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נשוא העבודה
הקמת בית ספר לילדים בני  21 -12בעלי צרכים מיוחדים בשכונת הדר יוסף בתל-אביב יפו.
רשימת מתכננים
אדום אדריכלים  -עמיחי שגיא
אדריכלות
שד' הר ציון  ,106קומה ב' .ת"א
טל076-5480006 :
050-854944
מיילamihai@adomarq.com :
קונסטרוקציה שטרילר  -שמעון שטרילר
רח' יד חרוצים  ,12ת"א.
טל03-5298361 :
מיילc.s.e@stierler.com :
איגור פינקלשטיין
טל03-5298361 :
050-9279530
מיילigor@stierler.com :
צבי טל  -צבי טל
איטום
רחוב הנגר  ,24קומה  6הוד השרון
טל073-3735090 :
מיילoffice@zvital.co.il :
משה moshe@zvital.co.il
סאלי sally@zvital.co.il
סניט מהנדסים -

אינסטלציה
קרליבך  ,7ת"א.
טל03-5612342 :
מיילOffice@sanit.co.il :
הדי כרמי  - 054-4378644 -מיילhedy@sanit.co.il :
מילה קנדלוב  - 054-4661292 -מיילmila@sanit.co.il :
עמיר גלוטר  050-5330894 -מיילamir@sanit.co.il :
קרן אור לי  -פיני מזרחי
חשמל
קיבוץ רמת הכובש ת.ד 3267
טל 09-7740014 :
054-5678804
מיילpini@kol.ee :
חיים טחן haim@kol.ee 050-42945449 -
מעוף  -מרינה קופלנד

מיזוג אוויר
הרימון  ,5חולון.
טל03-5585560 :
054-5243492
מיילmarinacopeland@yahoo.com :
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אל רום  -צבי כסיף
מעליות
חיבת צין  ,36רמת גן.
טל03-6196257 :
מיילoffice@elrom-eng.co.il :
אב אדריכלות נוף  -ארנה בן ציון
פיתוח נופי
רח' הכרמל  19א' קרית טבעון
טל077-4080414 :
052-8531900
מיילOffice@bo-landscape.co.il :
מודד :ד .בן נתן  -דרור בן נתן
דרך מנחם בגין  ,105ת"א.
טל03-5374395 :
052-6344769
מיילadror2000@bezeqint.net :
על בטוח
בטיחות :
העבודה  ,11ראש העין.
טל03-9011747 :
מיילoffice@al-batuah.co.il :
יפעת מצקין Ifatm@al-batuah.co.il
alonaz@al-batuah.co.il

תנועה וחניה :אם-אס הנדסה  -פאדי סמארה
טירה 44915
טל09-7932119 :
054-4940088
מיילms@ms-e.co.il :
קרקע וביסוס :אגסי רימון  -ניר גוטסמן
צבי זעירא  1משמר השבעה ת.ד 264
טל077-2007672 :
מיילoffice@agasi-rimon.co.il :
דרור קופל  -דרור קופל
נגישות:
רח' האילנות  27מעש
טל03-9160516 :
054-4690800
מיילdror@kopel.biz :
מיגון :ק.א.מ.נ  -ויקי לוי
רח' עליית הנוער  ,42ת"א.
טל03-6700199 :
050-3015655
מיילviki@kamnltd.com :
אקוסטיקה :מ.ג - .עודד ציפר
רח' השופטים  ,1הרצליה.
טל09-9553858 :
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מיילoded@mem-gimel.com :
ronit@mem-gimel.com

אדיר  -אדיר אלווס
אגרונום:
מושב חגור ,ת.ד309 .
טל03-9032190 :
052-2333555
מיילaadir@013.net :
התעדה איי.קיו.סי
טל 03-9044406 :
מיילNelly@iqc.co.il :
בנייה ירוקה תמי הירש  -תמי הירש
נחלת יצחק  ,28ת"א
טל03-5411455 :
מיילtami@tamihirsh.com :
office@tamihirsh.com
ilan@tamihirsh.com

ש.מ.מ .מהנדסים יועצים וענ"א בע"מ  -משה ממון

מפרטים וכמויות
קרליבך  ,14ת"א
טל03-5611492 :
מיילmoshe@shamamm.com :

מזמינה עזרה ובצרון
רח' המסגר  ,9בית אמפא ,ת"א
טל 03-7910331 :
מיילshay@e-b.co.il :
ניהול ופיקוח :מורה פרוייקטים בע"מ  -איגי מורה
השומר  ,5ת.ד 4288 .הוד השרון
טל052-6661551 :
מייל Igi@more-pro.co.il :
אסף גבע
ברנשטיין כהן  ,30רמת השרון
טל054-4292999 :
מיילasaf@more-pro.co.il :

פניה אל המתכננים הנ"ל תתבצע באמצעות המפקח בלבד.
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רשימת המסמכים
המסמך
מסמך א'

מסמך מצורף
תנאי המכרז\הצעת
הקבלן
החוזה

מסמך ג' 1

תנאים כלליים
מיוחדים
מפרט מיוחד ואופני
מדידה מיוחדים
כתב כמויות
מערכת התוכניות

מסמך ב'
מסמך ג'

מסמך ג'2
מסמך ד'
מסמך ה'

מסמך שאינו מצורף

המפרט הכללי לעבודות בנין במלאו ובין
היתר הפרקים שלהלן:
השנה
תיאור
מס'
2009
מוקדמות
00
2011
עבודות עפר
01
עבודות בטון יצוק באתר 2018
02
1990
עבודות בטון טרום
03
1995
עבודות בנייה
04
2019
עבודות איטום
05
2008
נגרות אומן ומסגרות
06
פלדה
2017
מתקני תברואה
07
2015
מתקני חשמל
08
2007
עבודות טיח
09
2018
עבודות ריצוף וחיפוי
10
2005
עבודות צביעה
11
2008
מסגרות אומן
12
(אלומיניום)
2011
עבודות מיזוג אוויר
15
2002
מעליות
17
2005
תשתיות תקשורת
18
2000
מסגרות חרש
19
רכיבים מתועשים בבניין 2007
22
2008
כלונסאות קדוחים
23
ויצוקים באתר
מערכות גילוי וכיבוי אש 2019
34
35
2019
בקרת מערכות
במתקנים
2009
פיתוח נופי
40
2009
עבודות גינון והשקיה
41
סלילת מסלולים בשדות 2011
51
תעופה ,כבישים ורחובות
1990
קווי מים  ,ביוב ותיעול
57
2007
מקלטים
58
2018
בטיחות בעבודות בנייה
97
אופני מדידה ותכולת המחירים
המצורפים למפרטים הכלליים.

עמוד
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כל המפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי
והשיכון ,או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל .כל המסמכים דלעיל מהווים
יחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
הצהרת הקבלן
הק בלן מצהיר בזה ,כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה ,קראם והבין את
תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות
המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה ,והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
הערה
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל ,שלא צורפו למכרז/חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן,
ניתנים לאיתור באינטרנט ,אתר משרד הבטחון https://mifratclali.mod.gov.il/AllSpecifications/73
(מידע לספק – בינוי – מפרטי בינוי).

_____________
חתימת הקבלן
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עמוד
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 00.01תיאור העבודה 8
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8
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9
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מסמך ג' 1 -
תנאים כלליים מיוחדים
פרק  – 00מוקדמות
תיאור העבודה
העבודה נשוא מכרז זו כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן וביתר מסמכי החוזה :
הקמת בית הספר בשטח של כ 4,000 -מ"ר במבנה מרכזי בן  4קומות (קרקע )3+הכולל 18
כיתות אם ,מרפסות קומתיות ,חדרי ספח טכנולוגיים ,ספרייה ,מעבדות,מטבח לימודי  ,דירה
לימודית ,סדנאות לימודיות ,וחללים רב שימושיים ,חדרי מורים והנהלה ,מחסנים ,שירותים,
מרחבים מוגנים ,מעלית  ,חדר משאבות ומאגר מים על גג המבנה וכיו"ב.
הקמת מבנה אולם ספורט וחדר פעילות בשטח כולל של כ 600 -מ"ר.
בניית חדר טראפו תת קרקעי בהתאם למפרט חברת חשמל ,הכולל ביתן שומר ,חדר שירותים
וחדר אשפה.
פיתוח חצרות בהיקף של כ 2,200 -מ"ר הכוללות בין היתר עקירה והעתקת עצים ,עבודות
סלילה ,ריצוף ,פיתוח נופי ,עבודות עפר ,קירות תמך ודיפון  ,גידור ,היקפי ופנימי ,שערים ,
מתקני משחק ,מתקני הצללה ,חממה לימודית ,בריכה אקולוגית ,אזורי לימוד (כיתות חוץ)
,תאורה וכיו"ב.
חיבורים לתשתיות ציבוריות.
הכל בהתאם לאמור בתוכניות ,במפרטים וביתר מסמכי המכרז.
למען הסרת ספק ,מובהר כי פירוט העבודות המובא לעיל אינו ממצה ואינו בא להחליף ו/או
לגרוע מתיאור העבודות המלא בתוכניות ,במפרט המיוחד וכתב הכמויות המצורפים כחלק
ממסמכי חוזה.
העבודה כוללת קבלת כל האישורים מהרשויות המוסמכות (לרבות עיריית תל אביב יפו,
המשטרה ואישורים אחרים הנדרשים על פי כל דין) ,ביצוע עבודה ,ובכלל זה ההכנות הדרושות
וההסדרים הזמניים הדרושים ,אספקת כוח האדם ,הכלים ,הציוד ,המכונות ,הכנת דרכי גישה
ובכלל זה רמפות והתאמות השטח למתן גישה לביצוע קירות דיפון וכל משאב אחר ,בין קבוע
ובין ארעי ,הנחוץ לשם ביצוע העבודה.
תקופת הביצוע
למען הסר ספר ,מובהר כי המבנה מתוכנן ונבנה עבור בית ספר אשר יפתח כבר בשנת הלימודים
.2021
מודגש כי לא ניתן יהיה לסטות מלוחות הזמנים ומתקופת הביצוע שהוגדרה במסמכי החוזה
וצרופותיו.
הקבלן מתחייב לעקוב אחר התקדמות הביצוע ,לדווח על כל עיכוב מסתמן מבעוד מועד ועל אופן
קידום העבודות לסגירת הפערים והעיכוב .על הקבלן לסיים את כל העבודה המוגדרת במסמכי
המכרז/חוזה זה על צרופותיו לא יאוחר מאשר בתום ( 15חמישה עשר) חודשים מהתאריך
שנקבע בצו התחלת עבודה (צ.ה.ע) או עד ליום  , 31/07/2021המוקדם מבין השניים.
פיצויים על איחורים
בהתאם להוראות החוזה.
הוראות כלליות
יש לראות את המוקדמות ,המפרט הכללי ,המפרט המיוחד ,התקנים הישראליים ,המפמ"כים
(הן הרשמיים והן שאינם רשמיים) ,התקנים המקצועיים האחרים ,כתבי הכמויות ,התכניות,
החוקים והתקנות (במהדורתם האחרונה והעדכנית ביותר) כמשלימים זה את זה .אין זה מן
ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר
המסמכים.
לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על-סמך טענה שלא ידע את האמור בכל המסמכים הנ"ל.
על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם לכל הוראת דין של הרשות המקומית ו/או רשויות
מוסמכות אחרות (לרבות אך לא רק :מכבי אש ,משטרת ישראל ,קרן קיימת לישראל ,בזק,
רמ "י ,חברה לאומית לדרכים ,חברת החשמל ,פיקוד העורף ,משרד הבריאות ,התחבורה ,קק"ל,
חברות הטל"כ וכד' וכל רשות מוסמכת רלוונטית אחרת.
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לא ישולם עבור עבודות נוספות כלשהן שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המפקח
ולקבלן לא תעמוד בעניין זה כנגד המזמינה כל בקשה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית
או אחרת.
סילוק פסולת לסוגיה יבוצע כמפורט להלן .למען הסר ספק יובהר כי גם עודפי חפירה יחשבו
כפסולת .סילוק הפסולת יבוצע ע"י הקבלן לכל מרחק שיידרש (כולל תשלום אגרות שפיכה ו/או
הטמנה מכל סוג במטמנה ו/או במקום מאושר) .ו/או כל אגרה ו/או היטל אחר ו/או כל עלות
אחרת
בכל מקום בו מופיעה דרישה מהקבלן להגשת מסמכים למפקח ,המסמכים יוגשו בעותק
ממוחשב בנוסף לעותק נייר ,בפורמטים שיוגדרו ע"י המפקח.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
בניה בת קיימא( ,בנייה ירוקה)
הפרויקט יבנה בבניה בת קיימא ,בהתאם לת״י  5281מהדורה בתוקף ( )2016בניקוד מינימלי של
 55נקודות ובדירוג אנרגטי .B
על הקבלן לאסוף ר איות בצוע להגשה למכון ההתעדה (המעבדה המאושרת) ולהציגן מעת לעת
בהתאם לדרישות התקן ולשלבים הרלוונטיים בבצוע.
על הקבלן להתריע על שינויים ו/או בחירת חומרים שווי ערך ולקבל את אישור יועץ בניה ירוקה
יחד עם שאר צוות התכנון והניהול של הפרויקט
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
רשימת ההתניות למסירת האתר לקבלן
להלן רשימת התנאים שמילויים על ידי הקבלן תוך  15יום לאחר הוצאת הזמנת עבודה
מאושרת (צו התחלת העבודה) ,מהווה תנאי למסירת החזקה באתר לידי הקבלן:
מינוי מנהל הקמה ראשי שיאושר ע"י המפקח.
מינוי מנהל עבודה ראשי שיאושר ע"י המפקח אשר ישמש גם כאחראי בטיחות וגהות באתר
לרבות רישום במשרד הכלכלה.
מינוי ממונה על הבטיחות מטעם הקבלן שיאושר ע"י המפקח.
השלמת תוכניות התארגנות והגשתה לאישור המפקח.
רק לאחר מינוי כל הגורמים הנ"ל ואישורם ע"י המפקח יערך סיור בהשתתפות כל הגורמים
הנ"ל ,לרבות הקבלן והמפקח ומילוי הצהרה על אישור לקבלת השטח ללא הסתייגות.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
בדיקות מוקדמות ועבודות הכנה
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי עבודתו מתנהלת מעל ובקרבת קווים ומתקנים תת
קרקעיים וייתכן כי בשל כך ייגרמו לקבלן קשיים בעבודתו .לא יהיה בעובדה זו ,כדי לשמש עילה
מצד הקבלן לתביעות כלשהן.
הקבלן יקבל מידע לגבי המתקנים והקווים התת קרקעיים הקיימים באתר העבודה ובקרבתו
ככל שמידע זה מצוי בידי המזמינה.
על הקבלן לוודא את מיקומם של כל המתקנים והקווים התת קרקעיים הקיימים ובכלל זה
כבלי תקשורת ,חשמל ,טלפון ,מים ,ביוב וכיו"ב ולהתאים את עבודתו לפי המתקנים והקווים
התת קרקעיים הנ"ל .אין בקבלת או אי קבלת מידע לגבי המתקנים והקווים התת קרקעיים כדי
להטיל אחריות כל שהיא על המזמינה והקבלן לבדו יהיה אחראי לגלות אותם ולמנוע פגיעה
בהם.
לצורך גילוי המתקנים והקווים התת קרקעיים ,יעסיק הקבלן חברה מתמחה בגילוי הנ"ל,
מאושרת ע"י המפקח .הקבלן יעלה את הממצאים על תוכנית מדידה ויסמן את מקומם גם פיזית
בשטח לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
מובהר שעל הקבלן לקחת בחשבון אי רציפות בעבודותיו עד מתן פתרון זמני או קבוע למתקנים
והקווים התת קרקעיים הקיימים.
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על הקבלן לברר ברשויות:
עיריית תל אביב יפו" ,בזק" ,חברת חשמל ,חברות טל"כ ,משטרה ,רשות מקומית ו/או כל רשות
ו/או גוף רלוונטי אחר לגבי מיקומם של מתקנים תת קרקעיים שבאחריותם ולקבל מהם את
אישורי העבודה בקרבת מתקנים אלו.
הפניה הראשונית אל הרשויות והמידע שנמסר ע"י המזמינה אינם פוטרים את הקבלן מאחריותו
לנושא.
למען הסר ספ ק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
אמצעי זהירות גידור ושילוט הגידור
מסביב למתחם העבודה ובסמיכות אליו מתנהלת תנועת הולכי רגל וכלי רכב מכל הסוגים (וללא
הגבלה).
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם ובטיחותם של הולכי
הרגל וכלי הרכב ולמנוע הפרעה כלשהי לתנועתם.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה
ובסביבתו כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות.
ע ל הקבלן להתקין על חשבונו ,מסביב למתחם העבודות" ,גדר מדברת" עשויה אלוקובונד
בהתאם להוראות החוזה ..בכניסות לאתר הבנייה יותקן שער מאיסכורית ופישפש כנ"ל,
באמצעות צירים מתאימים .הקבלן יחזיק את הגדר במצב תקין במשך כל תקופת הביצוע ויתקן
מ ידית כל נזק שיגרם לה במשך כל תקופת העבודה .בגמר העבודה ,יפרק הקבלן ויפנה את הגדר
והשערים ,למעט אם קיבל הנחייה מהמזמינה להשאיר את הגדר במצב תקין לשימושה .
בנוסף יתקין הקבלן ,על חשבונו ,מעקות ,גדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי
להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות ,ערמות עפר או
חומרים ומכשולים אחרים.
על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות ומתקני האזהרה לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל
אורך תקופת הביצוע ובכלל זה פגמים שנוצרו עקב ביצוע העבודה ו/או מכל סיבה אחרת.
במקרה של עבודה ,חיבור או התנתקות מביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לקבל
הנחיות מממונה הבטיחות שלו ובין היתר לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות
גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר קיום סימון ,שילוט
וגידור מתאים סביב התאים הפתוחים בכל תקופת העבודה.
כל השלטים יהיו כתובים בעברית ,אנגלית וערבית וכל שפה אחרת לפי שיקולו של המפקח
הקבלן יקיים על חשבונו במתחם העבודות ,שמירה יום ולילה ( )365/7/24אשר תספיק ותתאים
לתנאי האתר והסביבה.
המפקח רשאי להפס יק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחות וגהות גרועים
או לא מתאימים לדרישות הרשויות .הקבלן משחרר את המזמינה ואת כל הפועלים
מטעמה מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנים ו/או למדרכות וכבישים ו/או לציוד ו/או
לעובדים ו/או לאדם כלשהו  -הכול בהתאם למפורט בחוזה.
יציבות הגדר תבחן ותאושר ע"י המהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד
ולא ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא
יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
עבודה בקרבת מבנים שטחים פרטיים ושטחי ציבור
אתר העבודות נמצא בסביבת מגורים שקטה ,על הקבלן להקפיד לאורך כל תקופת הביצוע
ולשמור על נוחות התושבים והציבור ולהקצות משאבים לטיפול ומניעת מפגעים בכל הנוגע
לרעש ,אבק ,הקפ דה על שעות עבודה ע"פ חוק ,שמירה על בטיחות סביבת העבודה וכיו"ב.
כמו כן השכונה מאופיינת בצירי תנועה צרים ,דבר שיחייב את הקבלן בהערכות ומתן תשומת לב
לכל נושאי התפעול השוטף והלוגיסטיקה הדרושה לביצוע העבודות .מודגש כי על הקבלן להיערך
באופן שימנע כל הפרעה ושיבוש התנועה.
עבודות בקרבת מבנים ,שטחים פרטיים ,ושטחי ציבור בכלל חלקי מבנים וגדרות קיימים הן
בתוך אתר העבודה והן בהיקפו ומחוצה לו ,ייעשו בזהירות מרבית ,באמצעים אשר יאושרו ע"י
המפקח והרשויות ובכלל זה בעבודת ידיים .חל איסור על שימוש במכשור ויברציוני בקרבת
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מתקנים אלו .הקבלן יצלם ויתעד את מצב המבנים והשטחים לפני תחילת העבודה על מנת
שאפשר יהיה לעקוב אחרי מצב המבנים והשטחים במהלך העבודות.
על הקבלן לבצע דרכי גישה ובכלל זה הקמת רמפות זמניות לצורך גישת כלי עבודה לביצוע
עבודות הדיפון בק רבת שטחים פרטיים וציבוריים ,פירוקן ופינוי העפר בתום הביצוע.
בכל מקרה של פגיעה במבנה יפסיק הקבלן את העבודה באופן מיידי ,ידווח למפקח וימתין
להוראות.
אין באישור המפקח כדי לפטור את הקבלן מאחריותו היחידה למניעת הנזקים.
הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק ויידרש לתקנו בהתאם להוראות המפקח ועל חשבונו.
אופן תיקון הנזק יקבע על ידי המפקח .ביצוע התיקון יושלם לא יאוחר מתום שבוע ממועד
ההודעה על הדרישה לתיקון שתימסר בכתב או בעל פה באמצעות המפקח .עם זאת ,יהיה רשאי
המפקח לדרוש תיקון מיידי של הנזקים וכן לעכב את המשך העבודה עד אשר ייעשה לתיקונם.
בכל מקרה לא יהיה זכאי הקבלן לדרוש תשלום או פיצוי כלשהו עבור התיקון או עקב העיכוב
בעבודתו.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד
ולא ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא
יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
הגנה על שטחי סלילה קיימים
הקבלן ,ינקה את כל דרכי גישה ,כבישים ,מדרכות וכו' בהם ינועו משאיות ,ציוד מכני הנדסי,
וכד' ,מיד בקרות אירוע חריג (לפי קביעת המפקח) של לכלוך .כן יבצע הקבלן ניקיון שוטף ,אחת
ליום ,בסיום יום העבודה.
בכל מקרה של אי עמידה בדרישה זו לניקוי מדרכות ושטחי סלילה ,יהא רשאי המפקח להפעיל
קבלן אחר לצורך בצוע העבודה ולנכות את עלות הבצוע בתוספת  15%מהתמורה המגיעה
לקבלן.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד
ולא ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא
יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
הסדרי תנועה זמניים
על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע העבודה לצורך כניסה ויציאה
מהמתחם או לכל צורך אחר והוא יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה באמצעות אביזרים
תקניים ככל שיידרשו ע"י המפקח  ,העירייה ,המשטרה וכל גוף מוסמך אחר.

הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט ,התמרור והצביעה
ואביזרי בטיחות השונים כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת
הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות  -ביום ובלילה הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך
תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן ועל אחריותו .כל התאום ,האישורים הדרושים מהרשויות
וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן.
הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים ,וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל
מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדייק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה ,וזאת בין אם
נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות ,או שנמסרו לו באמצעות המזמינה בתאום עם הרשויות,
כאמור לעיל.
המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם להסדרי
התנועה כאמור לעיל ,או אם הקבלן לא תאם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד
ולא ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא
יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
קבלנים אחרים (ממונים)
כללי
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מוסכם בזה כי המזמינה רשאית לבצע באמצעות קבלנים אחרים (ממונים) ,שיתמנו על ידה ,הן
עבודות הכלולות במסגרת חוזה זה והן עבודות שאינן כלולות.
המזמינה תקבע את זהות הקבלנים האחרים (הממונים) תתקשר איתם ישירות ותשלם את
שכרם.
הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים האחרים (הממונים),
כאמור ,לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו ,שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה,
ויתאם את ביצוע העבודות השונות ,כאמור לעיל ,בדרך המפורטת בחוזה ולפי הוראות המפקח.
הקבלן לא יפגע בעבודות הקבלן האחרים (הממונים).
בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלנים האחרים( ,הממונים) ,בכל שאלה הקשורה
בבצוע העבודה ,מסכים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח.
התמורה
התמור ה המגיעה לקבלן האחר (הממונה) בגין עבודתו על פי מחירי היחידה שסוכמו בינו לבין
המזמינה ,תשולם ע"י המזמינה לקבלן האחר ישירות.
בגין בצוע מתקני תברואה ,מתקני חשמל ,מתקני מיזוג אוויר ,מעליות ,עבודות גמר ופתוח,
עבודות שימור ,הקבלן יהיה זכאי לתמורה בשיעור של 5% -מערך הביצוע של הקבלנים
האחרים.
מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא מעבר לאמור בסע' 2
לעיל בגין הקשר עם הקבלנים האחרים (הממונים) .כל דרישה של הקבלן מהקבלן האחר
(הממונה) לתשלום או תמורה בגין ביצוע העבודה תהווה הפרה יסודית של החוזה בין הקבלן
למזמינה.
התמורה האמ ורה לעיל תשולם כנגד ביצוע כל התחייבויות הקבלן ביחס לקבלנים האחרים,
(הממונים) בהתאם לאמור בייתר הוראות החוזה לרבות אך לא רק האמור בסע' ג' להלן
(שירותים שייתן הקבלן לקבלנים האחרים).

