מעבודות ההקמה או כול עבודת התאמה במהלך תקופת 

 ההרשאה למתן השירותים.
 
 

 הוראות ודיני בטיחות: 
 

שות הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא מכיר את כל הדינים העוסקים בבטיחות בבנייה, וכן  את דרי .א
הבטיחות, סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים באתר הבנייה של השותפות )להלן ביחד: "דיני 
הבטיחות"(, ובמיוחד אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את הוראות פקודת הבטיחות 

וההוראות והתקנות שהותקנו על פיה, כמו גם תקנות  1970 -בעבודה )נוסח חדש( התש"ל 
, תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור סבבתי 1988 -ות בנייה( תשמ"ח הבטיחות בעבודה )עבוד

, תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה 1990 -וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים( התשנ"א 
,  1959-, צו הבטיחות בעבודה )פנקס כללי( התש"ך 1988 -ראשונה במקומות עבודה( התשמ"ח
ראות תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( והו 2007תקנות הבטיחות לעבודה בגובה 

. הקבלן מתחייב בזאת לנהוג בהתאם להוראות דיני הבטיחות, ולפעול על פי 1997 -התשנ"ז 
 הוראות הממונים מטעם השותפות על נושאי הבטיחות.

 
הקבלן מתחייב להדריך עובדיו בדבר הסיכונים שבעבודתם, הכל בהתאם לדרישות תקנות  .ב

 .1984 -על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים( תיקון התשמ"ד ארגון הפיקוח
 

הקבלן מצהיר בזאת כי לכל דבר ועניין הקשור לקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה, יחשב הוא  .ג
כ"מבצע הבנייה" הבלעדי כהגדרתו בדיני הבטיחות, כי הוא נוטל על עצמו את כל החובות 

יחות, כי יציב באתר העבודות את האנשים המוטלות על מבצע הבנייה לפי דיני הבט
המתאימים לפיקוח על קיום הוראות דיני הבטיחות, ובכלל זה מנהל עבודה מטעמו, ממונה 

 בטיחות מטעמו וכי יצייד את עובדיו בציוד המגן האישי, כפי שנדרש בדיני הבטיחות.
 

המשנה ועובדיהם חייבים מדריך זה מוגש כסקירה כללית של מדיניות ונהלים לבטיחות שכל קבלני  
 למלא .

אין על קבלני המשנה ועובדיהם להישען על מדריך זה באופן בלעדי. הוא מיועד למשוך תשומת לב  
 לדרכים למניעת פגיעה או אובדן בתחום עיסוקינו ולעודד תקשורת יעילה בפרויקט שלנו.

דה הספציפית שלך. זה כולל למילוי ספציפי של דרישות חוקיות אנא פנה אל החקיקה המתייחסת לעבו 
אך לא מוגבל לפקודת הבטיחות בעבודה והתקנות הנובעות ממנה, תנועה בדרכים, בטיחות בחשמל, 

 תקנות בניה ומניעת דליקות, חוק בריאות ובטיחות תעסוקתית ומדריכי עיון אחרים.
שיחולו על חוברת זו מתמצתת חלק מהנהלים והקווים המנחים הכי חשובים של "מניעת תאונות"  

 קבלני המשנה ועובדיהם באתרי הפרויקט.
נהלים אלו מכוונים למנוע תאונות ונפגעים. הם מבוססים על שיטות ניהול מודרני של מניעת "אובדן  

 שליטה", חקיקת בריאות ובטיחות ותשומות מחלקת הבטיחות ואיכות הסביבה.
 

של כל תפקיד ומשימה יכולה למנוע  מאמינה ש"הקפדה על בטיחות כחלק אינטגרלי מנהלת הפרויקט 
כל תאונה" . כללי הבטיחות אינם מבטיחים חופש מפני סיכון או סכנה הם אינם מכסים את כל 

 המקרים בעבודה. שיקול דעת טוב יקבע אם דרושים אמצעי זהירות נוספים.
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 כללי .2
 

 ממונה בטיחות .2.1
 

 רות בתוקף במשרהבהתאם להנחיות כל קבלן ימנה ממונה בטיחות בעל אישור כשי .2.1.1
 מלאה באתר מטעמו בתחילת עבודתו.

 
בכתב עם  מונה הבטיחות יבצע מבדקי בטיחות באתרים שלו ויוציא דוחות מבדקמ .2.1.2

 עותק לממונה הבטיחות של המנהלת.
 

 מונה הבטיחות ישתתף במפגשים של מנהלת הפרויקט כפי שיידרש.מ .2.1.3
 
 

 מנהל עבודה:   .2.2
 

הל עבודה מוסמך לבניה ובניה הנדסית, בעל הקבלן ימנה מיד עם תחילת העבודה מנ .2.2.1
 הכשרה וניסיון. 

 
עניין עבודות הבניה נשוא ההסכם יהיה מנהל העבודה מוסמך לעבודות בניה ובניה ל .2.2.2

 הנדסית כחוק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה והתקנות הנספחות לה. 
 

של קבלן יעמוד על כך שכל עבודת בניה תתבצע תחת השגחתו הישירה והמתמדת ה .2.2.3
 מנהל העבודה שמינה.

 
קבלן יודיע מיד עם תחילת העבודה למנהל הפרויקט וממונה הבטיחות את שמו ה .2.2.4

 המלא של מנהל העבודה.
 

מען הסר ספק, על קבלן המשנה תחול אחריותו עפ"י דין של "מנהל עבודה" לביצוע ל .2.2.5
הוראות הבטיחות בעבודות נשוא ההסכם, גם אם לא מינה מנהל עבודה לניהול 

 ודות נשוא ההסכם.העב
 

כאשר נפסל  קבלן מתחייב להחליף את מנהל העבודה בכל אחד מהמקרים הבאים:ה .2.2.6
מנהל העבודה מלשמש בתפקידו ע"י מנהלת הפרויקט ו/או המזמינה ו/או מפקח 

 העבודה מטעם משרד התמ"ת.
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 תכנית בטיחות:  .2.3
 

על פי חוק טרם תחילת עבודתו באתר הבניה, מתחייב הקבלן להכין תכנית בטיחות  .2.3.1
ולהציגה בפני הנהלת הפרויקט. תכנית  1954ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 

 הבטיחות תכלול את המצוין להלן:
 .הוראות בנושאי בטיחות שנקבעו בתקנות 
 .תנאי הגהות והבריאות התעסוקתית באתר ונושאי התפקידים בו 
 .נוהלי חירום למצבי סיכון מיוחדים ולמקרי תאונות עבודה 

 סיכונים באתר. סקר 
 .נוהל לאיתור מפגעי בטיחות באתר והדרכים לסילוקם או למניעתם 

 .נושאי הדרכת הבטיחות באתר 
  רשימת החומרים והציודים החייבים בבדיקות תקופתיות ומועדי

 הבדיקה שלהם.
  רשימת עובדים החייבים בבדיקות תקופתיות, בציון הבדיקות

 הדרושות ומועדיהן.

 ע הנחיות הבטיחות.דרכי מעקב אחר ביצו 
 

 את תכנית הבטיחות יש להכין טרם תחילתן של העבודות. .2.3.2
 
 תכנית הבטיחות תעודכן ע"י הקבלן מדי שנה. .2.3.3

 
הבטיחות בהתאם למתחייב במידה ויעשו באתר שינויים, יתקן הקבלן את תכנית  .2.3.4

 .מהשינויים
 

אליו. עתק מתכנית הבטיחות יוחזק במקום שיש לעובדי קבלן המשנה גישה חופשית ה .2.3.5
 במשרד מנהל העבודה.

 
קבלן יכין תכנית התארגנות מפורטת לפני תחילת עבודתו באתר, התכנית תכלול ה .2.3.6

 תרשים התארגנות כולל מיקום משרדים, חניות, הצבת מנופים כולל רדיוס עבודה.
 

 
 נשיאה באחריות: .2.4

 
כל קבלן ועובדיו חייבים לציית לחוקי הבריאות והבטיחות, וכן לכללים, תקנות  .2.4.1

 ונהלים הקיימים.
 

קבלן אחראי על כול נושאי איכות הסביבה, בטיחות אש, ותנועה בפרויקט בהתאם ה .2.4.2
 לדרישות רשות שדות התעופה.

 
 פרת כלל בטיחות, איכות סביבה, בטיחות אש ותנועה עלולה להסתיים בענישה.ה .2.4.3

 
פרת מדיניות מנהלת הפרויקט או נהליה עשויה לגרום לענישה ו/או להפסקת ה .2.4.4

תם של קבלני המשנה ועובדיהם, וכן הטלת קנסות עפ"י שיקול דעת של מנהלת עבוד
 הפרויקט.
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 בטיחות וגהות .3
 

 גהות .3.1
 
 

 שירותים ומתקני רחצה .3.1.1
על הקבלן לדאוג להיגיינת העובדים באמצעות מתן שירותים ומתקני רחצה בהתאם    

 לתקנות פקודת הבטיחות בעבודה.
 
 

 מי שתייה .3.1.2
 

ספקה הולמת של מים ראויים לשתייה וכוסות על המעסיק/הקבלן לוודא א .3.1.2.1
 חד פעמיים באתר העבודה.

 לשמירת מי השתייה יש להשתמש במכלים מאושרים. .3.1.2.2
מכלים אלו יסומנו כמכלים למי שתייה, ואין להשתמש בהם לכל מטרה  .3.1.2.3

 אחרת.
 
 

 סדר וניקיון  .3.1.3
 אתר העבודה צריך להיות נקי מסכנת החלקה ומעידה. .3.1.3.1
שלא בשימוש באתר העבודה צריכים להיות  כל הציוד, הכלים והחומרים .3.1.3.2

 מאוחסנים.
 יש לסלק את כל הפסולת לאזור המיועד לכך. .3.1.3.3
 יש לוודא שלא יהיו מכשולים במדרגות ובדרכי המעבר. .3.1.3.4
 יש לנקות מיד כל חומר שנשפך. .3.1.3.5
 יש דאוג לניקיון האתר באופן שוטף. .3.1.3.6
נת יש לתחזק את מקום העבודה ולוודא שיהיה נקי מחומר דליק/מתלקח וסכ .3.1.3.7

 מעידה.
 יש לאחסן את כל עודפי החומרים הדליקים והמטליות במכלי מתכת סגורים. .3.1.3.8
 יש לרוקן מכלי פסולת ואשפה מלאים. .3.1.3.9
 יש לסלק או להחליק מסמר מהקרשים טרם סילוק או אחסון. .3.1.3.10
 במהלך היום יש להסיר באופן שוטף פסולת וחומרים עודפים פסולים. .3.1.3.11
 יציאה של כל האזורים.יש לתחזק באופן שוטף את נתיבי הגישה וה .3.1.3.12
יש לסלק ולנקות בוץ ולכלוך אחר הנובע מרכב וציוד עבודה ולשמור על דרכי  .3.1.3.13

 גישה נקיות.
 
 

 משחק פרוע  .3.1.4
וכו'. כל אחת מהפעולות ‘חל איסור חמור על הקפצה, הפחדה, דחיפה, הפרעה, היאבקות    

 מסוכנת ועשויה לגרום לסילוק מידי או העברה מהאתר.
 
 

 עישון  .3.1.5
 ית לכל השלטים האוסרים עישון.יש לצי .3.1.5.1
אין לעשן ליד או בעת תדלוק, ובקרבת מקום אחסון חומרים דליקים, חומרי נפץ  .3.1.5.2

 או תחנות לשם טעינת סוללות.
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 בטיחות כללי .3.2
 
 

 תאונה/ תקרית .3.2.1
 

מכל עובד שיהיה עד לתאונה או תקרית )כמעט תאונה( יש לצפות להציע  .3.2.1.1
 סיוע ולדווח לממונים עליו.

כל תאונה לממונה עליך, והוא חייב לדווח למנהל העבודה  יש לדווח על .3.2.1.2
הממונה, לממונה הבטיחות ולמנהלת הפרויקט. כן יועבר דיווח לממונה 

 נתב"ג.-בטיחות רשות שדות התעופה  
מנהל הפרויקט ומנהל העבודה יחד עם ממונה הבטיחות יקיימו  .3.2.1.3

לת תחקיר התאונה בנוכחות העדים, יוציאו דוח תאונה מפורט למנה
הפרויקט כולל מסקנות ולקחים. וכן לממונה בטיחות רשות שדות 

 התעופה.
 
 
 

 עבודות חדשות או לא תדירות .3.2.2
 

יש לערוך סקירה בטרם ביצוע לכל העבודות החדשות והעבודות הלא  .3.2.2.1
 תדירות.

 נהלים מאושרים יערכו עפ"י הצורך. .3.2.2.2
 על העובדים להיות מודעים לנהלים אלו. .3.2.2.3

 
 
 

 הערכת בטיחות הפרויקט .3.2.3
 

הערכת בטיחות הפרויקט תעשה באופן תקופתי, וייבדקו ע"י ממונה  .3.2.3.1
בטיחות והגהות של מנהלת הפרויקט כדי להעריך תנאי האתר 

 ועמידה בכללי הבטיחות בעבודה.
על כול הקבלנים להשתתף ולשתף פעולה בביצוע המלצות הערכת  .3.2.3.2

 בטיחות הפרויקט.
דו"ח מבדק  ממוני הבטיחות יבצעו מבדקים באתרים השונים ויפיצו .3.2.3.3

 למנהלים. חלה חובה לדווח על תיקון ליקויים בהתאם לנדרש.
 
 
 

 ביקורות בטיחות .3.2.4
  

 על הקבלן לבצע ביקורות בטיחות באזורים שבאחריותו. .3.2.4.1
 מנהלת הפרויקט והמפקחים יבצעו ביקורות בטיחות נוספות. .3.2.4.2

 
 
 

 מבקרים .3.2.5
 

הקבלנים אחראים על בטיחות המבקרים באתר, ועליהם לספק  .3.2.5.1
 חותית כנדרש, וכן ליווי במהלך ביקורם.הדרכה בטי

על האורחים לקרוא את המדריך לעובד טרם הכניסה לאתר.  .3.2.5.2
 באחריות הקבלן לוודא כי המבקרים מצוידים בציוד מגן אישי מלא.
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מבקרים יכנסו לאתר באישור ובתאום מנהלת הפרויקט וידיעתו של  .3.2.5.3
 מנהל העבודה.
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 גיל העובדים  .3.2.6
 

אינם מורשים לעבוד בפרויקט ללא אישור  18עובדים מתחת לגיל    
 מיוחד.

 
 
 

 סמים/אלכוהול .3.2.7
 

השימוש בסמים ואלכוהול באתרי העבודה אסורים. אדם הנמצא  .3.2.7.1
 תחת השפעת אלכוהול או סמים לא חוקיים תיאסר כניסתו לשטח.

 
עובדים המשתמשים בחומר שנתקבל באמצעות מרשם רפואי ועקב  .3.2.7.2

כך קיים סיכוי שיחוו תגובה כך ביצועם או שיפוטם לקוי, או שעקב 
שלילית עם כימיקלים הנמצאים במקום העבודה, צריכים להתייעץ 

 עם רופאם האישי.
 
 
 

 עובדים מאושרים .3.2.8
 

עובד מאושר הוא כל עובד שכתוצאה מניסיונו והכשרתו נמצא מתאים ע"י מעסיקיו  
ים, לבצע משימות באופן בטיחותי, עקבי ואחראי בתפקידו, ובהתאם לתקנים הקיימ

 כללים ונהלים על כל הרישיונות והאישורים הנדרשים ובאישור מנהל העבודה.
 
 
 

 מתקני החברה .3.2.9
 

ובמתקני רשות שדות  מנהלת הפרויקטחל איסור על הקבלנים להשתמש במתקני    
 .מנהלת הפרויקטהתעופה, וכן בכלים או ציוד, אלא אם נתקבל אישור על כך מנציגי 

 
 
 

 מתקנים/ קבלנים .3.2.10
 

הזמניים של הקבלנים בפרויקט כמו משרדי שדה ומבני  המבנים .3.2.10.1
שירותים אחרים יהיו ממוקמים רק באישור מנהלת הפרויקט ומנהל 

 העבודה.
 
הקמת המשרדים תהיה על פי נוהלי רשות שדות התעופה כוללים  .3.2.10.2

פירוט המבנים, חדר אוכל, שילוט מתאים –שירותים, מבני משרדים 
התאם לחוק. גידור על פי בהתאם לדרישות, מעצרות לדלקים ב
 הדרישות, חניות, עגורנים ומנופים, ועוד.

 
 
 

 גישה/יציאה להתארגנות. .3.2.11
 

כל הכניסות, היציאות, גישה ויציאה לציוד, משטחי עבודה, סולמות, מדרגות 
ופיגומים יהיו מתוחזקים באופן שוטף ללא סיכונים )מכשולים, תנאי החלקה, סכנה 

ו חייב דווח לממונים ולמנהל העבודה מידית על תנאים וכו' (. אדם העד לסיכונים אל
 אלו.
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 גידור .3.2.12

 
 יש לגדר אתרי עבודה בכל מקום שניתן. .3.2.12.1
על הגידור הזמני לספק רמת הגנה גבוהה והתרעה מפני אנשים  .3.2.12.2

 המנסים להיכנס לאתר בהתאם לנהלי הרשות.
יש להקים את הגידור בצורה המשפרת את המראה הכללי של  .3.2.12.3

מקרה של הזזת גדרות יש לעדכן את ממונה בטיחות הפרויקט. בכול 
 רשות שדות התעופה.

 יש להתקין שילוט המזהיר מפני הסכנות. .3.2.12.4
 
 
 

 הדרכה .3.3
 

 כללי .3.3.1
בטרם ביצוע העבודה על כל צוות הניהול, עובדיו וקבלני המשנה  .3.3.1.1

להשתתף בתוכנית הדרכה בבטיחות המועברת על ידי המעביד או מי 
 שהוסמך על ידו.

ודה על כל קבלני המשנה, לספק הדרכה הולמת בטרם ביצוע העב .3.3.1.2
 בבטיחות לקבלני המשנה שלהם, ספקים, מבקרים ועובדיהם.

 יש ללוות את המבקרים ולהדריכם טרם כניסתם לאתר. .3.3.1.3
 טרם הביקור על המבקרים לשנן את הוראות הבטיחות .3.3.1.4
ההדרכה תועבר באמצעות טופס הדרכה בשפת האם של העובד אשר  .3.3.1.5

 בר הדרכה.יקרא ויחתום על כך שע
 
 

 פגישות "ארגז כלים" .3.3.2
 

על כל קבלן לערוך "פגישת בטיחות ארגז כלים" לפחות פעמיים  .3.3.2.1
 בשבוע עם כל נציגי העובדים הנוגעים בדבר.

נושאים שיידונו בפגישות בטיחות "ארגז כלים", יוחלטו בייעוץ עם  .3.3.2.2
 האחראי, מנהל העבודה, מפקח האתר ומנהל הבטיחות.

קבלן המשנה והאחראי, ויועברו למנהל  תיעוד הנוכחות יישמר אצל .3.3.2.3
 הפרויקט ומנהל הבטיחות.

 
 
 

 שפה .3.3.3
 

על כול קבלן לוודא כי עובדיו מבינים היטב את תקנות וכללי  .3.3.3.1
 הבטיחות.

יש לתדרך את העובדים בשפתם. יש להחתים את העובדים על  .3.3.3.2
 הצהרה כי עברו תדריך ולתייק את הטופס בתיק הדרכות בטיחות.

תקשורת עם עובדי הקבלן, על המעסיק כאשר מתעוררת בעיית  .3.3.3.3
לנקוט באמצעים מיוחדים בכדי לאבטח ביצוע עבודתו של העובד 

 באופן בטיחותי, ויהיה ער למצבי חירום.
 כל השלטים וההוראות יהיו בעברית ובכל שפה נדרשת אחרת. .3.3.3.4
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 חפירה  .3.4
 
 

 כללי .3.4.1
 

טרם הכניסה לאתר, כל החפירות והתעלות ייבדקו ע"י מנהל העבודה  .3.4.1.1
 .התאם לדרישות עבודות בניה ובניה הנדסיתב

דם מוסמך יבדוק באופן שוטף את כל החפירות ועבודות העפר בכדי א .3.4.1.2
להבטיח את שלמות תנאי האתר ואמצעי הבטיחות שהותקנו בתוך 

 ומסביב החפירה הפתוחה.
ש צורך בנתיב כניסה ויציאה מכל חפירה בהתאם לתקנות ואופי י .3.4.1.3

 מטר. 20ת ממוקם לפחות כל החפירה. נתיב כזה חייב להיו
ש להגן על כל החפירות או התעלות הפתוחות העשויות להוות סיכון, י .3.4.1.4

באמצעות מחסום או גידור ושילוט מתאים. במידת הצורך יש להתקין 
 אורות אזהרה אדומים בהתאם לאזור.

ל כל השוחות הפתוחות ופתחים ברצפה להיות מוגנים באמצעות ע .3.4.1.5
מתאימים יש לשלט את המכסים  מחסומים מתאימים או מכסים

 בהתאם לסכנה מתחתם.
ל איסור על כל עובד להיכנס לחפירה או תעלה, אלא אם כן דפנות ח .3.4.1.6

החפירה בשיפוע מתאים ותקני או היא מדופנת כך שתבטיח את 
 בטיחותו.

ש לתחום ולסמן אזורים לאורך החפירות בכדי לשמור על מרחק י .3.4.1.7
חפירה, כדי למנוע נפילת בטיחותי של הרכבים וציוד כבד משפת ה

 אנשים ורכב לתוך התעלה.
ש לבדוק את התעלות מידי יום בכדי לגלות זיהומים ו/או התפרצויות י .3.4.1.8

מים תת קרקעיים, במידה והובחנו הנ"ל יש לדווח על כך למנהל 
 העבודה ולממונה הבטיחות.

 
 
 

 מחסומים  .3.4.2
 

 , וקדחי כלונסאותכל החפירות, התעלות והשוחות הפתוחות, קרקע או רצפה פתוחה 
העשויים לסכן כל אדם בנפילה או מעידה חייבים להיות מגודרים ו/או  העשויים 

מסומנים. על שטח עבודה הסמוך לשטח ציבורי חייב להיות מוגדר. הגדורים והמחסומים 
 חייבים להיות תואמים את פקודת הבטיחות בעבודה וכל התקנות הנובעות ממנה.

 
 

 
 מערכות תת קרקעיות .3.4.3

 
ל מנהלת הפרויקט וקבלני המשנה ונציגי חברות המתקינות או מספקות ע .3.4.3.1

מערכות תת קרקעיות לבדוק בצורה מקיפה את מיקום כל המערכות התת 
 קרקעיות טרם החפירה.

יש לנקוט באמצעי זהירות גבוהים ביותר בעת החפירה, מחשש לאי דיוק  .3.4.3.2
כות התת במידע המתקבל מהשרטוטים והתכניות המתייחסים למיקום המער

 קרקעיות.
 יש לחפור חפירה ידנית סביב המתקנים. .3.4.3.3
בזמן חפירה יש להיזהר מגרימת נזק לצנרת ולמערכות התת קרקעיות אחרות.  .3.4.3.4

 כמו כן, יש לדווח למנהל העבודה ולמנהל הפרויקט על כל נזק שייגרם.
 חובה לציין ולסמן את כל המערכות התת קרקעיות טרם החפירה. .3.4.3.5
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ום עם מנהלת הפרויקט יש לקבל התרי חפירה במקומות מסוימים בתיא .3.4.3.6
 מתאימים.
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 חשמל )באישור חשמלאי ובודק חשמל מוסמך( .3.5
 
 

 כללי .3.5.1
 

א תבוצע כל עבודה, לא יהיה כל איסוף של חומרים, אחסון או טיפול בחומרים, וכן ל
לא יופעל כל ציוד בקרבת מקורות חשמל בהם קיים חשש למגע או השראה חשמלית. 

 חקי בטיחות מינימליים בעת העבודה כרשום מטה:יש לשמור על מר
 מטר 3.25וולט       750-33,000 
 מטר 5.00וולט        33,000מעל  

 
 ן.נבהתאם לנהלים יש לרוקן את כל מערכות החשמליות ממתח חשמלי, לנעול ולסמ .3.5.1.1
 ים )או כבלים חשמליים( בממסר זרםש לצייד את כל הלוחות החשמליים והגנרטורי .3.5.1.2

 פחת. 
להתקין מערכות חשמליות באישור מנהל העבודה ורק בפיקוחו של מהנדס  יש .3.5.1.3

חשמל מורשה . כל לוחות החשמל וכבלי החשמל יהיו עפ"י תקן החשמל )תקן 
 (.1109ישראלי 

 ל איסור לעבוד על קווים חיים שזרם חשמלי זורם בהם.ח .3.5.1.4
 
 
 

 קווי חשמל עיליים .3.5.2
 

בדוק ולהיות מודעים ביחס לכל טרם כל תחילת העבודה על קבלן המשנה ועובדיו ל .3.5.2.1
קווי חשמל או קווי טלפון עיליים. יש לשמור על מרחקי בטיחות בכל עת כפי שכתוב 

 על ידי תקנות הבניה ותקנים חשמליים .
 ש לתלות שלטי אזהרה במקומות בולטים.י .3.5.2.2

 
 
 

 תאורה .3.5.3
 

על כל מתקני התאורה הזמניים והקבועים להיות בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות,  .3.5.3.1
 הלי בטיחות וחוקי חשמל.נ

ל התאורה הזמנית להתאים לעבודה הדרושה. הכבלים יונחו בצורה שלא תגרום ע .3.5.3.2
למעידה. על כל תאורה זמנית להיות מצוידת עם מפסק זרם פחת, ועם הגנות 

 מתאימות. 
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 כלים חשמליים מטלטלים .3.5.4

 
על כלים חשמליים להיות במצב תקין ומותאמים לסכנות הכרוכות בעבודה  .3.5.4.1

 .וכו'( 900 –, ו 757, 250מתבצעת בהתאם לתקנים )ה
 על כלים חשמליים להיות מוארקים, בעלי בידוד כפול או ניתנים להטענה מחדש. .3.5.4.2
 ל כל כלי חשמלי להיות בעל מגנים המתאימים לו.ע .3.5.4.3
ש לחבר כבלים חשמליים למפסקי זרם פחת, ואין להניחם על שבילים או מדרכה, י .3.5.4.4

 ות בכדי למנוע מעידה או כל נזק אחר.אל אם כן ננקטו אמצעי זהיר
 ש לנתק מכשירים חשמליים טרם ביצוע תיקון וכיוון.י .3.5.4.5
רק אנשים מוסמכים יורשו להפעיל כלים המופעלים ע"י חומר נפץ תוך הקפדה  .3.5.4.6

 שאין איש בקו הפעולה.
יש לאחסן כלי עבודה המונעים בחלקים ממונעים )חלקים ממונעים )חמ"נ((  .3.5.4.7

 במכלים נעולים.
השתמש בכבלי חשמל פגומים. כול כבלי החשמל בפרויקט יהיו רציפים וללא ין לא .3.5.4.8

 חיבורים ואלתורים.
 
 
 

 מסור חשמלי .3.5.5
 

 757על כל הציוד להיות מותאם לתקן ישראלי מס'  .3.5.5.1
ש לדומם את המסור בכל עת שאינו מופעל ולהשתמש בשתי ידיים כדי להבטיח את י .3.5.5.2

 יציבות המסור בעת הפעלתו.
 יציב בעת התנעתו.חזק את המסור חזק וה .3.5.5.3
באק"( וידומם אותו במקרה  –מסור יצויד בהתקן שיפחית את רתיעתו )"קיק ה .3.5.5.4

 כזה.
 
 
 

 כלי עבודה ידניים  .3.6
 
 

 כללי .3.6.1
 

 יש ליישם את כל התקנים בשימוש בכלים ידניים. .3.6.1.1
 המנע מפגיעות מכלי עבודה ידניים ע"י : .3.6.1.2
 השתמש בכלי הנכון בעבודה לה הוא נועד. .3.6.1.3
 ונקי.שמור הכלים במצב תקין  .3.6.1.4
 השתמש בכלים למטרתם המיועדת בלבד. .3.6.1.5
 יש לשאת כלים חדים בתוך נדן או נרתיק . ומאובטחים בעבודה בגובה. .3.6.1.6
השחז תקופתית ראשי פטישים, מברגים ואזמל וכדומה כדי להימנע מ"פטריות  .3.6.1.7

 "ו"התעגלות".
אבטח את פריט "המטרה" במלחציים. אין להחזיק את כלי העבודה ביד אחת כאשר  .3.6.1.8

כוון מברג או אזמל ביד שנייה )דבר העלול לפצוע את היד הנושאת במקרה מנסים ל
 של החלקה(.
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 סכינים .3.6.2
 

 יש להשתמש בסכינים בזהירות, אך ורק למטרה להם יועדו. .3.6.2.1
 אין להשתמש בסכינים כמברגים. .3.6.2.2
 יש להשתמש נכון ובזהירות בסכינים יפניים. .3.6.2.3

 
 
 

 אופני השחזה .3.6.3
 

 שחזות מותקנות על שולחן מלאכה.אין להשתמש במשחזות ידניות אלא רק במ .3.6.3.1
 יש להשתמש באופני השחזה המתאימים למהירות ההשחזה/ הסיבוב. .3.6.3.2
בעת ההשחזה יש להשתמש במשקפי בטיחות, מגני אוזניים ומסיכות לפנים וכל  .3.6.3.3

 אמצעי הגנה אחר )ציוד מגן אישי מתאים(.
 אין להסיר את המגנים או לגרום לאי הפעלתם. .3.6.3.4

 
 
 

 ציוד .3.6.4
 

הציוד של הקבלנים, כגון : משאיות, מכונות ריתוך, עגורנים, יש לתחזק את כל  .3.6.4.1
מעמיסים טלסקופיים וכו', על פי הוראות היצרן וכן לבדוק את תקינותם באופן שוטף 

 )בדיקה על ידי בודק מוסמך בהתאם לנדרש ולתקנות( בהתאם לתקנות.
שמור על על הציוד להיבדק באופן שוטף בהתאם להוראות היצרן והנחיות החוק, יש ל .3.6.4.2

עותקי אישורי הבדיקה, והם צריכים להיות נגישים, העתק יועבר למנהל העבודה 
 ולממונה הבטיחות טרם שימוש.

ל כל הציוד והכלים בשימוש הקבלנים ועובדיו להיות בהתאם לצורכי העבודה ע .3.6.4.3
 ולסביבת העבודה.

 ן לשנות או להתאים את הציוד למטרה שונה מזו שיועדה לו, אלא אם מהנדסאי .3.6.4.4
 מורשה אישר זאת.

 ין להשתמש בציוד לא תקין .א .3.6.4.5
יוד לא תקין יאובטח לצורך מניעת הפעלתו, וכן יש לתלות עליו הודעות אזהרה צ .3.6.4.6

 בהתאם.
 ציוד ואישורים ייבדקו באופן שוטף על ידי מנהל העבודה וממונה הבטיחות. .3.6.4.7

 
 
 

 מיכון  .3.6.5
 

 לקים נעים.יש להגן בכיסוי מתאים מכונות או סביבתן כדי למנוע מגע עם ח .3.6.5.1
 ין להסיר מכסים והגנות ממכונות אלא לאחר דימום המכונות.א .3.6.5.2
 ש להתקין מכסים והגנות מחדש, לפני הפעלה חוזרת של הציוד. י .3.6.5.3

 דרושים אישורי נעילה. 
ם ביצוע עבודות תיקון יש לכבות, לנעול ולסמן את כל המיכון כולל ציוד המונע טר .3.6.5.4

 ע"י חשמל, אוויר וכדומה.
עולת הלהבים או חלקים אחרים בכדי למנוע הפעלתם ע"י הרוח, ש לאבטח את פי .3.6.5.5

כוח המשיכה, אינרציה וכל אנרגיה אחרת היכולה להפעיל אותם בעת ניתוק מספק 
 הכוח.

 ש לציית לנוהלי הבטיחות בעת הפעלת הציוד.י .3.6.5.6
ל איסור על עבודה מעל חלקים מונעים או ציוד, אלא אם ניתן לספק הגנה ח .3.6.5.7

 מתאימה.
רני לנקודות צביטה או חלקים מסתובבים בכל המקומות בהם קיים ש להיות עי .3.6.5.8

סיכוי כי שיער, ידיים, אצבעות וחלקי גוף אחרים, בגדים או תכשיטים יכולים 
 להיתפס או להילכד.
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 .עבודה בגובה: אבטחת כלי עבודה בקשירה למניעת נפילת כלים .3.7
 
 

 כללי .3.7.1
 

נטי ובין היתר בהתאם לתקנות עבודות בגובה תבוצענה בהתאם להוראות הדין הרלוו .3.7.1.1
 .2007הבטיחות בעבודה, עבודה בגובה התשס"ז 

בודות גובה הינן כל עבודה לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול ע .3.7.1.2
מטרים ולרבות עבודה המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור  2לעומק העולה על 

מעלות מעבר לגדר או  45 –או מעקה תקני המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ 
למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין, המתבצעת בתוך בימה 

 מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.
ל עובד המתוכנן לבצע עבודות בגובה, צריך לעבוד הדרכת בטיחות ע"י מדריך כ .3.7.1.3

 פי התקנות.מוסמך לביצוע הדרכות בטיחות לעבודות גובה. משך ההדרכה על 
אחר ההדרכה על העובד לקבל אישור בכתב מהמדריך המוסמך, אישור המעיד על ל .3.7.1.4

קבלת ההדרכה, אישור זה יועבר מקבלן המשנה למנהל הפרויקט ויתויק בתיק 
הבטיחות באתר. האישור הינו אישי ויסומן שמית לרבות מס' ת.ז.. על העובד להיות 

עובד שלא יצויד באישור זה, לא יורשה מצויד בכל זמן עבודתו באתר באישור זה. 
 לעבודה בשטח אתרי הבניה של השותפות. 

מען הסר ספק, הקבלן לא יעסיק תחתיו ו/או יגרום להעסקת עובד בעבודה בגובה ל .3.7.1.5
מבלי שהעובד כאמור עבר הדרכה מתאימה כאמור דלעיל ולמנהלת תהא הזכות 

שנה שלא עבר את והרשות להוציא משטח אתר הפרויקט כל עובד של קבלן המ
 ההדרכה הרלוונטית.

 
 
 

 מערכות עצירת נפילה .3.7.2
 

על העובדים ללבוש רתמות בטיחות נאותות לכל הגוף, או חגורות בטיחות, חבלים  .3.7.2.1
 לספיגת זעזועים, מצמדי נעילה עצמית, חבלי הצלה ואחיזה :

 אבטחת העובדים בכל עת מפני סכנת נפילה.ל
מעל האדמה או משטח בסיס, ומשטחי מטר  2 –אשר עובדים בגובה של יותר מ כ

 עבודה רגילים וגדורים תקניים אינם מעשיים באותם תנאים.
אשר עובדים מעל מכונות פועלות, חלל או אזור מסוכן ולא ניתן לשמור מפני נפילה כ

 בדרך אחרת.
 אשר עובדים מעל משטחי עבודה מורמים ממנועים.כא
 התהוות סכנה לאווירה מסוכנת.כניסה לחלל מוקף בו קיימת סכנה אן עלולה לב
 כאשר לא ניתן להשתמש ברתמות או משטחי עבודה יש לפרוש רשת ביטחון.  .3.7.2.2
 ין להשתמש בחגורות אלא ברתמות בלבד.א .3.7.2.3
 ל העובדים יערו הסמכה לעבודה בגובה על פי התקנות.כ .3.7.2.4
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 חלל מוקף .3.7.3
 

דקו אין להיכנס לחלל מוקף )מבנה או כלי אטום(, אלא אם התנאים הפנימיים נב .3.7.3.1
ע"י אדם מוסמך, ונמצאו בטיחותיים וניתן לכך אישור עבודה. יש לוודא אספקת 

 אוויר רצופה כדי להבטיח איכות נשימה טובה.
ש לבצע כניסה למיכל, כלי או חלל מוקף בהתאם לנהלים המתאימים, לתקנים י .3.7.3.2

 ולתקנות.
ם ש להציב עובד מיומן שימצא בקרבה מידית אל החלל המוקף, חייבת להתקייי .3.7.3.3

 מערכת תקשורת נאותה בין העובד לבין העובדים בחלל המוקף.
חללים –ל כל עובד העובד בחלל מוקף חייב להיות בעל הסמכה לעבודה בגובה ע .3.7.3.4

מוקפים, להיות קשור בחבל הבטיחות הקשור למתקן הרמה מתאים המאפשר 
הוצאתו ממקום שבו קיימת או יכולה להתפתח אטמוספירה מזיקה. חייבת 

 מערכת תקשורת נאותה בין העובד לבין העובדים בחלל המוקף.להתקיים 
 
 
 

 אוורור בחלל מוקף: .3.7.4
 

 יש לפעול בהתאם לנוהלי "חלל מוקף" ונהלי מתן אישורים בכל מקום דרוש. .3.7.4.1
 וורור מאולץ יופעל בכל מקום בו יהיה הדבר דרוש, לפי תנאי הסביבה והעבודה.א .3.7.4.2
הם, כאשר לא ניתן לשפרה יש צורך בציוד מגן אישי כנגד אספקת אויר מזו .3.7.4.3

 באמצעות אוורור מאולץ.
 
 
 

 חומרים/חפצים נופלים .3.7.5
 

כאשר קיימת סכנת נפילת חומרים במקומות עבודה, או במקומות בהם הציבור עשוי להיות 
חשוף לסכנה, יש לחסום את הכניסה למקומות אלו, ולהציב שלטי אזהרה בכל הכיוונים 

 היכולים לספק הגנה מתאימה.והגישות, או להתקין חופות בעלי חוזק 
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 סולמות .3.7.6

 

אין להשתמש בקרבת ציוד חשמלי בסולמות מתכת או סולמות מחוזקים  .3.7.6.1
 בחוטי מתכת.

 טרם השימוש יש לבדוק את הסולמות ולוודא שאין בהם פגם. .3.7.6.2
 סולמות לא תקינים יסולקו מיד ויסומנו. .3.7.6.3
 על הסולמות להיות מצוידים ב"נעלי בטיחות" או במתקן נגד החלקה .3.7.6.4

 בתחתיהם.
מאורכו של המשטח  1/4 -בסיס השיפוע של הסולם הנייד לא יהיה יותר מ .3.7.6.5

 המאונך של המבנה, הנמדד מהנקודה בה הוא נפגש עם המבנה או הקיר.
 ס"מ מעבר לנקודה אליה רוצים להגיע. 100 –על הסולמות להיות ארוכים ב  .3.7.6.6
 מ.ס" 90 -חלקי סולמות שחילים יהיו בחפיפה זה על זה לא פחות מ .3.7.6.7
 אין לעמוד על שתי מדרגות עליונות של הסולם. .3.7.6.8
כאשר משתמשים בסולם רחב שלבים, יש לפתוח אותו באופן מלא ולנעול  .3.7.6.9

 אותו.
בעת עליה על הסולם וירידה ממנו יש לעשות זאת עם הפנים אליו כך  .3.7.6.10

 נקודות מגע עם הסולם. 3שתהיינה 
, אחרי כלים יש לשאת בנרתיק או להרים/להוריד באמצעות מתקן הרמה .3.7.6.11

 עליה ולפני ירידה מהסולם.
 יש לאחסן ולאבטח היטב הסולמות. .3.7.6.12
 יש לוודא כי הסולם קשור בחלקו העליון למקום יציב. .3.7.6.13
משטחים בראש הסולם ובתחתיתו יהיו נקיים מחומרים שיגרמו להחלקה  .3.7.6.14

 או מעידה.
 כל שימוש בסולמות חייב להיעשות בהתאם לתקנים ולכללים.  .3.7.6.15
 .2007לתקנות העבודה בגובה שימוש בסולם יעשה בהתאם  .3.7.6.16

 
 
 

 סימון סכנה פיזית  .3.7.7
 

 יש לזהות את הסכנות, לסמנן ולהישמר מפניהן. .3.7.7.1
 יש לתלות שלטי אזהרה )נפילת חומרים, רעש, קווי חשמל עיליים וכדומה(. .3.7.7.2

 
 
 
 

 טפסות ופיגומים  .3.7.8
 

 על מהנדס אזרחי מוסמך לבדוק טפסות ופיגומים טרם יציקת בטון. על מהנדס לתת אישור   
 בכתב שעבודת התבנית נעשתה בהתאם לשרטוטים ההנדסיים.