שירותים שייתן הקבלן לקבלנים האחרים

הקבלן ייתן לקבלנים האחרים( ,הממונים) את כל השירותים הנדרשים לביצוע העבודות כמו;

שמירה ,מים ,חשמל ,פיגומים ,תיאום ,סימון ,ניקיון ,הנהלת עבודה וכו' וכן יתקן וישקם את כל
עבודותיו במקביל ולאחר סיום כל עבודות הקבלן האחר ,הממונה ,הכול כפי שיקבע ע"י המפקח.
הקבלן מתחייב לתאם את עבודתו עם עבודת הקבלן האחר (הממונה).
החובות החלים על הקבלן כ"אחראי לבטיחות" ,כ"מבצע העבודה" יחולו גם על עבודת הקבלן
האחר (הממונה).
כן מתחייב הקבלן לא לעשות ולא להרשות כל פעולה אשר תפריע לביצוע העבודה ע"י הקבלן
האחר (הממונה).
בנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי החוזה ,על הקבלן לבצע ולספק את כל המפורט להלן,
וזאת ללא כל תמורה (וללא מדידה) לבד מהתמורה המפורטת לעיל:
אחריות על הבטיחות
ארגון והכנת שטחי אחסון לפי צרכי כל קבלן אחר ,ממונה וכן שטח התארגנות להעמסה
ולפריקה של חומרים וציוד.
שירותי שמירה כללית באתר.
אפשרות שימוש בשירותים סניטרים שהותקנו באתר על ידי הקבלן.
הספקות מים ,תאורה כללית זמנית ,חשמל וכוח .בכל הקומות יוצבו עמדות אספקת חשמל
זמניות  3X40 AMPבכניסה לקומה ,עם ברז מים " 3/4סמוכה ,הקבלן יאפשר שימוש בהם.
הצבת מכולות לטובת הפרדת הפסולת באתר וכן סילוק הפסולת מהאתר ופינוי האשפה
מנקודות הריכוז לאתרי המיחזור.
מסירת נקודות מדידה ,צירי מוצא ומפלסים סמוך למקום ביצוע העבודות.
מתן אפשרות שימוש במעברים ,פיגומים זמניים ,מעליות ,ועבודות מנוף ,להעמסת ופריקת
חומרים ציוד ולכל צורך אחר הדרוש לצרכי העבודה.
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עריכת תכנית עבודה שמשלבת את פעילויות/תוכנית העבודה של הקבלנים האחרים (הממונים)
עם לוח זמנים מפורט של הקבלן שיקיף את כל העבודות קבלני המשנה שיועסקו על ידי
המזמינה ,תאום הליכי הביצוע של עבודת הקבלנים האחרים ,הממונים שיועסקו על ידי
המזמינה על כל שלביה הן מבחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח הזמנים ,הבטחת תיאום
מוחלט של כל העבודות המתבצעות באתר עם עבודת הקבלנים האחרים ,הממונים שיועסקו על
ידי המזמינה תוך שיתוף פעולה מלא בין הקבלן הראשי לבין הקבלנים האחרים (הממונים) ,הכל
באופן שימנע הפרעות בביצוע המבנה או העבודות.
ביצוע כל החריצים ,מגרעות ,פתחים הנדרשים למעברי צנרת ,תעלות ,כבלים וכו' ,בין המופיעים
ובין שאינם מופיעים בתכניות ,באלמנטים העשויים מבטון ,בניה ,מחיצות ,ציפויים ,תקרות
אקוסטיים ,ריצופים ,אלמנטי פלדה וכו' ,עבור הקבלנים האחרים ,הממונים ,בכל כמות וגודל
וכן יהיה אחראי לביצוע התיקונים הנובעים מעבודת קבלני המערכות והמלאכות והקבלנים
האחרים (הממונים) ללא יוצא מן הכלל כולל פתיחת חורים ,חריצים ,מגרעות ,פתחים למעברים
וצינורות וכן יהיה אחראי לסתימתם לאחר מכן באופן מקצועי ובאופן מוחלט מסביב לכל
הצינורות .עבודת הסתימות תבוצע לאחר השלמת כל הצינורות באזור הנדון.
ביצוע תאורה זמנית מספיקה לביצוע עבודות במרתפים ,חדרי מדרגות ,חניונים ובקומות כך
שהקבלנים האחרים ,הממונים יוכלו לעבוד באופן חופשי ביום ובלילה ללא הגבלה של אור .על
הקבלן להכין באתר מספר מספיק של זרקורים.
התקנת מפוחי אוורור זמניים לצרכי עבודה בלבד במרתפים.
תאום ושילוב כל עבודות הקבלנים האחרים ,הממונים ,שיועסקו על ידי המזמינה במסגרת לו"ז
הפרויקט ומעקב שבועי על עמידת הקבלנים האחרים הממונים בלו"ז.
סידורי בטיחות שתידרש בעת ביצוע עבודות הקבלנים האחרים (הממונים) ,הכל כנדרש בנספח
הבטיחות .
ניקיון עבודות הקבלנים האחרים בעת הביצוע וניקיון יסודי מקיף של המבנה כולו בגמר
הפרויקט.
השתתפות של הקבלן בישיבות של המפקח עם הקבלנים האחרים הממונים.
הקצאת מקום להתארגנות לקבלנים האחרים (משרדים ומכולות אכסון).
העסקת שוטרים ומאבטחים
אם הדבר מתח ייב על פי הוראות הרשויות המוסמכות ו/או על פי כל דין ו/או אם ראה הקבלן או
המפקח כי יש צורך ,למען ביטחונם האישי של מי מהגורמים באתר העבודה ו/או בסביבתו,
לרבות המזמינה או מי מטעמה/או הקבלן או מי מטעמו ,להסתייע בשוטרי משטרת ישראל ו/או
בחברת אבטחה ,יכין הקבלן ,על חשבונו ,ובאישור משטרת ישראל והעירייה ,תכנית להצבה ו/או
ליווי של שוטרי משטרת ישראל ו/או חברת אבטחה באתר העבודה ,ויפעילה בהתאם.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד
ולא ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא
יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
תוכנית התארגנות באתר
 .על הקבלן להכין בתוך  10ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה ולהגיש לאישור המפקח,
תוכנית התארגנות מפורטת אשר תכלול את המבנה למפקח ,המבנה לקבלן ,גידור ,שער כניסה,
רמסת פסולת ,שטחי אחסון ,שרותים ,סככת אוכל ,מיקום כלי עבודה  ,דרכי שינוע וכד'.
הקבלן חייב לעדכן ולשנות במידת הצורך ולפי הנחיות המפקח את התוכנית ,עד לאישורה ע"י
המפקח.
אישור התוכנית מהווה תנאי למסירת החזקה באתר לידי הקבלן.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
סטיות ואי דיוקים במידות בין התוכניות
על הקבלן לבדוק את התכניות מראש ועליו להודיע למפקח על אי דיוקים או סתירות
הקיימים בתכניות תוך  24שעות מגילוי הסתירה ו/או אי הדיוק ולפחות  10ימים לפני הביצוע,
על מנת לאפשר זמן מספיק לבדיקה לפני הביצוע.
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למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
הוראות ביצוע
בכל מקום בו כתוב במסמך ממסמכי החוזה "לפי הוראות המהנדס" ,ו/או "לפי הוראות
האדריכל"  -ו/או "לפי הוראות היועץ" ו/או "לפי הוראות המתכנן" הכוונה היא להוראות
שימסרו ע"י המפקח בלבד.
מים וחשמל
המים ו החשמל הדרושים לביצוע העבודה ,בדיקות והרצת מערכות מלאה הנם באחריות ועל
חשבון הקבלן.

הקשר בין קבלן מבצע  -מתכנן  -מפקח האתר
לקבלן אסור בתכלית האיסור להיות בקשר ישיר עם המתכננים ו/או היועצים אלא באמצעות
המפקח באתר.
הנחיות והוראות לביצוע אשר יועברו ישירות ממתכנן/יועץ או כל גורם אחר ולא באמצעות
המפקח ו/או באישורו ,לא יהוו בסיס לתביעה כספית מכל סוג שהוא ע"י הקבלן.
להדגשה -רק המזמינה בלבדה באמצעות המפקח ,רשאית ליתן הוראות שינוי
לקבלן.
לוח זמנים
תוך  14יום מיום מתן צו התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח לוח זמנים בסיסי ממוכן
לפי שיטת "גנט" ערוך בתוכנת MS PROJECT.לוח הזמנים יהיה מפורט ויכלול קישורים והתניות
בין העבודות השונות.
בהכנת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון של לוח הזמנים הסכימטי שיימסר לו
ביחד עם צו התחלת העבודה ע"י המזמינה .כמו כן יקיף לו"ז את כל תהליכי ושלבי הביצוע .הן
של העבודות המבוצעות ע"י הקבלן ישירות והן של אלו שתעשנה ע"י קבלני משנה מטעמו ובכלל
זה הקבלנים הממונים או גורמים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לעבודה.
הקבלן רשאי להציע שינויים לנקודות הציון של לוח הזמנים הסכימטי ושינויים מוצעים אלה
טעונים אישורו של המפקח.
ה קבלן יגיש לוח זמנים ממוכן כאמור ,לרבות כל ההסברים הדרושים לאישור המפקח .שינויים
ותוספות שידרשו ע"י המפקח יעודכנו ע"י הקבלן תוך  3ימים והתוצאות של ההרצה המעודכנת
יוגשו לעיונו ,הערותיו ואישורו של המפקח.
ל וח זמנים מאושר יימסר למפקח בשני עותקים ,להלן "לוח הזמנים המאושר"
ה קבלן מתחייב לעדכן ע"ג "לוח הזמנים המאושר" כנ"ל אחת לכל חודש קלנדרי ,באופן שיוצג
"לוח הזמנים המאושר" לוח הזמנים המעודכן וההפרש בינהם  .הקבלן יפיק  2עותקים של לוח
הזמנים המעודכן ,שימסרו למפקח.
אין בעדכון לוח הזמנים כדי לשנות את מחויבותו של הקבלן לעמידה ב"לוח הזמנים המאושר".
כמו כן מתחייב הקבלן להפיק הדו"ח ב 2-3 -מיונים הכל לפי דרישת המפקח.
לוח הזמנים המעודכן יוגש באופן קבוע בצרוף החשבון החודשי .בסמכות המפקח לא לטפל
בחשבון כלשהו ולא לאשרו אם לא קיבל לו"ז מעודכן.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד
ולא ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא
יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
ניהול יומני עבודה ודוחות ביצוע
כללי:
המזמינה מייחסת חשיבות לתדירות ,פירוט הרב ודיוק הדיווחים היומיים.
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יומני העבודה ינוהלו על בסיס גיליון אקסל לפי דוגמא מצורפת ,או ביומן אלקטרוני או באופן
אחר שייקבע בלעדית ע"י המפקח .היומן ימולא על גבי גיליון יומי וקובץ חודשי.
היומנים ימולאו כל יום וישלחו בדואר אלקטרוני למפקח עד שעה  10:00למחרת.
הקבלן ישמור את הגיליון שנשלח לאישור גם בפורמט פי.די.אף .הקבלן יחתום על הגיליון היומי
בחתימה אלקטרונית לפני משלוח הדו"ח.
המפקח יוסיף את הערות שלו על גבי הדו"ח ויוסיף חתימה אלקטרונית.
המפקח ישלח את הדו"ח החתום בדואר האלקטרוני אל הקבלן .

בנוסף לדוחות היומיים על הקבלן להכין דו"חות אחרים:
טבלת קידוחים הכוללת:
תאריך הקידוח
מיקום הקדוח
מפלס פני הקידוח העליונים
מפלס פני הקידוח התחתונים
ציוד הקידוח
שעת התחלת הקידוח
שעת סיום הקידוח
אירועים מיוחדים כגון :הפסקות בזמן הקידוח
אישור הקידוח ע"י מנהל ההקמה
טבלת יציקות – הכוללת :
תאריך ת .המשלוח בטון מוכן
מספר ת .המשלוח בטון מוכן
מקום\אלמנט שנוצק
מפלס אלמנט שנוצק
סוג בטון וכמות היציקה על פי תעודת המשלוח
מפעל שסיפק את הבטון
שעת תחילת היציקה
שעת גמר היציקה.
כמות הבטון הנכנסת ליציקה.
אירועים מיוחדים כגון :הפסקות בזמן היציקה ,שקיעה או התרוממות כלוב הזיון וכו'.
מספר דו"ח בדיקת מעבדה.
סעיפי יומן העבודה
צוות ניהולי של הקבלנים
פירוט הציוד העובד באתר
פירוט מספרי של כוח האדם על פי מקצועות
מהלך הביצוע
תיאור מהלך הביצוע היומי
התקדמות ביצוע על פי לוח הזמנים-דווח ביצוע בפועל
פרוט מזג האוויר
הערות והוראות
תוצאת בדיקת נתוני דיווח קבלן
הוראות מפקח
הערות קבלן
הערות מפקח
מסמכים אחרים מצורפים לדו"ח היומי :
תעודות משלוח ציוד וחומרים.
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טפסי מסירת תכניות
דיווחי נוכחות וסיורים עם נציגי המזמין
דיווחי סיורי מבקרים
דוח בטיחות
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ,ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד
ולא ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא
יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
שילוט האתר
מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ,הקבלן יתקין ,תוך  20יום ממתן צו התחלת העבודה ,על חשבונו,
שלט פח בגודל  4*3מטר לפחות ,באתר הבנייה .עיצוב השלט תוכנו ,צורתו ומיקום ההתקנה ,וכל
עניין אחר הקשור בשלט  -יקבעו בלעדית ע"י המפקח ,למעט כל הקשור לתכנון ביסוסו ויציבותו
של השלט ,אשר יהיה באחריות ועל חשבון הקבלן.
קובץ ממוחשב של תכנון עיצוב השלט ,יימסר למפקח בסוף תכנונו ,ועל הקבלן לקבל את אישור
המפקח טרם ייצורו.
הקבלן יגיש למפקח אישור ממהנדס על קונסטרוקציית השלט ואופן התקנתו וביסוסו באתר.
השלט יהיה מואר ,על מנת לאפשר זיהוי בשעות החשכה.
על הקבלן להביא בחשבון ,כי יתכן שבמהלך הפרויקט יידרש לשנות את מיקומו של השלט ,ללא
תמורה ,כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב דרישות של המפקח או מכל סיבה
אחרת.
הקבלן יישא בכל מס או אגרה שיחולו בגין השילוט וישלמו מיד לפי דרישת המזמינה או לפי
דרישת הרשות המקומית ,או כל רשות מוסמכת אחרת.
פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ חוקי
הבטיחות.
כן יתקין הקבלן שילוט זמני לתקופת הביצוע לצורך בטיחות ,הכוונה ,התמצאות וכו' מכל סוג
שהוא.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
אישור חומרים או מוצרים שווי ערך
הקבלן רשאי להציע חומרים או מוצרים שווי ערך לאלו הנדרשים .המפקח יהיה רשאי לדחות
כול מוצר שווה ערך מוצע ,ללא צורך לנמק את החלטתו.
חובת הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב ומראש על כל חומר או מוצר שווה ערך שאושר
לרבות חתימה על קטלוג המוצר ,עם סימון ברור של המוצר בתוך הקטלוג וכן דוגמה פיזית של
המוצר .העדר אישור חתום ע"י המפקח משמעותו שהמוצר שווה הערך לא אושר.
אישור המפקח אם יינתן ,יינתן על סמך תו תקן לחומר או למוצר ו/או תעודת בדיקה של מעבדה
מאושרת
המפקח יהיה רשאי ,כתנאי לאישור חומר או מוצר שווה ערך ,לדרוש תקופות בדק ארוכות יותר
מהנדרש במפרט.
אי אישור על ידי המפקח של חומר או מוצר שווה הערך המוצע על ידי הקבלן לא יגרום לעיכוב
הביצוע ובכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לכל עיכוב שייווצר עקב כך.
הקבלן יידרש לספק למזמינה את כל האישורים ,תוצאות בדיקות והוכחות שהמוצר המוצע עונה
לאיכות ולמפרט הטכני של החומר או המוצר המקורי וכי אורך חייו ,עלויות אחזקתו ועלויות
שדרוגו אינן עולות על העלויות של החומר או המוצר המקורי.
הקבלן יידרש להוכיח למפקח כי המוצר שווה הערך מורכב כמכלול במפעל אחד האחראי
לביצועים של המוצר כולו ולא מרכיבים של מפעלים שונים שהורכבו בידי גורם נוסף שאין לו
הסמכות והאישורים להרכבת המוצר הכולל.
הקבלן יידרש להוכיח למפקח כי החומר או המוצר המוצע מתממשק לחומרים או מוצרים
מקבילים ומשלימים המותקנים במערכת.
הקבלן יידרש להוכיח למפקח כי לחומר או למוצר שווה הערך יש ניירת ותיעוד מקצועי ולצרף
את הקטלוג של המוצר .הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטים טכניים של החומר או המוצר והוראות
יצרן להתקנה ,הפעלה ואחזקה.
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בנוסף יעדכן הק בלן את תוכניות העדות על פי החומרים או המוצרים שאושרו.
הקבלן לא יוכל לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שיאושר כשווה-ערך והינו יקר יותר מהחומר או
מוצר הנדרש.
מחיר יסוד
בחלק מהסעיפים במפרט ,בתוכניות ו/או בכתב הכמויות נרשם לגבי חומר או מוצר" ,מחיר
יסוד" .
"מחיר יסוד" ,לגבי חומר או מוצר ,פירושו :מחיר נטו במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר -
מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה ,פריקה ,הובלה ,פחת ,רווח הקבלן ,מימון והוצאותיו
האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.
במקרה שמחיר היסוד המוצג בכתב הכמויות זהה למחיר היסוד כהגדרתו בסעיף ב' לעיל ,לא
ישתנה מחיר הסעיף.
במקרה שמחיר היסוד שונה ממחיר היסוד הרשום בכתב הכמויות המפקח יקבע את מחיר
היסוד המעודכן לפי מחירו למעשה של החומר בעת אספקתו למקום המבנה ומחיר הסעיף
שהתבסס על מחיר היסוד ,יעודכן (כלפי מעלה או מטה) בהתאם לשינוי המחיר בין מחיר היסוד
שנקבע בחוזה למחיר היסוד המעודכן.
השינוי במחיר היסוד יקבע לאחר שנלקחו בחשבון הפרשי הצמדה החלים בהסכם המפקח יהיה
הפוסק היחידי בדבר הלוח שייבחר ופסיקתו תחייב את הקבלן ללא עוררין.
נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה ,לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי
היסוד.
הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה ,לטיב החומר והמוצר ולמחירם.
כל הוצאות הקבלן בקשר לרכישה ולאספקת חומר כלשהו ובכלל זה גם פחת ורזרבה יכללו
במחירי הסעיפים לביצוע העבודות ובשום מקרה לא יתווספו למחיר היסוד.
במקרים של מחלוקת לגבי התאמת מוצר או פריט למחיר היסוד הנקוב בהסכם  ,המפקח יהיה
רשאי לסכם את מחיר החומר ו/או המוצר עם ספק אחר בכתב ולחייב את הקבלן לרכוש
מהספק האחר את החומר במחיר שנקבע.
חומרים כרזרבה
הקבלן ימסור למזמינה  3%מכל הריצופים ,החיפויים ,האביזרים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש
המפקח .עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה השונים.
הובלת החומרים הרזרביים לאחסון בכל מקום בארץ כלולה במחיר ולא ישולם עבורה בנפרד.
דוגמאות
על הקבלן לספק תוך חודשים ממועד הוצאת הזמנת עבודה מאושרת (צו התחלת העבודה),
במסגרת תערוכה שיקיים באתר ,דוגמאות של כל החומרים ,האביזרים והמוצרים בהם הוא
מתכוון להשתמש בבניין טרם הזמנתם או ייצורם ,ולקבל את אישור המפקח ובכלל זה:
חומרי איטום ,ערבים ,דבקים.
מוצרי ריצוף ,חיפוי וכיסוי ,פנים וחוץ לרבות מדרגות וכו'.
פינות מגן ,פרופילי חיפוי.
קבועות סניטריות ואביזרים לשירותים.
גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת.
אביזרי גילוי וכיבוי אש.
מפזרים וגרילים למזוג אוויר.
אביזרי ,כריזה ומתח נמוך מאוד אחרים.
פריטי נגרות לסוגיהם לרבות אביזרים ופרזול.
פריטי מסגרות אומן לסוגיהם לרבות אביזרים ופרזול
ארונות ,מקבעים ומשטחי עבודה לרבות אביזרים ופרזול
פריטי אלומיניום לסוגיהם לרבות אביזרים ופרזול
אלמנטים מתועשים לרבות אביזרי קיבוע ,חיבור ותליה.
פרטי שילוט
צבעים וגוונים.
תקרות אקוסטיות לסוגיהם.
פריטי פתוח וגינון
וכל מוצר ,חומר אחר שיידרש ע"י המפקח
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התערוכה תמוקם במבנה ייעודי זמני שיוקם ע"י הקבלן ויהיה קבוע באתר עד להשלמה סופית
של הבצוע ואכלוס.
הערות המפקח ייושמו בהספקה ובייצור הסדרתי של החומרים ,האביזרים והמוצרים שיסופקו
ע"י הקבלן .תהליך הדיגום ,והתיקונים שבעקבותיו לא יהיה בהם בשום אופן כדי להאריך את
תקופת הביצוע .כמו כן בניגוד לאמור בחוזה ,הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור תערוכת
מוצרים והנ"ל ייחשב ככלול במחירי היחידה.
הצגת החומרים /מוצרים תלווה בתעודות יצרן ,מפרטים טכניים והתאמה לתקן.
הדוגמאות המאושרות יישמרו במרוכז עד לתום תקופת הבצוע לצורך השוואה.
החלפת חומר או מוצר חייבת אישור מפורש בכתב של המפקח והמזמינה אינה מתחייבת
שאישור כזה יינתן.
למוצרים שאינם מוצרי מדף יידרש הקבלן להכין גם אבי טיפוס על פי תוכניות יצור אשר יוכנו
על ידו מראש.
אבי-טיפוס יבוצעו מחומרים ובתהליכי ייצור זהים מכל בחינה שהיא לאלה שישמשו בייצור
הפריטים מאותו סוג ,ויועברו לאישור המפקח .המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או
תיקון בתהליך הייצור ,כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט לתכניות הייצור ולהוראות
החוזה.
המוצרים מוגמרים ,יהיו מושלמים מכל הבחינות ומותקנים במקום שיורה המפקח .דוגמה שלא
תאושר ע"י המפקח (פסיקת המפקח הינה סופית) תיפסל ועל הקבלן יהיה לבצע את כל
השינויים הנדרשים להתאמתה לדרישות.
דוגמאות אבי-טיפוס שתאושרנה תשמרנה במתחם העבודות לצורך השוואה ,עד לסיום העבודה.
הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בדוגמאות לצורך התקנתם בפרויקט.
הפריטים שיבוצעו ע"י הקבלן יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות.
הקבלן ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על ידי המפקח
ואך ורק מחומרים ובתהליך הייצור ששימשו לייצור אבי-הטיפוס שאושרו על ידי המפקח.
אין באישור המפקח כדי לגרוע מחובתו ואחריותו של הקבלן לחומרים/מוצרים שיסופקו
ולעמדתם בדרישות החוזה ועל פי כל דין.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד
ולא ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא
יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