 
 
 

 פיגומים  .3.7.9
 

על הפיגומים ומשטחי עבודה ארעים אחרים להיות בנויים כהלכה,  .3.7.9.1
 מתוחזקים היטב ובהתאם לתקנות פקודת הבטיחות בעבודה.

יש לבנות לתחזק ולפרק את כל הפיגומים בהשגחת, בונה מקצועי מוסמך  .3.7.9.2
 לפיגומים.

 ולמות הרמה בפיגומים.אין להשתמש בס .3.7.9.3
 כל פיגום מיוחד או חריג דורש אישור מהנדס. .3.7.9.4
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 פיגום נייד ממוכן )מעליות להעלאת בני אדם( .3.7.10
 

יש לבחור ציוד מתאים ולאבטח את האיזון הנאות והיציבות ביחס לעבודה  .3.7.10.1
 המבוצעת. על הציוד להיות מאושר ע"י משרד העבודה ככשיר לעבודה.

הם יודעים כיצד להפעיל את הפיגומים הניידים על הקבלנים לוודא כי עובדי .3.7.10.2
 הממוכנים באופן בטיחותי.

 אין לנוע על משטח הפלטפורמות בעת הפעלתה. .3.7.10.3
 על הנוסע להצטייד ברתמות גוף בעת תנועה אופקית או אנכית. .3.7.10.4
 במשטח ההרמה חייב להיות הדק בטיחות במקשי השליטה. .3.7.10.5
 משטח ההרמה חייב בבדיקת בודק מוסמך. .3.7.10.6
 ההרמה חייבים לעבור הדרכה מתאימה ע"י מדריך המוסמך לכך. מפעילי משטחי .3.7.10.7
 עובד על פיגום ממוכן נייד חייב להיות עם הסמכה לעבודה בגובה. .3.7.10.8

 
 
 

 הרמה/שינוע .3.8
 

 כללי .3.8.1
 

 על כל הציוד להיבדק ע"י בודק מוסמך בהתאם לתקנות. .3.8.1.1
כאשר מרימים באופן ידני חפצים כבדים, יש לכופף את הברכיים, לשמור  .3.8.1.2

 להשתמש ברגליים בכדי להרים את המטען קרוב לגוף. על גב ישר,
 אין להרים מעבר ליכולתך, השג עזרה בהרמת חפצים. .3.8.1.3
 יש לתלות שלטי אזהרה באזורים בהם פועלים עגורנים. .3.8.1.4
 עגורנים ומנופים יעבדו בהתאם להגבלות הגובה של רשות שדות התעופה. .3.8.1.5
בו זה בעת הרמה חפצים כבדים, יש להשתמש בציוד מכני בכל מקום  .3.8.1.6

 אפשרי.
 הפעלת עגורנים ומכונות הרמה מותרת אך ורק לעובדים מורשים. .3.8.1.7
 יש לתלות שלטי הגבלה על הציוד . .3.8.1.8
 אין להרים מטענים מעבר למשקל המותר. .3.8.1.9
ווים וציוד אחר הנועד להפעלת הרמה )אביזרי הרמה(, מוכרחים לעמוד  .3.8.1.10

בסטנדרטים וכללים בטיחותיים ובהוראות הבודק המוסמך. אישורי 
 דיקה ישמרו אצל מנהל העבודה.הב

כל מתקני ההרמה חייבים לעמוד בכללים, בהנחיות ובסטנדרטים  .3.8.1.11
הבטיחותיים ומצריכים תיעוד ואישורים המעידים על כך. אישורי הבדיקה 

 ישמרו אצל מנהל העבודה.
עבור פעולות שינוע והנפה מסובכת, צריכים להיות נהלים הקבועים על ידי  .3.8.1.12

 למנהל הבטיחות.מנהל העבודה ומוגשים 
 אין לעמוד תחת מטען תלוי. .3.8.1.13
אין להשתמש בעגורן, מלגזה או כל ציוד אחר להרמת עובדים אלא אם  .3.8.1.14

 יועדו לכך.
בודק מוסמך יבדוק באופן שוטף עגורנים ומכונות הרמה ויגיש דו"ח על  .3.8.1.15

 ממצאי הבדיקות. מנהל העבודה ישמור דו"חות אלו לצורך ביקורת.
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 אביזרי הרמה  .3.8.2

 
 המצאות כבלי חשמל עיליים ולהקפיד על שמירת מרחק. יש לבדוק .3.8.2.1
יש לדעת את משקלו, גודלו, הסכנות הכרוכות בו ופרמטרים אחרים של  .3.8.2.2

 המטען העומד לשינוע.
 יש לוודא כי המטענים יציבים וקשורים היטב בעת ההרמה. .3.8.2.3
יש להשתמש בחבלי שליטה בכדי לשלוט במטענים אלא אם כן עלולה  .3.8.2.4

 להיווצר סכנה.
 שימוש יש לבדוק את כל האביזרים, הכבלים והציוד.טרם ה .3.8.2.5
 יש להחליף מידית ציוד שנשחק וניזוק. .3.8.2.6
אין להכין או להרים מטען כלשהו כאשר תנאי מזג האוויר מסכנים את  .3.8.2.7

ביצוע העבודה )כגון: רוח חזקה, ראות נמוכה, ברקים וכדומה(. כאשר יש 
חדים על ידי מנהל צורך בפעולות הרמה מורכבות, יוכנו ויבדקו נהלים מיו

 העבודה וממונה הבטיחות .
 יש להיעזר בצופה/אתת במקרה של ראות לקויה בין המטען למפעיל. .3.8.2.8
יש לוודא כי כל אביזרי ההרמה עברו בדיקה של בודק מוסמך והתיעוד  .3.8.2.9

המתאים יימצא אצל מנהל העבודה. אביזרי ההרמה שעברו בדיקת בודק 
 מוסמך יסומנו בצבע שיקבע.

 
 
 

 ן/ מפעיל עגורן/מפעיל מלגזהאתת/עניב .3.8.3
 

 ראה רשימת מקצועות והסמכה. .3.8.3.1
 
 
 
 

 ציוד מגן אישי )ראה פירוט בנספח ציוד מגן אישי( .3.9
 
 

 כללי .3.9.1
 

 טרם תחילת העבודה יש לוודא כי ציוד המגן האישי נקי ובמצב תקין וטוב. .3.9.1.1
 להפסיק את העבודה במידה וציוד המגן האישי אינו בשימוש הנכון. .3.9.1.2
מתית נאותה כאשר משתמשים בחומרים מסוכנים יש להשתמש בהגנה נשי .3.9.1.3

 העשויים לגרום לסכנה בשאיפתם.
יש להשתמש במתקני נשימה עצמאיים בהתאם לנוהלי כניסה לחללים  .3.9.1.4

 מוקפים.
במידה וקיימת סכנה לפציעה בכף הרגל וברגל יש ללבוש מגנים )זה כולל  .3.9.1.5

 שימוש במסור שרשרת, מקדחה(.
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 הגנה מפני רעש .3.9.2

 
 צעי הגנה מפני רעש בעת העבודה:יש להרכיב אמ .3.9.2.1

 .באזורי רעש גבוה 
 .במקומות בהם תלויים שלטי אזהרה מפני הרעש 
 .כנדרש בעת ביצוע העבודה 

 יש להפעיל שיקול דעת במקומות רועשים, בהם רמת הרעש לא נקבעה: .3.9.2.2
 .במקרה של אי וודאות, יש להשתמש במגני אוזניים 

 לץ להשתמש באמצעי הגנה במידה ויש צורך בהרמת קול כדי להישמע, מומ
 לאוזניים עד  לבחינת רמת הרעש.

 על הציוד להיות בהתאם לתקנים ונהלים ביחס לרמת הרעש בציוד בניה.  .3.9.2.3
 
 
 

 הגנה על מערכת הנשימה  .3.9.3
 

על הקבלנים לארגן ולספק ציוד מגן נשימתי מאושר, בהתאם לסיכון הקיים  .3.9.3.1
 ולעבודה המבוצעת.

בציוד בטיחותי הוכשרו לכך הקבלנים יוודאו שהעובדים המשתמשים  .3.9.3.2
 ומוסמכים להשתמש בו.

כל העובדים המשתמשים בציוד מגן נשימתי חייבים לעבור בדיקת כושר  .3.9.3.3
 חצי שנתית, ולערוך בדיקת התאמה יומית, לפני לבישת הציוד.

 
 
 

 משקפי הגנה/מסכות לפנים .3.9.4
 

במידה וקיימת סכנה לעיניים, יש להרכיב משקפיים עם הגנה צדדית או  .3.9.4.1
 מגן/בטיחות.משקפי 

היכן שנדרש, חובה להרכיב משקפי מגן, משקפיים כימיות או מסכות  .3.9.4.2
 לפנים.

 מומלץ להרכיב משקפי מגן בביצוע כל המשימות בשטח. .3.9.4.3
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 פירוט דרישות המינימום לציוד בטיחות .3.9.5

 
 כשירות ודרישות סוג הציוד מס"ד

1 
 .48-על פי דרישות פב"ע   מכונות וכלי עבודה מכנים

 סתובבים יהיו מוגנים לבטח למניעת מגע מקרי של העובד.כל החלקים המ

2 

משטחים, מדרגות סולמות, 
פיגומים, משטחי עבודה 

 ומגדלי הרמה

 .54-57על פי דרישות פב"ע 
 .1988על פי תב"ע )עבודות בניה ( התשמ"ח 

 סולם  תקין ותקני.
בודה בניית פיגום תעשה על ידי בונה פיגומים מקצועי ותחת השגה של מנהל הע

 הרשום בלבד.
 עשוי אלומיניום. -פיגום נייד ופיגום ממוכן 

 יו"-ו "יו (Life lines)"כבלי חיים" 

3 
ציוד הדורש בדיקה של בודק 

 מוסמך על פי החוק
הימצאות תסקירי בודק מוסמך לציוד שלו ושל קבלני המשנה הפועלים מטעמו על 

 פי החוק.

4 
 .79-87על פי דרישות פב"ע  מכונות הרמה

 14מכונות הרמה על כל חלקיהן יעברו בדיקה תקופתית של בודק מוסמך כל 
 חודש.

 .71-78על פי דרישות פב"ע  אבזרי הרמה 5
 חודשים. 6אבזרי הרמה על כל חלקיהן יעברו בדיקה תקופתית כל 

6 

 . 86, 80-81על פי דרישות פב"ע  מלגזות
 . 1983על פי תב"ע ) הרמת בני אדם במלגזה( התשמ"ג 

 ב.280א, 39,  25תקנות תעבורה 
והסמכה ממוסד מוכר לנהיגת מלגזה והדרכת  02נהג המלגזה יהיה בעל רישיון 

 בטיחות לשימוש במלגזה.
 בתוך מבנה יש להשתמש במלגזה חשמלית בלבד.

 חודש. 14המלגזה על כל חלקיה תעבור בדיקת בודק מוסמך כל 

7 

 . 71-78על פי דרישות פב"ע  במות הרמה לסוגיהן
 .45-47  1988על פי תב"ע )עבודות בניה( התשמ"ח 

 חודש. 6המכונות על כל חלקיהן יעברו בדיקת בודק מוסמך כל 
מפעיל המכונה יהיה בעל הסמכה מטעם משווק המכונה ויעבור הדרכת בטיחות 

 משלימה באתר כתנאי להפעלתה.
 הבמות יהיו עם הפעלה כפולה )שתי ידיים(.

8 

 .124, 58-70ות פב"ע על פי דריש מעליות
 על פי דרישות תב"ע ) התקנת דלת בתא המעלית(.
 התקנת המעלית תעשה על ידי חברה מוסמכת.

 חודשים. 6המעלית על כל חלקיה תעבור בדיקת בודק מוסמך כל 

9 

קולטי אויר )קומפרסורים 
 לסוגיהן(

 .113-116על פי דרישות פב"ע 
 .1995טי של מיתקן לחץ( התשנ"ו על פי דרישות תב"ע )בדיקה בלחץ הידרוסטא

 .1967על פי דרישות תב"ע ) בדיקת מתקני לחץ( 
 חודשים. 26קולטי האוויר על כל חלקיהם יעברו בדיקת בודק מוסמך כל 

10 

 . 1987על פי תב"ע ) התקנת גנראטורים למתח נמוך( התשמ"ז  גנראטור
פני הפעלתו כל גנראטור ייבדק בידי חשמלאי בודק, בעל רישיון מתאים, ל

 הראשונה, לאחר ביצוע שינויים בו, וכן אחת לחמש שנים לפחות.

11 
 ק"ג , אבקה יבשה מסוג א,ב,ג. 6מטפה  מטפה כיבוי אש

המטפה על כל חלקיו יעבור בדיקה לתקינות ושמישות לפחות אחת לשנה על ידי 
 גורם מוסמך.

 סרט אדום או אדום לבן. סרטים לתיחום אזור 12

13 

ם  לדילול והרחקת מאווררי
 ריחות 

 יש להשתמש באחד מהשנים או בשניים:
 .מאוורר לאוורור כללי 

  התקן להחדרת אויר נקי ולשאיבת אויר מזוהם והרחקתו באמצעות
 שרוולים לאזור מוגדר.

 המאווררים יהיו מסוג מוגן פיצוץ )בגלל מגע אפשרי עם אדים דליקים(
 פי דרישה. מפרט יועבר למנהל הבטיחות של הפרויקט על

14 

מבער ) ריתוך וחיתוך 
 בלהבת גז(

 בלוני גז וחמצן יותקנו על עגלת נשיאה וימוגנו מפני נפילה.
 וסתי הבלון ) מדי לחץ( יוגנו מפני פגיעה.
 צינורות המבער יהיו בעלי לוכדי להבה.

וסתי הבלון , ידית המבער, צינורות וכן לוכדי הלהבה יעברו בדיקה תקופתית על 
 ות היצרן.פי הורא
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 כשירות ודרישות סוג הציוד מס"ד

 יש להפריד את סוגי הגז על פי תקנות הבטיחות בעבודה

15 

 שעיקרן : 717הדרישות מפורטות בתקן ישראלי  רתכת
כל חלקי המערכת, פרט לידיות ההפעלה והכבלים יהיו נתונים בתוך מעטפת 

יציבה, בעלת חוזק נאות הבנויה מחומר בלתי דליק ובלתי ספיג, ושאין להסירה 
 ם.בלא עזרת כלי

 הדקי הכניסה )צעד ראשוני( יהיו מכוסים במכסה של הסרתו דרושים כלים.
 לא יהיה מגע גלווני בין מעגל הריתוך לחלקים אחרים.

 הדקים יהיו מוגנים .
 כל חלקי הרתכת העלולים להיות תחת מתח בעת תקלה וכל 

 החלקים שניתן לגעת בהם יהיו מוארקים.
 אין לחבר כבלי רתכת אחד לשני.

 תיבדק בביקורת חשמלי מוסמך. רתכת
 יסופקו במידת הצורך ותאורה במקומות חשוכים או בעבודות לילה מדי רעש ו /או תאורה 16

17 
 . 146-148על פי דרישות פב"ע  ארון עזרה ראשונה

תכולת הארגז תהיה על פי דרישות תב"ע )עזרה ראשונה במקומות עבודה (  
 . 1988התשמ"ח  

 יני חיתוך יהיו בעלי קצה מעוגל ובעלי החזרה אוטומטית של הלהב.סכ סכין חיתוך  18

19 

 712כל גליל יישא סימני היכר וסימנים קבועים כאמור בתקן  גלילי גזים דחוסים
 )סימונים של סיכונים כימים וסימונים של סיכונים מכאניים(.

 הגלילים יהיו ללא פגם חיצוני כל שהוא.
 רוסטאטית בתוקף.הגלילים יהיו בעלי בדיקה היד

לפי ת"י הרלוונטי בהתאם לסוג החומר -הברגות, חיבורי שסתום וחיבורי יציאה
 המפורט.

 גלילים המצויים באחסנה ושינוע, יהיו מצוידים בכיפות מגן על השסתום.
 כל גלילי הגז יותקנו על עגלות נשיאה וימוגנו בפני נפילה. עגלות לנשיאת גלילי גז 20

21 

 757, ות"י 1990 -יש לפעול על פי דרישות תב"ע ) חשמל ( התש"ן  טלטליםמכשירי חשמל מ
 לוח חשמל לזינת מכשירים חשמליים מטלטלים המוחזקים ביד. - 5סעיף 
 מכשיר חשמל מטלטל המוחזק ביד. - 6סעיף 

לוחות החשמל לזינת המכשירים יצוידו באמצעי נעילה ויכללו סידור למניעת מגע 
 .(Finger proof)מקרי של אצבעות 

 .  V 250אין להתחבר למערכת הזנה מעל ל 
 המכשירים יהיו בעלי בידוד כפול למניעת התחשמלות.

  V  ac 220מעגל המזין ציוד נייד, ציוד חשמלי מיטלטל או שקעים במתח של 
 . 30m Aויותר יהיה מוגן על ידי מפסק פחת 

 ם או אלתורים.הציוד ימוגן בפני שוק חשמלי אפשרי וללא חיבורים זמניי
מעגלים המזינים ציוד חשמלי, לרבות אמצעי תאורה במקומות חיצוניים )מחוץ 
 30mלמבנה( או אזור רטוב עם פעילות מכאנית מוגברת יהיו מוגנים במפסק פחת 

A  . 

 .V 1000כל כלי העבודה  לביצוע עבודות חשמל יהיו בעלי בידוד חשמלי מעל ל כלי עבודה לעבודות חשמל 22
 העבודה יבדקו ע"י חשמלאי. כלי

23 

 חוטים צבעונים : 3מ"מ  בעל  2.5גמיש בעל עובי מינימאלי של  כבל  חשמלי מאריך
 הארקה. -אפס,  ירוק / צהוב  -פאזה,  כחול  -חום 

, חום/  2פאזה  -, חום/ כתום  1פאזה  -חוטים: חום  4עבור תלת פאזי, מינימום  
 הארקה. -ק/צהוב אפס , ירו -,כחול  3פאזה  -שחור 

בידוד הכבל עשוי מ פולאוריטן   EPR) גומי סינתטי מתאים לשימוש מכני (      
  C  0  +80  <-40ובטמפ'' של   V ac 1000כתום, עמיד עד 

16A  הכבלים יורכבו תמיד על תוף פלסטיק עם שקע של על פי הסטנדרט
עם   GW26012 / GW26014הישראלי, בתוך מעטפת מגן פלסטיק עם מכסה גמיש 

 מפסק פחת.
מטר, אין לחבר שני כבלים או יותר  50אורך מכסימלי של הכבל לא יהיה מעל 

יחדיו , עבודה עם פיצול שקעים אסורה, הכבל יהיה ללא פיתולים )להגנה מפני 
 חימום יתר בעת השימוש(.

כבלים חשמליים מאריכים המיועדים להזנת כלים חשמליים או מכשירים 
לטלים יותקנו באופן המונע פגיעה בהם או היפגעות מהם )תלויים חשמליים  מיט

 מטרים לפחות או מוגנים על ידי תעלה או כיסוי אחר. 2בגובה של 
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 מנורות חשמל . 7סעיף  1990 -על פי תב"ע )חשמל( התש"ן  מנורות חשמל ואבזריהן
עד מטרים לפחות מעל פני הקרקע  או משטח קבוע המיו 2יותקנו בגובה של 

 להימצאות בני אדם.
 יהיו מוגנים בפני פגיעה מכאנית וחדירת נוזלים במקומות שסכנה כזאת קיימת.

 מנורות חשמל מיטלטלות המוחזקות ביד יפעלו במתח נמוך.
מנורות חשמל מיטלטלות המורכבות על כנים )זרקורים( יופעלו במתח נמוך או 

 יוזנו דרך מפסק פחת   30m Aלכל היותר 
 

 ן אישיציוד מג .3.9.6
 

איבר הטעון  מס"ד
 הגנה

עבודות , תהליכים מסוכנים וקבוצות 
 הסיכון

 עפ"י תקן / סוגי ציוד מגן אישי
 הרשאה

הגנה מפני חפצים נופלים, מתעופפים, מפני  ראש 1
רסיסים נופלים או ניתזים ומפני חבטות 

 והתנגשויות. 
 עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל. 

הנדסית, עבודה עבודות בניה ובניה 
 במנהרות, בחפירות, תעלות ובורות.

 עבודות מתחת או בקרבת משא מורם.
עבודות מתחת או בקרבת מקום שמעליו  
עובדים אנשים אחרים ושאין מחיצות בין 

 המקומות כאמור כדוגמת פיגומים.
עבודה במקומות בהם קיימת סכנה של 

התקלות בצינורות, קורות , בליטות וכיוצא 
 באלה.

ודה עם מכשירים לשיקוע פינים ועם עב
מכשירים מטלטלים לשיקוע מהדקים או 

 מסמרים כלפי מעלה.
מחסנים ומקומות שהחומר המאוחסן בהם 

 מטר לפחות. 3נמצא בגובה 
 עבודות חשמל. 

נקודות  6בעלת  קסדת מגן
והתקן מתכוונן  בצבע ירוק 

 כהה.
 

 אמריקאי
ANSI Z89 

נושא תו תקן 
 ישראלי

 

הליך עבודה בו קיימת סכנה של תפיסת ת קרקפת 2
שערות. עובד בעל שער גולש או צמה נמצא 

בסכנה כאשר הוא עובד בקרבת חלקי 
מכונות מסתובבים. עבודה בחשיפה לקרינה 

 (Ultra Violetעל סגולה )

מגני קרקפת )כובע , 
מטפחת ראש , רשת להגנת 
 שיער עם או בלי מצחייה(

נושא תו תקן 
 ישראלי

 

3 
 

כאמור    dbA 85עבודה ברעש מזיק מעל  שמיעה
בתקנות הבטיחות בעבודה )גהות 

תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, 
 . 1984 -התשמ"ד 

הגנה תוך אוזנית מפני רעשים מטרידים 
 ומזיקים.

עבודה בחדרי מכונות לרבות של גנרטורים, 
 מדחסים  ומזוג אויר .

עבודה בחדרים וחללים בהם קיימים רעשים 
 עים מפעולות של מכשור וציוד .הנוב

אטמים גליליים עם חוט 
הגנה דרך תעלת -מקשר 
הגנה חוץ  -אוזניות  האוזן.

אוזנית העוטפת את 
האפרכסת ומונעת חדירת 
 רעשים בעוצמות חזקות.
הערה: במצבים בהם 

נדרשות אוזניות וקסדה יש 
להשתמש באוזניות 

 המתחברות אל הקסדה.

NRR 
)מקדם 
 הנחתה(
 מינימום

27 dBA 
 
 
 
 
 

 עיניים 4
 
 
 
 
 
 
 
 

השחזה, כרסום,  -עבודות עיבוד שטח 
ליטוש, חיתוך, דיסק ליטוש וחיתוך, 

מסורית  או כרסומת  המסתובבים בכוח 
 מכני .

 חריטה וקדיחה.
 הקשות בכלי מתכתי .

 ריסוס והתזה.
ריתוך וחיתוך חשמלי או אוטוגני וכל ריתוך 

 וחיתוך אחרים בתהליך חום.

 משקף בטיחות.
יש לשים לב להתאמת 
משקף הבטיחות לאופי 
העבודה לדוגמא: משקף 
בטיחות לאבק חול וכו'  
אינו מתאים להגנה מפני 

 כימיקלים.
 
 

ANSI Z87  
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איבר הטעון  מס"ד
 הגנה

עבודות , תהליכים מסוכנים וקבוצות 
 הסיכון

 עפ"י תקן / סוגי ציוד מגן אישי
 הרשאה

 
 
 
 
 
 

נה מפני חדירת גופים זרים אבק ,  הג
רסיסים , שבבים וקוצים,  טיפות ניתזות , 

 ניצוצות .
 עבודות בטון.

 עבודות במכונות לעיבוד עץ.
עבודות מסוכנות אחרות העלולות לפגוע 
 בפנים ובעיניים מחפצים וחומרים ניתזים.
כל עבודה אחרת שלא פורטה ועלולה לסכן 

 את הפנים והעיניים.
 י מכות, חבטות וחבלות .הגנה מפנ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 קרינה לסוגיה . פנים 5
 עבודות חשמל.

 פגיעה בעיניים /פנים.
 

מתחת מסכות מגן פנים עד 
 לסנטר.

המסכות ישולבו עם משקף 
 בטיחות ולא יהוו

 תחליף להן.

נושאי תו תקן 
 ישראלי

טיפול בעצמים חדים , מחוספסים , למעט  ידיים 6
בתהליכים שבהם יש סכנה של כריכת 

הכפפה  סביב חלק של מכונה מסתובבת או 
 נעה הלוך וחזור או חלק הקשור אליה.

 -דים עבודות חיתוך וניסור עם כלים ח
 סכינים, מסורים.

 ריתוך .
הגנה מפני פגיעות מכאניות העלולות לגרום 
חתכים , כריתות דקירות  מעיכות  שריטות  

 והיתפסות.
כפפות לעבודה קלה וכפפות עמידות 

 בשחיקה לעבודות מסגרות ומתכת כלליות.

 כפפות עור או אריג גס.
 

KEVLAR 
 סרוגות
עמידות 

בעבודה עם 
חומרים חדים 

 יתוך.נגד ח
 1284ת"י 
 - 3חלק 
1996 
 

טיפול בחומרים חמים מאוד או קרים מאוד  ידיים 
 )קריאוגניים(.

 עבודה בתנאי קור קיצוניים.
 להגנה מפני טמפרטורות גבוהות או נמוכות.

 כפפות 
 

 1284ת"י 
 1996 - 2חלק 

עבודה במתקן חי כמשמעותו בתקנות  ידיים 
,  החשמל )עבודה במתקנים חשמליים חיים(

 .   1967 -התשכ"ז 
 הגנה מפני התחשמלות. 

 טיפול בכימיקלים  

כפפות גומי אנטי סטטי 
 בידוד לחשמלאים

עשויות מגומי טבעי או 
סינתטי עמידות בעבודות 
 Vחשמל במתח נמוך עד  

1000 . 

 1284ת"י 
כפפות 
בטיחות 
דרישות 
 כלליות

 הקמת מבני מתכת ועבודות הקשורות בכך. רגליים 7
 בנייה ובנייה הנדסית.עבודות 

 עבודה באתרי אחסון של חומרי בנייה.
עבודות הקשורות במערכות קיטור ועבודה  

 בתחנות כוח.
עבודה בהרכבת מערכות חימום ואוורור  

 ואחזקתם.
 עבודה בכרייה פתוחה.
 עבודות שינוע ואחסון.

 עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים.
עבודה שקיימת בה סכנה של חדירת 

 ים  מותכים לרגליים.חומר
כמשמעותו בתקנות  -עבודה במתקן חי 

החשמל  עבודה במתקנים חשמליים חיים 
 . 1967 -התשכ"ז 

 עבודה במטבחים .
 בכל מקום שקיימת בו סכנת החלקה  עבודה

ת שינוע הפעלת טרקטור, מלגזות, עגלו

 נעלי בטיחות.
 

 כיפת פלדה
סוליית 

 ביניים פלדה
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איבר הטעון  מס"ד
 הגנה

עבודות , תהליכים מסוכנים וקבוצות 
 הסיכון

 עפ"י תקן / סוגי ציוד מגן אישי
 הרשאה

 והפעלת ציוד מכני הנדסי.
להגנה מפני נפילת חפצים כבדים על הרגל, 

ת עצם חד לכף הרגל דרך סוליית הנעל, חדיר
החלקה, מעידה ונפילה, פגיעה מחשמל 

סטטי, התחשמלות, פגיעה מחום או קור, 
(, פגיעה  5היפגעות מכימיקלים  )ראה טבלה 

 מנתזים , מפטריות רגליים.
 
 
 
 
 

הגנת כל  8
הגוף מפני 

נפילה 
מגובה 
ולכידה 
במקום 
 מוקף

כל עבודה, לרבות גישה -"עבודה בגובה"
למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול 

מטרים ,  ולרבות עבודה  2לעומק העולה על  
 -כאמור

( המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור 1)
 או מעקה תקני;

 45 -( המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ2)
 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח  

 ודה או מדרכת המעבר.העב
( המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, 3)

 סל להרמת אדם או פיגום ממוכן .
 

רתמת בטיחות על כל 
 אביזריה. 

 נעלי בטיחות.
 קסדות עם סנטריה,

 אמצעי נשימה.
מערכות למניעת ובלימת 
נפילה וריסון וכל דרישות 

צמ"א בהתאם לסוג 
העבודה ובהתאם לתקנות 

 (.2007)הבטיחות בעבודה 

תקנות 
הבטיחות 
בעבודה 
 (2007בגובה )

 

עבודות המבוצעות בכריעה , על הברכיים  ברכיים 9
 כגון רצוף, ליטוש וכיוצא באלה.      

  מגני ברכיים מרופדים.

  -גוף כללי  10
עבודה 
 בגובה

 
 

עבודות במקומות שבהם עלול העובד ליפול 
מטר ושאין אפשרות  2לעומק  העולה על 

גדרם וזאת בהתאם לתקנות מעשית ל
 .2007הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( 

רתמת בטיחות  מלאה + 
אונקל בטיחות + בולם 

נפילה על כל אביזריה כפי 
 שנדרש בתקן.

 
ציוד לבלימת אנרגיה 

קינטית כתוצאה מנפילה 
 מגובה כפי שנדרש בתקן.

 
נקודת עיגון איתנה ויציבה 
במידה מספקת , שצריכה 

ו בגובה להימצא מעל א
 תחנת העבודה.

 
 "סל אדם" לעבודה בגובה .

תקנות 
הבטיחות 
בעבודה 
עבודה 
 (.2007בגובה)

  -גוף כללי  11
עבודה 
במקום 
מוקף או 

 סגור 

לכידה תוך עבודה במקומות מוקפים או 
 סגורים או בכוכים. 

לכידה תוך עבודות בתוך צינורות בקטרים  
 בינוניים או גדולים, מנהרות.

ן את ההבדל בין שני סוגי חשוב להבי
 הסיכון:

 אוירה דלת חמצן .
 אווירה המכילה חומרים רעילים.

יש חשיבות מכרעת בשלב בחירת הציוד 
 והשימוש בו.

ציוד לטיהור אוויר מחומרים כימיים 
רעילים אינו יעיל לאווירה דלת חמצן ואף 

 במקרה כזה עלול להסתיים באסון.

 ציוד להגנת הנשימה.
 וירה להגנה מפני או

  דלת חמצן.
או לאווירה המכילה 

 .חומרים רעילים
חצובה וכננת, רתמת 

 בטיחות , בולם נפילה נסוג
 

מערכת 
נשימה 

עצמאית 
פתוחה )מנ"פ 

) 
 

 ערכות מילוט
 
 
 

הרשאה ביגוד מחזיר אור או חלקי עבודות שדורשות הבחנה ברורה מרחוק של  מיגון והגנה  12
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איבר הטעון  מס"ד
 הגנה

עבודות , תהליכים מסוכנים וקבוצות 
 הסיכון

 עפ"י תקן / סוגי ציוד מגן אישי
 הרשאה

 על האדם
מפני פגיעה 

של כלי 
 תעבורה

 

 כגון: המצאות עובדים באתרי עבודה 
 עבודות בכבישים , מדרכות ושוליהם.
 עבודות ניקיון איסוף ופינוי אשפה.

 הכוונת תנועה בכביש.
נסיעה בכלי רכב, משאיות, מלגזות, מנופים 

 ניידים, ציוד מכני הנדסי.
 

 ביגוד מחזירי אור.
ציוד ואביזרים לתאורת 

 אזהרה.
תמרור אזהרה והכוונה 

 מיוחד.
גירת חגורות בטיחות ח

בנסיעה בכלי רכב מקדימה 
 ומאחור בכל המושבים.  

בתהליך 
קליטת 
הקבלן 
 לעבודה
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 רשימת מקצועות וגורמים מסמיכים .3.10
 

סוג 
 העבודה

ההסמכה 
 הנדרשת

ההכשרה 
 והתנאים

נותן 
 ההסמכה

 הערות הבסיס החוקי

 חשמלאי 
 

רישיון 
חשמלאי 
 טכנאי 

טכנאי רשום 
ם בפנקס הטכנאי
)לאחר שעבד 

שנתיים 
כחשמלאי 

 ראשי(.

מנהל אגף 
חשמל 
במשרד 
האנרגיה 
או מי 
שהוא 
 הסמיך.

תקנות החשמל 
)רישיונות( 
. 1985התשמ"ה 

פרק שני סימן 
 ה'.

 400X3במתקן מתח נמוך בעוצמה 
אמפר כולל עריכת תכניות במתקן 

אמפר לפי  400X3בעוצמה מעל 
 תכנית שאושרה ע"י מורשה.

 
אם יש בידו  במתקן מתח גבוה

תעודה כבוגר קורס בטיחות מתקני 
חשמל מתח גבוה ולפי תכנית 

 שאישר חשמלאי מהנדס.
 חשמלאי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רישיון 
חשמלאי 
 הנדסאי

טכנאי רשום 
פנקס בטכנאים 
)לאחר שעבד 

שנתיים 
כחשמלאי 
 ראשי(. 

מנהל אגף 
חשמל 
במשרד 
האנרגיה 
או מי 
שהוא 
 הסמיך

תקנות החשמל 
)רישיונות 

. 1985"ה התשמ
פרק שני סימן 

 ה'. 

אמפר  630X3במתקן מתח נמוך 
כולל עריכת  תכניות במתקן 

 בעוצמה מעל
 630X3  אמפר לפי תכנית שאושרה

 ע"י חשמלאי מהנדס.
 

במתקן מתח גבוה אם הוא בוגר 
קורס בנושא בטיחות במתקני 

 חשמל מתח גבוה
 

העבודות יבוצעו לפי תכנית 
 שאושרה ע"י חשמלאי מהנדס

 
 שמלאי ח
 
 
 
 
 
 

רישיון 
חשמלאי 
 מהנדס

מהנדס חשמל 
בזרם רשום 

בפנקס 
המהנדסים. 
)לאחר שעבד 

שנתיים בהנדסת 
 חשמל זרם חזק(.

מנהל אגף 
חשמל 
במשרד 
האנרגיה 
או מי 
שהוא 
 הסמיך.

תקנות החשמל 
)רישיונות(  
. 1985התשמ"ה 

פרק שני סימן 
 ט'.

רשאי לערוך כל תכנית חשמל 
 ולבצע כל עבודת חשמל

 חשמלאי 
 
 
 
 

רישיון 
חשמלאי 
בודק סוג 

1. 

אם המבקש עבד 
שנים  5

כחשמלאי 
 טכנאי.

מנהל אגף 
חשמל 
במשרד 
האנרגיה 
או מי 
שהוא 
 הסמיך.

תקנות החשמל 
)רישיונות(  
. 1985התשמ"ה 

פרק שני סימן 
 י'.

רשאי לעסוק בבצוע בבדיקות 
 63X3במתקן חשמלי בעוצמה עד 

אמפר במתח נמוך ושלא תוכננו 
 ידן-עו עלובוצ

 חשמלאי 
 

רישיון 
חשמלאי 
בודק סוג 

2. 

אם המבקש עבד 
שנים  5

כחשמלאי 
 הנדסאי.

מנהל אגף 
חשמל 
במשרד 
האנרגיה 
או מי 
שהוא 
 הסמיך.

תקנות החשמל 
)רישיונות(  
. 1985התשמ"ה 

פרק שני סימן 
 י"א'.

רשאי לעסוק בבצוע בדיקות כמו 
ובנוסף לבצע  1חשמלאי בודק סוג 
 200X3עוצמה בדיקות במתקן ב

אמפר במתח נמוך ושלא תוכננו 
 ובוצעו על ידו.
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סוג 
 העבודה

ההסמכה 
 הנדרשת

ההכשרה 
 והתנאים

נותן 
 ההסמכה

 הערות הבסיס החוקי

רישיון  חשמלאי
חשמלאי 

 מעשי

תעודה על סיום 
בי"ס לטכנאים 

 חשמל
תעודת גמר י"ב 
כיתות בי"ס 

מקצועי חשמל 
)לאחר שעבד 

שנה כחשמלאי 
 עוזר(

תעודה על סיום 
קורס חשמלאי 

 מוסמך
תעודת מקצוע 

בחשמל לפי חוק 
החניכות )לאחר 

שנים  3שעבד 
 כחשמלאי עוזר(

בוגר קורס 
חשמלאי מעשי 
)לאחר שעבד  

שנתיים 
 כחשמלאי עוזר(
תעודת סיום 

קורס חשמלאי 
מוסמך )לאחר 

שנים  5שעבד 
בהשגחת 

 חשמלאי חונך(
 4אישור שעבד 
שנים בעבודות 
חשמל בהשגחת 
חשמלאי חונך 
ועמד בהצלחה 

 במבחן

מנהל אגף 
חשמל 
במשרד 
האנרגיה 
או מי 
שהוא 
 הסמיך

תקנות החשמל  
)רישיונות( 
. 1985התשמ"ה 

פרק  שני סימן 
 ד'

רשאי לבצע עבודות מותרות 
לחשמלאי עוזר ובנוסף עריכת 

תכניות במתקן מתח נמוך בעוצמה 
אמפר ומעל העוצמה  1X25עד 

הזאת לפי תכניות שאושרה ע"י 
מורשה במתקן מתח גבוה ביצוע 
עבודות בהשגחתו של חשמלאי 

 טכנאי או גבוה יותר

 חשמלאי
 

רישיון 
לחשמלאי 

 עוזר

י"ב כיתות בי"ס 
 מקצועי לחשמל
קורס להכשרה 

 מקצועית בחשמל
תעודת מקצוע 

 לפי חוק החניכות
תעודת סיום 

בי"ס תעשייתי 
 חשמל

 

מנהל אגף 
חשמל 
במשרד 
האנרגיה 
או מי 
שהוא 
 יךהסמ

תקנות החשמל 
)רישיונות( 
 1985התשמ"ה 

פרק שני סימן 
 ג'

מל במתקן מותר לבצע עבודות חש
מתח נמוך בפיקוחו של חשמלאי 
מוסמך או חשמלאי בסיווג גבוה 

 יותר

מפעיל 
מכונות 
הרמה 

 "אחרות"
 

מנוי 
במפעיל 
מכונות 
 הרמה

הדרכה בידי אדם 
בעל ניסיון של 

שנה אחת לפחות 
בהפעלה 

ותחזוקה של 
המכונה מינוי על 
גבי טופס מיוחד 

לפי התקנות 
 שנים 18מלאו לו 

רשות 
מוסמכת 
 כה.להסמ

תקנות 
הבטיחות 

בעבודה )עגור 
נאים, מפעילי 
מכונות הרמה 

אחרות 
ואתתים( 
 .1992התשנ"ג 
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סוג 
 העבודה

ההסמכה 
 הנדרשת

ההכשרה 
 והתנאים

נותן 
 ההסמכה

 הערות הבסיס החוקי

מאותת 
 לעגורנאי 

 

הסמכה 
למתן 
 איתות

עבד שבועיים 
במתן איתות 
לעגור נאים 

בהשגחתו של 
מוסמך, עבר 

בדיקה רפואית 
ועבר קורס 

 להכשרת אתתים

רשות 
הסמכה 
שמונתה 

ידי -על
מפקח 
עבודה 
 ראשי

ות תקנ
הבטיחות 

בעבודה )עגור 
נאים, מפעילי 
מכונות הרמה 

אחרות 
ואתתים( 
 .1992התשנ"ג 

 

 

עניבן 
לעגורן 
 צריח 

 

הסמכה 
כעניבן 
ולמתן 
איתות 
לעגורן 
 צריח

הדרכה ואימון 
לקשירת 

מטענים, בשימוש 
באבזרי הרמה 

ובכלי טעינה בעל 
הסמכה למתן 

 איתות

רשם ציוד 
הנדסי 

שנתמנה 
לפי חוק 
רישום 
 ציוד

הנדסי 
תשי"ז 
1957 

תקנות 
הבטיחות 

בעבודה )עגורני 
צריח( תשכ"ז 

1966. 