דוגמאות של חלקי עבודה
הקבלן יבצע גם דוגמאות של חלקי עבודה בשטח/אורך שיקבע ע"י המפקח (לפי העניין) מכל
העבודות שעליו לבצע.
הקבלן יבצע את כל התיקונים הנדרשים בדוגמאות ובכלל זה בצוע דוגמאות נוספות עד לקבלת
אישורו הסופי של המפקח לדוגמאות.
בצוע הדוגמאות יעשה ע"י אותם מבצעים איתם מתכוון הקבלן לבצע את העבודה כולה.
במידה והקבלן יחליף את המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגלל סיבות שאינן תלויות בו.
יידרש הקבלן להגיש דוגמאות חדשות לאישור המפקח.
ביצוע הדוגמאות ישולבו בלוח הזמנים שיוגש ע"י הקבלן לאישור.
הקבלן יגיש למפקח רשימה שמית של המבצעים לפני בצוע הדוגמות.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
משרדים למפקח ולצוות הניהול של הקבלן
במידת הצורך ,י טפל הקבלן בקבלת האישורים לרבות היתר בנייה הנדרשים להצבת מבנה ארעי
בשטח ביצוע העבודה ,אשר ישמש כמשרד שרות למפקח .הקמתו של המשרד יהיה באחריותו של
הקבלן ,לרבות תשלום כל החשבונות ,הזמנת הציוד משרדי ,חיבורי ביוב ,מים ,חשמל תקשורת
וכו' .המשרד יכלול את כל הציוד הנדרש למפקח ולצוותו לשם ביצוע שירותיו.
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לא יאוחר מתום תקופה של עשרים ואחד ( )21ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה יקים הקבלן
באתר העבודות ,במקום שיאשר המפקח ,משרד לשימושם הבלעדי של המפקח וצוותו .המשרד
יהיה במידות כלליות של לפחות  12X3.6מ' ובגובה של לפחות  2.20מ' מחולק לשני חדרים וכן
מטבחון ,חדר שירותים ובו בית כיסא וכיור ,כאשר בכל חדר דלת אחת ושני חלונות אטומים נגד
מים ורוח עם צלונים .המבנה יהיה אטום ,עם ריצוף קרמיקה או לינוליאום שיאושר מראש על
ידי המפקח .השפכים והדלוחים יחוברו אל מתקני הביוב שבאתר.
המבנה יצויד לפחות בציוד ובריהוט המפורט להלן ,כאשר הינו חדש ,תקין ופועל:
שולחן משרדי בגודל  280*80ס"מ עם מגרות המצוידות במנעולים ומפתחות ,בכל אחד משני
החדרים.
 2כסאות מנהל ושמונה ( )8כסאות משרדיים מתאימים באישור המפקח (לא פלסטיק) ,בכל אחד
משני החדרים.
לוח צלוטקס במידות  2.40*1.20מ' ,צבוע בלבן ותלוי על הקיר ,בכל אחד משני החדרים וכן לוח
מחיק ולוח מגנטי במידות שיוגדרו על ידי המפקח  +טושים וציוד ללוח מחיק ומגנטי.
מתקן מיזוג אויר חדש לפעולת אוורור ,קירור וחימום ,בכל אחד משני החדרים.
 3כונניות מדפים פתוחות בכל אחד משני החדרים.
ארון פח נעול ,בכל אחד משני החדרים.
תאורת ניאון בתקרת כל אחד משני החדרים.
לפחות ארבעה ( )8חיבורי קיר לחשמל ,בכל אחד משני החדרים.
מקרר חשמלי בגודל משרדי ומתקן לחימום/קירור/טיהור מי שתייה (כגון תמי .)4
קפה נמס ,קפה שחור ,תה ,סוכר ,סוכרזית ,חלב ,מים מינרלים ,נייר לניגוב ידיים ונייר טואלט
באספקה שוטפת.
ציוד משרדי הכולל :סרגל קנה מידה ,מחשבון כיס ,שדכן עם סיכות ,מחורר ,מספריים ,אטבים,
מתקן עם סרט הדבקה ,עטים ,עפרונות ,קלסרים ותיקי קרטון ,בכל כמות שתידרש ע"י המפקח
ובאספקה שוטפת של הפריטים השונים בנוסף יעמיד הקבלן לרשותו הבלעדית של המפקח את
הציוד כלהלן כשהוא מותקן ומוכן להפעלה (הדרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום):
תוכנות מחשב אשר יכלול:
מערכת הפעלה ;Windows 10 Proffesional
תוכנת רמדור נט  -סופרמכרז;
תוכנת  MSPROJECTבגרסת  2016לפחות;
תוכנת  Autocadבגרסת  2015לפחות;
תוכנת  Adobe Acrobat Proרב לשונית גרסה אחרונה;
 20Mb downloadו upload 3000Kb -לפחות; במידה וחיבור ADSL

חיבור  ADSLלאינטרנט במהירות
לא מתאפשר ,על הקבלן להסדיר חיבור אינטרנט סלולארי במהירויות המוגדרות.
ראוטר אלחוטי תקן ;N
מסך שטוח בגודל ";23
מדפסת צבעונית משולבת עם מכונת צילום וסורק ;A3
מכונת צילום צבעונית . A3
דיו/טונרים הנדרשים למדפסות באופן שוטף;
מכשיר טלפון עם חיבור פעיל קווי או סלולארי;
מכשיר פקסימיליה עם חיבור טלפון פעיל קווי או סלולארי;

הקבלן יהיה אחראי לאחזקה שוטפת של המבנה והציוד ,לניקיון יום יומי של המבנה לשביעות
רצון המפקח ,לאספקת ציוד סניטארי ,לאספקת ציוד משרדי ולאספקת ציוד ומוצרים למטבחון.
בהעדר חשמל מחברת החשמל ,יופעלו המערכות החשמליות של המבנה ע"י גנראטור של הקבלן.
המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת .הוצאות התקנתו ,הפעלתו
והחזקתו של מתקן החשמל ,לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות ,צריכת החשמל והמים
 חלות על הקבלן.הקבלן יסלק את המבנים בגמר העבודה
מבנה לצוות הניהול של הקבלן
בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב להקים על חשבונו ולהחזיק את כל המבנים הארעיים
הדרושים לו ולעובדיו לצורך עבודתו התקינה ,לרבות שירותים ומקומות אכילה נאותים וזאת
בתאום ובאישור המזמינה והרשויות .במהלך עבודתו יתחזק הקבלן את מקום ביצוע העבודות
ו/או את המבנים הארעיים וישמור על ניקיונם.
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למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
תכניות עבודה
המזמינה תספק לקבלן תכניות ביצוע ופרטים חסרים ( בשלשה העתקים כ"א) תוך כדי
ביצוע העבודה ועד לשבועיים ימים מלפני ביצוע בפועל של כל עבודה שבגינה חסרים
פרטים/תכניות.
אספקת עותקים מעבר ל ,3-תהיה כרוכה בתשלום מצד הקבלן.
בעלי תפקידים שיועסקו ע"י הקבלן
הקבלן יעסיק בעלי תפקידים כמפורט להלן .על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגבי כל אחד
ואחד מהם.
למעט בעלי התפקידים שתחילת עבודתם הינה תנאי לקבלת השטח לתחילת עבודות הקבלן,
כמפורט בחוזה ,כל שאר בעלי התפקידים המאושרים ישולבו במהלך הביצוע בהתאם להוראות
המפקח.
רשימה בעלי התפקידים  ,לאחר אישורה ע"י המזמינה ,תהווה חלק מתנאי החוזה ותחייב את
הקבלן  .לא יוחלף בעל תפקיד במשך תקופת הביצוע ,אלא אך ורק באישור המפקח החלפת
מנהל עבודה טעונה גם אישור משרד העבודה.
מהנדס ביצוע
על הקבלן יהיה להעסיק באתר מהנדס ביצוע מנוסה בעבודות שלד גמר ומערכות בכלל ,אשר
יהיה אחראי לבצוע העבודות באתר .שמו של מהנדס הביצוע ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר
יובאו לידיעת המפקח מראש והעסקתו בפרויקט זה ,תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב.
מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יהיה מהנדס רשוי בעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות בניהול
ביצועם של פרויקטים דומים.
מהנדס הביצוע יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.
על מהנדס הביצוע להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו
יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח .המגע הרשמי בין המפקח והקבלן ,יהיה
בהמצאות מנהל ההקמה.
על הקבלן לשמש ,באמצעות צוותו ,כ"אחראי על הביצוע" וכ"אחראי ראשי לביקורת" על פי חוק
התכנון והבניה ועליו לחתום ,בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.
הקבלן אחראי ,באמצעות מהנדס הביצוע ,על הביצוע עצמו ועליו לאשר את גמר העבודה
וביצועה על פי דרישות הרישוי והדין ועל פי התכניות המאושרות ,והוא אחראי למילוי כל
הדרישות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת גמר.
מנהל עבודה
מנהל העבודה חייב להיות מוסמך ובעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות בביצוע עבודות מהסוג
הנדרש בחוזה .על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה הראשי.
מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש ,בין היתר ,כאחראי לבטיחות במקום העבודה במשך כל
תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו ,לרבות העבודות והפעולות
המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י הקבלנים האחרים (הממונים) .
מנהל העבודה יהיה באתר באופן צמוד לכל אורך תקופת הביצוע.
יש למנות לו ממלא מקום  /מחליף למקרה חופשה  /מחלה.
ממלא המקום יקבע באישור המפקח והמזמינה.
מודד מוסמך
שיעמוד בראש צוות מדידות של הקבלן וימצא באתר בכל עת שיידרש .המודד וצוות המדידות
מדידה יהיו עם ציוד מלא ,כולל דיסטומט .המודדים יבצע מדידה וסימון גבולות המגרש וקוי
בניין לפני תחילת ביצוע העבודות יעמדו לרשות המפקח לכל סוג מדידה שתידרש וזאת ללא כל
תשלום נוסף.
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למען ה סר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
תאום מערכות
כללי
הקבלן יבצע תאום מערכות (סופרפוזיציה) באמצעות מתכנן מטעמו.
אחריות לתאום המערכות חלה על הקבלן.
הקבלן ימנה מטעמו ועל חשבונו "מתאם מערכות אשר יתכנן תכניות סופרפוזיציה לרבות
חתכים ,בעזרת מחשב ,תוך שיתוף ותאום עם המפקח ,ככל שיידרש ויתקנם על סמך הערות
שיקבל עד לאישורם .בתוכניות וחתכים אלו תהיה בין היתר התייחסות לכל נושא הנגישות
והתחזוקה של המערכות ,לפרטי התליה והחיזוקים הנדרשים הן למערכות והן לתקרות התותב
וכן לאביזרי הקצה שבפני תקרת התותב .דגש מיוחד יושם בכל הכרוך בהפרדה והרחקת
מערכות זו מזו על פי הנדרש בתכניות ומפרטי המקצועות השונים.
מתאם המערכות יהיה בעל תואר הנדסאי (אדריכלות או בנין ,או חשמל או מכונות) או אדריכל
או מהנדס (בנין או חשמל או מכונות) ובעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות בתחום תאום
המערכות במבנים עתירי מערכות שבנייתם אשר ביצע ב  5השנים האחרונות לפחות שני
פרויקטים בהיקף של  30מיליון  ₪כל אחד.
מתאם המערכות יהיה אחראי גם לתאום הביצוע של המערכות לרבות כל ההכנות המבניות
הנדרשות.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד
ולא ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא
יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
בקרת איכות ע"י הקבלן
כללי
הקבלן יעסיק חברת בקרת איכות חיצונית ,מאושרת ע"י המפקח .
החברה תעסיק לפרויקט זה מהנדס בקרת איכות שהינו מהנדס אזרחי אשר ירכז את כל פעילות
בקרת האיכות ככל שיידרש.
מהנדס בקרת האיכות יתכנן ויכין פרוגרמה לבדיקה ובקרה וינהל את המעקב היומי ,השבועי,
החודשי ,של הבדיקות לכל העבודות והמלאכות אשר יבוצעו באתר העבודה ובמפעלים חיצוניים.
הפרוגרמה שתוכן על ידי מהנדס בקרת האיכות ,טעונה אישור מוקדם של המפקח .בפרוגראמה
זו על מהנדס בקרת האיכות להעביר מראש פרוט מערך הבדיקות ,דרכי פעולה ,דרכי מניעה,
איתור תקלות ,תיקון תקלות ותהליכים שאינם עומדים בדרישות המפרטים והתקנים ונהלי
דווח בכל שלב של תהליך הבקרה.
כל העבודות תבוצענה בכפוף לפרוגרמה זו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,על מהנדס בקרת האיכות
להגיש בכל מקרה לפחות דו"חות שבועיים וחודשיים עפ"י הפרוגרמה המאושרת.
דו"חות שיוגשו יהיו חייבים בחתימה מהנדס בקרת האיכות .דו"חות אלו יהיו מלווים בסקיצות
בקנ"מ מתאים למקום ולשלב בו בוצעו הבדיקות.
הבדיקות לצורך בקרת איכות הביצוע תבוצענה לפי החלוקה הבאה:
בדיקות מוקדמות  -לפני תחילת העבודה תערכנה בדיקות מוקדמות לקביעת טיב החומרים
והמוצרים המסופקים ע"י הקבלן תכונותיהם ועמידתם בדרישות המפרט ,התקנים וכו' כולל
נטילת המדגמים ,הובלתם וכדומה.
בדיקות שוטפות  -במהלך הביצוע תיערכנה בדיקות בקרה שוטפות ,לקביעת טיב העבודה
ואיכות המוצרים המיוצרים ע"י הקבלן כגון :בדיקות חוזק ,בדיקות טיב ,בדיקות דיוק ,בדיקות
איטום ,וכד' ,כולל נטילת המדגמים ,הובלתם וכדומה.
בדיקות סופיות  -בסיום העבודה תערכנה בדיקות בקרה סופיות לקביעת איכות המערכות
תפקודן ועמידתן בדרישות ובכלל זה בדיקת מתקן חשמל ,מתקן תברואה וכו'.
מעבדה מוסמכת
כל הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מוסמכת מאושרת ע"י הרשות להסמכת מעבדות או מכוח
סעיף  12א' לחוק התקנים .תוך  7ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה ,יודיע המפקח לקבלן
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את שמה של המעבדה איתה הוא נדרש לבצע את אותם בדיקות .חומרים מיוחדים יישלחו
למבדקות מתאימות.
קבלת העבודה ע"י הכללית מותנית בקבלת אישור מהמבדקה ,ללא הסתייגות ,כי העבודות
שנבדקו עמדו בדרישות לרבות ובין השאר בנושאים הבאים:
אישור למערכת הספרינקלרים בהתאם לת"י .1596
אישור למערכת גילוי אש/עשן בהתאם לת"י .1220
אישור למערכת כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל.
אישור למערכת שחרור עשן בהתאם לת"י .1001
אישור למערכת מיזוג אויר בהתאם לת"י .1001
אישור לארונות חשמל בהתאם לת"י .1419
אישור למערכת על לחץ בחדרי מדרגות בהתאם לת"י .1001
אישור על אינטגרציית מערכות החירום.
אישור לדלתות האש שהותקנו בבניין – בדיקת התקנת הדלתות כולל אביזרי הדלתות בהתאם
לת"י .1212
אישור לחומרי הבנייה לרבות בטונים ולחיפויים שהותקנו בבניין בהתאם לת"י – 921,755,91
בדיקה בבניין.
אישורים אחרים לפי דרישת המזמינה.
בדיקות חוזרות
לאימות תוצאות הבדיקות של הקבלן ומבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן ,רשאי המפקח לבצע,
באמצעות מעבדה שתיקבע על ידו ,בדיקות חוזרות .ההוצאות עבור בדיקות חוזרות תשולמנה
ע"י המזמינה אולם הקבלן יחויב בתשלום עבור כל בדיקה שתוצאותיה לא תעמודנה בדרישות
חוזה זה.
ביקורת ודיווחים על פי תקנות התכנון והבניה דרישות פיקוד העורף והרשות המקומית
מבלי לגרוע מהאמור לעיל על הקבלן לעמוד גם בכל הדרישות לביקורת הנדרשים בתקנות תכנון
הבניה ולדווח בכתב למפקח ולכל רשות סטטוטורית מתחייב על פי כל דין ובכלל זה:
לפני תחילת העבודה
הודעה על תחילת עבודה
הצגת אישור שהקבלן הוא קבלן רשום.
הגשת בקשה לסימון קו בניין
מינוי של אחראי לביצוע השלד;
מינוי של אחראי לביקורת ומילוי טופס א';
מינוי של אחראי לבטיחות;
אישר של מעבדה מאושרת על קיום חוזה התקשרות עם הקבלן לביצוע בדיקות המתחייבות
בתקנות;
אישור של אתר פסולת על קיום חוזה התקשרות עם הקבלן לקליטת פסולת מהאתר.
תצהיר של הקבלן כי ברשותו תכניות בצוע מאושרות ע"י המפקח;
לפני יציקת יסודות
תצהיר של מהנדס בקרת האיכות שסימון קווי הבניין תואם את מיקומו כמפורט בתוכניות
ובהיתר.
תצהיר של מודד מוסמך שמיקום החפירות ליסודות תואם את מיקומם כמפורט בתוכניות
ובהיתר.
לאחר יציקת יסודות
תצהיר של מהנדס בקרת האיכות שמיקום היסודות תואם את מיקומם כמפורט בתוכניות
ובהיתר ומילוי טופס ב'.
תצהיר של מודד מוסמך שמיקום היסודות תואם את מיקומם כמפורט בתוכניות ובהיתר.
לאחר יציקת קומת המסד ולפני המשך עבודה
תצהיר של מהנדס בקרת האיכות שמיקום קומת המסד תואם את מיקומה כמפורט בתוכניות
ובהיתר ומילוי טופס ב'.
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תצהיר של מודד מוסמך שמיקום קומת המסד תואם את מיקומה כמפורט בתוכניות ובהיתר;
בגמר בצוע השלד
תצהיר של מהנדס בקרת האיכות כי בצוע השלד הושלם ומילוי טופס ב'
תצהיר של מהנדס בקרת האיכות כי בוצע בדיקת אטימות לגזים לפי דרישות פיקוד העורף
והמבנה עמד בבדיקה.
בגמר הבניה לרבות עבודות פתוח
תצהיר מהנדס בקרת איכות כי:
העבודה הסתיימה ומילוי טופס ב'
הטיפול בפסולת הבניין הוסדרה בהתאם לתנאי חוזה ההקמה והוראות כל דין.
כל הבדיקות שנדרשו לביצוע ע"י מעבדה מאושרת על פי מערך הבדיקות ודרישות כל דין נערכו
והתוצאות מורות על עמידה בדרישות.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
יועץ בטיחות
על הקבלן יהיה להעסיק באתר יועץ בטיחות מוסמך בעל ניסיון של  10שנים לפחות בסוגי
העבודות אשר תבוצענה במסגרת הסכם זה .שמו של יועץ הבטיחות ופרטים על כישוריו וניסיונו
בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש והעסקתו בפרויקט זה ,תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב.
יערוך ביקורים שבעויים באתר לבדיקת העמידה בנוהלי הבטיחות.
יוציא דוח חודשי למזמינה.
יוציא סידורי בטיחות לצוות העובדים והמבקרים.
יוציא נוהלי בטיחות מוגדרים לפרויקט
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
הגנה על העבודה וסידורי ניקוז זמניים
הקבלן ינקוט ,בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות המבוצעות במשך כל תקופת
הביצוע ועד למסירתו למפקח ,מנזק העלול להיגרם ע"י פגיעה ,מפולות אדמה ,שיטפונות ,רוח,
וכו' .ובמיוחד ינקוט הקבלן ,בכל האמצעים הדרושים להגנת מתחם העבודות מפני גשמים או
מפני כל מקור מים אחר לרבות נזילות והצפות מצנרות פגומים (מים ביוב וכו') .לצורך זה יתכנן
ויבצע הקבלן סוללות חסימה ,בורות שאיבה ,תעלות ,מערכות שאיבה ,וכל הדרוש כדי לשמור על
ה עבודות בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים מבנים ומתקנים
אחרים.
באם יצטברו מים בחפירה עקב גשמים ,שיטפונות ,מי תהום ,או מקורות אחרים ,יהיה על
הקבלן לסלקם באמצעים יעילים ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח.
במידת הצורך ,על הקבלן יהיה לבצע תעלות ושיפועים לניקוז זמני של מי גשם או מים מצנרת.
על הקבלן להגיש לקראת החורף ,תוכנית/מסמך "הערכות לחורף" לאישור המפקח ולממשו
מבעוד מועד.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
תנאי סף של קבלני משנה וספקים של הקבלן
אישור קבלני משנה
על הקבלן להציג לאישור המזמינה את רשימת כל קבלני המשנה תוך שלושים יום
ממועד חתימת החוזה .
תנאי סף לקבלני משנה /ספקים:
ה קבלן מחויב להעסיק קבלני משנה בתחומים הבאים בהתאם לפירוט להלן :

24

כללי לכל קבלני המשנה :
כל קבלן משנה חייב להוכיח כי הוא:
קבלן רשום כדין בישראל ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי פשיטת רגל ,פירוק ,כינוס נכסים
וכד'.
כי ביצע והשלים במהלך  3שנים אחרונות לפחות  3פרויקטים דומים ,אשר היקפם לפחות 50%
מהיקף עבודותיו בפרויקט זה.
על כל קבלן משנה להיות רשום בסיווג המתאים למקצועו עפ"י חוק רישום הקבלנים ובסיווג
הכספי אשר תואם או עולה על היקף העבודות בהצעתו בפרויקט זה.
לצורך הוכחת האמור לעיל על קבלן המשנה להמציא ח-ן סופי בפרויקטים אחרים ,מאושר ע"י
המפקח.
כל קבלן משנה יהיה בעל הסמכה  ISOבתחום התמחותו.
מנהל העבודה ומהנדס ביצוע של קבלן המשנה יהיה רשומים במצבת כוח אדם שלו ויאושר ע"י
המפקח באתר.
מנהל העבודה ומהנדס הביצוע יהיו נוכחים באתר כל זמן שמתבצעים בו עבודותיהם.
כל קבלן משנה חייב לצרף אסמכתאות לעמידה בתנאי הסף.

תוכניות עדות  AS - MADEותיק תיעוד
על הקבלן לספק תוכניות מעודכנות ( )AS-MADEלאחר בצוע.
הקבלן מתחייב לקלוט את מערכת התוכניות אשר תימסר לו ע"י המזמינה בתוכנת Autocad
(גרסה עדכנית) במשרדו או מטעמו ,לעדכנה באופן שוטף ע"פ המבוצע בפועל ,עד להפיכתה
למערכת תוכניות עדות לאחר הבצוע (.)As Made
התוכניות יתארו את המבנה ע"פ הביצוע בפועל על כל חלקיו ויסומנו בהם כל השינויים והסטיות
שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות.
הקבלן מתחייב להעביר למזמינה את כל האינפורמציה לגבי השינויים שנעשו.
הקבלן יספק למזמינה את תוכניות העדות (אורגינלים) ע"ג דיסק און קי וכן  3מערכות של
העתקים מתכניות אלו חתומות ע"י מודד מוסמך וע"י המהנדס האחראי על הבצוע ובקנה מידה
כמו התוכניות המקוריות.
לתיק תוכניות עדות יצורף תיק תיעוד הכולל ריכוז של כל הבדיקות שנעשו למערכת הדיפון,
עבודת חפירה ,סלילה והידוקי שתית.
בתיק המתקן יש לכלול מפרטים טכניים של המוצרים הוראות אחזקה וטיפול בעברית ,רשימת
חומרי גמר רשימת גוונים ,
שכ"ט בגין הכנת תוכניות עדות ותיק מתקן תיעוד לרבות ההעתקים לא ישולמו בנפרד והתמורה
נכללת במחירי היחידה של סעיפי כתב הכמויות השונים.
תעודות אחריות
על הקבלן למסור תעודות אחריות ,מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים ,עבור כל אותם
המוצרים/החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן וכן אם
קיימת תעודה כזו או הייתה דרישה כזו באחד ממסכי החוזה ,למרות שאין לגביהם חובה כזו
על פי דין.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
חסימת מעברים נגד אש
חסימת מעברים שם מניעת התפשטות אש ועשן בין חלל אחד לחלל אחר תתבצע כמפורט בפרק
 08של המפרט המיחד.
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למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
מעברים באלמנטי בטון קשויים
עבור שינוי במעברים דרך אלמנטי בטון קשים כגון , :קירות ,תקרות ,קורות ,וכו' אשר הקבלן
יידרש בכתב ע"י המפקח ,לאחר שבוצעו כהלכה ע" הקבלן  ,ישולם לקבלן על פי הסעיפים בכתב
הכמויות .כל יתר המעברים הנדרשים בתוכניות ובפרטים ו/או המשתמעים מהם או שלא
תואמו מראש ע"י הקבלן ,לא ימדדו בנפרד ולא ישולמו.
מעברים באלמנטים כגון :בלוקים ,גבס  ,פח ,עץ וכו' לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד אף אם
נדרשו לאחר שבוצעו כהלכה ע" הקבלן.
נספחים
ג ם כל האמור בספחים מחייב את הקבלן .בכל מקרה של סתירה בין האמור בנספחים ליתר
מסמכי המכרז  ,יובא הדבר להכרעת המפקח והכרעתו תחייב את הקבלן.