 

ממונה על 
 הבטיחות 

 

-מנוי על
ידי 

 המעביד

מהנדס רשום, 
בעל שנתיים 

ניסיון בתעשייה, 
בוגר קורס 

בטיחות ברמה 
אקדמאית 

 במוסד לבטיחות
 3טכנאי, בעל 
שנים ניסיון 

בתעשייה, בוגר 
קורס של המוסד 
לבטיחות או גוף 

 מוסמך אחר
עובד מנוסה, בעל 

שנים ניסיון  5
בתעשייה, בוגר 
קורס מוכר ע"י 
מפקח עבודה 

 ראשי

-מנוי על
ידי מעביד 
ואישורו 
של מפקח 
עבודה 
 אזורי

חוק ארגון 
הפקוח על 
 1954העבודה 
 א'. 25סעיף 

תקנות בדבר 
הממונים על 

הבטיחות תקנה 
ותוספת  2מס' 
 שנייה

 

בהכנת הצעת תקנות חדשות עבור 
ממונים על הבטיחות קיימים 

קורסים של המוסד לבטיחות ושל 
 גופים מוסמכים אחרים

 

ממונה על 
ציוד עזרה 
 ראשונה

 

מינוי ע"י 
 המעסיק

קבלת הדרכה 
 מתאימה

תקנות   המעסיק
הבטיחות 

בעבודה )עזרה 
ראשונה 
במקומות 
עבודה( 

 1988התשמ"ח 
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סוג 
 העבודה

ההסמכה 
 הנדרשת

ההכשרה 
 והתנאים

נותן 
 ההסמכה

 הערות הבסיס החוקי

   בודק 
 מוסמך

שרשראות,  
חבלים 
ואבזרי 
הרמה, 
 מכונות
הרמה 
 עגורנים

 
בודק 
דודים 
 מוסמך
)דודי 
קיטור 
קולטי 
 קיטור
קולטי 
 אויר(

 
 

הסמכה 
ע"י מפקח 

עבודה 
 ראשי

בעל השכלה 
טכנית, הנדסית, 

רצוי מהנדס 
מכונות בעל 

ניסיון של מספר 
שנים בתחום 

ההסמכה 
)שימוש, טיפול, 
 אחזקת מתקנים(

מי שעמד 
בהצלחה במבחן 

 פה-בכתב ובעל
 

מפקח 
עבודה 
ראשי 

ממשרד 
העבודה 
 והרווחה

)בהסתמך 
על 

המלצות 
ועדת 

 (\הבוחנים

פקודת 
הבטיחות 

בעבודה )נוסח 
חדש( תש"ל 

1970. 
נוהל להסמכת 

בודקים 
מוסמכים 

לבדיקת כלי 
 הרמה, כלי לחץ

 

 

מנהל 
עבודה 
 בבניה

 

מינוי ע"י 
מבצע 

-הבניה על
גב י טופס 

מיוחד 
שישלח 
למפקח 
עבודה 
 אזורי

 5בעל ניסיון 
ה, שנים בבני

בוגר קורס מנהלי 
 עבודה מוסמכים
טכנאי בעל ניסיון 

 שנים בבניה 3
מהנדס או 

הנדסאי בעל 
ניסיון שנתיים 

 בבניה
עמד בהצלחה 
במבחן בטיחות 
בעבודות בניה 
 7וענד בבניה 
 שנים לפחות

מפקח 
 עבודה 
 ראשי

תקנות 
הבטיחות 
 בעבודה

)עבודות בניה(  
 1988התשמ"ח 

 

מגיש 
מאומן 
לעזרה 
 ראשונה

 

מינוי ע"י 
 המעסיק

קבלת הדרכה 
 מתאימה

 

תקנות  המעסיק
הבטיחות 

בעבודה )עזרה 
ראשונה 
במקומות 
עבודה( 

 1988התשמ"ח 
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סוג 
 העבודה

ההסמכה 
 הנדרשת

ההכשרה 
 והתנאים

נותן 
 ההסמכה

 הערות הבסיס החוקי

מפעיל 
 מלגזה

 

בעל 
רישיון 
 נהיגה

הסמכה 
מהנהלת 
 המפעל

הדרכה בנהיגה 
ובהעמסת 
מלגזות ע"י 

מורשה ממשרד 
התחבורה 

)הדרכה אישית 
או מרוכזת 

 בקורס(
 

משרד 
 הרישוי )

ד משר
 התחבורה
והדרכה  

ע"י מדריך 
מוסמך 
 למלגזות.

עד  178תקנות 
של תקנות  183

 התעבורה
תקנות ארגון 
הפקוח על 
העבודה 

)מסירת מידע 
והדרכת 
העובדים( 
 1984התשמ"ד 

 

קיימות השתלמויות מאורגנות ע"י 
המוסד לבטיחות ולגהות וגופים 

 מוסמכים אחרים

מפעיל 
 עגורן
צריח 
ומחפר 
 עגורן
מפעיל 

 ורן ניידעג
 

הסמכה 
להפעלת 
עגורן לפי 
סוג ולפי 
עומס 
עבודה 
 בטוח

עובד שבועיים 
רצופים כעוזר 

לעגור נאי 
מוסמך, עבר 

בדיקה רפואית, 
עמד בהצלחה 

במבחן מוכר ע"י 
מפקח עבודה 

 ראשי

רשם ציוד 
הנדסי  
שנתמנה 
לפי חוק 
רישום 
ציוד 

הנדסי  
תשי"ז 
1957 

*תקנות 
הבטיחות 

בעבודה )עגור 
עילי נאים מפ

מכונות הרמה 
אחרות 

ואתתים( 
 1992התשנ"ג 

*חוק רישום 
ציוד הנדסי 

 1957תשי"ז 

 

מפעיל 
עגורן גשר 
עילי, עגורן 
שער, עגורן 
להעמסה 
 עצמית

הסמכה 
להפעלת 
עגורן לפי 
סוג ולפי 
עומס 
עבודה 
 בטוח

עבד שבועיים 
רצופים בהדרכתו 

והשגחתו של 
 עגורנאי מוסמך, 

עבר בדיקה 
 רפואית, 
בהצלחה *עמד 

במבחן מוכר ע"י 
מפקח עבודה 

 ראשי
 שנים 18מלאו לו 

רשות 
הסמכה 
שקיבלה 
מינוי 

ממפקח 
עבודה 
ראשי 

להסמיך 
עגור נאים 

לסוגי 
 עגורן אלה

תקנות 
הבטיחות 

בעבודה )עגור 
נאים מפעילי 
מכונות הרמה 

אחרות 
ואתתים( 
 .1992התשנ"ג 

 

מדריך 
עבודה 
 בגובה

הסמכה 
על ידי 
מפקח 
עבודה 
ראשי 

בהתאם ו
לתקנות 
הבטיחות 
בעבודה 

(2007) 

מעל וותק של 
שנתיים בעבודה 
בגובה והסמכה 
בהתאם לתקנות 

הבטיחות 
בעבודה והוראות 

מפרח עבודה 
 ראשי          

 

אישור  
מפקח 
עבודה 
ראשי  
אחרי 
סיום 

קורס של  
מדריך 
עבודה 
 בגובה

תקנות 
הבטיחות 

בעבודה בגובה 
(2007) 

והוראות מפקח 
 עבודה ראשי.
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 נתב"ג–נספח בטיחות וגהות  .4
 

בעל הרשאה / ספק / נותן שירות /  -בכל מקום בנספח זה, בו נאמר קבלן, משמעו : הערה 
 מפעיל, וכיוצ"ב, הכול בהתאם למהות ההתקשרות.

 
 

הוראות נספח זה, יחולו על הקבלן ועל כל מי מטעמו, שיועסק במתן השירות וכן על  .1
בעבורו, איזו מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה  כל עובד וקבלן משנה, שיבצע

ו/או כל עבודת שיפוצים, במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההתקשרות, למתן 
 השירות.

 
 

לעיל, מובהר בזאת, שהקבלן יהיה אחראי בלעדי,  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2
צע בעבורו, איזו ידי כל עובד ו/או קבלן משנה, שיב-לקיום כל הוראות נספח זה, על

מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה ו/או כל עבודת שיפוצים, במי ממקומות 
השירות, במהלך תקופת ההתקשרות, למתן השירות, ויישא באחריות המלאה, להפרת 

ידי כל מי מטעמו, שיועסק -ידי מי מהאמורים לעיל ו/או על-מי מהוראות נספח זה, על
, שהוראות נספח זה, יפורטו בכתב, בכל התקשרות בינו במתן השירות. הקבלן מתחייב

ובין כל קבלן משנה מטעמו, לביצוע עבודות )בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת 
במי ממקומות השירות(, וכל קבלן משנה כאמור, יאשר בחתימתו, כי הוראות אלו, 

 לן.מהוות חלק בלתי נפרד, מההתקשרות לביצוע העבודות, בינו ובין הקב
 
 

הקבלן מצהיר בזה, כי כל דיני הבטיחות והגהות בעבודה, לרבות )מבלי לגרוע  .3
, פקודת 1954 -מכלליות האמור לעיל( חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה 1970 -הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל 
התעופה )שמירה על הסדר בשדות  , כללי רשות שדות2007 -)עבודה בגובה(, התשס"ז 

, פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, דיני התכנון והבנייה, חוק 1984 -התעופה(, התשמ"ד 
, וכל התקנות והצווים המחייבים, שהוצאו 1989 -הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט 

מכוח, מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, הנוגעים לביצוע עבודות ההקמה ו/או כל 
התאמה ו/או כל עבודות שיפוצים, שיבוצעו במי ממקומות השירות, במהלך עבודות 

תקופת ההתקשרות, למתן השירות, והוא מתחייב להבטיח בזה, השגחה קפדנית 
עליהם, ולדאוג לכך, שכל מי מטעמו, ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעת, 

דה או בכל מקום שבדינים האמורים, כל זמן היותם במקום השירות, בו מתבצעת עבו
 אחר, בתחומי הנמל.

 
 

הקבלן ימנה מנהל עבודה, לבנייה ובנייה הנדסית, מוסמך ומיומן, שישמש נציגו בשטח  .4
העבודה, ויודיע על מינויו, באמצעות מכתב רשום, למפקח עבודה אזורי. הודעת 
המינוי, תכלול גם את פרטי העבודות האמורות להתבצע וכן את מועד התחלת 

 תר.העבודה בא
 
 

הקבלן יציג בתחילת תקופת החוזה )ולא יאוחר מחודש לאחר תחילת החוזה(, בפני  .5
האחראי לבטיחות וגהות רשות שדות התעופה, תכנית בטיחות, הכוללת סקר סיכונים 
ונוהל בטיחות לעבודה, במקום מתן השירות, לאישורו של האחראי לבטיחות וגהות 

ידי הממונה לבטיחות -ן ותיחתם, עלרשות שדות התעופה. תכנית הבטיחות, תוכ
 חשבונו.-מטעמו של הקבלן, ועל –בעבודה 

 
 

ידי האחראי לבטיחות וגהות רשות -עם אישור תכנית הבטיחות ונוהל הבטיחות, על .6
שדות התעופה, ידאג הקבלן להסמכת המנהל מטעמו, במקום מתן השירות, כנאמן 

 הל, ובתכנית הבטיחות.בטיחות בעבודה, בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנו
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באחריות הקבלן, שעובדיו יעברו בתחילת העסקתם, במקום מתן השירות, ולאחר  .7

מכן, בתדירות של פעם אחת בשנה לפחות, הדרכת בטיחות, בדבר סיכוני הבטיחות 
ההדרכה כאמור,  והבריאות, הקיימים במקום העבודה, ובהתייחס לתחומי עיסוקם. 

וף, המתאימים לכך, מבחינה מקצועית, ובלבד, שאושרו תבוצע, באמצעות אדם או ג
ידי האחראי לבטיחות וגהות רשות שדות התעופה. הקבלן יישא, בכל -לכך, על

העלויות, הכרוכות בהדרכת העובדים הנ"ל )כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות 
 וכו'(.

 
 

ור, הסולמות, מנהל העבודה מטעם הקבלן, ידאג לבדוק, את תקינות הפיגומים, הגיד .8
המתקנים והציוד, ככל שיהיו, בכל תחומי העבודה, שבאחריותו, ויוודא שימוש נכון 

 בהם. 
 
 

על הקבלן לוודא, שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכדו' )אם וככל שיהיו(,  .9
יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה ורק לאחר נקיטת צעדי בטיחות, לפי 

 , שבביצועו.סוג ואופי העבודה
 
 

בעבודות חפירה, יגדר הקבלן את שטחי החפירה )בורות, תעלות, שוחות וכד'(, באזור  .10
רכב -אדם, וכלי-העבודה, באמצעות גידור יציב, ובגובה המתאים, שימנע נפילות בני

הנעים באזור, בשעות החשיכה. על הקבלן להציב תאורה מתאימה בשטח, ושלטי 
ת. בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג הקבלן להתקין אזהרה תקניים, לאורך החפירו

 גשרונים יציבים, מעל לתעלות פתוחות.
 
 

הקבלן יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו, בביצוע עבודות ההקמה ו/או עבודות התאמה  .11
ו/או עבודות שיפוצים, בציוד המגן הנדרש, כמו למשל: אפודים זוהרים, כפפות 

פי הדין, בהתאם לסוג העבודה, -סדות מגן עלעבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, ק
 ובמיוחד בעבודות המתבצעות בגובה.

 
 

"(, הממונהעל הקבלן להציג בפני הממונה על הבטיחות ברשות שדות התעופה )להלן " .12
לכשיידרש, תעודות תקפות, המעידות, כי מתקני ההרמה, המנופים, קולטי אוויר וכד', 

ידי בודק מוסמך כחוק, ונמצאו כשירים -עלשישמשו בביצוע עבודות, אכן נבדקו, 
 ידי עובדים מורשים ומוסמכים לכך, בלבד.-ותקינים לעבודה באתר. הציוד יופעל על

 
 

הקבלן ו/או כל מי מטעמו, שיבצע את עבודות ההקמה ו/או עבודות התאמה ו/או  .13
עבודות שיפוצים, ישתמשו אך ורק במכונות וכלי עבודה תקינים, העומדים בדרישות 
הבטיחות, המפורטות בדין, בציוד חשמלי עם בידוד כפול, ובסולמות ופיגומים תקניים 

חשבונו, בדיקות תקינות תקופתיות, לכל כלי/ציוד תפעולי, -בלבד. הקבלן יבצע, על
ידי עובדיו, במקום מתן השירות. הבדיקות יבוצעו, ע"י גורמים מוסמכים, -המופעל על

רי ונתוני הבדיקות, כאמור לעיל, ירוכזו ע"י הקבלן, כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישו
בתיק ייעודי, לכל אמצעי שינוע. התיקים הנ"ל, יהיו זמינים, בכל עת, במשרדי הקבלן, 
במקום מתן השירות, לביקורת ע"י האחראי לבטיחות וגהות רשות שדות התעופה וכל 

 גורם אחר מטעמו.
 
 

תר העבודה, וייפנה בסוף כל יום עבודה, הקבלן מתחייב לשמור על הסדר והניקיון, בא .14
כל פסולת וגרוטאות, אל מחוץ למקום מתן השירות, למניעת מכשולים מיותרים. 

 חשבונו.-הפינוי יחול על
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כל קבלן משנה מטעם הקבלן, יפעל בביצוע העבודה, בהתאם להוראות הבטיחות  .15

 המפורטות בנספח זה, לעיל ולהלן.
 
 

הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות(,  עבודה באש גלויה )ריתוך, .16
תבוצע בהתאם להוראות בעניין זה, המפורטות בהנחיות רשות שדות התעופה, 

 אש והצלה רשות שדות התעופה.-בתיאום, ובאישור של גורמי כיבוי
 
 

הקבלן )וכל קבלן מטעמו(, לא יתחיל בביצוע חפירות, בתחומי הרשות, אלא לאחר  .17
-נדס / המפקח על העבודה, המאשר, שלא קיימים מכשולים תתהסכמת המה

קרקעיים, באתר העבודה )כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד'(. אם 
קיימים מכשולים מסוג זה, חייב הקבלן לדרוש מהמפקח, נתונים מפורטים ומדויקים, 

רטות, באשר על מקום הימצאם, ככל שקיימים בידי המפקח, לרבות הנחיות מפו
 לאופן ומהלכי הביצוע.

 
 

בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג הקבלן לנתק מראש את זרם החשמל, וזאת לאחר  .18
 אישורו של רא"ג חשמל ברשות שדות התעופה או נציגו.

 
 

ביצוע עבודה על גגות רכים )לוחות אסבסט גלי, פח וכד'(, יבוצעו בהתאם לחוק,  .19
, המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה )לוחות באמצעות נקיטת אמצעי הזהירות

 זחילה וכד'(. 
 
 

 ידי הרשות.-פי מפרט, שיאושר על-בניית תקרות תותבות ותקרות ביניים, תיעשה על .20
 
 

עבודות בחללים סגורים, כגון: בורות ביוב, מנהרות וכד', יבוצעו, רק לאחר קבלת  .21
יהור האזור, מאווירה אישור המפקח, האחראי לכך מטעם הרשות, וכל זאת, לאחר ט

 נפיצה, רעילות, דלקות וכד', ולפי כל דין.
 
 

הקבלן יציג באתר בנייה, שילוט כולל, ובו יצוין: שם החברה הקבלנית, שם הקבלן,  .22
 כתובתו, שמו ופרטיו האישיים של מנהל העבודה, מטעמו. 

 
 

ר הקבלן יתחייב, שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת, שלא פורטה לעיל, אלא לאח .23
קבלת היתר עבודה בכתב, מטעם הרשות, וכפוף להוראות הבטיחות, עליהן תורה 

 הרשות.
 
 

חשבונו, אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה וסרטי סימון -הקבלן יספק, על .24
פי דין, או לפי הוראות הבטיחות של הרשות, כדי להבטיח את -זוהרים, הנדרשים על

  ביטחונו ונוחותו של הציבור במקום.
 