ניקיון שוטף של אתר העבודה
העבודה תנוהל כך שהאתר יהיה נקי ומסודר כל העת .אי שמירת הניקיון והסדר תהווה ראייה
להורדת טיב הביצוע וכן לאי השגחה על שלימות חלקים מבוצעים .אי לכך ,אם לא יקפיד הקבלן
על סדר וניקוי שוטף ויום יומי לרבות שטיפה ,הגנה ,סילוק פסולת ,קיצוץ חוטים וכיו"ב תופסק
העבודה וכל הנזקים יחולו על הקבלן .מובא לידיעת הקבלן כי אין כוונה להתפשר בנושא זה.
מודגש בזאת כי חל איסור מוחלט על אחסנת חומרים או פסולת מחוץ לאתר העבודות ,ועל
הקבלן יהיה לנקות את המדרכות ו/או הרחבות הסמוכות למקום העבודות בכל סוף יום עבודה
או בכל עת שתורה על כך המזמינה מכל פסולת שהיא גם אם נגרמה מעבודות קבלנים אחרים.
לא ביצע הקבלן את האמור לעיל ,רשאי המפקח מעת לעת ,בנוסף לזכותו להפסקת העבודה,
להזמין ביצועו של הניקוי אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יעמיד הקבלן לרשות המפקח גם  2פועלים ומנהל עבודה לרבות
הכלים והמכשירים הדרושים לצורך בצוע עבודות סדר וניקיון כפי שיבחר המפקח ובמקום
שיבחר.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד
ולא ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא
יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
ניקיון סופי
בגמר כל שלב על הקבלן לפנות את אתר העבודה מכל פסולת ,שיירי בנין וחומרים אחרים
שהובאו למקום ,ולמסור את האתר נקי לשביעות רצונו של המפקח.
כמו כן יסלק הקבלן את כל הגדרות ומבני העזר .עבודות הניקיון הסופי תבוצענה ע"י חברת
ניקיון חיצונית מאושרת ע"י המפקח.
בתוך המבנה ינקה הקבלן את כל המבנה ובכלל זה ,חדרי מדרגות ,אזורים טכניים ,שטחי פיתוח,
חדרי שירותים ,קבועות סניטריות ,זכוכית ,קרמיקה , ,ארונות ,פנלים וכו' באמצעות חברת
ניקיון ברמה הנדרשת לשימוש במבנה.
חברת ניקיון גם תשפשף ,תשטוף ותנקה מבחוץ ומבפנים את כל הדלתות ,החזיתות ,והחלונות,
הארונות וכד' ,תוריד מבחוץ ומפנים את כל כתמי הצבע והנוזלים האחרים וכן סימני ועקבות
לכלוך אחרים מחלקי העבודה השונים.
על הקבלן להשאיר את כל העבודות מושלמות ונקיות לחלוטין ואת הבניין וסביבתו מוכנים
לשימוש מידי.
ניקיון הריצופים והחיפויים השונים ייעשה על פי הוראות היצרנים.
תנאי למסירה סופית ואכלוס  -קבלת אישור מהמפקח על השלמת בצוע עבודות הניקיון כנדרש.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע הא מור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
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שירותי הקבלן למזמינה  -קיום סיורים ציוד בטיחות לאורחים
יד וע לקבלן כי המזמינה יבצע באתר הבנייה סיורים עם אורחים מטעמו בכל שלבי העבודה,
הקבלן יארגן את האתר לקראת הסיורים הן מבחינת בטיחות האורחים והן בניקיון לקראת
הסיורים לרבות :סילוק מכשולים ,פתיחת דלתות ,ביצוע תאורה זמנית ,ניקיון של חדרי מדרגות
ומעברים וליווי ע"י מנהל עבודה או מהנדס ההקמה עפ"י בקשת המזמינה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה ,יספק הקבלן , ,ציוד בטיחות לכל צוות הפיקוח ובנוסף
לעשרה ( )10מבקרים לפחות ,בהתאם לפירוט להלן:
כובעי מגן חדשים ונקיים
אטמי אוזניים.
אפודים מחזירי אור.
הציוד לצוות הפיקוח יימסר למפקח מיד עם תחילת העבודה באתר.
הציוד לאורחים יאוחסן בארון מיוחד וייעודי במשרדי הקבלן.
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה ,לא יימדד בנפרד ולא
ישולם בנפרד ,בין אם יוחד לכך סע' במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.
תשלומים שונים ע"ח הקבלן
כל התשלומים הכרוכים בביצוע עבודות ובכללם לרשויות השונות במסגרת ביצוע
הפרויקט  ,ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
התשלומים כוללים בין השאר:
תשלום עבור פיקוח בזק .
תשלום עבור פיקוח חברת חשמל
תשלום עבור פיקוח טל"כ
חציית כבישים ,עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה (כבישים שבאחריות הרשות המקומית או
נתיבי ישראל).
תשלום עבור פיקוח של הרשות המקומית או גורמים אחרים וכל תשלום אחר שיידרש שאינו
במסגרת הליכי הרישוי/תכנון ,כולל רשות העתיקות.
תשלומים למטמנה מאושרת.
תשלומים למשטרת התנועה כתוצאה מהסדרי תנועה במידה ויידרשו.
כל תשלום נוסף לרשות ממשלתית ,עירונית וציבורית כנדרש ע"י חוקים או תקנות.
חלופות
בכל מקום שמצוינת חלופה (אחת או יותר) ההחלטה בדבר החלופה שתבחר נתונה בידי המפקח
בלבד .המזמינה תהא רשאית להגדיל את הכמות של החלופה הנבחרת ככל שיידרש ולבטל את
הכמות של החלופה שתדחה והדבר לא ישמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן.
שינויים במהלך הביצוע
המזמינה רשאית לשנות את סדר הביצוע של העבודות בחוזה זה ,לפי לוח העדיפויות
והאפשרויות שיקבע המפקח מפעם לפעם.
למרות המגבלות הנ"ל או כאלה אשר יתפתחו בזמן הביצוע ,מתחייב הקבלן לנקוט בכל
האמצעים האפשריים על מנת לסיים את העבודות במועד סיום העבודה החוזי וללא כל תוספת
למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.
עבודה ביומית
ביצוע עבודה ביומית טעון אישור מוקדם ובכתב של המפקח .מס' השעות שעבדו טעון אישור
המפקח בכתב באותו יום בו בוצעו .ש"ע שלא אושרו באותו יום לא תשולמנה .ערך ביצוע
עבודה ביומית יקבע לפי מאגר מחירים לענף הבניה שבהוצאת דקל התקף ביום ביצוע העבודה
בהנחה של  . 10%הואיל ומחירים אלו כוללים בתוכם גם רווח והוצאות כלליות ,הקבלן לא יהא
זכאי לתוספת כלשהיא .לא תשולם תוספת עבור עבודות קבלני משנה המוגדרות ככאלו במחירון.
מעבר לכך לא תשולם כל תוספת נוספת אף אם היא מצוינת במחירון דקל ,כגון תוספת לפי
אזורים.

27

התמורה שתשולם לקבלן
התמורה שתשולם לקבלן בגין העבודות שיבצע בהתקשרות זו תחושב עפ"י כמויות שבוצעו
בפועל כפול מחירי היחידה כפי שמילא הקבלן בכתב הכמויות.
אופני המדידה ותכולת הסעיפים יהיו בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות בנייה (מסמך ג')
והמפרט המיוחד.
התמורה עבור שינויים או עבודות חריגות ,שאינן מופיעות בכתב הכמויות ,באם ידרשו ויאושרו
בכתב בלבד ,תשולם על פי המחיר הנמוך המתקבל מבין שתי השיטות הבאות:
לפי מאגר מחירים לענף הבניה שבהוצאת דקל התקף ביום ביצוע העבודה ,בניכוי  ,10%ללא
תוספת כלשהיא ובכלל זה תוספת קבלן ראשי.
מחיר המתקבל על פי ניתוח מחיר שיערוך חשב המזמינה הכולל חומרים ועבודה בתוספת רווח
קבלני והוצאות כלליות בשיעור .12%
תכולת המחירים
כל האמור והמפורט במסמך זה יהיה כלול במחיר העבודה בין אם נכלל בתכולות
העבודה/פריטים במסמך ד' (כתב הכמויות) ובין אם לאו ,וגם אם הדבר לא צוין במפורש בגוף
הסעיף במסמך זה ,למעט אם צוין מפורשות אחרת .אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל "...ו/או
"ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודות יהיו כלולים במחירי היחידה" ו/או "לא תשולם כל תוספת
מחיר "...וכיו"ב ,באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה.
מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרטים ובתוכניות לרבות כל
הדרוש לצורך ביצוע מושלם של העבודה גם אם הדבר לא צוין במפורש במסמך ממסמכי החוזה,
אך נדרש ע"י המפקח ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיר הצעתו.
בכל מקרה שמופיעים בסעיפים זהים מחירים שונים רואים את המחיר הקובע על פי המחיר
הזול ביותר שמופיע בסעיף הזהה.
בכל מקרה מובהר כי במידה וניתן להפעיל סעיפים שונים במסמך ד' (כתב הכמויות) לצורך בצוע
אותה עבודה/פריט  -ישולם לקבלן לפי הסעיפים במחיר הנמוך ביותר.

____________________________
חתימת הקבלן
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תצהיר המהנדס האחראי לביצוע
הצהרת מהנדס/אדריכל לצורך סעיף ( 4א)( )6לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
תשכ"ט –  1969המועסק במתן שירותים
לאחר
אשר כתובתי
אני הח"מ
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק ,מצהיר ואומר כדלקמן:
אני רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים למקצוע מהנדס אזרחי ,ומס' רישיוני
לוטה בזה תצלום תעודת הרישום שלי ,המהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי.
שנות ניסיון בתחום הבניה ,הסלילה ,עבודות תשתית ,תכנון פרויקטים
אני בעל
ותאום פיקוח.
בכל העבודות המבוצעות ע"י הקבלן.
אני מועסק באופן קבוע במתן שירותי
 ,כמפורט בהסכם ההעסקה הרצ"ב.
תנאי העסקתי:
להלן רשימת חלק מהפרויקטים שטופלו על ידי ב –  5השנים האחרונות:

תפקידי במסגרת העסקתי הם:
האחראי לביצוע כמשמעותו בחוק התכנון והבניה.
הקשר בין הקבלן והרשויות השונות בכל הנושאים הטכניים הקשורים לביצוע החלק
הקונסטרוקטיבי של המבנה.
ביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט בהתאם לתכניות ,מפרטים ,הוראות והנחיות המתכננים
והיועצים השונים והמפקח.
סימון הפרויקט באתר בשלושה ממדיו.
מניעת פגיעות ברשתות תת קרקעיות ועיליות של שירותים ציבוריים כגון :חשמל ,טלפון ,מים,
ביוב ,כבישים ,מדרגות ,נטיעות וכו'.
הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבודות חפירה ,חציבה ועבודות עפר
אחרת.
יציבות טפסות ,פיגומים ומבנים זמניים אחרים.
אפשרות הפעלה בטוחה של הציוד לביצוע הפרויקט (פרט לאלמנט התפעולי של הציוד הדורש
אישור של מומחה כגון :מעליות ,מנופים וכו').
התאמתם של כל חומרי הבניין ,המשמשים לביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט ,לתקנים ולהוראות
המתכננים והיועצים השונים והמפקח ,ובהעדרם בהתאם למפרטים הסטנדרטיים המקובלים.
ביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט באורח מקצועי – בהתאם למפרטים ,לתקנים ולהוראות
המתכננים והיועצים השונים והמפקח ,ובהעדרם בהתאם למפרטים הסטנדרטיים המקובלים.
אמצא כי כדי למלא את כל חובותיי בהתאם לסעיפים הנ"ל בנושאים שאינם במסגרת הכשרתי
המקצועית  ,זקוק אני לשירותי יועץ או מתכנן נוסף ,אודיע על כך לקבלן ,ועל הקבלן תהיה
מוטלת החובה ,על חשבונו ,לדאוג לכך שאקבל שירותים אלה בזמן הנדרש.
אני נוטל על עצמי אחריות אישית לכל הנובע מתפקידי הנ"ל.
אני מצהיר כי שמי הוא
תאריך:

 ,כי זו הינה חתימתי וכי כל הכתוב לעיל אמת.
חתימה

מר
 ,הופיע ביום
בפני עו"ד
המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת ,שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
עו"ד
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מסמך ג' 2
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'
המפרט המיוחד
פרק  - 01עבודות עפר
 01.01כללי
העבודות יבוצעו בהתאם לפרק  01במפרט הכללי ובכפוף למפורט במפרט להלן.
 01.02חפירה כללי
המונח חפירה ,הנזכר במכרז/חוזה זה ,מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע ,אף אם לא
א.
נזכרת החציבה במפורש.
עבודות החפירה כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך בצוע העבודה לרבות מרווחי
ב.
עבודה לביצוע איטום ובידוד וכו' .יתרת החומר החפור (עודפים) תעורם במקום שיורה
המפקח ו/או תסולק מן השטח למרחק כלשהו.
עבודות העפר כוללות סילוק עודפי החפירה אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר
ג.
ע"י הרשויות ,לכל מרחק שיידרש.
אם יש צורך בתמיכת החפירה ,יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות
ד.
המפקח .
הקבלן ישתמש בציוד שיידרש ,מכל סוג שהוא לרבות עבודת ידיים.
ה.
עבודות החפירה כוללות החזרת חלק ממיטב העפר החפור המתאים לצורכי מילוי
ו.
למקומו ,כגון מבנים תת-קרקעיים ,צידי יסודות , ,קורות יסוד וכד' ,וכן פיזורו ,הרטבתו
והידוקו בהידוק מבוקר.
לפני המילוי יש להדק את פני הקרקע הקיימים בהתאם להנחיות המפקח.
ז.
חפירת יתר שתעשה אם תעשה על ידי הקבלן ,תמולא במצעים ותהודק לצפיפות של 98%
ח.
מודיפייד א.א.ש.הו .על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 01.03דיוק עבודה
דיוק העבודה בגמר הסופי של עבודות קבלן יהיה  2±ס"מ לגבי הגובה המתוכנן של פני
החפירה/מילוי .
 01.04אופני מדידה
בנוסף לאמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד  ,כוללים מחירי עבודות החפירה גם את האמור
להלן:
חפירה לפי כל שיטה שהיא ובשכבות מכל הסוגים אשר עשויים להיתקל בהם כולל חציבה,
א.
חפירה בקרקע רטובה וכו'.
סילוק מי גשמים מהחפירות כולל ניקוז והגנה מפני חדירת מים מהסביבה.
ב.
בדיקות מעבדה
ג.
תימוך ודיפון מקומי בכל מקום שיידרש עבור מרחבי עבודה ,שיפועים מדרונות רמפות
ד.
יציאה וכו' וכל עבודה שהיא הדרושה לביצוע עבודות החפירה ו/או המילוי.
מיון החומר ,עירום זמני ,טיפול כפול והעברת העפר החפור מחוץ לגבולות האתר למקום
ה.
שפך המאושר ע"י הרשויות.
חפירה בעבודת ידיים למפלס הדרוש וכן חפירות גישוש בכל מקום חשוד למבנים ומערכות
ו.
תת קרקעיות.
מילוי חוזר מהודק ומבוקר מסביב למבנים תת קרקעים לרבות ,בורות ,קורות יסוד וכד'.
ז.
הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בעומק החפירה ,וכן כל דבר שעלול הקבלן להתקל בו בזמן
ח.
החפירה ,לרבות חלקי מבנים ,יסודות וכדו' ,ימדדו לפי סעיף החפירה ולא ייוחד להם סעיף
בנפרד .
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פרק  – 02עבודות בטון יצוק באתר
 02.01כללי
העבודות יבוצעו בהתאם לפרק  02במפרט הכללי בהתאם לאמור בתוכניות ובכפוף
א.
למפורט במפרט להלן.
סוג הבטון בכל המבנה ,אם לא צוין אחרת בתוכנית יהיה ב –  .30סוג הבטון בבריכות
ב.
ומאגרים יהיה ב.40 -
כל הבטונים יהיו בדרגת חשיפה על פי תקן ישראלי  , 118או כרשום בתכניות
ג.
קונסטרוקציה.

 02.02הכנות ליציקה
בימי שרב וחום יש למנוע התייבשות מהירה של הבטון .יש לנקוט באמצעים להגנת הבטון
א.
מפני התאיידות מהירה של המים ,מיד לאחר יציקתו ,כדי למנוע סדיקה פלסטית .לא
תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  30מע' צלזיוס ,אלא באישור מוקדם של המפקח.
קוצים,אביזרי עיגון ,שרוולים ,ברגים ,מעברים וכו' יוכנסו לאלמנטי הבטון לפני יציקת
ב.
הבטון .כנ"ל לגבי אביזרי ניקוז ,מחסומי רצפה וכדומה.
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום
ג.
ובמפלס שנקבע בתוכניות.
אין להתחיל ביציקה אלא בנוכחות המפקח או בא כוחו עם הודעה מוקדמת של  48שעות
ד.
לפחות.

 02.03פתחים ,מעברים ,חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכו'
מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל פתחים ,מעברים ,חורים ,חריצים ,שרוולים,
א.
אלמנטים מבוטנים וכו' יופיעו בתוכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות ועל הקבלן
לברר ולוודא את מיקומם המדויק כדי שיוכל לבצעם או להכין הכנות עבורם יחד עם
יציקת הבטונים .במידה והקבלן לא יזהה את הנ"ל לפני ביצוע העבודה  ,יבצעם על
חשבונו לאחר היציקה  ,ביצוע הפתחים והחיזוקים מסביבם יעשה אך ורק ע''פ פרטים
שיתקבלו מהמזמין.
לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק וללמוד על בורין את תוכניות הקונסטרוקציה,
ב.
האדריכלות ,מערכות התברואה ,החשמל ,המעליות ,מיזוג אויר ,תאום המערכות וכו'.
ולברר את כל ההכנות הנדרשות להם .
אם יגלה הקבלן חוסר התאמה בין תכניות הקונסטרוקציה לתכניות האדריכלות
והמערכות ,עליו לדווח על כך בכתב למפקח ולקבל הוראות כיצד לנהוג.
הקבלן יעסיק באתר מהנדס (שיאושר על ידי המפקח) לצורך תאום המערכות ,החורים,
ג.
השרוולים וכל ההכנות הנדרשות .האינפורמציה לצורך התאום תמצא בתוכניות השונות
של המזמין .הנ"ל יכין תכנית מפורטת של החורים ,השרוולים ,החריצים ,אפי מים וכל
הקשור ביציקת הבטונים .התכנית תועבר לאישור המפקח לפני הביצוע .מכל מקום כל
האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן .לפני כל סגירה סופית של
תבניות ולפני קשירת הרשת השניה יוציא מהנדס זה מטעם הקבלן הודעה בכתב לכל
הגורמים על היציקה המתוכננת וזאת על מנת לאפשר לכל הגורמים לבצע בדיקה נוספת
באם יש צורך בהתקנה של צינור או כל הכנה אחרת בטרם תונח הרשת השנייה ותיסגר
התבנית .אי מתן הודעה כאמור ואי ביצוע הכנות כתוצאה מכך יהיה באחריות הקבלן
ועליו יהיה לבצע את כל ההכנות לאחר היציקה על חשבונו.
סימון מקום הפתחים ,המעברים ,השרוולים וכו' באלמנטי הבטון השונים יעשה ע"י
ד.
מודד מוסמך של הקבלן.
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ה.

ו.

לצורך יצירת הפתחים מעברים ,שרוולים ,יכין הקבלן שרוולים מפלדה מגולוונת עם
טבעת עיגון ויקבע אותם בתבניות כך שלא יזוזו בעת היציקה ולא יעוותו כתוצאה מלחץ
הבטון עליהם.
התקנת שרוול מפלדה מגולוונת ופלטת עיגון שבתוכו יותקן הצינור בתוספת אביזר
איטום כמפורט בפרק  05להלן.
יש להבטיח בזמן יציקת הבטון שסביב כל שרוול או מעבר לא יוצרו כיסי סגרגציה
הקבלן יהיה אחראי לביטון כל הפתחים מחדש ,לאחר גמר התקנת המערכות וזאת
להבטחת מילוי דרישות הפרדת האש ,הכל לפי דרישות הבטיחות והמפקח.

 02.04דיוק בעבודה
דרגת הסיבולת הנדרשת ,אם לא צוין אחרת באחד ממסמכי החוזה ,תהיה לפי ת"י ( 789חלק .)1
הסטייה המותרת ,אם לא נדרש להלן אחרת ,תהיה מחצית ערך הסיבולת ,כמפורט לעיל (פלוס
מינוס).
 02.05הפסקות יציקה
הפסקות יציקה תבוצענה במקומות המסומנים בתוכניות.
א.
הפסקות יציקה נוספות ו /או שינוי במיקום הפסקות היציקה שתידרשנה ע"י הקבלן
ב.
טעונות אישור בכתב של המפקח.
לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו ולבצע את הפסקות היציקה בהתאם
ג.
להנחיותיו של המפקח ,גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן .הקבלן יבצע
הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שיידרשו ע"י המפקח גם אם הן
חורגות מההפסקות המתוכננות מראש ,בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון בפני
ההפסקה ,ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה.
אם לא נדרש אחרת באחד ממסמכי החוזה או התוכניות נדרש הקבלן להשתמש
ד.
באביזרים מוכנים המורכבים תבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל
להמשך היציקה .בנוסף יטופל שטח ההתחברות כמפורט לגבי חיבור אלמנטי בטון
בהפסקת יציקה להלן ,הזיון באזור ההתחברות ינוקה עד לקבלת מוטות פלדה נקיים
מכל שיירי בטון ומי מלט.
פני הבטון בהפסקת היציקה יסותתו לעומק  7מ"מ ויסולקו חלקי בטון רופפים.
ה.
חיבור אלמנטי בטון בהפסקות יציקה יעשה כדלקמן :
ו.
 .1פני הבטון ינוקו  .בטונים רופפים וכיסי חצץ יוסרו עד לקבלת בטון נקי.
 .2הבטון יחוספס לעומק של  5מ"מ וינוקה.
 .3פני הבטון ישטפו להסרת אלמנטים זרים ואבק.
 .4ע"ג הבטון תיושם מריחה של סיקה טופ  EC – 110בעובי  2מ"מ.
 .5ע"ג המריחה בעודה רטובה תבוצע היציקה החדשה.
 .6במידה ולא מצויין אחרת בתכניות,יותקנו  2שורות קוצים קוטר  12מ"מ כל  30ס"מ
מותקנים לסירוגין ,שיבלטו  70ס"מ מפני הבטון הישן אשר יעוגנו לבטון הקיים
בדבק אפוקסי .עומק ההדבקה מינימום  15ס"מ.
 02.06תמיכות ופיגומים מיוחדים
בנוסף לתמיכות ולפיגומים הנחוצים לתמיכת היציקות של רכיבי בטון למיניהם ,אשר
א.
הקבלן ישתמש בהם באופן שוטף במהלך עבודתו ,קיימות עבודות הדורשות תמיכות
ופיגומים מיוחדים ,ובהם תמיכות ופיגומים לרכיבי שלד שכבר נוצקו והתחזקו ,אך אינם
חזקים דיים לשאת את העומסים של רכיבי בטון אשר נוצקים מעליהם ,או שאינם
מסוגלים לשאת את עצמם ,עד לאחר שיחוברו או ייתלו לחלקי מבנה אחרים ,או לתמיכת
אלמנטים המיועדים להריסה ולפינוי וכו' .כן קיימים אזורים שבהם הקומה גבוהה
במיוחד ,ויש לבצע תמיכה במכלולי תמיכה מתאימים לגבהים חריגים.
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ב.

ג.

ד.

ה.

כל התמיכות והפיגומים הזמניים שהוזכרו לעיל או הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ,כמו
גם התמיכות והפיגומים הנחוצים ליציקות הרגילות יתוכננו ויבוצעו על ידי הקבלן
באמצעות מהנדס מוסמך ,מומחה ומנוסה בעבודות מסוג זה.
הקבלן יתכנן את התמיכות והפיגומים בהתאם לעומסים הפועלים או שעלולים לפעול
עליהם בשלבים השונים של ביצוע העבודה ,בהתייחס לגובה שלהם ועל פי כל כללי
התקן וחוקי הבטיחות בעבודה .הקבלן יגיש למפקח תוכניות מפורטות של מערכת
התמיכות בכל מקום כנדרש.
האחריות הבלעדית לטיב ,לחוזק וליציבות התמיכות והפיגומים הזמניים ,גם אם
המערכת אושרה ע"י המפקח ,וכן לשמירת שלמות רכיבי המבנה עליהם עומדים
הפיגומים והתמיכות ,תחול על הקבלן בלבד.
כדי לתכנן את מערכת התמיכות ,חייב הקבלן ללמוד ולהכיר את כל מרכיבי העבודה,
צורת הפתרון הסטטי של המערכת הקונסטרוקטיבית  ,את משקל הרכיבים מיועדים
לתמיכה ,את העומסים העתידים לפעול על התמיכות וכן כל מידע רלוונטי בנושא .על פי
כל הנתונים הללו יידרש הקבלן לתכנן את מכלול הפיגומים ומערכת התמיכה לקבלת
המשקלים והעומסים בכל שלבי הביניים של ביצוע העבודה .הקבלן יהיה אחראי לחשב
ולתכנן את מערכת התמיכות ,באורח מקצועי ועל פי כל כללי התקן הרלוונטיים לנושא.

 02.01קיטום פינות
אם לא נדרש אחרת הקבלן יבצע בכל אלמנטי הבטון קיטום פינות ע"י משולש ישר ,בעל  2צלעות
 1.5ס"מ או סרגל פינה קעור (לקבלת פינה עגולה) ע"י סרגלים אשר יוכנסו לטפסות לפני היציקה
הכל כמפורט בתוכניות ובפרטי האדריכלות.כן יבוצע קיטום כנ"ל בכל המקומות שמשקופי
הדלתות מורכבים בקירות בטון (משני הצדדים) וכן בכל מקום שיידרש ע"י המפקח אף אם לא
צוינו בתוכניות .בכל מקרה על הקבלן לברר טרם היציקה את הצורך בביצוע קיטום ואת סוג
הקיטום ולקבל את אישור המפקח.

 02.07פלדת הזיון
פלדת הזיון תתאים לדרישות התקן הישראלי  :4466פלדה לזיון בטון  5 -חלקים.
א.
מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות עגולים לפי ת"י  893ו/או מוטות ברזל מצולע
ב.
לפי ת"י  ,739וכן לפי  .ACI318, 315ברזל  W500רתיך.
רשתות הפלדה המרותכות יהיו לפי ת"י  ,4466וכן לפי  .ASTM:A185כל הפלדות יעמדו
ג.
בדרישות  ASTM:A60בדרגה .60
אם בגלל כל סיבה תידרש הארכת מוטות פלדת הזיון ,ההארכה תבוצע כמפורט בת"י
ד.
 4466ע"י חפייה תקנית ,אולם אם לדעת המפקח עלולה החפייה התקנית לגרום לצפיפות
יתר בבטון ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן להשתמש באביזרי פלדה תקניים להארכת
מוטות .בין אם ההצעה להשתמש באביזרים אלו תהיה ביוזמת המפקח או ביוזמת הקבלן
משיקולים שלו ,יהיה על הקבלן להציג בפני המפקח תעודות ואישורים המוכיחים,
שהאביזר המוצע מסוגל להעביר את כוחות המתיחה הפועלים בברזל ,ממוט אחד
למשנהו עם מקדם הביטחון הנדרש.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שיבצע ניסיון או ניסיונות העמסה שיוכיח/יוכיחו את
ה.
כושר האביזר לעמוד בפני קריעה או היסדקות תחת כוחות המתיחה המופעלים עליו.
ההחלטה הסופית בדבר שימוש באביזרי פלדה להארכת מוטות הזיון תהיה בידי המפקח.
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 02.08כיסוי הברזל בבטון
כיסוי הברזל בבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון .העוביים
המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

 3ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בחזיתות המבנה.
 3ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בתוך המבנה ופניהם חשופים.
 2.5ס"מ ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה ומעל פניהם כיסוי נוסף כל שהוא.
(לדוגמא :ריצוף על תקרות).
 6ס"מ  -לכל אלמנט הבא במגע עם הקרקע ,ללא איטום
 4ס"מ  -לכל אלמנט הבא במגע עם הקרקע ,עם איטום

 02.09אשפרה
לא יותר השימוש ב"קיורינג קומפאונד" לאשפרת הבטון .הבטונים המקבלים עליהם
ריצוף/חיפוי בהדבקה ,או אטום.
 02.10מרחבים מוגנים
מרחבים מוגנים לרבות פרטי המסגרות הנלווים יבנו על פי דרישות פקוד העורף .הזמנת
א.
נציגי פקוד העורף לבדיקת המרחבים המוגנים תוך כדי העבודה ובסופה ולאשורם היא
באחריות הקבלן ועל חשבונו.
הקבלן ימקם את אביזרי המסגרות לדלתות ,חלונות ושרוולים בתוך הטפסות לפני יציקת
ב.
קירות המ"מים .קירות המ"מים יבוצעו ביציקה אחת ללא הפסקות יציקה.
02.11

בטון אטום במאגר מים
א.

ב.

ג.

ד.
ה.

ו.

ז.

הבטון במאגר המים יהיה גם אטום למים .הבטון יעשה בתוספת סופרפלסטיסייזר
להפחתת היחס מים:צמנט .כמות התוסף תמדד ע"י יצור בטון בשקיעה של " 3
והוספת סופרפלסטיסייזר עד לקבלת השקיעה הרצויה.
תערובת הבטון תהיה מתאימה להוספת סופרפלסטיסייזר והיא תכיל כמות דקים
גדולה יותר מתערובת רגילה .כמות החומר שיש להוסיף לתערובת הבטון והשיטה
יתוכננו ע"י מפעל הבטון ויובאו לאישור המפקח .הכל כנדרש בתקן ישראלי – 896
מוספים כימיים לבטון.
תעשה אשפרה בעזרת יריעות מיוחדות לאשפרה העשויות מארג ומעליו פוליאתילן.
עד למועד הנחת יריעות האשפרה ,תעשה התזה של מים ע"י מתזי ערפל שישמרו
על הלחות שבפני הבטון.
יציקת הרצפה תבוצע ברצף עם הקירות..
בעת ביצוע עבודות היציקה ,יידרש מהקבלן לשימוש מתמיד בויברטורי מחט .על
הקבלן להכין ויברטורים רזרבים מוכנים לשימוש לעת ת קלה בויברטורים
הפעילים( .שני ויברטורים פעילים בכל יציקה ושניים רזרביים)
גובה הנפילה החופשית של הבטון ,בעת היציקה ,לא יעלה על  1.50מ' .באם הבטון
עלול להעצר בברזלי הזיון ,יהיה גובה הנפילה קטן מזה .במקרים אלה יוצק הבטון
דרך צנרות ,או דרך משפכים ,או דרך פתחים בתבניות.
קטעי צנרת ושרוולים ,העוברים דרך הקירות או דרך הרצפות ,יסופקו ע"י הקבלן
ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון .אורך קטעי הצנרת יאפשר
התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתכניות .הקבלן ידאג לקבל מקבלני
הצנרת את קטעי הצנורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם
המדויק בתיאום עם קבלני הצנרת ובאישור המפקח.
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02.12

קירות בטון יצוקים כנגד כלונסאות דיפון
א.

ב.

02.13

שומרי המרחק להבטחת כיסוי הבטון במבנים המכילים מים יהיו מקוביות בטון
 5/5ס"מ עם קוצים מחוטי ברזל כדוגמת המשווקים ע"י "דומא".
בכל מקרה יש לקבל אישור הפקוח מראש לשימוש בשומרי מרחק לסוגיהם
השונים ,סוגי התבניות ,אמצעי הקשירה לברזל ולטפסנות .
פני הבטון מצידם הפנימי יהיו חלקים ללא בליטות ,מדרגות ,חורים ,שקעים וכו'.
לאחר הגיע הבטון לחוזק הנדרש יוצף המאגר במים .בכל מקרה של הופעת רטיבות,
יבצע הקבלן .לאחר התיקונים תיבדק האטימות בהצפה שנייה.

הכנה
 .1ניקוי קיר כלונסאות הדיפון מעפר ושיירי בטון ,והחלקת השטח מתחת לקורות
לקבלת פנים נקיים מוכנים לאיטום בוצעו ע"י הקבלן הקודם.
 .2איטום פני קיר הדיפון יבוצע לפי ההנחיות בפרק  – 05עבודות איטום.
דרישות ביצוע
 .1הבטון יהיה עביד ,בעל שקיעה של " 6או יותר ,שתבטיח מילוי טוב של כל החלל.
 .2יש לרטט את הבטון ע"י ויברטורי מחט בקוטר " .2כמו כן ,יעשה שימוש בויברטורי
עלוקה הצמודים לתבנית החיצונית והניתנים להעברה בנקל ממקום למקום .מרחק
ההעברה יהיה  1.0מ' בכיוון אופקי ואנכי .ויברטורי המחט יוחדרו עד לתחתית הקיר
באופן שהם יגעו באלמנט הבטון שמתחת ויבטיחו את השלמות המלאה של הבטון
בתחתית.
 .3התבנית החיצונית (יש רק תבנית אחת) תיתמך אך ורק כלפי חוץ ,כלומר כלפי פנים
המרתף .לא יבוצעו חיבורים דרך האיטום אל קיר הדיפון .אפשר להשתמש בחיבורים
המעטים אשר יידרשו אולי לצרכי הקונסטרוקציה על פי תוכניות ופרטי האיטום.
 .4זיון הקיר יחובר אל התבנית החיצונית ע"י ספייסרים מתאימים .אין להשעין את
רשתות הזיון על האיטום.
 .5בין הזיון והאיטום חייב להיות רווח של לפחות  3ס"מ וברווח הזה לא יימצאו
ספייסרים או אלמנטים אחרים.
 .6יש להתקין את הזיון כך שיהיה מקום להכניס את הוויברטור עד הקרקעית כאמור,
ולהוציא אותו מבלי לגרד את האיטום.
 .7השפיכה של הבטון תעשה בעזרת צינור טרמי שיוחדר לעומק התבניות ויבטיח מניעת
סגרגציה בבטון עקב השפיכה.
 .8לפני סגירת התבניות יש לנקות את התחתית על מנת להבטיח התחברות הבטונים
בתפר היציקה.
 .9תפרי יציקה אנכיים יעוצבו ע"י תבנית עם שקע .הקוצים יעברו דרך חורים בתבנית.

רצפות
כל רצפות תוחלקנה.

 02.14חגורת הפרדה מבטון
בהיקף אזורים "רטובים" תבוצע חגורת הפרדה מבטון .חיבור החגורה לרצפת הבטון יעשה
כדלקמן:
א .פני הבטון הקיים ינוקו.
ב .הבטון יחוספס לעומק של  5מ"מ וינוקה.
ג .פני הבטון הקיים יורטבו.
ד .ע"ג הבטון בעודו לח תיושם מריחה של סיקה טופ  EC – 110בעובי  2מ"מ.
ה .ע"ג המריחה בעודה רטובה תבוצע היציקה החדשה.
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החגורה תעוגן בקוצים קוטר  10כל  30ס"מ לרצפת בבטון הקיימת ,באמצעות דבק אפוקסי.
החגורה תהיה ברוחב הקיר/מחיצה ובגובה העולה ב 10 -ס"מ לפחות מעל פני הריצוף
המתוכננים.
על החגורה תבוצע רולקה ואיטום.

 02.15אופני מדידה
בנוסף לאמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד  ,כוללים מחירי עבודות הבטון היצוק
א.
באתר והמילוי גם את האמור להלן:
 .1יציקת הבטון בטפסות בכל הגבהים והמפלסים במחיר אחיד.
 .2כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל זיון ,קופסאות
 ,HBTערבים ותוספות שונות לבטונים ,עיבוד הבטון וכד'.
 .3עיצוב חריצים ,קיטומים ,אפי מים ,שקעים ,רולקות ,שרוולים וכו' בכל האלמנטים,
לרבות קיטום פינת תחתית תקרה יצוקה במפגש עם לוח"ד.
 .4עיצוב פתחים ,חורים ,שרוולים מעברים וכו' בכל צורה שהיא (מלבנית ,עגולה ,דפנות
משופעות וכו') ,בכל האלמנטים.
 .5ביצוע פתחים ,מעברים ,חורים ,חריצים ,שרוולים ,ביטון אלמנטים ,קיטום פינות
העגלות וכו' והכנות נוספות בתוך קירות ,עמודים ,קורות ,רצפות ,תקרות
ואלמנטים האחרים כמפורט בתוכניות ובמפרט או המשתמע מהם והן אלו שיידרשו
ע"י המפקח לפני בצוע היציקה.
 .6סידור וחיזוק לתבניות של כל הפריטים הדרושים למערכות השונות ,משקופים וכו'
שיהיו מבטונים ומעוגנים בתוך הבטון.
 .7החלקת פני בטון עליונים כגון מעקות ,קרניזים וכו' בשיפוע .
 .8תמיכות ופיגומים מיוחדים.
 .9הכנת פני הבטון לאיטום ולחיפוי.
 .10יציקה במתווה אופקי מתעגל או קשתי ותקרות שונות בקו מפולס או בשיפוע –
במחיר אחיד.
קוצים עוגנים אמצעי חיבור וכו' ככל שהם נדרשים בתוכניות ועל פי כל דין ימדדו לפי
ב.
סעיף "מוטות פלדה מצולעים ו/או עגולים" שבכתב הכמויות  .קידוח החדרה הדבקה
ואיטום ככל שידרשו ,יחשבו ככלולים במחירי הבטון ולא ימדדו בנפרד.
בליטות אופקיות ואנכיות ועיבויים ,מקירות ,עמודים ,קורות תקרות וכו' אשר לא יוחד
ג.
להם במפורש סעיף בכתב הכמויות ,ימדדו ביחד עם האלמנטים אליהם הם מחוברים.
פלדת הזיון:
ד.
 .1מחירי הפלדה לזיון ייחשבו ככוללים את כל העבודות הדרושות לקביעתה ,ובכלל זה
ומבלי לפגוע בכל ההוראות האמורות במפרט הטכני ,גם את עבודות העלאתה
לקומות ,את עבודות הקשירה (לרבות אספקת החוטים) ,את עבודות הריתוך
הנדרשות לצרכי ביצוע ,הארכות של מוטות הזיון וכל החומרים האחרים הנדרשים.
כמו כן כלול במחיר הכנת רשימות ברזל ,ותכניות לסידור רשתות.
 .2בניגוד לנאמר במפרט הכללי ,קלמרות ,תושבות וספסלים הנדרשים להצבת זיון
בגובה הנכון ביציקה ,ישולמו עפ"י משקל לפי מחיר פלדת זיון.

ה.

מחיר הגבהות בטון כולל עיגון קוצים בתקרות או ברצפות שההגבהות מחוברות אליהן.
הקוצים יהיו מברזל עגול בקוטר  8מ"מ כל  30ס"מ .המחיר כולל קידוח בתקרה או
ברצפה בקוטר המתאים לקוטר המוט ובעומק  10ס"מ והחדרת הברזל עם דבק אפוקסי
לחור הנקי מאבק.

36
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ז.

לא ייוחדו סעיפים מיוחדים לבטונים במרחבים מוגנים והם ימדדו וישולמו לפי
סעיפי הבטון הכללים שבכתב הכמויות.
ביצוע בטום אטום למים יחשב ככלול במחיר הסעיפים שבכתב הכמויות ולא יימדד
בנפרד
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פרק  - 04עבודות בניה
 04.01סוגי הבלוקים
הבלוקים לבניה יהיו בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י  5סוג א'.
מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.
 04.02אופן הבנייה
על הקבלן יהיה להגיש לאישור תוכנית בניה מפורטת הכוללת את עובי החגורות
א.
המבוצע וכן את חלוקת הבלוקים מהחגורה לתקרה .במידת האפשר ועל פי החלטת
המפקח תבוצע הבנייה בשיטת השלד  ,דהינו קודם תבוצע הבניה ולאחר מכן
יושלמו אלמנטי הבטון באופן שיבצר חיבור טוב בין הבלוקים לבטון.
במידה והמפקח יאשר בניה לאחר יציקת התקרה ,יבצע הקבלן חלוקה וחגורות
ב.
תוך שימוש בחצאי בלוקים חרושתיים הן אופקיים והן אנכיים ,הכל על מנת
להביא למרווח מינימלי בין התקרה לבלוק האחרון שלא יעלה על  2ס"מ לכל
היותר.
לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור
ג.
המפקח.
חיבור מחיצות או קירות בלוקים אל עמודים או קירות בטון יבוצע ע"י יצירת
ד.
שינני קשר (שטרבות) וקוצים בולטים מתוך הבטון הקונסטרוקטיבי או החדרת
קוצים בקוטר  8מ"מ ,במרווחים של  40ס"מ לעומק של  20ס"מ עם דבק אפוקסי,
באורך בולט של  60ס"מ ,שיוכנס אל הרווחים שבין שינני הקשר .ולתות חגורות
הבטון.
חיבורי קירות ומחיצות בינם לבין עצמם ,וכן פיאות חופשיות של קירות ומחיצות
ה.
ובכלל זה מזוזות מצידי דלתות ,יהיו כמפורט לגבי חיבור קירות ומחיצות לחלקי
בטון ,במפרט הכללי לעבודות בנין ,אך למעט "קוצים" .אם לא נדרש בתכניות או
ע"י המפקח אחרת יותקנו בכל חגורה אנכית המשמשת ליעוד הנ"ל 2 ,ברזלים
אנכיים בקוטר  10מ"מ וחישוקים בקוטר  6מ"מ כל  20ס"מ .החגורות מעל
הפתחים יבוצעו תוך יצירת מגרעות בקירות מצידי הפתח.
בכל קטע קיר ומחיצה שאורכו מעל  3.5מ' ללא עמוד בתווך ,תבוצע חגורה אנכית
ו.
ברוחב  20ס"מ שתכלול  2מוטות מצולעים בקוטר  12מ"מ וחישוקים קוטר  6מ"מ
כל  20ס"מ בתוך בלוק בצורת  Uבאופן סמוי.
בקירות ומחיצות ללא פתחים ,חגורות אופקיות יהיו כל  10בלוקים לפחות בגובה
ז.
 20ס"מ לפחות ובעובי הקיר.
חגורות מעל פתחים יהיו בגובה מינימלי  20ס"מ ,חגורות מתחת לפתחים יהיו
ח.
בגובה מינימלי  10ס"מ.
זיון חגורה אופקית יהיה  2מוטות מצולעים בקוטר  10מ"מ וחישוקים קוטר 6
ט.
מ"מ כל  20ס"מ ,אלא אם צויין אחרת בתוכניות.
חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט-צמנט
י.
שעוביו לא יעלה על  1.5ס"מ.
מסביב לאזורים רטובים תבוצע חגורת בטון כמפורט בפרק  02לעיל
יא.
מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצות יהיו כאמור במפרט הכללי מלאים
יב.
ואחידים בעוביים.
בכל מקום בו נדרש להתקין אביזרים כגון אסלות תלויות ,אביזרים בשירותי נכים
יג.
או משטחי שיש ,יש לבצע חגורות בטון מחוזקות ומילוי בטון מקומי ולא לתלות
את האלמנט ישירות על גבי מחיצת הבלוקים.
04.03

הכנסת ציוד והתקנתו
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הקבלן ידרש בחלק מהמקומות כגון :בפרוזדורים ,בחדרי מכונות ,במעברי צנרת וכו' לבצע
את עבודות הבניה בשלבים וזאת לצורך הכנסת ציוד והתקנתו .השלמת הבניה לאחר
התקנת הציוד תבוצע רק לאחר קבלת אשור המפקח בכתב.
מודגש כי בשלבי הכנסת חומרי הבניה והציוד יש לקבל את אישור המפקח לאופן הכנסתם
ומקום איכסונם ולתכנן ולבצע תמיכות זמניות ככל שנדרש לאיזורי המועמסים.
04.04

הצבת וביטון משקופים בקירות ומחיצות בנייה
בפתחים בתוך קירות בנויים ,יוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע
א.
המשקוף ויציקת הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון.
הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על הגובה המתוכנן ,כשהם מיושרים על
ב.
חוט ואנך ,תמוכים בפני סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף
לפני הטיח יישאר רווח לפחות  15מ"מ אם לא צויין אחרת בתכנית.כמו כן ימתח
הקבלן חוט לבדיקת מיקום המשקוף ביחס לצירי המבנה ויוודא שאין למשקוף
סטייה מציר זה .לא יאושרו שום סטיות מצירי המבנה("קלינים").
יש להקפיד באופן מיוחד על יציקת שקע המשקוף בדיס בטון .בכל מקרה שמילוי
ג.
המשקוף לא יהיה מלא ,יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבונו.
הצבת כל המשקופים בכל חדר תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה או
ד.
סטיה מהקו .על הקבלן יהיה לבדוק את היישור בעזרת חוט.
בעת יציקת הדייס יש לתמך המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עוות
ה.
למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה.
במקרה שלרווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע ביטון על ידי יציקת חגורה עם זיון
ו.
לפי הוראות המפקח.

 04.05אופני מדידה
העבודה תכלול גם את כל האמור בפרק  04של המפרט הכללי ,במפרט המיוחד ובתוכניות
מחירי עבודות הבנייה המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם:
בניית שורת בלוקים אחת לפני תחילת הבנייה וקבלת אישור המפקח.
א.
השארת קוצים בין השלד לבניה .במקרים שהבניה מבוצעת לאחר בצוע השלד או
ב.
החדרת קוצים ע"י קדיחת חורים לבטון והכנסת ברזל לתוכם.
תיאום והשארת חורים ומעברים לכל המערכות האלקטרומכניות והשלמת הבנייה
ג.
והאיטום סביב המערכות לאחר התקנתן .
בניה בקטעים קצרים ,בקו עגול וכו' הכל כפי שיידרש בתכניות.
ד.
הכנת תכנית בניה שעל הקבלן להכין לפני ביצוע העבודה.
ה.
הצבה וביטון של משקופים
ו.
חגורות אנכיות בקירות בניה /מחיצות .
ז.
יציקות אנכיות כולל ברזל זיון בין עמודים וקירות בטון כולל ביצוע שטרבות בבניה
ח.

פרק  05עבודות איטום
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 05.01הנחיות כלליות
.1
.2
.3

המפרט מתייחס למערכת האיטום בלבד ,כל יתר מרכיבי המבנה יתוכננו
על ידי אחרים.
עבודות האיטום והבידוד יבוצעו על פי כל תקן קיים ,כגון , 1752/1
 . 1752/2עבודות טיח יבוצעו על פי תקן  1920חלק . 2
כל חומר שיש לו ת"י ,חובה להשתמש רק בסוג התואם את התקן.

.4

החומרים המופיעים במפרט מוזכרים בשמם המסחרי ,כל החלפה בחומר
שווי ערך חייב באישור בכתב ומראש של המפקח.