 

ידי הממונה. -הקבלן מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות, שיובאו לידיעתו, על .25
הקבלן יפעל בהתאם לדרישות הממונה, בדבר הרחקת עובד מטעמו, המבצע עבודה 

 באופן מסוכן ו/או רשלני. 
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ידי הממונה, בגלל ליקויי -הקבלן יציית לכל הוראה, להפסקת עבודה, שתינתן על .26

העבודה תופסק לאלתר, לשיפור הנדרש, ותחודש, רק לאחר קבלת בטיחות בעבודתו. 
הסכמה בכתב לכך, מהממונה. במקרה כזה, לא יהיה הקבלן, זכאי לפיצוי כלשהו, 
בשל העיכוב שנגרם, לא לנזקים, שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים, שהקבלן עשוי 

 להיתבע בגינם. הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל אלה.
 
 

ב בשטח האווירי, מחויבת בהצבת משואה )צ'קלקה(, בצבע כתום, על גג נסיעה ברכ .27
 חשבונו של הקבלן.-הרכב, אשר יהיה באחריותו ועל

 
 

פי הנחיות המנהל והממונה, כפי שיוצגו, מעת לעת, בנושא בטיחות. -הקבלן ינהג על .28
הקבלן ידווח, למחלקת בטיחות וגהות ברשות, בכל מקרה של תאונת עבודה, במידי, 

 .1954 -הכול בהתאם, להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד ו
 
 

הוראות אלה, לא יחולו במקום החובות החלות, בעניין הבטיחות והגהות בעבודה, לכל  .29
הגורמים העוסקים בנתב"ג, אלא לרבות על הוראותיהם, של כל דין ו/או כלל, שנקבע, 

 ידי כל רשות מוסמכת אחרת.-על
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 וכיבוי אשנספח חירום  .5
 
 

 מצבי חירום )על פי נהלי רשות שדות התעופה( .5.1
 

 טרם ביצוע העבודה בכל אתר יש לתכנן תכניות פעולה למקרי חירום . .5.1.1
 

במקרים קשים של מחלה, תאונה, שריפה, וכו' יימסר דיווח למנהל העבודה  5.1.2
 למנהל הפרויקט ולממונה הבטיחות.

 
גלוי שלט ובו יופיעו מספרי טלפון לשעת חירום  בכל אתר עבודה ימצא במקום 5.1.3

 ודרכי גישה נוחים לבתי החולים הקרוב ביותר.
 
 

 פעולות במצבי חירום 5.2 
 

 טרם ביצוע העבודה בכל אתר יש לתכנן תכניות פעולה למקרי חירום. 5.2.1  
 

 במקרה של שריפה על כל העובדים לפעול מידית ולהזעיק כוחות כיבוי האש. 5.2.2  
 

עובדים מיומנים בלבד ישתמשו בציוד כיבוי האש במידת האפשר. עם הגיעו  5.2.3  
של האדם המוסמך במקרה החירום, המשך את עבודתך השוטפת או 

 מחויבותך במקרה החירום בהתאם לאופי המקרה.
 

העובדים שאינם בעלי תפקיד יעזבו את המקום ויעברו למקום בטוח וזאת  5.2.4  
 באופן אחר על ידי צוות החירום. במידה ולא הונחו

 
העובדים חייבים להישאר באזור הבטוח עד שתתקבל הודעה של "שטח נקי"  5.2.5  

 או תתקבלנה הוראות מהממונים.
 

 צוות החירום ישתלט על מצב החירום. 5.2.6  
 
 
 

 כלי רכב חירום  5.3 
 

 על כל העובדים לתת זכות קדימה לרכבי וצוותי החירום. 5.3.1  
 

יש להשאיר את נתיבי יציאות החירום פנויים, ועל צוות החירום להפנות את  5.3.2  
 רכבי צוות החירום אל המקום.

 
 

 נאמן בטיחות אש 5.4 
כול קבלן ימנה נציג מטעמו אשר ישמש כנאמן בטיחות אש ויעבור הדרכה במחלקת   

בכול מה  הצלה וכיבוי של הרשות. באחריות נאמן הבטיחות להדריך את העובדים
 שקשור לעבודה באש, חומרים מסוכנים, וחומרים דליקים.

 
 

 ציוד כיבוי אש 5.5 
 

 דע את מקום הציוד לכבוי אש באזורך. 5.5.1  
 

 יש להשתמש בציוד לכיבוי אש אך ורק למטרתו זו. 5.5.2  
 

 אין לחסום גישה לציוד כיבוי אש או להזיזו ממקום אחסונו. 5.5.3  
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 מטפים 5.6 

 
 על כל עובדי קבלני המשנה לדעת כיצד להשתמש בציוד לכיבוי אש. 5.6.1  

 
)או מקביל ישראלי( בעל חומר כימי יבש אמור להימצא  OBC 4*4מטפה  5.6.2  

 במקום בו מבצעים עבודות ריתוך, השחזה או חיתוך, הלחמת יריעות איטום.
 

ולוודא בדיקת ציוד  על הקבלנים לספק ציוד כיבוי אש נאות למקרה חירום, 5.6.3  
 הכיבוי באופן שוטף.

 
או במטפה בעל חומר  OBC 4*4יש לצייד את כל מכונות הריתוך במטפה  5.6.4  

 כימי יבש.
 

יש לדווח על מטפה כיבוי לא טעון למנהל העבודה ולהטעינו שוב. יש לוודא  5.6.5  
 באמצעות בדיקות תקופתיות תקינות המטפה.

 
 

 סמכה(ריתוך )עובד בעל ה 5.7 
 

יש לבדוק את כל ציוד הריתוך טרם השימוש מחשש לדליפה או הימצאות  5.7.1  
מטרים  3שמן ו/או גריז. כמו כן, חייב להימצא קיר פיזי ולהישמר מרחק של 

 בין המקום בו מבצעים את פעולת הריתוך לבין חומרים דליקים.
 

 בערים ווסתים.חובה להתקין בלמי אש על צינורות הדלק והחמצן של מ 5.7.2  
 

בעת החיתוך, ניסור והשחזה יש להרכיב משקפי מגן, מגני אוזניים ומסיכה  5.7.3  
 לפנים.

 
על כל עובד המסייע או עובד בקרבת ביצוע חיתוך, ניסור והשחזה ללבוש מגן  5.7.4  

 עיניים מתאים.
 

 באזור העבודה חייב להיות זרנוק כיבוי אש או מטפה. 5.7.5  
 

 לכבות את מנוע מכונת הריתוך טרם תדלוקו.יש  5.7.6  
 

 יש להעביר חומרים דליקים וחומרי נפץ למקום בטוח הרחק מאזור הריתוך. 5.7.7  
 

יש להתקין הגנה מתאימה בקרבת מקומות הריתוך וההשחזה בכדי להגן על  5.7.8  
 העובדים בסביבה מניצוץ או חלקיקים מתעופפים .

 
 בת ממיסים הלוגנים וחומרים ממיסי שומנים.אין לבצע ריתוך בקר 5.7.9  

 
 

 אישורי עבודה 5.8 
 

הפעולות הבאות נחשבות כעבודות בחום : ריתוך, שריפה, חישול ברזל חם,  5.8.1  
מסמור חם, שימוש בפלטה חשמלית חמה, אש גלויה מכל סוג, השחזה, 

 הלחמת מתכת ושימוש בכל תקני ריתוך בקשת חשמלית.
 

 נהלי עבודה בחום לאישור ממונה הבטיחות. יש להגיש 5.8.2  
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 ניקיון  .5.9 

 
יש להשתמש בחומרי ניקוי מאושרים . יש לוודא עם מנהל העבודה, ועם  5.9.1  

ממונה הבטיחות כי "דף מידע לבטיחות" יהיה נגיש במקום בו הפריט נמצא 
 פי דרישות התקנות.-בשימוש, וזאת על

 
חומרים דומים, המהווים סכנת התלקחות אין להשתמש בבנזין או  5.9.2  

 בטמפרטורה רגילה לצורך ניקוי
 
 

 מכלים נישאים  5.10 
 

 חומר דליק יש לאחסן אך ורק במכלים בטיחותיים מאושרים. 5.10.1  
 

באתר העבודה יש להשתמש בחומרים דליקים, אך ורק בכמות הדרושה ליום  5.10.2  
 באזור מוגן הרחק מאתר העבודה.עבודה אחד, עודפים מחומרים אלו ישמרו 

 
 יש לסמן את המכלים הנישאים בהתאם לתכולתם ולסיכוניהם. 5.10.3  

 
 על התווית להיות בשפות המובנות למשתמשים. 5.10.4  

 
יש להקפיד כי מכלי דלק או חומרים מסוכנים אחרים יהיו בתוך מעצרות על  5.10.5  

 מנת שלא יהיה מגע עם אדמה.
 
 

 ראשונה / מתקנים וצוות חירוםעזרה  5.11 
 

על קבלן המשנה לוודא הימצאות רכב פינוי, ציוד עזרה ראשונה הולם עפ"י  5.11.1  
 דרישות תקנות הבטיחות בעבודה וכללי עזרה ראשונה וכל כלל מתאים אחר.

 
במשרדי הקבלנים חייבים להימצא כל מספרי הטלפון לשעת חירום ודרכי  5.11.2  

ים הקרוב. מספרי החירום יופיעו על גבי שלט הנגיש לכל הגישה לבית החול
 העובדים.
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 – 10נספח מס. 
 הנחיות בטיחות אש
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 אש הנחיות בטיחות
 
 

 saf-00-1049ה מספרתכנית תיאור אמצעים לבטיחות אש שיש לקרוא עם  הנחיות אלה
 
 יאום יתכנו שינויים.נחיות אלה נערכו בטרם תיאום עם שירותי כיבוי אש. בעקבות התה
 
 
 

 תוכן:
 
 אפיוני המבנה א.
 
 דרכי גישה ב.
 
 חדרי מדרגות מוגנים  ג.
 
 חלונות בקיר חיצון ד.
 
 דלתות, יציאות ודרכי מילוט ה.
 
 פירים ו.
 
 הפרדה לאזורי אש ז.
 
 חומרי בניה וגימור -דליקות חומרים ח.
 
 שילוט ט.
 
 אספקת מי כיבוי י.
 

 ם וציוד כיבוי אחרברזי כיבוי, גלגלוני יא.
 
 חשמל יב.
 
 גנרטור יג.
 
 מערכת גילוי אש יד.
 

 מערכות כיבוי מיוחדות טו.
 

 עליותמ טז.
 
 אוורור ו  מיזוג אויר יז.
 

 סידורי שליטה בעשן יח.
 

 נספחים יט.
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 אפיוני המבנה א.
 

  
, 3חלק  1220, בהתאם לחלוקה של ת"י 2המבנה משמש למשרדים ומסווג בדרגת סיכון רמה  .1א. 

 .1חלק  1596בהתאם לחלוקה של ת"י  –דרגת סיכון קלה 
 
 

 מוגדר כבניין גבוה בהתאם לסיווג של תקנות התכנון והבנייה.המבנה  .2א. 
 
 

 בניה קונבנציונלית.המבנה בנוי מ  .3א. 
 
 
 
 

 דרכי גישה לרכב כבוי והצלה ב.
 
 

 .מבנה עד סמוך לכניסה הראשיתמכביש הגישה ומגרש החנייה של ההגישה  למבנה תהיה   .1ב. 
 
 

יש לוודא שדרך הגישה המתוכננת למבנה לרבות מכסים לתאי הביקורת לצנרת חשמל, ביוב,  .2ב. 
לכיבוי מים, ניקוז, גז, טלפון ודלק הטמונים מתחתה יהיו באופן המאפשר להם לשאת רכב 

 עומסים במבנים. 412והצלה לפי ת"י 
 
 

פנוי לכל רוחבו וגובהו מכל מכשול פיזי העלול להפריע לעכב או  יש לוודא שהתוואי יהיה  .3ב. 
 להכשיל את פעילותו של רכב כבוי והצלה.

 
 

מ' מהחלק הבולט  4.00מ' לפחות והיא תגיע למרחק שלא יעלה על  4רוחב דרך הגישה יהיה   .4ב. 
 ביותר בקיר החיצון של הבניין לכל גובהו.

 
 

כך שתתאפשר הצבה נוחה של  התהייה מרוצפת או סלול יאוה מטר  12x6הינו  הגודל הרחב .5ב. 
 רכב חילוץ והצלה בכל עת.

 
 

 אם נבנה שער בדרך הגישה תובטח אפשרות פתיחתו או פריצתו במקרה חירום. .6ב. 
 
 
 
 חדרי מדרגות מוגנים ג.
 
 

 .ויגיעו חדרי המדרגות המוגנים יהיו עמידי אש לשעתיים .1ג. 
 
 

ותצויידנה בצוהר מזוגג בשטח  דקות 30 -רי המדרגות תהיינה עמידות אש לכל הדלתות לחד  .2ג. 
 מ"ר. 0.15מינימלי של 

 
 

הדלתות תפתחנה בכל המפלסים עם כוון ההמלטות. במפלס היציאה ועל הגג תפתחנה דלתות  .3ג. 
 תתאפשר כניסה חזרה מחדר המדרגות המוגן אל הקומות. חדרי המדרגות החוצה.
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 דרגות יותקנו מאחזי יד משני צידי המדרגות.בחדרי מ  .4ג. 
 
 
 חלונות בקיר חיצון ד.
 
 

 יהיו מופרדים זה מזה באלמנטים עמידי אש, כאשרשל המבנה העילי החלונות בקיר חיצון  .1ד. 
 מ'. 0.90 -המרחק האנכי ביניהם לא יקטן מ 

 
 

 החלונות  יהיו ניתנים לפתיחה. .2ד. 
 
 
 
 וטדלתות, יציאות ודרכי מיל ה.
 
 

 חדרי המדרגות, אל קומת הקרקע ומשם אל 2מקומות המבנה העילי יהיה המילוט באמצעות  .1ה. 
 החוץ. בנוסף קיים גרם מדרגות פתוח אשר אינו נחשב כדרך מוצא.

 
 

מאושרות ע"י מכון  1212כל דלתות האש הנזכרות בהנחיות ובתוכניות תהיינה לפי ת"י  .2ה. 
 התקנים: 

 
מוחלט על התקנת מנגנון נעילה בדלתות אש אלא אם כן פתיחת הנעילה חל איסור  .2.1  

מתבצעת בפעולה אחת של סיבוב הידית או לחיצה על ידית בהלה במידה והותקנה. מותר 
או שווה ערך  ASSA ABLOY560דוגמת  EN179השימוש במנגנון נעילה מאושר לתקן 

 מאושר.
 

 פיץ מחזיר להבטחת סגירתן.רי שמן או קיבכל דלתות האש יותקנו מחז 2.2  
 

 כל דלת אש תישא שילוט "דלת אש החזק סגורה". 2.3  
 

באותם מקרים בהם יידרש מבחינה תפעולית שהדלתות תישארנה פתוחות באופן רגיל,  2.4  
יוחזקו הדלתות במצב זה ע"י אלקטרו מגנטים אשר ינותקו בעת גילוי שריפה והדלתות 

 תיסגרנה.
 

 כנפיות יותקנו מתאמי סגירה להבטחת סגירה מתואמת. בדלתות אש דו 2.5  
 

 בדלתות אש המצויות לאורך נתיב היציאה והמילוט יותקנו צוהרים שקופים חסיני אש. 2.6  
 
 
 
 פירים ו.
 

 עמידת)קירות בגב ובצידי הפיר( כל הפירים האנכיים ייבנו כאזורי אש כך שמעטפתם החיצונית  .1ו. 
בוצע אטימה בחומרים מתאימים. באותם מקרים שצפוי כי אנשי ובכל מפלס תה אש למשך שע

אחזקה או שירות יידרשו לטיפול בתוך חלל הפיר יש לוודא כי החסימה האופקית של הפיר 
תיעשה באופן שניתן יהיה לעמוד בתוכו. הפתרון הפשוט ביותר הינו יציקת רצפת הפיר )בקומה( 

יב הצנרת/ כבלים החודרים דרך החסימה. בבטון והשלמת האטימה עם חומרים מתאימים סב
במידה וכל שטח הפיר נאטם בחומרים מונעי התפשטות אש ועשן חובה להתקין שילוט אזהרה 

 . )ראה נספח( אסור לדרוך" -בולט "סכנת נפילה
 
 

בעלת עמידות אש  ( תהיה בכל פתח לפיר דלת  אש1בכל מקרה שהפירים לא יאטמו כמפורט ב )  .2ו. 
 דקות כשל תחיל ויציבות. 90-בידוד ו דקות 30של 
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 הפרדה לאזורי אש ז.
 
 

קומת המרתף תופרד  המבנה יחולק לאזורי אש עפ"י הסימונים המופיעים בתוכנית הבטיחות.  .1ז. 
 מלאה משאר המבנה. חדרים טכניים , מחסנים וכדומה בקומות יופרדו מסביבתם.הפרדת אש 

 
 

צו קירות, תקרות ומחיצות אש )לפי המקרה( עמידים לאש למשך בין אזורי האש השונים יחצ  .2ז. 
 שעתיים. 

 
 

או   90 -דקות בידוד ו 30למשך  1212דלתות בקירות אלה תהיינה דלתות עמידות אש עפ"י ת"י   .3ז. 
   דקות יציבות ושלמות. 30

 
 

ע"י חומרים הפתחים לחדירת צנרת דרך קירות תקרות ורצפות אש יחסמו לחדירת אש ועשן   .4ז. 
 .המיועדים לחסימה שעמידותם כעמידות הקיר או הרצפה

 
 

במעברים של צנרת פלסטית דרך רצפות וקירות אש יותקנו קולרים מתכווצים למניעת   .5ז. 
 התפשטות אש. 

 
 
 
 

 ועמידות אש של שלד הבניין דליקות חומרי בניה וגימור ח.
 
 

 הממיין ומסווג את הבניינים לפי דרגת סיכון 921"י השימוש בחומרי בניה וגימור יהיה לפי ת  .1ח. 
לקראת סיום  האש שבהם ולפי חומרי בניה המותרים לשימוש בהתאם לתגובותיהם בשרפה. 
חומרי הבנייה הבנייה יהיה צורך בהצגת תעודת בדיקה של מכון התקנים להתאמת כלל 

 .921והגימור לת"י 
 
 

הכוונה לכל החומרים הבעירים  755ייה תהיה לפי ת"י בדיקת דרגת הדליקות של חומרי הבנ  .2ח. 
 שיהיו לשימוש בציפויים )רצפות, קירות, תקרות(, מחיצות, חומרים אקוסטיים ואחרים.

 
 

 בחדרי המדרגות לא ייעשה שימוש בחומרים דליקים.  .3ח. 
 
 

וכד', יוסרו במידה ובתהליך הבנייה נעשה שימוש בחומרים דליקים  ליצירת תבניות תומכות  .4ח. 
כל חומרי העזר האלה עם תום העבודה. אין להשאיר מילואות מחומר דליק בתוך יציקות 
)כגון: מלואות קל קר(  אם אינן אטומות מכל עבריהן בשכבת חומר בלתי דליק בעובי שיבטיח 

 עמידות אש הולמת של האלמנט בו הם כלולים.
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קונסטרוקטיבית ייעשה עם חומרים בלתי חיבור של שלד התקרה הכפולה אל התקרה ה  .5ח. 
 דליקים. אין לעשות שימוש בדיבלים מפלסטיק אלא בעוגני מתכת בלבד.

 
 

 עמידות אש  .6ח. 
 