.5

בכל מקום במפרט בו כתוב "יריעת ביטומן" הכוונה ליריעה בעלת תקן
ישראלי  1430/3ברמה  . Rעובי היריעה והגמר העליון יצוינו בנפרד.
כל מרכיבי החומרים השונים של מערכת האיטום יהיו מאותו יצרן.
במערכת האיטום על בסיס פוליאורתן שכבת השריון תהיה כגון רשת
"אינטרגלס" עם "עיניים" קטנות ללא קיפולים ,קמטים או פגמים.
החפייה בין הרשתות  10ס"מ.
מבצע האיטום (בשיטת היריעות) יהיה הקבלן "אוטם מורשה" ע"י מכון
התקנים וטעון אישור המפקח.
המדידה היא "בפריסה" והתשלום יחול על סעיפים שצוינו בכתב
הכמויות.
כל הטיפול בגשרי הקור בבניין – יהיה על פי התכנון התרמי.

.6
.7
.8
.9
. 10

 05.02איטום רצפת קומת הקרקע התלויה על ארגזים
פרטים מסדרה . 1
05.02.1
05.02.1.1
05.02.1.2
05.02.1.3

05.02.2
05.02.2.1
05.02.2.2

05.02.2.3

כללי:
כל עבודות ההכנה – כלולות במחיר העבודה ולא תימדדנה בנפרד.
יישום היריעות ע"ג תשתית בטון רזה ישר ומוחלק.
העבודה ביריעות  HDPEתלת ממדיות בעובי  0.6מ"מ .תבוצע על פי
הכללים והנהלים ועל פי מה שמוגדר "הטכניקה המקובלת" ( GOOD
 ,)PRACTICEכמקובל בישראל ,כל החומרים הנלווים יהיו תואמים
ליריעות האיטום.
עבודות האיטום:
רצפת מרתף -האיטום מבוסס על שכבת יריעות  HDPEתלת ממדיות בעובי
 0.6מ"מ .ראה פרט .1-1
במפגש רצפת קומת קרקע וקיר חוץ עם קורה היקפית -יש לבצע יריעת
ביטומן  APPגמר חול בעובי  4מ"מ ,ע"ג פריימר תואם ,הבולטת  150ס"מ
מעבר לקו יציקת הרצפה בשיפוע של  45מעלות .היריעה הנ"ל תעלה 50
ס"מ מעל פני רצפה .יישום ווטה מתאימה לאורך הקורה ,יריעת הרצפה
תרד תחתיה .ראו פרטים  1-2ו.1-3 -
מפגש רצפת קומת קרקע עם ראש כלונס -דפנות הכלונס ייאטמו במריחת
אמולסיה ביטומנית כגון  A-12בעובי  4מ"מ ע"ג פריימר תואם ,יריעת
הרצפה תקובע  5ס"מ אל פני ראש הכלונס באמצעות סרגל אלומניום
ומסטיק פוליאריטני ,בפני ראש הכלונס איטום צמנטי שלילי סיקה סרם
 C500בעובי  2מ"מ .ראו פרט .1-4
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05.02.2.4

05.02.2.5
05.02.2.6

05.02.2.7

05.02.2.8

05.02.2.9

מפגש רצפת קומת קרקע עם כלונס -יריעת הרצפה תקובע  5ס"מ אל פני
הכלונס באמצעות סרגל אלומניום ומסטיק בטומני ,בפני ראש הכלונס
איטום צמנטי שלילי כגון סיקה סרם  ,C500בעובי  2מ"מ .ראו פרט .1-4-1
קורות מסד -יישום ווטה מתאימה לאורך הקורה ,יריעת הרצפה תעבור
תחתיה .ראה פרט .1-5
מפגש רצפת קומת קרקע עם ראש כלונס וקורה יורדת -יישום ווטה
מתאימה לאורך הקורה ,יריעת הרצפה תעבור תחתיה .דפנות ראש הכלונס
ייאטמו במריחת אמולסיה ביטומנית כגון  A-12בעובי  4מ"מ ע"ג פריימר
תואם ,פני הכלונס יאטמו עם צמנט הידראולי לאיטום שלילי כגון סיקה
סרם  ,C500בעובי  2מ"מ .ראה פרט .1-6
מפגש רצפת קומת קרקע עם כלונס וקורה יורדת -יישום ווטה מתאימה
לאורך הקורה ,יריעת הרצפה תעבור תחתיה .פני הכלונס יאטמו עם צמנט
הידראולי לאיטום שלילי כגון סיקה סרם  ,C500בעובי  2מ"מ .ראה פרט 1-
.6-1
איטום קורה יורדת בפיתוח שטח -איטום דפנות הקורה במריחת אמולסיה
ביטומנית כגון  A-12בעובי  4מ"מ ע"ג פריימר תואם .תחתית הקורה
תאטם ביריעה כסוג יריעת הרצפה .ראה פרט .1-8
מעברי צנרת -עמודים ,וכל "חדירה" אחרת של שכבות איטום הרצפה,
ייאטמו על פי הפרקטיקה המקובלת ,יריעת חיפוי חתוכה כשושנה וסגירה
עם חבק נרוסטה.

 05.03איטום פיר מעלית
פרטים מסדרה . 2
כ ללי
05.03.1
 05.03.1.1איטום רצפת פיר המעלית ע"י בהדבקה מלאה לבטון הטרי.
איטום קירות בחפירה פתוחה ע"י יריעת  ,Pre-Bבעובי  5מ"מ (כיריעת
05.03.1.2
הרצפה) ,גמר הגנה ביריעות  HDPEחלק בעובי  0.5מ"מ.
מערכת איטום הקיר הנ"ל ,תרד על פני היריעה הביטומנית ,בחפיפה של 30
05.03.1.3
ס"מ.
חומר האשפרה על הקירות יהיה על בסיס ביטומן ,תואם דרישות – C309
05.03.1.4
.ASTM
05.03.2
05.03.2.1
05.03.2.2
05.03.2.3
05.03.2.4
05.03.2.5

סדר עבודות האיטום
איטום רצפת הפיר ע"י יריעת  5 Pre-Bמ"מ ,כולל יריעות חיזוק
להתחברות איטום הקיר.
מערכת איטום הרצפה תעלה על הקיר  50ס"מ מעל פני יציקת הרצפה.
מערכת איטום הקיר תרד בחפייה של  30ס"מ עם מערכת איטום הרצפה
העולה.
גמר הגנה ע"י יריעות  HDPEחלק בעובי  0.5ס"מ ירד עד לתחתית מפגש
קיר/רצפה.
במפגש רצפת פיר מעלית וקיר בחפירה פתוחה עם ראש כלונס  -דפנות
הכלונס ייאטמו במריחת אמולסיה ביטומנית כגון  A-12בעובי  4מ"מ ע"ג
פריימר תואם ,יריעת הרצפה תקובע  15ס"מ אל פני ראש הכלונס
באמצעות סרגל אלומניום ומסטיק בטומני ,בפני ראש הכלונס איטום
צמנטי שלילי כגון סיקה סרם  ,C500בעובי  2מ"מ .בצידו החיצוני של מפגש
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05.03.2.6
05.03.2.7

רצפה/קיר יישום יריעה ביטומנית  SBSבעובי  5מ"מ ,שובל היריעה יבלוט
החוצה בשיפוע של  50 1.5-2%ס"מ .ראה פרט .2-4
במפגש קיר בחפירה פתוחה עם רצפת קומת קרקע – תתחבר יריעת הקיר
תחת יריעת הרצפה בחפייה של  30ס"מ.
הקרקע המוחזרת תהיה עם חומר נקי מאבני ,פסולת וברזלים.

 05.04איטום מדרגות חוץ
פרטים מסדרה . 3
05.04.1
05.04.1.1
05.04.1.2
05.04.1.3
05.04.1.4

מערכת האיטום:
יישום  3שכבות בצבעים מתחלפים של צמנט הידראולי מוגמש בעובי כולל
של  2.5מ"מ.
יש לוודא התאמה בדבק המדרגות לאיטום הצמנטי.
הקולטן בפודסט המדרגות יהיה עם ברדס מסוג קרדי תואם איטום צמנטי.
ניקוז תחתית המדרגות.

 05.05איטום יציאה לרחוב/פיתוח
פרטים מסדרה . 4
05.05.1
05.05.2

05.05.3

במפגש חגורת בטון ורצפה ,ביצוע רולקת בטון.
איטום הרצפה ביציאה מדירה לחצר ע"י יריעת ביטומן  4 APPמ"מ גמר
חול ,בהלחמה מלאה על התשתית .שטח היריעה הינו כ 1-מ' מכל צידי
חגורת הבטון ,וכ 2-מ' מקצה החגורה ,האיטום יעלה על חגורת הבטון.
ע"ג חגורת הבטון ,יישום יריעת  EPDMעם משחת הדבקה ייעודית ע"ג
הקיר ,המשקוף העיוור ופרופיל החלון.

 05.06איטום קירות חוץ
פרטים מסדרה . 5
כללי
05.06.1
יש להקפיד על הכנת תשתית חלקה ,ללא כיסי סגרגציה וסדקים .תיקוני
05.06.1.1
פגמים אלה יבוצעו ע"י חומר האיטום ,אך שכבות התיקון ישוריינו עם ארג
שריון.
עבודות האיטום
05.06.2
מריחת פריימר תואם לחומר האיטום.
05.06.2.1
בקירות בגמר טיח ,חומר האיטום יהיה מבוסס על צמנט הידראולי
05.06.2.2
מוגמש.
במפגש קיר/קורה בנויה -ביצוע רולקת בטון .ויישום מריחת
05.06.2.3
חיזוק+שיריון האיטום ע"י ארג עפ"י המלצת יצרן חומר האיטום.
בקירות מחופים אבן/פח חומר האיטום יהיה מבוסס על סיקה טופ סיל
05.06.2.4
 107אלסטיק (משווק ע"י גילאר).
במערכת עם הדבקת האבן ,יש לוודא את תאימות השכבות לחומר
05.06.2.5
האיטום.
עובי שכבות האיטום לא יקטן מ 2 -מ"מ ,בכל בדיקה ובדיקה.
05.06.2.6
סביב אביזרים שונים כגון אביזרי קיבוע וכו' יש לבצע ,לאחר ייבוש שכבות
05.06.2.7
האיטום ,שכבות של "מסטיק" פוליאוריטני.
הבידוד התרמי יבוצע בצידו הפנימי של הקיר.
05.06.2.8
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 05.07איטום חדרים רטובים ,כגון :חדרי שירותים ,מקלחות ומסתורי כביסה
פרטים מסדרה . 6
האיטום יבוצע על פני רצפה ותחתית הקירות .בקירות הצפויים להירטב
האיטום יבוצע עד מעל לגובה ההרטבה הצפוי.
כללי
05.07.1
בחדרים רטובים ,כגון חדרי שירותים ,השימוש בצנרת פלסטיק קשיח –
05.07.1.1
בעיקר "גבריט" ,מותר רק תוך שימוש בפלנג' חרושתי תואם.
קירות חדרים אלה יבוצעו ע"י בניה קשיחה (בטון או בלוק) ,ולא ע"י בניה
05.07.1.2
קלה כגון גבס .גם לא "גבס ירוק".
במקרה של שימוש בקירות גבס ירוק ,הקיר יעמוד על חגורת בטון בגובה
05.07.1.3
של  20ס"מ ,מערכת האיטום תהיה על פי הוראות ספק הגבס או ע"פ מפרט
חומרים של חברת ( PCIיבואן א.צ .שיווק).
מערכת האיטום
05.07.2
האיטום מבוסס על שתי מערכות איטום:
05.07.2.1
מערכת ראשונה :מערכת המבוססת על צמנט הידראולי מוגמש.
05.07.2.2
חומר האיטום יאושר מראש ובכתב ע"י המפקח .עובי מערכת איטום זו 2
05.07.2.3
מ"מ.
שכבת האיטום תיושם אחרי הכנת מעברי הצנרת את התשתית ,ולפני
05.07.2.4
יישום צנרת אופקית.
מערכת זו תבוצע גם על קירות נרטבים עד מעל גובה אפשרות ההרטבה.
05.07.2.5
מערכת שניה :מערכת זו תבוצע לאחר יישום הצנרת וכיסוייה בבטון ,או
05.07.2.6
ע"ג מדה בטון על כל השטח .האיטום יבוצע ע"י מערכת על בסיס
פוליאוריתן ביטומני כגון  P.Bשל חב' "אלכימיקה" (משווק ע"י פולידן) עם
שכבת ארג שיריון בעובי כולל של  2.5מ"מ.
מערכת איטום זו תעלה על תחתית הקיר לגובה של  15ס"מ מעל לפני
05.07.2.7
הריצוף בלבד.
במסתורי הכביסה ,תבוצע מערכת האיטום הראשונה בלבד (סעיף 19.2.1
05.07.2.8
לעיל).
 05.08איטום מאגר מים
פרטים מסדרה . 7
כללי
05.08.1
האיטום יבוצע בכל המעטפת הפנימית של מאגר מים; רצפה ,קירות
05.08.1.1
ותקרה .מערכת האיטום מבוססת על שכבות פולאוריתן אלסטומרי,
משוריינות בארג שריון ,במפגשי מישורים יש למלא את המאגר לפני
האיטום ,ולבצע תיקון דליפות בהזרקות ללא תוספת מחיר.
יש למלא את המאגר במים לפני ביצוע האיטום.
05.08.1.2
עבודות הכנה
05.08.2
בשלב ההכנה יש לטפל בכל סדק/סגרגציה שיתגלו ,לפני שלב האיטום.
05.08.2.1
לבצע בכל פינה חדה וחיבור מישורים שונים "רולקה" (קיטום).
05.08.2.2

05.08.3
05.08.3.1

עבודות האיטום – מאגרי מים לצריכה
מריחת פריימר כגון "אקוודור" ,תואם לחומר האיטום.
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05.08.3.2
05.08.3.3
05.08.3.4
05.08.3.5
05.08.3.6
05.08.3.7
05.08.3.8

חומר האיטום יהיה כגון "היפרדסמו  ,"2KWתואם למי שתיה (אלכימיקה
– משווק ע"י פולידן) הביצוע – לפי הוראות יצרן החומר.
בתקרת המאגר – איטום כנ"ל.
עובי שכבות האיטום לא יקטן מ 2.5 -מ"מ ,בכל בדיקה ובדיקה .בתקרה
עובי השכבות  1.5מ"מ.
בכל מפגש מישורים אופקי/אנכי יש לבצע רולקה מבטון .ויישום מריחת
חיזוק+שיריון האיטום ע"י ארג עפ"י המלצת יצרן חומר האיטום.
מריחות חיזוק וארג שריון סביב מוצאי צנרת.
סביב מוצאי צנרת ,ברזים ואביזרים שונים יש לבצע ,לאחר ייבוש שכבות
האיטום ,שכבות של "מסטיק" פוליאוריטני.
יישום  2עצרי מים כימיים מתנפחים כגון סיקה סוול .קיבוע עצרי המים
ע"י דבק ייעודי ,כיסוי הבטון לפחות  5ס"מ.

 05.09איטום חדר אשפה
פרטים מסדרה . 8
כללי
05.09.1
האיטום שלהלן מבוסס על ההנחה ,כי האלמנטים הנ"ל יבוצעו מבטון יצוק
05.09.1.1
באתר ,המתוכנן להיסדקות מרבית של  0.1מ"מ ועם כיסוי בטון של לפחות
 3ס"מ על פני ברזלי הזיון.
סדר עבודות האיטום
05.09.2
איטום המעטפת הפנימית יהיה על בסיס צמנט הידראולי/פולימרי,
05.09.2.1
מוגמש .חומר האיטום יהיה כגון ( BEZMOTOPפולידן בע"מ) או "ספיר
פלקס" (א.צ ,).או ש"ע ,משוריין במפגש מישורים בארג זכוכית חסין
אלקלי ,בעובי כולל מזערי של  2.5מ"מ.
בנקודות התורפה כגון "רולקות" ,סביב צינורות וכו' ישוריינו שכבות
05.09.2.2
האיטום בשכבת ארג זכוכית חסין אלקלי ,נוספת ,כגון "אינטרגלס ,"0336
ועובי האיטום שם ,לא יפחת מ 4 -מ"מ.
השלמת ואבטחת האיטום ,במקומות שנדרש ,תבוצע בחומר אלסטומרי
05.09.2.3
כגון "סיקהפלקס ."11 FC
 05.10איטום מרפסות מרוצפות
פרטים מסדרה . 9
יש לשים לב לבידוד תרמי.
האיטום
05.10.1
05.10.1.1
05.10.1.2
05.10.1.3
05.10.1.4
05.10.1.5
05.10.1.6
05.10.1.7
05.10.1.8

יבוצע בכל המרפסות הנמצאות מעל חלל שימושי.
מערכת האיטום -מעל בטון השיפועים
האיטום מבוסס על שתי מערכות איטום ביטומניות כר"מ:
ע"ג תקרת הבטון הקונסטרוקטיבית יישום פריימר ביטומני ועליו שכבה
מעכבת אדים  2ק"ג ביטומן .75\25
יציקת שיפועים ממדה בטון לפי הנחיות המפקח.
יישום פריימר ביטומני התואם את היריעה בכמות של כ 250 -גר' /מר'.
מערכת ראשונית של  2ק"ג ביטומן אלסטומרי חם כגון "פוליגום" -ביטום.
מערכת שניה של יריעת ביטומן על בסיס  ,SBSבעובי  5מ"מ ,בעלת ת"י
.1430/3/R
לפני ביצוע האיטום בחלק האופקי ,יישום "יריעת חיזוק" בכל מפגש מישור
אופקי /אנכי .היריעה תהיה על בסיס  ,S.B.Sבעובי  4מ"מ ,גמר חול.
סביב הנקזים –יישום יריעה כנ"ל בגודל  1מ"ר.
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05.10.1.9

05.10.1.10
05.10.1.11

צנרת חודרת בתקרה תבוצע בצורה מרוכזת דרך צינור " 6עשוי מתכת
מכופף (כדוגמת מקל סבא) .בכל מקרה ,הצינור יהיה במרחק של  60ס"מ
מכל הגבהה.
אחרי בדיקת ההצפה ,יישום בד גיאוטכני במשקל  200גר'/מר'.
בהגבהת בטון עבור אלמנטים החודרים את שכבת האיטום יישום יריעות
חיזוק במפגשי המישורים .יריעת החיפוי תכפה את קוביית הבטון.עבור
האלמנטים החודרים את שכבות האיטום ,יישום מריחת  P.B.בעובי 2
מ"מ .ראה פרט .9-5

•

במידה ויתוכננו אדניות על התקרה ,יש לבנותן על שכבת בטון ההגנה של כלל
התקרה ולאטמן מבפנים ביריעה עמידה נגד חדירת שורשים.

•

במרפסות הקטנות מ 10-מ"ר מאושרת חלופת איטום ע"י  2שכבות  ,PBבעובי 2
מ"מ ,ע"ג פריימר תואם.

•

בספי דלתות ,יש ליצור ספי בטון סמויים אשר מערכת האיטום תעלה עליהם.

 05.11איטום רצפות חדרים טכניים כגון חדרי מכונות ומשאבות
פרטים מסדרה . 10
האיטום באזורים אלה מבוסס על מערכות פולאוריתן אלסטומרי ויבוצע ע"פ
רצפה ותחתית הקירות.
כללי
05.11.1
שכבות האיטום יבוצעו על תחתית קירות החדרים הנאטמים עד לגובה של
05.11.1.1
 50ס"מ מפני הרצפה.
עבודות האיטום
05.11.2
יישום שכבת יסוד "פריימר" כגון "אקוודור".
05.11.2.1
חומר האיטום יהיה פוליאוריתן אלסטומרי כגון "היפרדסמו "LV
05.11.2.2
(אלכימיקה-משווק ע"י פולידן) .השימוש בחומרים – לפי הוראות היצרן.
יישום שכבת היפרדסמו ראשונה – עובי  1.2מ"מ.
05.11.2.3
יישום שכבה שניה בעובי כנ"ל (בצבע שונה).
05.11.2.4
 05.12איטום מטבח ואזורי הסעדה
ראו פרטים מסדרה . 11
האיטום יבוצע על גבי רצפת המטבח ,כולל עליה של  30ס"מ על גבי תחתית
הקירות.
05.12.1
05.12.1.1
05.12.1.2
05.12.1.3
05.12.1.4
05.12.1.5

שלבי עבודות האיטום:
יישום פריימר על בסיס אפוקסי כגון אקוודור.
מריחת שכבות פוליאוריתן ביטומן אלסטומרי ,כגון PB:בעובי כולל של 2
מ"מ.
יישום יריעות בהדבקה עצמית ,עם גב בד.
יריעת  HDPEבעובי  1מ"מ.
הנחת הצנרת וביטונה אך ורק מעל שכבות האיטום.

 05.13איטום גג עליון גלוי
פרטים מסדרה . 12
שלבי עבודות האיטום
05.13.1
יישום פריימר ביטומני התואם את היריעה בכמות של כ 250 -גר' /מר'.
05.13.1.1
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05.13.1.2
05.13.1.3
05.13.1.4
05.13.1.5
05.13.1.6
05.13.1.7
05.13.1.8
05.13.1.9
05.13.1.10
05.13.1.11
05.13.1.12
05.13.1.13
05.13.1.14

איטום הבטון הקונסטרוקטיבי בשכבה מעכבת אדים  75/25בכמות של 2
ק"ג למ"ר.
הדבקת פלטות בידוד תרמי.
יציקת שיפועים מבטון לפי הנחיות המפקח.
יישום פריימר ביטומני התואם את היריעה בכמות של כ 250 -גר' /מר'.
יישום של  2ק"ג/מ"ר ביטומן פולימרי
יישום יריעה ביטומנית  S.B.Sבעובי  5מ"מ עם גמר אגרגט.
לפני ביצוע האיטום בחלק האופקי ,יישום יריעת חיזוק  S.B.Sבעובי 4
מ"מ גמר חול בכל מפגשי מישורים אופקי/אנכי.
יישום יריעת חיפוי 4 SBS ,מ"מ ,עם גמר אגרגט ,היורדת מ"אף המים"
שבמעקה עד  30ס"מ על היריעה הראשית.
יישום מסטיק אטימה
סביב הנקזים –יישום יריעה כנ"ל בגודל  1מ"ר.
באזור הנחת ציוד טכני /קולטי שמש תונח על מערכת האיטום שכבת
פלציב אקוסטי  GA-400ועליה שכבות ניקוז והגנה.
אם לא קיים אף מים יש ליישם בחלק האנכי העליון סרגל אלומיניום
מהודק עם בורג דפיקה  +מסטיק אטימה .
יומיים לאחר סיום הביצוע של מערכת האיטום ולאחר בדיקה וביקורת
חזותית יש לבצע הצפת ניסיון של  72שעות .המים במקום הנמוך ביותר
שלהם יהיו בעומק של לא פחות מ 7-ס"מ .יש להוסיף מערכת איטום
ראשונית – ע"ג בטון השיפועים :יריעת חורים ועליה שפיכת ביטומן חם
מסוג  ,75/25בכמות של  2קילו למ"ר.

 05.14איטום גג עליון עם גמר בטון הגנה
פרטים מסדרה . 13
שלבי עבודות האיטום
05.14.1
ישום פרימר ביטומני התואם את היריעה בכמות של כ 250 -גר' /מר'.
05.14.1.1
איטום הבטון הקונסטרוקטיבי בשכבה מעכבת אדים  75/25בכמות של 2
05.14.1.2
ק"ג למ"ר.
הדבקת פלטות בידוד תרמי.
05.14.1.3
יציקת שיפועים מבטון לפי הנחיות המפקח.
05.14.1.4
יישום פריימר ביטומני התואם את היריעה בכמות של כ 250 -גר' /מר'.
05.14.1.5
יישום  2ק"ג ביטומן פולימרי
05.14.1.6
לפני ביצוע האיטום בחלק האופקי ,יישום "יריעת חיזוק" בכל מפגש מישור
05.14.1.7
אופקי/אנכי .היריעה תהיה על בסיס  ,S.B.Sבעובי  4מ"מ ,גמר חול.
סביב הנקזים –יישום יריעה כנ"ל בגודל  1מ"ר.
05.14.1.8
יישום יריעה ביטומנית ,גמר חול ,בעובי  5מ"מ ,על בסיס  ,SBSדרגה ""R
05.14.1.9
(הכל עפ"י ת.י.)1752/2 .
 05.14.1.10יישום יריעת חיפוי ,עם גמר אגריגט ,היורדת מ"אף המים" שבמעקה עד
 30ס"מ על היריעה הראשית.
 05.14.1.11יישום מסטיק אטימה
 05.14.1.12באזור הנחת ציוד טכני /קולטי שמש תונח על מערכת האיטום שכבת
פלציב\איזוצף ועליה שכבות ניקוז והגנה.
 05.14.1.13אם לא קיים אף מים יש ליישם בחלק האנכי העליון סרגל אלומיניום
מהודק עם בורג דפיקה  +מסטיק אטימה .
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05.14.1.14

05.14.1.15
05.14.1.16
05.14.1.17
05.14.1.18
05.14.1.19
05.14.1.20

יומיים לאחר סיום הביצוע של מערכת האיטום ולאחר בדיקה וביקורת
חזותית יש לבצע הצפת ניסיון של  72שעות .המים במקום הנמוך ביותר
שלהם יהיו בעומק של לא פחות מ 7-ס"מ.
אחרי בדיקת ההצפה ,יישום בד גיאוטכני במשקל  200גר'/מר'.
ע"ג הבד הגיאוטכני יישום  HDPEבעובי  0.2מ"מ.
ע"ג  HDPEיציקת בטון הגנה ללא אגרגט גס בעובי שלא יפחת מ 4ס"מ.
במפגשי מישורים – יישום קלקר  2ס"מ לפני יציקת בטון ההגנה.
יישום קולטן-מורחק מכל הגבהה או צינור לפחות  50ס"מ בכדי לאפשר
מרווח עבודה לעיבוד
איטום סביב צינור או שרוול-יישום חבק מפלדות אלחלד ברוחב  12.5מ"מ
תוצרת  ABAאו ש"ע.

 05.15איטום חיבורי גג קל
ראו פרטים מסדרה . 14
שלבי עבודות האיטום
05.15.1
בחיבור תעלת ניקוז לקיר בגג קל יישום צמנט הידראולי לאיטום שלילי
05.15.1.1
בעובי  2מ"מ ,כגון סיקה סרם .C500
המערכת תיושם על פני קיר חוץ במפגש ג קל ,וירד  15ס"מ לאורך דופנו
05.15.1.2
הפנימית.
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פרק  – 06נגרות אומן ומסגרות פלדה
 06.01כללי
יש לקרוא מפרט זה יחד עם התוכניות של האדריכל ותוכניות יתר היועצים .כל
א.
האמור ברשימות ובתוכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה .לפני ביצוע העבודה
יבדוק הקבלן ,בהתאם לתוכניות ובאתר הבנייה ,את מידות כל הפתחים בהם יורכבו
מוצרי המסגרות והנגרות ויודיע על כל אי התאמה למפקח .בכל מקרה של סתירה
בין המפרט והתוכניות ,יש לפנות למפקח .זכותו של המפקח להחליט איזה פתרון
מחייב .לא תאושר סטייה מהדרישות בפרטים לרבות עובי פח במשקופים ובדלתות,
גדלים ,צורת כיפוף חומרי גמר וציפוי וכו'.
מידות הפתחים הינן מידות פתח בנייה .על הקבלן להתאים את מידות האלמנטים
ב.
(לפני ביצוע) לפתחי הבנייה הקיימים במבנה.
שינוי והתאמה במידות הפתחים (אורך ,רוחב ,שטח) בגבולות של   5%לא יזכה
את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי.
עבודות המסגרות תבוצענה גם בכפוף לאמור בפרק " - 19מסגרות חרש" ,של המפרט
ג.
הכללי לעבודות בנייה.
כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם מגולוונים וצבועים .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.
ד.
ה .מוצרים שיאוחסנו או יורכבו בבניין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם .אין
להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת .מוצרים
או חלקים שימצאו פגומים יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.
 06.02הכנת תוכניות ייצור (שופ-דרואינג) ודוגמאות
הקבלן יכין ויעביר לאישור המפקח בתוך  3שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע ,.תכניות ייצור
מפורטות ושלמות של כל המוצרים ,האביזרים והפריטים שיצורם נכלל במסגרת העבודה
בפרק זה (להלן הפריטים) .תכניות אלה תהיינה תואמות לרשימת הנגרות והמסגרות
ולתכניות העקרוניות והפרטים המצורפות לחוזה זה ,ותהיינה לפי המפורט במפרט הטכני
המיוחד.
המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור האמורות כנדרש ,לפי
שיקול דעתו ,להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה..

א.

על הקבלן להציג למפקח את התוכניות הנ"ל ואת כל החומרים ומוצרים בהם הוא
מתכוון להשתמש (פרזול ,אביזרים ,זיגוג ,צבע ,איטום וכו') ,לפחות  8שבועות לפני
התחלת הביצוע בפועל של.
דוגמה שלא תאושר ע"י המפקח (פסיקת המפקח הינה סופית) תיפסל ועל הקבלן
יהיה להגישנ דוגמאות חדשות המתאימות לדרישות.
דוגמאות שתאושרנה תאוחסנה ותשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה ,עד
לסיום העבודה.

ב.

הקבלן ייצר את כל הפריטים אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על ידי המפקח
ואך ורק מחומרים ומוצרים שאושרו על ידי המפקח.

ג.

אישור תכניות הייצור ותהליך הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריות
כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין.

 06.03הגנת חלקי העץ
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כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים ,חרקים וכד' .טיפול זה
ייעשה ע"י טבילה של כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנטו-כלורופנול מדולל בספירט
מינרלי לפי הוראות היצרן למשך  8דקות לפחות ,או בכל חומר אחר מטיב דומה.
כל חלקי העץ יעברו טיפול נגד שריפה בעמידות אש בדרגה  V 4.3לפי ת"י  755ות"י 921
 06.04מוצרי פלב"מ
כל מוצרי הפלב"ם ,אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת ,יהיו  316 Lויהיו בגמר
מוברש.
 06.05אטימות
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים ,אבק ורוח ,בין אגפי החלונות
א.
והדלתות החיצוניות ,לבין מלבניהם ,וכמו כן ,בין המלבנים לבין חשפי הפתחים.
החללים מאחורי המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום.
המרווחים ,שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה ,ייאטמו
ב.
במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאושר .יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח
באמצעות אקדח מיוחד למטרה זו ,וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע ,או כפי
שיידרש
 06.06מעקות ,מאחזי יד וסורגים
המעקות מאחזי יד וסורגים יהיו בהתאם לת"י  1142ואחריות הקבלן לוודא שהמעקות
עומדים בתקן.
חיבור המעקות מאחזי יד וסורגים יכוסו ברוזטות מתכת מושרות ע"י המפקח .הקבלן
יבצע על חשבונו בדיקת מכון התקנים לעמידות המעקות בדרישות התקן.
חיבורים וחיזוקים לקיר יכוסו עם ורוזטות לכיסוי החיבורים
 06.07ריתוך
א .מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  FE 37בעובי מזערי של  2מ"מ.
במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים
ב.
מומחים .הריתוך יהיה המשכי ,שווה במראה ,ללא חורים ומקומות שרופים ומכל
הבחינות יתאים לדרישות התקן הבריטי.
הריתוך יבוצע בפינות ובנקודות ,ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות.
ג.
בליטות הריתוך יופצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחלוטין.
 06.08פירזול
יש להגיש לוח דוגמאות מלא של כל אביזרי הפרזול באמצעות המפקח לאישור האדריכל
לא יאוחר מאשר תוך חודש ממועד צו התחלת העבודה.
האביזרים המאושרים יופקדו אצל המפקח עד לסיום העבודה.
ידיות לכל הדלתות יהיו דוגמת דומיסיל  ,TH-101נירוסטה מט כולל בוקסת צילינדר וכל
הרוזטות הנדרשות.
 06.09מפתחות
כל מפתחות הדלתות בכל קומה יהיו חלק ממערך "רב-מפתח" מסטר קי מפתח ראשי לכל
מבנה.
לכל מנעול יימסרו במועד הקבלה  5העתקי מפתח ,ותעודה המאפשרת למזמין לשכפל
עותקים נוספים בעתיד עפ"י הצורך.
הנחיה מפורטת לגבי שיטות החלוקה למפתחות תימסר לקבלן בנפרד.
התקנת המנעולים  -רק לקראת מסירת המבנים למזמין ,בתאום ובאישור המזמין.
לצורך נעילת הדלתות בזמן העבודה ,ישתמש הקבלן במנעולים זמניים ,משלו ועל
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חשבונו.
 06.10גלוון
כל חלקי הפלדה שיסופקו ו/או יוצרו יהיו מגולוונים .האמור בסעיף זה עדיף על כל
האמור ביתר הסעיפים של המפרט המיוחד ,התוכניות וכתב הכמויות .הגלוון יבוצע ע"ג
מוצרים מוגמרים לאחר עיבוד ריתוך והשחזה.
מוצרי פלדה מפחים דקים עד  4מ"מ עובי ,אשר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט חם (שכן
הם מתעוותים) יגולוונו בהתזת אבץ חם בעובי  80מיקרון בתהליך חרושתי .כל יתר
מוצרי הפלדה יגולוונו גלוון חם בטבילה באמבט ,כשעובי הגלוון המזערי הוא  80מיקרון
לפי דרישות ת"י .918
 06.11צביעה
כל מוצרי הפלדה יצבעו כמפורט בפרק  11להלן
 06.12דלת עץ
דלת למוסדות חינוך מעץ לפתיחה צירית ,במידות כמפורט ברשימות דגם "אלפא
א.
דלתא ת"י  "6185דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע עם מילוי  100%פוליאוריטן
מוקצף ,לרבות ומנגנון לריסון סמוי מתכוונן ,סף אקטיבי (גליוטינה)  ,מעטפת
הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי  2.5מ"מ ,קנט בוק גושני ,מנעול צילינדר ,ידיות
מתכת ואטם היקפי.
כל הכנפיים יורכבו אך ורק במצב של עיבוד סופי כולל גמר צבע ומוגנות מפגיעה.
ב.
מלבני פלדה לדלתות יהיו מפח מכופף בעובי  1.5מ"מ .עם  3צירי פרפר בעובי 3
ג.
מ"מ עם טבעת פליז וקופסת מגן  +גומיות ואטם בלימה .המשקוף יהיה מגולוון
וצבוע .גוון לבחירת המפקח.
חלל המלבנים בקירות בנויים או יצוקים ימולא בדייס צמנטי ,באופן מלא ומוקפד
ד.
במיוחד .אין להשאיר חלל ללא דיוס.
כל חיבורי המלבנים ייעשו בגרונג .הריתוכים לאורך כל חיבור בין חלקי אנכי
ה.
ואופקי של מלבן יושחזו וילוטשו היטב .המלבנים לא יתקבלו אם יהיו סימני
ריתוכים ובכלל זה סימני ריתוך בעוגנים כמפורט להלן.
עיגוני המלבנים לקירות יהיו פנימיים ללא סימני ריתוכים מבחוץ (בחתך  35/5כל
ו.
 50ס"מ) .אין להשתמש בעיגונים חיצוניים או ביריות.
הזמנת המלבנים תעשה לאחר בניית המחיצות ומדידת הפתח בשטח .מידות המלבן
ז.
ורוחב המלבן יותאמו למצב בשטח בגמר החיפויים.
המלבן יותקן מס' מ"מ מעל הריצוף למנוע היווצרות קורוזיה בפלדה .המרווח בין
ח.
הריצוף למלבן ימולא במסטיק פולואוריטני חד קומפוננטי מתאים.

06.13

מחיצות שירותים
מחיצות ודלתות שירותים והפרדות למשתנות יהיו מטרספה בעובי  13מ"מ אנטי ונדלית
ועמידה בפני שריטות ,שחיקת מים ולחות .גובה המערכת  20ס"מ מהרצפה עד לגובה 200
ס"מ מהרצפה  -כל הפרזול נירוסטה מסוג  PBAגמר וגוון לבחירת המפקח.
המחיר יחידה כולל מחיצה קבועה ,דלת ,פרזול וכל ההתאמות הנדרשות לשירותי נכים
של "אמבין" או ש"ע.

06.14

דלתות ממ"ד
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דלתות ממ"ד תהיינה דלתות פלדה מאושרות ע"י פיקוד העורף כדוגמת תוצרת פלרז או
ש"ע בגמר פח מגלוון וצבוע בתנור.
 06.15ארונות למערכות
א .הארונות הייעודיים (כיבוי אש ,חשמל ,טלפון ,מים ,תקשורת וכו') יהיו עשויים
דלתות פח מגולוון במידות המצויינות בתוכניות מתוצרת פלרז ,רינגל ,או שהרבני או
שוו"ע ,צבוע בתנור .המשקוף מפח מגולוון מכופף בעובי מינימלי של  2.0מ"מ.
הכנפיים מפח מגולוון מכופף בעובי מינימלי של  1.5מ"מ.
ב .הפרזול :ידיות קפיציות סמויות ,צירים סמויים ,מנעול כלול בסגר ,ובריחים בכנף
הלא פעילה.
ג .כל הארונות הייעודיים ,יכללו בין היתר שלטים צרובים ,מודפסים או חרוטים על
לוח אלומיניום מורכב ע"ג הדלת .גודל השלטים ועיצובם יהיו לפי הוראות הרשויות
השונות ובהתאם להנחיות המפקח
ד .מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות,
והמפקח  ,ויקבלו את אישורו לפני הביצוע.
ה .פנים ארונות החשמל יצופו בגבס וורוד.
ו .תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלוקת הדלתות כפי שהיא מופיעה בתכנית הינה
סכמטית .החלוקה הסופית תתואם לאחר התקנת הציוד .הקבלן לא יזמין ולא יתחיל
בביצוע הארונות לפני שהציוד המיועד לארון הותקן בו ולפני שווידא שלא תיווצר
שום הפרעה מכל סוג שהוא לתפעול התקין של הציוד ע"י דלתות הארון ,חלוקתם
ואופן פתיחתם .במידה ונדרשת עקב כך חלוקה שונה יעביר הקבלן את הצעתו על גבי
התכניות לאישור .במידה ותיווצר הפרעה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא יפרק
הקבלן את הדלתות ויזמין מסגרת ודלתות חדשות כשהן מובאות למצב הנדרש.
 06.16דלתות פלדה
כל הדלתות יהיו מפח מגולוון מכופף וצבוע בתנור ,בעובי  1.5מ"מ לפחות ,אם לא
א.
צוין אחרת.
בדלתות אש מילוי צמר סלעים בדחיסות של  80ק"ג/מ"ק.
ב.
משקופים מפח מגוולון מכופף של רשפים או ש"ע ,צבוע בתנור
ג.
בחלק מהדלתות כמוצג ברשימות ובפרטים יותקן צוהר עגול בקוטר לבחירת
ד.
אדריכל.
הכנף והמשקוף צבועים בתנור במפעל .
ה.
 06.17דלתות אש
ל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן ובאישור היצרן ומכון התקנים לאחר שהדלת
א.
הורכבה .עלות בדיקת הדלתות ,לרבות התיקונים הדרושים ,כלולה במחיר היחידה
ואינה נמדדת בנפרד.
דלתות אש יהיו דלתות חסינות אש של רשפים דגם  1110על פי מפרט היצרן ,כולל
ב.
משקוף אינטגרלי וצוהר עגול  ,40øאו ש"ע .הכנף והמשקוף צבועים בתנור במפעל.
פרזול :על פי יצרן כולל ידית בהלה עם מנגנון פנימי אינטגרלי ומחזיר שמן .כל
הפרזול נירוסטה .הדלת על כל מכולליה תעמוד בתקן ישראל  1212במהדורתו
העדכנית .כל האלמנטים מגולוונים וצבועים בתנור" .רשפים" או שווה ערך.

 06.18ארונות
א .ארונות יהיו עשויים מגוף ומדפים מלוחות סנדוויץ  18מ"מ .הגב דיקט  8מ"מ.
הארונות עם אפשרות לכיוונון אנכי.
ב.
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ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

הנחת המדפים על פינים ממתכת מגולוונת.
פינים אחוריים יהיו עם תמיכה עליונה למניעת התהפכות המדף.
המגירות יהיו טלסקופיות עם דופן קדמית כפולה ושיפוע לפתיחה.
צירים ומסילות יהיו מתוצרת  BLUMאו ש"ע
כל מסילות המגירות מנירוסטה עם מנגנון  Slow Motionלעצירה וסגירה הדרגתית
של המגירה.
בכל הארונות והמגירות יותקנו מנעולים ,אלא אם צוין אחרת .המנעולים ע"פ נגר
ובאישור המפקח.
בדפנות ארונות עם מדפים פנימיים ,יקדחו חורים ( ,)Pass 16 mmכדי לאפשר
מיקום מדפים בגבהים שונים.
הארון יסופק עם תפסים מתאימים להנחת המדף.
גמר הארון פנים יהיה – פורמיקה טאפ בעובי  1.5מ"מ ,קנטים מפי.וי.סי  1.5מ"מ
בפרופיל נעיץ.
המסד (הצוקל) מעץ גושני ומצופה – פורמיקה בגמר אלונמיניום מוברש.
כל הכנות החשמל והאינסטלציה הסניטרית למטבחים ,תבוצענה ע"פ תכניות ע"פ
התוכניות.

 06.19מחיצות הפרדה ודלתות מודולריות לשרותים
א .מכלולי המחיצות והדלתות לשירותים יבוצעו מלוחות  HPLקונסטרוקטיביים
מלאים הומוגניים רחיצים העשויים מפנלים המבוססים על שרפים טרמוסטטיים
משוריינים בצורה הומוגנית בסיבי צלולוזה ובעלי שטחי פנים דקורטיביים המהווים
חלק אינטגרלי מהלוחות ומבוססים על שרפים מורכבים( )Compositeכאלה
המיוצרים ע"י  ,TRESPAהולנד  ,מסוג "אטלון" בעובי  13מ"מ .
ב.

תאים
 )1פאה של תא תעשה מלוח שלם.
 )2כפני הדלתות לתאים ייעשו מחומר זהה ,עם חפיות באזורי המפגש.

ג.

פרזול
הפרזול יהיה עשוי מאלומיניום ומצופה ניילון מונוליתי בגוון לבחירת המפקח,
הפרזול יכלול :עמודי תמיכה ,רגליות מתכווננות בחזית ובצד ,מחברי קירות,
פרופילים מקשרים ,חבקים ,צירים ,ידיות ,מנעולי תפוס פנוי ,וו תליה פנימי לכל
תא ,ואביזרי נכים תקניים בכל תא נכים.

ד.

פרטי ביצוע
 )1פרטי יצרן יהיו כדוגמת פרטי יפאל (טי .אר בע"מ) קיבוץ עין החורש ,ויוגשו
לאישור לפני ביצוע הדיגום.
 )2חיבורים לקירות ייעשו בשלשה מקומות לפחות.
 )3חיפוי הקירות בלוחות  13מ"מ יבוצע באמצעות מערכת תליות סמויה עשויה
נירוסטה.

ה.

דרישות נוספות
 )1כל כנף של דלת תכלול בקצה גומי מיוחד לסגירה רכה .המרווח בין קצה הכנף
כלפי העמוד יסגר ע"י סרגל.
 )2התאמת הצבעים בין החומרים השונים ,אלומיניום (פרופילים) יציקת ניילון
(ידיות) ,פלדת אל חלד (צירים) על פי סרגל  ,RALבעת אישור מבנה הדגם.
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 )3התקנת כל המכלול תהיה לאחר שהרצפה והקירות יהיו כבר מחופים באריחי
גרניט פורצלן.
 06.20אופני מדידה ותשלום
עבודות נגרות ומסגרות ימדדו בהתאם למפורט במפרט הכללי ובנוסף:
א.
מחיר מוצרי הנגרות והמסגרות יכלול בכל מקרה גם את כל המפורט במפרט
ב.
המיוחד ,ברשימות ובתוכניות ,לרבות הפרזול מנעולים גליליים (צילנדרים) עם
מסטר קיי ושילוט.
צוהרים מזוגגים ותריסים בדלתות לא ימדדו בנפרד ,ומחירם יחשב כנכלל במחיר
ג.
הדלתות.

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

גילוון וצביעה של מוצרי מסגרות ,בהתאם לנדרש במפרט ובתוכניות יחשב כנכלל
במחירי היחידה המתאימים ולא יצויין בנפרד .רק צוהר לדלת אש ימדד בנפרד.
ציפויי פריטי נגרות מכל סוג שהוא לא יימדד בנפרד ,מחיר הציפוי יחשב כנכלל
במחיר הפריטים.
הגנה על הפריטים עד למועד המסירה לרבות ציפוי בניילון ,קרטון נייר לרבות
שיחזור העטיפה כלולים במחירי היחידה.
מילוי מלבני פלדה בטיט צמנט ,יחשב כנכלל במחירי היחידה המתאימים ולא יימדד
בנפרד.
גם מחיר מחזירי שמן הדראוליים ,אביזר בלימה ומעצור כמפורט ברשימות ,יחשבו
כנכללים במחירי היחידה המתאימים ולא יימדדו בנפרד.
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פרק  - 07מערכות תברואה
07.01

מוקדמות
עבודות הקבלן בתחום מערכות האינסטלציה הסניטארית וכיבוי אש במים הינם
ביצוע התחברות למערכות מים ,כ"א הידרנטים חיצוניים ממערכת הספקת המים
ה"עירונית" דרך התחברות חדשה והקמת מע' "גמל -מד מים ראשי" למתחם .
הספקת המים הראשית המופרדת ע"י מז"ח לשני קווים ראשים והזנה למערך האיגום
והגברת הלחץ לכיבוי אש הידרנטים פנימיים על גג נמבנה הראשי .בכל מבנה יבוצע
פיר/נישה ראשית למים עם שתי ההזנות (מים לשימוש ומים לכיבוי אש) מהם יבוצעו
קווי מים במבנים השונים לכל הצרכנים .כמוכן ,יבצע הקבלן התחברות גרוויטציונית
של מערכות הביוב אשר יקים מסביב למבנים אל מערכת הביוב ה"עירונית" לתא
בקרה קיים בכביש  .כמוכן ,יבצע את כל מערכות האינסטלציה הסניטארית וכיבוי
אש במבנים השונים  ,הכל לפי תכניות מצורפות חתומות "לביצוע" ועפ"י החוקים,
התקנים המחייבים והנחיות אוגדן מח' מבני ציבור של עריית ת"א.

07.01.1

מערכת מים לשימוש וכיבוי הידרנטים
כאמור מערכת המים של המבנה מוזנת ממערכת המים הראשית דרך "גמל" מים ראשי
למגרש הכולל קו הזנה ישיר לאספקת המים הסניטריים וקו כיבוי אש עם הפרדה לשני
קווים משניים האחד להספקת המים להידרנטים במבנים והשניה להספקת מים
למערכות המתיזים האוטומטיים בכל המבנים, ,צינורות ראשיים להזנת המבנה/ים
יבוצעו דרך פיר/ים מרכזי/ם למפלסי הקומות השונים.

07.01.2

מערכת הביוב (מי-שופכין ומי-דלוחין)
מערכת הביוב של הבניין/ים תבוצע באופן גרוויטציוני מלא דרך קולטנים /צינורות
אוויר ורטיקאליים מקומת הגג ועד יציאה/אות מחוץ למבנה מתחת לרצפת מפלס
קומת הקרקע ותחובר למערכת הביוב החיצונית  ,בנוסף לאיסוף מערכות מי -הדלוחין
והשופכין בבנין יאספו למערכות הקולטנים גם ניקוזי מערכות מיזוג האוויר דרך
סיפונים.

07.02
07.02.1

הנחיות מחייבות לביצוע עבודות
כללי
העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

07.02.2

המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית – הפרקים ,המפרטים ברשימת
המסמכים וכל פרק רלוונטי אחר.
הל"ת – הוראות למתקני תברואה ,מהדורה אחרונה (עדכון .)2007
תקן  1205על כל פרקיו הוצאה אחרונה.
כל התקנים הישראלים העדכניים חלים על הציוד והחומרים הנדרשים.
תקנים ומפמ"כים רלבנטיים אחרים ישראליים או זרים.
המפרט המיוחד המפורט להלן והמהווה נספח לחוזה עם הקבלן וחלק בלתי
נפרד ממנו.
שרטוטי עבודה בסטטוס "לביצוע" והעידכונים כפי שיפוסמו מעת לעת במהלך
העבודה.