 כמוגדר בפרק ג' לתקנות התכנון והבנייה, סימון ב'. II.2.2.2שלד המבנה יהיה מסוג  6.1  
 

 למרכיבי שלד הבניין תהיה עמידות אש כמפורט להלן: 6.2  
 

 עמידות אש מרכיבי השלד 
 בשעות

  קירות חוץ נושאים 6.2.1 
קירות חוץ נושאים יותר מקומה אחת, עמודים  6.2.1.1  

 וקירות נושאים אחרים
2 

 2 קירות חוץ הנושאים יותר מקומה אחת בלבד 6.2.1.2  
 1 קירות חוץ הנושאים גג בלבד 6.2.1.3  
  קירות פנים נושאים 6.2.2 
ירות פנים הנושאים יותר מקומה אחת, עמודים ק 6.2.2.1  

 או קירות נושאים אחרים
2 

 2 קירות פנים הנושאים קומה אחת בלבד 6.2.2.2  
 1 קירות פנים הנושאים גג בלבד 6.2.2.3  
  עמודים 6.2.3 
 2 עמודים הנושאים יותר מקומה אחת 6.2.3.1  
 2 עמודים הנושאים קומה אחת בלבד 6.2.3.2  
 1 עמודים הנושאים גג בלבד 6.2.3.3  
  קורות, אגדים 6.2.4 
 2 קורות ואגדים הנושאים יותר מקומה אחת 6.2.4.1  
 2 קורות ואגדים הנושאים קומה אחת בלבד 6.2.4.2  
 1 קורות ואגדים הנושאים גג בלבד 6.2.4.3  
 1 רצפה 6.2.5 
 2 גג 6.2.6 

 
 
 
 
 שילוט .ט
 
 

 נה  יקבע שילוט הכוונה לשעת חירום.שטחי המב בכל  .1.ט 
 

השילוט יקבע בפרוזדורים, חדרי מדרגות, מעברים, שטחים ציבוריים יציאות ומקומות  .1.1  
 נוספים כפי שמפורט בתכנית הבטיחות. 

 
 .2.22חלק  20השילוט ישולב בתאורת ההתמצאות לשעת חירום ויתאים לת"י  .1.2  
 
 

 פי התאורה לכיתוב הנדרש בכל מקרה והכולל את המילים:יועץ החשמל יתאים את גו  .2ט. 
 ., עם או בלי חץ הכוונה"יציאת חירום"ו  "יציאה"  

 
 

מ"מ. אין לעשות שימוש בשלטי  15 -מ"מ ועובייה לא יקטן מ 150גובה האות בשלטים יהיה   .3ט. 
 .LEDמומלץ להשתמש בשלטים עם תאורת הכוונה מוארים עשויים פרספקס חרוט. 
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 .אטום גוון השלטים יהיה אות לבנה על רקע ירוק  .4ט. 
 
 

 במקומות בהם אין יציאה או מעבר יקבעו שלטים "אין יציאה" "אין מעבר" במידות כמפורט  .5ט. 
 לעיל בגוון אדום.

 
 

 בנוסף לשלטי ההכוונה ייקבעו ברחבי המבנה שלטים כמפורט מטה: .6ט. 
 

  "אש" או "עמדת כיבוי אש". פנורמי  שלט על דלתות עמדות כיבוי האשמ .6.1  
 

 .על דלתות לוחות חשמל שלט "לוח חשמל" עם מספורו 6.2  
 

 .על דלת לוח חשמל קומתי שלט "מפסק זרם קומתי" 6.3  
 

 /כיבוי".מתזיםל ברזי הסנקה חיצוניים "הסנקת מים לע 6.4  
 

 .בתקנותבחדרי המדרגות יותקן שילוט כמפורט  6.5  
 
 
 
 קת מי כיבוי אספ י.
 
 

 אספקת מי הכיבוי תהיה מאספקת המים של נתב"ג.  .1י. 
 
 

למערכת  NFPA -וה  1596/1מאגר המים לצורכי כבוי יהיה בגודל שיענה לדרישות ת"י  .2י. 
. במידה והמאגר מזין גם את מערך הכיבוי הידני יילקחו בחשבון גם הכמויות במים המתזים

 הדרושות לכך.
 
 

משאבות לברזי הכיבוי  המתז.תופעלנה עם כל פתיחת  המתזיםהכבוי של מערכת  משאבות  .3י. 
 יופעלו עם פתיחת ברז כיבוי או גלגלון.

 
 

. ספיקת משאבת הכיבוי לברזי הכיבוי תהיה המתזיםספיקת המשאבות תענה לדרישות מערכת   .4י. 
ז הכיבוי או הגלגלון אטמוספירות לבר 4ליטר לדקה תוך שמירה על לחץ שיורי של  1000לפחות 

 המרוחק ביותר מהן.
 
 

 עם הפעלת משאבות הכבוי תופעל אזעקה קולית וחזותית במקומות שיקבעו.  .5י. 
 
 

צנרת הזנת מערכי הכיבוי הידני והאוטומטי תופרד מצנרת ההזנה לשימושים אחרים וזאת על   .6י. 
 ע"י שירותי כיבוי.מנת למנוע פגיעה בצנרת לברזים וכדומה במקרה של הסנקה בלחץ 
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 ברזי כיבוי, גלגלונים וציוד כיבוי אחר יא.
 
 

ראש כפול מצוייד  בעל 3ברז כבוי בקוטר " ןיותק ,ע"י רחבת הכבוי, ןילבניות מול הכניס  .1יא. 
  במחברים מהירים מסוג שטורץ.

 .6בסמוך לברז הכיבוי יותקנו מחברי הסנקה כמפורט בסעיף י'   
 
 

בחדרי מדרגות מיוגנים יותקנו ברזי  תותקנה עמדות כבוי כמסומן בתוכנית הבטיחות.במבנה    .2יא. 
 .3על זקף " 2כיבוי  "

 
 

מ'.  מומלץ כי לכל עמדת כיבוי  x 0.30מ'  x 0.80מ'  1.30המידות של עמדות הכבוי תהיינה   .3יא. 
 יותקן ניקוז מים לעודפים או פתיחה לא רצוייה של ברז הכיבוי.

 
 

 עמדת כבוי תכלול:  .4יא. 
 

  .עם מחבר שטורץ 2ברז כבוי בקוטר " 4.1  
 

 .2206לפי ת"י  סילון-מ' עם מזנק משולב ריסוס 30באורך  3/4גלגלון כבוי בקוטר " 4.2  
 

 . 2בעל ברז כדורי בקוטר " 2מזנק משולב ריסוס סילון בקוטר " 1 4.3  
 

 .2206לפי ת"י  ץמ' כ"א עם מחברי שטור 30באורך  2זרנוקים " 2 4.4  
 

 לפי הצורך. -ק"ג  6ק"ג או אבקה יבשה  3מטפי כבוי הלוטרון   2 4.5  
 
 

מעל כל עמדה ייקבע שלט "פנורמי" שניתן לראות מצידי העמדות, כך שבכל מקום בפרוזדור   .5יא. 
 ניתן יהיה לאתר במהירות את העמדות.

 
 
 
 חשמל יב.

 
 

 תאורת התמצאות  .1יב. 
 

גופים לתאורת התמצאות לשעת חירום בפרוזדורים, חדרי המדרגות, שטחים יותקנו  .1.1  
 ציבוריים, חדרים טכניים, מעליות ליד עמדות הכבוי, ביציאות ובכל מקום נוסף שיקבע.

 
לוקס  10של ממוצעת הגופים יספקו תאורה כך שבמסלולי המילוט תתקבל תאורה ברמה  .1.2  

על פני הרצפה בכל נקודה לאורך נתיב המילוט  לוקס 1-, אך לא פחות מעל פני הרצפה
 למשך שעה.

 
הגופים יהיו אינדיבידואליים, מוזנים מרשת החשמל ויכללו ממיר, מטען וסוללות נטענות  .1.3  

ניתן להתקין מערך תאורת   אשר יכנסו לפעולה באופן אוטומטי עם הפסקת הזנת הרשת.
 רום בתנאי שתהיה מבוקרת.חירום המבוסס על מערכת אספקת זרם מרכזית בחי

 
משך זמן פעולתם של הגופים לתאורת חירום כתוצאה מהטעינה האוטומטית כאמור  1.4  

 דקות. 60 -לעיל לא יקטן מ
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 :יותקן לוח פיקוד כבאים אשר יכלול לבניין )ניתן לשלב זאת בדלפק הקבלה( בסמוך לכניסה  .2יב. 
 

 של המבנה. וח תצוגה משני למערכת גילוי אשל .2.1  
 

 שתאפשר העברת הודעות לכל שטחי המבנה. עמדת כריזה .2.2  
 

 .מפסק חירום לניתוק הזנת חשמל .2.3  
 

 מפסק חירום לניתוק הזנת גנרטור. .2.4  
 

 מפסק חירום לניתוק הזנת אל פסק. .2.5  
 

 אינדיקציות על מצב הגנרטור. 5לוח תצוגה  .2.6  
 

 כיבוי אש ידרשו(.טלפון כבאים )במידה ו .2.7  
 

אינטרקום דו כיווני לתקשורת עם אזורי מחסה )ייקבע בהמשך עם קבלת תכנון של  .2.8  
 חללים שטרם יועדו(.

 
 

 במבנה תותקן   מערכת כריזה משולבת במערכות גילוי האש של כל המבנה.     .3יב. 
 
 

וישאו אישור של  61439 תאימו לת"י, יהחשמל במבנה יהיו מחומרים בלתי דליקים לוחות .4יב. 
 מעבדה מוסמכת על התאמה זו. 

 
 

   חיוניות כגון מפוחי פינוי עשן, משאבות כיבוי וכדומה יהיו כבלים חסיני אשהכבלים למערכות   .6יב. 
NHXHXFE180. 

 
 
 גנרטור יג.
 

 חותים של מערכי בטיבנוסף לאספקת חשמל בחירום למערכות תפעוליות של הלקוח, יוזנו צרכנ .1יג. 
 בהזנת חירום:

 מפוחי פינוי עשן   
 מערכות גילוי אש ועשן .  
 תאורת התמצאות .  
 מערכות כריזה .  
 מעלית אלונקה.  
 
 

 .NHXHXFE180כבלי ההזנה מלוח הגנרטור אל צרכנים אלה יהיו כבלים חסיני אש מסוג   .2יג. 
 
 

 לוחות אתרעה עם אינדיקציות לגבי:  .3יג. 
 

 ידני(-בורר )אוטומטמצב מפסק  .3.1  
 תקלה. .3.2   
 מד דלק. .3.3  
 מד שמן. .3.4  
 מצב טעינת מצברי התנעה. .3.5  
 

 יותקנו בסמוך ללוחות פיקוד כבאים למבנים העילי והתת קרקעי.  
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 מערכת גילוי אש יד.
 

  
 ו השונים.על פרקי 3חלק  1220במבנה תותקן מערכת גילוי אש ועשן אשר תענה לדרישות ת"י  .1יד. 
 הציוד יאושר לשימוש ע"י רשות שדות התעופה.  
 
 

 לפי המבנים.הבקרה של מערכת גלוי האש  ותתחובר לפי אזורים ללוח מתזיםמערכת ה .2יד. 
 
 

 נוהל אתרעות עקרוני: .3יד. 
 

 :לפעולות הבאות עשן יגרוםגלוי אש  ע"י גלאי  .3.1  
 לוי האש.אתרעת אש בלוח הבקרה של מערכת ג .3.1.1    
 אתרעת אש במבנה כולו. .3.1.2    
 רשות שדות התעופהאתרעה במרכז הבקרה של  .3.1.3    
 חיוג אוטומטי למכבי האש. 3.1.4    
 סגירת דלתות אש/עשן. .3.1.5    
 

 עם איתור וודאי של עשן ע"י שני גלאי עשן או לחצן או מתז יתווספו הפיקודים הבאים: .3.2  
 ת מיזוג האוויר תדומם )הפסקת סחרור אוויר(.מערכ .3.2.1    
 מדפי אש ייסגרו .3.2.2    
 מעליות תורדנה למפלס היציאה ודלתותיהן תפתחנה. .3.2.3    
ניתן לתכנת את תגובת  ANY TWOבמקום הצלבת שני גלאים בפונקציית  ערה:ה    

 ולהתבסס עליה כאיתור וודאי של עשן. ALARM VERIFICATION -המערכת ל
 

 :גלוי אש בלוח חשמל יגרום לפעולות הבאות .3.3  
 אתרעה בלוח הבקרה. .3.3.1    
 ניתוק החשמל מהלוח. .3.3.2    
 הפעלת כיבוי אוטומטי בלוח )במידה ויותקן(. .3.3.3    
 
 
 
 

 מערכות כבוי מיוחדות טו.
 
 

 לים סגורים, כגון. בחלמתזיםבכל שטח המבנה, כמסומן בתוכנית הבטיחות תותקן מערכת  .1טו. 
   תקרות כפולות, בהם מצוי מטען אש )כבלים וכדומה( יותקנו מתזים לפי דרגת סיכון קלה.

 
 

. תכניות המערכת ולאחר מכן 1596/1ות"י   N.F.P.A -13תותקן כנדרש ע"י ה המתזיםמערכת   .2טו. 
 התקנתה ייבדקו ויאושרו ע"י  מת"י או מעבדה מורשית.

 
 

 קלה .ת סיכון ווכנן על בסיס דרגהמערכת תת  .3טו. 
 
 

אמפר  100בארונות חשמל הממתגים מעל במידה ויידרש ע"י הלקוח או ע"י כיבוי אש נתב"ג   .4טו. 
ולא  FM 200תותקנה מערכות כבוי בהצפה בגז. ייעשה השימוש בגז ידידותי לסביבה כגון 

ים על התאמת מערכות נדרש אישור ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנבגזים הלוגניים. 
 כיבוי בגז לדרישות תקנים בינלאומיים!!
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 מעליות טז.
 
 

 לפי סוג המעליות 2 -, ו1וחלקים  0חלק  2481תאי המעליות, ודלת המעליות ייבנו לפי ת"י   .1טז. 
 )חשמלית או הידראולית(.

  
 

, כבלי  שי של הבנייןאספקת החשמל להנעת המעליות תהיה קשורה ישירות ללוח החשמל הרא  .2טז. 
 החשמל יעברו דרך צינורות עשויים חומרים לא דליקים.

 
 

 מערכת חשמל החירום תספק זרם למעלית אחת לפחות.  .3טז. 
 
 

 המעלית שתוזן מחשמל החירום תהיה מעלית האלונקה ותבנה בהתאם.  .4טז. 
 
 

 .755גדר בת"י כמו VI.4.4דלת המעלית תיבנה מחומרים בלתי דליקים בסיווג   .5טז. 
 
 

 תהיה מעלית אחת לפחות עם סידור של מפתח כבאים.  המפתח ימוקם בקומת הכניסה.  .6טז. 
 
 

בתוך המעליות תהיה מערכת קשר )אינטרקום או טלפון ללא חיוג( אשר יאפשר דיבור עם   .7טז. 
 נלכדים מחדר המכונות ו/או המודיעין.

 
 
 
 
 אוורור ומיזוג אוויר  יז.
 
 

 . לקראת אכלוס יש חובה להציג אישור של מכון1001מערכת מיזוג אוויר תותקן לפי ת"י   .1יז. 
 התקנים או מעבדה מורשית אחרת לגבי התאמת התכנון והתקנתה לתקן זה.

 
 

ויעמדו בסיווג  921 -ו 755חומרי הבידוד לצנרת ולתעלות יהיו בלתי דליקים כנדרש בת"י    .2יז. 
V.3.3 .לפחות 

 
 

ל הפתחים בתקרות וקירות אש דרכם תעבור צנרת ותעלות מיזוג אויר מאזור  אחד למשנהו כ  .3יז. 
יאטמו, עם תום העבודה, בחומר שעמידותו כעמידות האלמנט דרכו עברו.  בתוך התעלות 
יותקנו מדפי אש ממונעים במעברים הנ"ל. מדפי האש ייבנו מאלמנטים בלתי דליקים ויותקנו 

 בנוחיות.כך שניתן יהיה לתחזקם 
 
 

לוי עשן או הפעלת ייותקן סידור להדממתם של מפוחי סחרור האוויר )צח, מטופל וחוזר( עם ג  .4יז. 
 נוהל אתרעות מפורט יסוכם בין יועצי החשמל, מיזוג האוויר והבטיחות. מתז.
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 סידורי שליטה בעשן   יח.
 
 

 עשן ברום חדרי המדרגות המוגנים,פתחי שחרור   - בעיבנה יותקנו סידורי שחרור עשן טבמ .1יח. 
 .פירי המעלית ובחדרי השנאים והחשמל

 
 

החלפות אוויר של נפח הפרוזדור בכל  8כמו כן תותקן מערכת פינוי עשן מאולץ על בסיס  .2יח. 
 הקומות ביחד.

 
 

 מעלות צלסיוס למשך שעתיים ויוזנו מקווי 250פוחי פינוי עשן יהיו עמידים לטמפרטורה של מ .3יח. 
 הזנה מגובים גנרטור ע"י כבלים חסיני אש.

 
 

לוח פיקוד שליטה בעשן שיותקן בסמוך ללוח פיקוד הכבאים עבור המבנה התת קרקעי יהיה  .4יח. 
 ויאפשר שליטה ובקרה מלאים של מערך פינוי העשן. UL/UUKL( UL864מאושר לתקן )

 
 
 
 

 :נספחים להלן יט.
 
 

 איטום מעברים נגד התפשטות אש ועשן 
  
 מבנה קיר אש 

 
 מערכות כיבוי בגז 
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 מפרט טכני לביצוע איטום מעברים כנגד התפשטות אש ועשן
 
 

 כללי א.
 

בפירי צנרת וכבלים  ,מסמך זה הינו מפרט לאספקה והתקנה של חסימות אש בתחתית לוחות חשמל
  למניעת התפשטות אש ועשן.ומעברים בקירות אש 

"עמידות אש של אלמנטי בניין, שיטות בדיקה  2חלק  931ת"י חסום האש יבוצע בהתאם למפורט במ
 של מחסומי אש".

 
 
 

 )פתחים גדולים( סלעיםחסימה בעזרת מזרני צמר  ב.
 

  
קג' לממ"ק  160מינרלי במשקל מרחבי של סלעים או החסימה תיעשה באמצעות מזרוני צמר  .1ב. 

,  FLAMMASTIK KBS, מ"מ מצופים משני צידיהם בחומר עמיד אש דוגמת  50בעובי 
NULLIFIRE B720 .או שווה ערך מאושר 

 
 

)סיווג חומרי  755החומרים מהם תותקן חסימת האש חייבים להיבדק ע"פ תקן ישראלי מס'  .2ב. 
 בדרגות הבאות: לפחותבניה לפי תגובותיהם בשריפה( ויסווג 

  V  :התלקחות   
 4  :צפיפות עשן   
 4 :עוות צורה וטפטוף   
 
 

דקות של חסימת אש  90 -האש חייב להיבדק ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת לכלול מחסום מ .3ב. 
 ולעמוד בדרישות של לפחות אחד מהתקנים הבאים:

   DIN 4102 
   UL 1479 
   BS 476  
 
 

ובו יצויינו הפרטים , לעיל( 3ממעבדה מוסמכת )ראה סעיף לחסימת האש יהיה אישור בדיקה   .4ב. 
 הבאים:

 
 מידות הפתח המאושר לאיטום כפי שנבדק בחסימה אופקית. .4.1  
 

 המספר המרבי של הכבלים ופסי הצבירה המותרים במעבר דרך  .4.2   
 

 הפתח החסום. .4.3  
 

 קוטר הכבלים שנבדקו. .4.4   
 
 

 הדרישות ממרכיבי החסימה: .5ב. 
 

ית הבולעת אנרגית כימ )ריאקציה תרמו ABLATIONפעולת החומר המצופה על בסיס  .5.1  
)היווצרות שכבת בידוד  INTUMESCENTחום ומשחררת גזים להרחקת החמצן( ולא 

 .מתנפחת בזמן אש(
 

 מרכיבי החסימה יהיו עמידים ל: .5.2  
 למים ולחות גבוהה ומתמשכת. .5.2.1    
 שינויים במזג אויר. 5.2.2    
 מזיקים. 5.2.3    
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 סגולית. -קרינה אולטרה 5.2.4    
 שנים. 10 -( וציפוי הכבלים יהיו לפחות ל AGINGוחלת החיים של חסימת האש )ת .6ב. 
 

חסימת האש תהיה עשויה מחומרים המאפשרים שינויים עתידיים במערכת הכבלים, כלומר   .7ב. 
תוספת וגריעה של הכבלים בכל זמן לאחר ההתקנה הראשונית של חסימת האש מבלי לפגוע 

 ון קלה ופשוטה.בחסימה ועם אפשרות תיק
 

אף מרכיב ממרכיבי חסימת האש לא יכיל אסבסט או כל חומר רעיל אחר לבני אדם הן בזמן  .8ב. 
 ההתקנה והן כתוצאה משריפה.

 
ס"מ מכל צד של  50הכבלים העוברים דרך החסימה יצופו בחומר מעכב בעירה באורך של   .9ב. 

 -)ראה פירוט סעיף ד'  ת היצרן.החסימה או בציפוי בדוק ומאושר שווה ערך לפי הנחיו
 .ציפוי כבלים(

 
במידה וקיים צורך שאנשי אחזקה ושירות יטפלו בציוד הכלול בפיר מומלץ לבצע את איטום   .10ב. 

אופקי באמצעות יציקת בטון והשארת פתחים מתאימים לכבלים וצנרת. את המרווח הנותר 
 אטימת פתחים קטנים. –יש לאטום כמפורט בסעיף ג' 

 
אטימה ע"י מזרני צמר של משטחים גדולים מחייבת הצמדה של שלט אזהרה בולט וברור "  .11ב. 

 אסור לדרוך". -סכנת נפילה
 
 
 
 )פתחים קטנים(משחה חסימת מעברי כבלים וצנרת באמצעות  ג.
 
 

 החסימה תבוצע ע"י החדרת משחה אינטומסנטית )תופחת( למרווח בין האלמנט עמיד האש .1ג. 
 צינורות העוברים בפתח.לכבלים וה

 
קג'  160אם המרווח סביב האלמנטים החודרים בפתח גדול יש להחדיר צמר סלעים בצפיפות   .2ג. 

למ"ק ולמרוח את המשחה מעל צמר הסלעים בעובי הנדרש כמפורט במפרט היצרן )ערכים 
 מ"מ(. 12עד  6טיפוסיים 

 
 -ו 3ל מעבדה מוכרת כמפורט בסעיף ב מערכת האטימה על מרכיביה יישאו אישור התאמה ש  .3ג. 

 . 4-ב
 

או שווה ערך   3Mשל חברת  CP25WBאו  STIשל חברת  LCIמשחת האטימה תהיה במסגרת  .4ג. 
 מאושר ע"י יועץ הבטיחות.

 
 
 
 

 אטימת פתחים קטנים שאינם משמשים למעבר כבלים ו/או צנרת ד.
 
 

 החומר יוחדר בקיר או במחיצת האש.תח החסימה תבוצע ע"י הזרקת קצף תופח מאליו אל הפ .1ד. 
 כל נפחו של הפתח.לפתח בלחץ תוך מילוי 

 
 .3 -ההחומר יישא אישור של מעבדה מוכרת כמפורט בסעיף  .2ד. 
 

 נאה. כשעה לאחר מילוי הפתח יש לחתוך ולשייף את הקצף המוקשה לקבלת גימור .3ד. 
 

 ושר.או שווה ערך מא ALFAS BOND FRהקצף יהיה מסוג  .4ד. 
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 ציפוי כבלי חשמל למניעת התפשטות אש בחומר מעכב בערה ה.
 
 

 CURRENT CARRYING) –ציפוי הכבלים לא יפגע במוליכות החשמלית של הכבלים   .1ה. 
CAPACITY AMPACITY .) 

 
 

 לציפוי יהיה אישור ליעילותו בציפוי כבלים בודדים, צמות כבלים ומגשי כבלים.  .2ה. 
 
 

 ייעשה ללא צורך בהכנה של פני הכבלים.ציפוי ה .3ה. 
 
 

ניתן יהיה ליישם את הציפוי בעזרת מברשת, ריסוס או דחיסה עד לקבלת עובי שכבה כנדרש   .4ה. 
 ע"י היצרן.

 
 

 הציפוי יהיה עמיד למים, לכימיקלים תעשייתיים, חשיפה לשמש.  .5ה. 
 
 

 ם.שני 10אורך החיים בשימוש פנים או חוץ יהיה לפחות   .6ה. 
 
 

 . 4הצורה  טפטוף ועיוות 4צפיפות עשן  Vדליקות  755הציפוי יעמוד בדרישות ת"י  .7ה. 
 
 
 
 
 אטימת  מעבר צנרת פלסטית דרך מחסום אש ו.
 
 

 צנרת פלסטית נמסה בקירות אש ומותירה חלל דרך מחסומי אש וכן קירות ומחיצות עמידי אש .1ו. 
 דרכם הצנרת עוברת.

 
 

 ת הפרדת האש חלק ניכר מיעילותה.במצב זה מאבד  .2ו. 
 
 

ניעת תופעה זו יש להתקין סביב צנרת הפלסטיק קולרים מתכווצים אש יחסמו את המעבר למ .3ו. 
 הנוצר עם התמוססות הצינור הפלסטי.

 
 

הקולר עשוי מתכת צורנית החובקת את הצינור הפלסטיק בהתאם לקוטר הצינור. בחלל הקולר  .4ו. 
טי אשר בהתחממות כתוצאה משרפה מתנפח, מועך את צינור מוטבע חומר אינטומסנ

הפלסטיק )אשר בדרך כלל כבר רך כתוצאה מהתחממות או נמס לחלוטין( ואוטם את הפתח 
 שנוצר כתוצאה מהיעדרות הצינור.

 
 

 הקולר  יותקן בצד ממנו צפוייה האש: .5ו. 
 

 בחציית קיר או מחיצת אש משני הצדדים. .5.1  
 רצפת אש מן הצד התחתון.בחציית  .5.2   
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 931תואם את קוטר צינור הפלסטיק ומאושר לת"י , Pyroplexהקולרים יהיו מתוצרת חברת  .6ו. 
 לעמידות אש של שעתיים או שווה ערך מאושר ע"י יועץ הבטיחות. 2חלק 

 
 
 הביצוע ז.
 
 

 וניסיון בביצוע ביצוע חסימת האש ייעשה ע"י חברה שהוסמכה ע"י יצרן החומר ובעלת ידע  .1ז. 
 שנים. 5עבודות מסוג זה לפחות 

 
 

החומרים הנדרשים לביצוע העבודה יסופקו לשטח כשהם סגורים באריזתם המקורית הכוללת   .2ז. 
  את שם היצרן, סוג החומר תאריך הייצור או מספר הייצור.

 טח.המפקח רשאי לדרוש הצגת תעודות משלוח שתעדנה על אספקת החומרים המקוריים לש  
 
 

 ולביצוע העבודה. בסיום העבודה יספק המבצע, לפי דרישה, כתב אחריות לטיב החומרים .3ז. 
 
 

הקבלן רשאי להציע שיטות אחרות לביצוע איטומי המעברים ובתנאי  שיקבל על כך אישור   .4ז. 
 בכתב מיועץ הבטיחות. הצעתו תוגש בצירוף כל החומר הטכני הדרוש לבחינת הפתרון המוצע.

 
 
 
 מסמכים ח.
 

 להצעת הקבלן יש לצרף את המסמכים והאישורים הבאים: .1ח. 
 

 הוראות היצרן ליישום שיטת חוסם האש. .1.1  
 

 מפרט טכני. .1.2  
 

 אישורי מכוני התקנים הבאים: .1.3  
 

 .751, 755מכון התקנים תקן  .1.3.1     
 

  הבאים:  הזרים לפחות אחד מהתקניםת לחומרים לפי אישור בדיקה ע"י מעבדה מוסמכ .1.3.2     
      BS 476, UL 1479, DIN 4102 . 
 

 שנים לפחות. 10אחריות היצרן לתוחלת החיים של החומר יהיה למשך  .1.4  
 

אישור להתאמת חוסם האש לסוג מעטפה וכמות הכבלים ומגשי הכבלים החוצים את  .1.5  
 המעבר.

 
 יתן לחסימה.אישור לשטח הפתחים המכסימלי הנ .1.6  
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 מבנה קיר אש –נספח טכני 
 
 
 קירות אש בבניה יבשה .1
 

מזוהה בצבע ורוד(   – 1490.1בהתאם לת"י  104.2.5קיר גבס בנוי לוחות גבס עמידי אש )סוג  1.1 
ס"מ. מילוי צמר סלעים  5של פרופיל פח ברוחב מכל צד  לוחות 2 (,1/2מ"מ )" 12.5בעובי 

 עמידות אש לשעתיים.במרווח . 
 

 עמידות אש שעה אחת.  -קיר גבס כנ"ל אך עם לוח בודד בכל צד  .1.2 
 

תוצרת אורבונד או שווה ערך מאושר   FIRE PLUSאו  FIREBOARDשכבות לוח שתי  .1.3 
 .מיועד לדרישות של חומרים בלתי דליקים בלבד( FIREBOARDצמודים זה לזה )

 
 חשוב: 

 

של המרווח בין  עמידת אשמידי אש מלוחות גבס חובה לבצע אטימה בבניית קירות ע  א. 
 תקרה/רצפה קונסטרוקטיבית ללוחות הגבס עמיד האש. 

 

במידה ומותקנים בקיר אש אביזרי חשמל חובה לבצע התקנתם באופן שלא תיפגע עמידות  ב. 
 מצורפת בשרטוט. -האש של הקיר. דוגמא
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 מבנה קירות אש בבניה רטובה .2
 

 ר הבניהחומ
 עובי הקיר

 ]ס"מ[

 עמידות אש ]שעות[

 ללא טיח
פן אחד 
 מטוייח

פנים  2
 מטוייחים

 2 1 1 10.5 סיד -לבני חול 
22 4 - - 

     בלוקי בטון חלולים
 1 1/2 1 1/2 7 חלולים ובעלי תחתית
 2 1 1/2 1 10 חלולים ובעלי תחתית
 2 1 3/4 1 1/4 15 חלולים ללא תחתית

 3 1/2 2 1/2 2 20 תחתית חלולים ללא
 4 3 2 1/2 20 חלולים ובעלי תחתית
 3 1/2 2 1/2 2 15 בלוקי בטון מקשיים

20 1/2 2 3 4 
     בלוקי חול סיד או בטון תאי מאושפר באוטוקלב

 3 1/2 2 1/2 2 20 חלולים
 22 1/2 2 3 4 

 2 1 1/4 3/4 7 מקשים ]איטונג[
 10 1 1/2 1 2 
 15 2 1/2 2 1/2 3 
 20 4 - - 

     בלוקי גבס
 3 1.21 1 7 1/2 חלולים

 10 1/2 2 3 4 
 2 1/2 1 3/4 1 5 מקשיים

 1/2 7 3 4  
 2 1/2 1 1/2 1 5 לוחות גבס חול או גבס משוריין

 8 2 1/2 2 - 
 2 1/2 1 1/2 1 7 1/2 בטון מזויין

 12 2 1/2 2 3 
 15 3 1/2 3 4 
 16 4 - - 
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 מערכת כיבוי אוטומטית בהצפת גז –וחד מימפרט טכני 
 
 
 
 כללי .1
 
 

ללים אשר יפורטו בתוכניות הבטיחות תותקנה מערכות כיבוי אוטומטיות בהצפה בגז מסוג חב .1.1 
FM200 .)שם מסחרי( 

 
  
 2001מספר  -NFPAהמערכות יתוכננו, יותקנו, ייבדקו ויתוחזקו בהתאם למפורט בהנחיות  ה  .1.2 

. בטרם התקנה יבצע הקבלן המספק חישובי זרימה הידראוליים ממוחשבים 1597ישראלי תקן 
)למעט  לוידוא נכונות תכנון הצנרת ונחירי הפיזור תוך התאמה לדרישות ההנחיות הנ"ל

 .(PRE-ENGINEERDמערכות מסוג 
 
 

 החישובים ייעשו בעזרת תוכנת מחשב מאושרת ע"י ספק הציוד המקורי. .1.3 
קחו בחשבון סוג הציוד בחלל המוגן וכן גורמים היכולים להשפיע על פיזורו בעת התכנון ייל   

 האחיד של הגז.
 
 

, יוגשו למפקח -3ו 2פירוט כל הציוד המוצע, סכימות לפרישתו והחישובים כנזכר בסעיפים  1.4 
 לאישור בטרם אספקה והתקנה של המערכות.

 
 

לתקנים  המותקנת התאמת המערכת  בתום ההתקנה יזמין הקבלן מעבדה מוסמכת לאישור 1.5 
 הבינלאומיים הרלונטיים.

 
 
 
 ציוד .2
 
 

 כללי .2.1 
 

הציוד המוצע למעט צנרת ואביזריה, ישאו אישור של מכון בדיקה בינלאומי מוכר כל  .2.1.1  
או מוסד מוכר אחר שיהיה מקובל על המפקח. האישורים יתייחסו  FM-ה UL-כגון ה

 .FM200תוך שימוש בגז הכיבוי  NFPA2001-להתאמה ספציפית ל
 
 

 מיכלים  .2.2 
 

דחוסים במצב  םמיכלים יישאו אישור של מכון בדיקה מוכר כמיכלי לחץ לאחסון גזיה .2.2.1  
גרמניה או מכון מוכר  TUVאנגליה,  BSארה"ב,  DOT-נוזלי. האישורים יהיו של ה

 .מכון התקניםשיהיה מקובל על ידי 
 

 חדשים ובעלי גימור תעשייתי בגוון המקורי של יצרן הציוד. המיכלים יהיו .2.2.2  
 

על גבי המיכל תימצא תוית בת קיימא בה יצויין נפח המיכל )בליטרים(, דרגת המילוי,  .2.2.3  
 משקל הגז הממולא, משקל המיכל הריק )כולל שסתום הפריקה( ומשקלו הכולל.

 
צורך תחזוקה קשה, תהיה אפשרות למיכלים גדולים, שאפשרות שקילתם בשטח ל .2.2.4  

 להזמין מדיד תקני לאינדיקציה על גובה פני הגז הנוזל בתוכם.
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 תהיה אפשרות להתקין מיכלים אופקית במידה ויוזמנו לשימוש הדורש זאת. .2.2.5  
 
 

 שסתומים .2.3 
 

יותקנו על גבי  2.1שסתומי פריקה מהירה תיקניים המאושרים כמפורט בסעיף  .2.3.1  
או  BAR-יכלים. השסתומים יצויידו במד לחץ בו יצויינו בבירור לחץ האחסון בהמ

PSI  וכן תחומי "תקין" ו"לא תקין". כן יצוייד השסתום באמצעי לאתרעה על ירידת
 לחץ במיכל )פרסוסטט(.

 
 :הפעלת המיכל תתאפשר בשלושה אופנים .2.3.2  
 גילוי האש באתר( חשמלית באמצעות מפעיל סלונואידי )ע"י מערכת א.    
 ידנית חשמלית באמצעות לחצן הפעלה )כנ"ל(. ב.    
 ידנית מכאנית באמצעות מנוף או ידית הפעלה המורכבים ע"ג שסתום הפריקה. ג.    
 

 תינתן אופציה להפעלה פניאומטית מרוחקת באמצעות גז דחוס.    
 

-הפעלה בשיטת הבאותם מקרים בהם יהיה צורך להפעיל יותר ממיכל אחד תהיה ה    
MASTER / SLAVE - .לא תותר הפעלה בו זמנית של מספר מפעילים חשמליים 

 
 
 

 חבקים ואביזרי התקנה .2.4 
 

מיכלים יותקנו אל קירות המבנה או רצפתו באמצעות חבקים והתקנים מקוריים של יצרן 
 חר.הציוד. ההתקנים יהיו מותאמים להתקנה אופקית או אנכית בהתאם לסוג המיכל הנב

 
 
 

 צנרת ואביזרים  .2.5 
 

ייעשו  2מגולוונת. חיבורי הצנרת עד קוטר " 40פיזור הגז תהיה מסוג סקדיול צנרת  .2.5.1  
 (.Grooveויותר השימוש בריתוך או חירוץ ) 2.5" -. מNPTבהברגה. סוג התבריג 

 
ות ובעלי תברוגת ליבר 300אביזרים כגון זויות, מחברי "טה" וכד' יהיו מיועדים ללחץ  .2.5.2  

NPT.אביזרים לריתוך או מחברי חירוץ יהיו מוצרים תעשייתיים תיקניים . 
 

 ועל פי כללי המקצוע המוכרים. NFPA2001הצנרת תחוזק למבנה בהתאם למפורט ב .2.5.3  
 

 הצנרת תצבע בגוון שייקבע ע"י הלקוח או בא כוחו. .2.5.4  
 

 .Mאו  Lצנרת נחושת מטיפוס ת כיבוי תותר התקנק"ג גז  10במערכות שתכולתם עד  .2.5.5  
 
 
 

 נחירי פיזור  .2.6 
 

נחירי הפיזור יהיו מוצר תעשייתי מוגבר וייוצרו ע"י היצרן המקורי של המערכת או על  .2.6.1  
פי מפרטו. הנחירים ייוצרו ממתכת אל ברזלית וישאו אישור של מעבדה מוכרת כגון 

UL  אוFM. 
 

תאמו לשימושם הן מבחינת סוג החלל המוגן )חדר, רצפה צפה, תקרה הנחירים יו .2.6.2  
מעלות( והן מבחינת  360או  180 90כפולה(, הן מבחינת מיקומם היחסי בחלל )פיזור 

 שטח הכיסוי.
 

ויצויינו  1.3חרירי הנחירים יהיו בהתאם לחישובים ההידראוליים הנזכרים בסעיף  .2.6.3  
 י הנחירים.בקוד, באופן בר קיימא, על גב
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 שלמות המערכת  .3
 
 

ערכת הכיבוי המוצעת תהיה מושלמת מבחינת כל אביזריה ומאושרת ככזו ע"י מכון בדיקה מ .3.1 
 כמפורט במפרט.

 
המפעיל החשמלי של המערכת יבדק ויאושר ע"י מעבדה מוכרת כחלק בלתי נפרד ממערך  .3.2 

ל רכזת הבקרה של מערכת גילוי האש ההפעלה החשמלי, בין אם אוטומטי ובין אם ידני, ש
 באתר.

 
 
 
 תחזוקה ומילוי  .4
 
 

בהגישו את הצעתו לאספקה, מתחייב הקבלן המספק כי ברשותו תחנת מילוי תקנית למילוי  .4.1 
ראשוני וחוזר של מיכלי אחסון הגז. נוהלי איכות וביקורת של התחנה יתאימו לדרישות ספק 

 .ISO 9000הציוד ו 
 
 

שעות מקבלת ההודעה על פריקת  24חוזר של מיכלים יבוצע במקרה של פריקה בתוך  מילוי .4.2 
 הגז.

 
 
 
 
 אישור המערכות  .5
 
 

בתום ההתקנה יכין הקבלן המבצע תיק מערכת ובו שרטוט של המערכת, חישובים הידראוליים  .5.1 
 ופירוט הציוד המסופק.

 
 

גון מכון התקנים להתאמה לתקנים המערכת תיבדק ותאושר ע"י המעבדה המוסמכת כ  .5.2 
 המצויינים מעלה.
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 – 12נספח מס. 
מ"ר  1,000כתב כמויות עם הפחתת 

 מהשטחים
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