ניסיון קבלן המשנה למתקני תברואה
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א.

07.02.3

קבלן המשנה למתקני תברואה יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג
המתאים לביצוע עבודות צנרת מתכתית בריתוך ,צנרת מתכתית בהברגה ,צנרת
פקסגול ,פוליאתילן צפיפות גבוהה בריתוך ,צנרת  , PPRציוד מכני  -חשמלי
מסוגים שונים וכו' עם ניסיון מוכח בביצוע מתקני תברואה ומערכות כיבוי אש
כמפורט במפרטים ,בתכניות .הקבלן יהיה בעל ניסיון בסוג זה של עבודות ,ועליו
להוכיח שביצע מערכות דומות בעשרה מבנים לפחות ,ובגובה עד  27מטר ("בנין
גבוה") .למזמין תהיה זכות לפסול כל קבלן משנה שלדעתו ניסיונו אינו מספק.

חוקים ותקנות
עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים ,דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות,
עירוניות וממשלתיות ,לרבות הרשות המקומית ,הג"א ,משרד הבריאות ,רשות כיבוי
האש ,משטרה וכו'  -תבוצענה בהתאם לדרישות .כל ההוצאות בגין הנ"ל כולל
תשלומים על ביקורות ובדיקות נכללות במחיר המתקן המושלם.

07.02.4

מנהל עבודה
לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן באתר ,מהנדס/הנדסאי אחראי מטעמו ו/או מנהל
עבודה מוסמך בעל תעודה בעלי ניסיון וידע מקצועי בביצוע מתקני תברואה .מנהל
העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו של הקבלן.
כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תיחשב כנמסרת לקבלן
ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.
המפקח רשאי לדרוש את החלפת מנהל העבודה מטעם הקבלן ,באם יתברר לו כי אין
הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו
לשביעות רצונו של המפקח.

07.03
07.03.1

הנחיות לביצוע העבודה
עבודות כלליות
בנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים ובמסמכים  ,תוכניות או הנדרשים לצורך
ביצוע העבודות נשוא הפרויקט ,הקבלן יבצע את העבודות שלהלן:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

בדיקת התוכניות שקיבל ולהעיר הערותיו.
בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות לייצור מוקדם של הצנרת,
הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע העבודות.
תאום עם המפקח את מקום התקנת עוגני הצנרת וכל שינויים שברצונו של
הקבלן להציע בעניין מקום הצנרת כמתואר בתוכניות.
הספקת כל חומר העזר ,מנופים ,מגדלים ,כלים וציוד בניה נוסף הדרוש לבניית
המתקן.
בדיקת תכניות הקונסטרוקציה תאום והכנת כל החורים ,מעברי צנרת ,חריצים
וכו' הנדרשים בכל אלמנטי הבנין לרבות באלמנטים הטרומיים כפי שיוכנו
מראש גם אם אינם מופיעים במפורש בתוכניות.
תאום והכנת כל הפתחים ,חריצים ,שרוולים ,הנמכות וכו' ברצפות ובקירות,
הנדרשים לביצוע העבודה גם אם אינם מופיעים בתוכניות וכו' .קידוחים
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.7
.8

07.03.2

במידת הצורך יעשו רק במקדח כוס יהלום ,בכל הקטרים וחציבות מסוגים
שונים לצורך ביצוע עבודות תברואה .הביצוע יעשה בכפוף לאישור המפקח.
התקנה וביצוע של בסיסים לחלקי ציוד בהם קיימת דרישה כזו.
סתימת כל החורים ,מעברים ,שקיעות בבטון ,עם גמר העבודה וניקוי צנרת
מהתזות טיח ולכלוך וכו'.

אישורי ציוד וחומרים
המפרט שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים ,האביזרים והציוד
המיועדים לשימוש בפרוייקט .הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים
לשימוש ,גם אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמסמכים והמפרטים
המחייבים .הקבלן יגיש לאישור ,בשלושה עותקים ,רשימות חומרים מפורטות,
מפרטים מדויקים ,קטעי קטלוג תוכניות העמדה לביצוע ""SHOP DRAWING
וכדו' .אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר לפי
דרישת המפקח ועל חשבון הקבלן .הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים
חליפיים אשר לפי שיקול דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט .אישור או דחייה של פריט
חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשיקול דעתו של המפקח.
המזמין רשאי לבחור כל אחד מסוגי הציוד ,הכלים ,ברזים ,סוללות וכד' הנכללות
במסמכים ובמפרטים המחייבים כלהלן .

07.03.3

חומרים ומוצרים ללא מפרט
חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה ,יהיו בהתאם לתיאורים בתוכניות .חומרים
שאינם מפורטים במפרט הטכני אך נדרשים לביצוע העבודות השונות ,יובאו לאישור
המפקח כולל תיאורים טכניים ,מפרטים ,תעודות ,תו תקן וכו'.

07.03.4

שם היצרן
שם היצרן הנקוב במפרטים או בתוכניות ,נתון לצרכי קביעה נוספת לרמת ולטיב
המוצר ולא לצרכי העדפת יצרן מסוים כלפי אחרים .כדי למנוע הפליית יצרנים
אחרים ,תינתן לקבלן אפשרות ,באישור המפקח ,לספק מוצרים שווי ערך מיצרנים
אחרים ,שטיב מוצריהם גבוה יותר ו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר.
אישור מוצר תחליפי לרשום בכתב הכמויות או בתוכניות יינתן בכתב בלבד ,ללא
אישור בכתב לא יתקבל שום מוצר חליפי.
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07.03.5

אלמנטים קונסטרוקטיביים
על הקבלן להכין במבנה פתחים ,חריצים ,הנמכות ,שרוולים וכו' הדרושים בהתאם
לתוכניות או לפי הנדרש על פי נוהלי עבודה מקובלים ()COMMON PRACTICE
לביצוע העבודות .הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים בעת ביצוע
עבודות השלד .חציבת פתחים ,חריצים ,קידוחים וכו' בבטונים לאחר ביצוע השלד
יבוצעו אך ורק באישור המפקח.
כל החציבות ,הנמכות ,חורים ,פתיחת רצפות ותקרות מזוין כולל חיתוך ברזלים
וריתוכם מחדש ,מעברים ,החדרת שרוולים וכו' שיהיה צורך לבצע יעשו על חשבון
הקבלן כולל החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות.

07.03.6

אישורים חלקיים
ביצוע כל שלב או חלק העבודות טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב ,אולם מוסכם
במפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה
ובהתאם להסכם והדין לכל חלק מהעבודה עד לגמר תקופת הבדק .קבלת חלק
מהעבודה ע"י המפקח לא תיגרע מאחריותו הקבלן לטיב העבודה.

07.03.7

מידות וסטיות אפשריות
מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות ,מוצרים ,אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם
ניתנים בתוכניות ובכל מקום אחר ,הינן תיאורטיות ועל הקבלן לקחת מראש ובחשבון
את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך מדידות
מדויקות שיעשה הוא עצמו ועל חשבונו בלבד .ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום
אחריותו הבלעדית של הקבלן ,ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות מצד
הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצוע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הינם תוצאה של
אי התאמות במידות כאמור לעיל.

07.03.8

הגנה על הציוד והכנסתו למבנה
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות
אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על-ידי הקבלן ועל-
ידי גורמים אחרים .במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה ,הנזק יתוקן על-
ידי הקבלן באופן מידי .הציוד לחדרי המכונות יוגן על-ידי הקבלן בעטיפת ברזנט
להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה ,טיח וכו' .פתחים בצינורות יאטמו
למשך מהלך ההתקנה.

07.03.9

גישה
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים
על-ידו ,כגון :מסננים ,מנועים ,שסתומים ,לוחות בקרה וכו'  -לשם טיפול ,אחזקה
ותיקונים .בכל מקרה אשר מבנה הבניין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי
הציוד יודיע הקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את הציוד .לא יעשה הקבלן שינויים
מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח.
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 07.03.10הגנה בפני חלודה
הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על-מנת לוודא שכל חלקי
המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה .לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר
אפשרי בין מתכות שונות .כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו
מגולוונים.
 07.03.11צ ב י ע ה
כל המשטחים למיניהם כולל :ברזל ,אלומיניום ,אלמנטי קונסטרוקציה ,תמיכות,
מתלים ,פחי פלדה וכו'  -ינוקו ויצבעו ע"י הקבלן כמפורט בפרק  11להלן
צביעת צנרת:
צינורות פלדה מכל הסוגים המותקנים סמויים במילוי מתחת לרצפות או בחריצים
בקירות יצבעו בשתי שכבות לכה ביטומנית .צינורות פלדה בלתי מגולוונים גלויים
ובלתי מבודדים יצבעו.
צינורות מגולוונים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו.
צינורות מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד לפני בידודם.
עם גמר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה מהובלה ובמשך מהלך
העבודה בצבע מתאים ,ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של צבע
גמר מאושר.
כל הצבעים העליונים יהיו לפי קביעת המזמין וכלולים במחיר הצנרת.
 07.03.12העמדת ציוד ובסיסים לציוד וצנרת
כל הציוד בחדרי המכונות (משאבות) השונים יועמד על בסיסים .ציוד נע או ציוד
הנדרש ע"י המזמין יועמד על בסיסים צפים או בסיסים אינרטיים.
צנרת המותקנת על גגות המבנה/ים או על גבי רצפת חללים תותקן על גבי בסיסים
בהתאם לנדרש .הקבלן יגיש תכניות בסיסים לאשור לפני ביצועם .הבסיסים כלולים
במחיר הציוד אותו הם משרתים.
 07.03.13תליות ותמיכות
מרחקי וצורת תמיכת הצנרת תהייה כמפורט במפרט הטכני .יעשה שימוש בתמיכות
תוצרת  MVPROאו יוניסטרט או  HYDRAבלבד .סוג התלייה יהיה בהתאם לסוג
המערכת או הצינור הנתמך וכמפורט במפרט .במידה ויהיה צורך תהיה התמיכה (כגון
לצנרת פלסטית) תמיכה רצופה .נקודות קבע ,מחברי התפשטות ,תליות גמישות
וכדומה יותקנו לפי סוג המערכת הצנרת הנדונה.
כל חיבורי הצנרת לקירות  /תקרות בחדר מכונות וציוד על הגג יבוצעו בצורה גמישה
באמצעות בולמי רעידות מתוצרת  MVPROאו שווה ערך.
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 07.03.14שילוט וסימון
הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים ,כגון משאבות,
שסתומים ,צנרת וכו' .השלטים יהיו ע"ג פח בעובי  0.8מ"מ לפחות או ע"ג שלט עשוי
חומר פלסטי בעל  3שכבות "סנדוויץ'" ,בעל צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות
שתוגשנה ע"י הקבלן לאישור המפקח .אותיות השלט תודפסנה בשחור ע"י שבלונות
ותהיינה בגודל הניתן לקריאה ברורה ממרחק  5מטר לפחות .כל שלט ישא את שם
היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכימות ושאר הפרטים העיקריים של
היחידה .כל האביזרים כגון שסתומים ,ברזים ומנועים וכו'  -יסומנו ע"י תגי מתכת
חתומים .כל הצנרת תסומן באופן ברור ומאושר ע"י המפקח כך שניתן יהיה לדעת את
יעודה ,סוג הנוזל הזורם בה ואת כיוון הזרימה בה .הסימון יהיה באמצעות צביעת
הצנרת לכל אורכה ולרבות טבעות סימון בהתאם לתקן הישראלי לסימון.
 07.03.15ויסות ,מבחני פעולה והרצה
עם סיום הקמת המתקן ולפני קבלתו ע"י המפקח ,חייב הקבלן לבצע את כל מבחני
הפעולה והויסותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המפרט הזה וכל כיוון ,ויסות
ובדיקה נוספת אשר עלולה להידרש ע"י המפקח במשך העבודה .הקבלן יבצע את כל
המבחנים הנוספים שידרשו ע"י מוסדות מוסמכים.
 07.03.16תקופת הבדק והשרות
הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של  24חודשים מיום
קבלת העבודה בכללותה ע"י המזמין " -תעודת סיום העבודות".
הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו ,אלא אם
כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון ,בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה
שנמסרו על ידו.
כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ 24-שעות ממסירת ההודעה על התקלה
וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן.
לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע
התיקונים ,לרבות רכישת חלקים ,באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את
הקבלן בכל ההוצאות .תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף
כל חלק ו/או פריט שלם אשר נתגלה כליקוי .על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול
אחריות למשך תקופה של  12חודש מיום החלפתם .האחריות אינה חלה על ציוד אשר
יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה זאת בתנאי שהציוד הותקן
והופעל בתיאום וע"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה.
במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה,
ישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שנתגלו ,ויתקנם על חשבונו
במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל.
כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השירות הנדרשות
והמומלצות ע"י יצרני הציוד .עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן
למזמין במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש.
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על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד תקופת האחריות על כוונתו
למסור את המתקן .לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן ,או שנמצא המתקן
בעת בדיקתו במצב שאינו כשר למסירה ,יידחה מועד גמר תקופת האחריות עד למועד
בו יימסר המתקן למזמין לשביעות רצונו המלאה .עם מסירת המתקן יוציא המפקח
תעודת קבלה של המתקן.
 07.03.17קבלת המתקן ואחריות
עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות ,יחל הקבלן בהפעלה ניסיונית של
המתקן .על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבלן בכתב
למפקח.
קבלת המתקן תעשה:
א.

רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה –"תיק מתקן".

ב.

רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים
בודדים לשירות המזמין .אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן
לפני הפעלה סופית ,במידה שיידרש לכך ולפני התחלת תקופת האחריות.

ג.

הקבלן יהיה אחראי למערכות למשך שנתיים מיום המסירה ,כמו-כן יסב את
כל תעודות האחריות מהיצרנים אל המזמין ויעביר לו אותם בתום תקופת
האחריות.

 07.03.18שלבי קבלת המתקן
א.

ביקורת סופית
עם סיום העבודות יבצע המפקח והקבלן" ,ביקורת סופית" של כל העבודות.
המפקח יכין רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש לתקנה
לשביעות רצונו של המפקח.

ב.

בדיקה סופית
עם סיום תיקון כל הפגמים ,תתבצע ע"י הקבלן ובנוכחות המפקח "בדיקה
סופית של כל המערכת".

ג.

סיום העבודות
 .1עם סיומה המוצלח של "הבדיקה הסופית של המערכת" ,תבוצע ע"י
המזמין ,בנוכחות המזמין ובמועד שיקבע ע"י המזמין" ,בדיקה של סיום
עבודות".
 .2עם סיומה המוצלח של "בדיקת סיום העבודות" יכין המפקח "תעודת
סיום העבודות".
 .3עם הוצאות "תעודת סיום העבודות" תועבר המערכת לידי המזמין.
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07.04
07.04.1

תכולת העבודה
כללי
תכולת העבודה הינה הקמתן של מערכות תברואה וכיבוי אש במים מושלמות
הכוללות את כל הדרוש להשלמת והפעלת המערכות בין היתר העבודה כוללת את
הפרוט כדלקמן:
.1

מים קרים וחמים
העבודה כוללת את כל הצנרת מהחיבור ה"עירוני" כולל "גמל" המים של הבנין
כפי שתואר לעיל ,כל הצנרת הראשית התת-קרקעית ,דרך פירים אל הצנרת
המשנית המחברת את צרכני כל מבנה :הצנרת בתוך מתחמי השירותים עצמן:
חיבור אל הכלים הסניטאריים  ,הזנה לגינון ,למיזוג אוויר ,לחדרים טכניים,
למתקני שתיה למים צוננים וכד' .כן כוללת העבודה את הקמתם של מתקנים
לייצור מים חמים למבנה/ים (ראה בהמשך המפרט האפשרויות השונות) .ביצוע
כל המגופים ,האביזרים ,הספחים ,אמצעי שילוט ובקרה ,משאבות הגברת לחץ
וסיחרור ,בידוד ,צביעה בין אם הם מפורטים מפורשות באחד ממסמכי החוזה
בין אם לאו.

.2

מערכת דלוחין ושופכין וניקוזי מ"א
העבודה כוללת את צנרת דלוחין והשופכין וניקוזי מזגנים  ,ניקוז פירי
האינסטלציה וכיבוי האש בבנין כולל צינורות אוויר ,אביזרים תברואים,
מאספים ,קופסאות ביקורת ,מחסומים ,צינורות אוויר ,בידוד אקוסטי במקום
שיידרש ועד היציאה החוצה אל תא/י הביקורת.

.3

מערכת ניקוז מי גשם
מערכת ניקוז מי הגשם כוללת את כל צינורות מי הגשם מהגגות ומהמרפסות.
מערכת ניקוז מי הגשם מתועלת בניקוז עילי וכלולה בעבודת ניקוז מי הגשם עד
שפיכה חופשית (נגר עילי ) לפיתוח המגרש.

.4

מערכת ביוב
העבודה כוללת את כל העבודות הביוב הגרוויטציוני מחוץ למבנה כולל חפירה,
צנרת ,שוחות ,מכסים ,ניקוזי מפלסים תחתונים ,תעלות ניקוז ,מערכת ניקוז
חדרי אשפה וגינות הכל עד וכולל חיבור למערכות ה"עירוניות".

.5

מערכת כיבוי אש במים
העבודה כוללת את כל הצנרת ,האביזרים ,הספחים ,המגופים הנדרשים ,ברזי
השריפה ,מתזים וחיבורי ההסנקה .הכל לפי תוכניות והנחיית הבטיחות וכן כל
הכרוך בקבלת אישור מכבי אש ומכון התקנים.

.6

כלים סניטריים
אספקת והרכבת כלים סניטריים מסוגים שונים ובהתאם למפורט בסעיפים
רלוונטיים במסמכים המחייבים ,לרבות כל אלמנטים נילווים לתלייה וחיבור.
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07.05
07.05.1

מפרט טכני מיוחד
צנרת
א.

סוגי הצינורות לפי סוג המערכות השונות ומיקומה במבנה ,הספחים ואופן
ההתקנה יהיו בהתאם לסעיפי הפירוט בהמשך מסמך זה.

ב.

כל הצינורות יהיו חדשים ,נקיים ,מאיכות ראשונה וחופשיים מכל פגם ולקוי.
הצינורות יונחו בקווים ישרים ,לפי התוואי שבתכניות ,ובמקביל לקווים
הכלליים של הפרויקט ,אלא אם נדרש אחרת במפורש .הנחת הצינורות,
תמיכתם וחיבוריהם יבוצעו באופן שימנע העברת רעידות ,יאפשר תנועת
התפשטות תרמית ,ישמור על שיפוע רציף ואחיד היכן שנדרש ,ימנע שקיעת
צינורות ויאפשר אוורור וניקוז הרשתות.

ג.

תמיכת צנרת
צנרת תיתמך באופן הבא:
הנחה אופקית שלא במילוי או בקירות  :לפי המרחקים בטבלה הצנרת
•
תיתמך חופשי לתנועה סביב צירו ,החובק את הצינור ומעוגן בבסיסו
ליסוד בטון.
צנרת פלדה
•
קוטר אינטש6 – 4 3-1/2 – 3 2-1/2 – 1-1/2 ,3/4 – 1-1/4 1/2" :
6
6
4
3
2.5
מרחק מ' :
צנרת גבריט ( - ) HDPE 80תיתמך לפי הוראות ההרכבה של היצרן ולפי
ת"י .4476
בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורבים ייתמכו הצינורות לפי מרחק
התמיכה הקצר ביותר הנדרש.
הנחה אופקית בחדרי משאבות ותקרות :חביקה לפי המרחקים בטבלה.
•
העגון יהיה ליסוד בטון.
לצנרת שפכים יש להוסיף חיזוק על-ידי תליה קבועה בכל מחבר.
•
איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת.
•
יש להימנע לחלוטין מעירוב חומרים (בעקר מתכות) ,אלא אם נדרש
הדבר במפורש .יש להשתמש בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן
מוכר .הכנת ספחים באתר תורשה רק במקרים חריגים ,באשור מראש
של נציג המזמין.

07.05.2

חדירות דרך חלקי מבנה
מודגש בזאת כי כל החדירות יוכנו מראש על-ידי הקבלן בזמן הבניה ובתאום עם
המפקח או עבור אלמנטים טרומיים במפעל.
חדירות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים
•
מראש .השרוולים יהיו מפלדה (צינורות) ,מצופים מראש (לפני ההתקנה)
מבפנים ומבחוץ בפרוזין  +מיניום סינטטי  +צבע שמן סופי (או צפוי ביטומני
בהתקנה תת -קרקעית) .הצפויים יבוצעו בשתי שכבות כל אחד .השרוולים
יבלטו כ 2-ס"מ מכל צד של אלמנט הבנייה במצבו הסופי (כולל צפוי האלמנט
כגון טיח) .פתחים מוכנים מראש יוכנו באלמנט הבנייה בזמן ביצועו במפעל
הייצור  .הפתחים יצוידו במסגרות עץ בעובי  2ס"מ ובאורך זהה לשרוולים
(כולל ההבלטה של  2ס"מ) .חדירות דרך קירות חוץ של מבנים ו/או דרך קירות
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•
•

•
•
•
07.05.3

ממקי"ם יצוידו באטימה משוכללת נגד חדירת מים ורטיבות ,ע"י אוטמים
דוגמת ( .LINK-SEALספק אל.בי.אל בע"מ טל .)03-5278029.התקנת
איטומים אלו יעשו לפי הנחיות היצרן ויכללו שרוול מעבר עם אוגן מקורי של
היצרן מותאם למידת הצינור המתוכננת וכן שרשרת אטימה .במקרה ולא הוכן
שרוול מעבר ביציקה (ובמידה וניתן לפי אישור הקונסטרוקטור) יבוצע קידוח
ממוכן בבטון המותקן ביציקת הקיר לפי הנחיות יצרן האטם.
במקומות שידרשו לכך לפי הגדרת המפרט ו/או התקן ו/או סימון בתכניות
תבוצע סביב הצינורות עטיפת בטון מזוין ב 200 -בתבניות ,בעובי מינימלי של
 15ס"מ ,בעלת חתך ריבועי ,לרבות ברזל זיון.
רשתות הצנרת תכלולנה צפויים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג ,ולפי
גוון מוסכם ,כולל צפויים חרושתיים או מבוצעים באתר וכולל תיקון צפויים
במקומות שנפגעו בעת ההתקנה .צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות
אלא אם נדרש אחרת במפורש.
כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב מותקן .צנרת אספקות תעמוד
בבדיקה בלחץ של פי  1.5מלחץ העבודה למשך  48שעות .צנרת שפכים ונקזים
תעמוד בבדיקה בלחץ לפי המלצת היצרן למשך שעה אחת.
במידה ובדיקות הלחץ של צנרת מרותכת יראה הבדל של  KGN 10%מהלחץ
הנדרש תעשה בדיקת ריתוכים ע"ח הקבלן ע"י צלום רנטגן של כל חבור וחבור.
חדירות דרך קירות ממד"ים/ממק"ים יעשו לפי תקני פיקוד העורף בתוקף.

אביזרי צנרת
א.

אביזרי צנרת (שסתומים וכד') יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או מלא
כנדרש של האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות ,לצורך טפול ,החלפת חלקים
ו/או החלפה מלאה של האביזר .למטרה זו ישמשו בהתאם למקרה ,רקורדים
קוניים כבדים ,טבעות נחושת ,חצאי רקורדים ,אוגנים ואוגנים נגדיים ,ספחים
מאוגנים וכו'.

ב.

אביזרי הצנרת יהיו בהתאם לנדרש במסמכי המפרטים המחייבים ,וחיבוריהם
יתאימו לחבורי הצנרת הרשומים בהם .האביזרים יותאמו לתפקידי הרשתות
אותן הם משרתים ,ויכללו סימון הכולל נתונים אלה על גוף האביזר.

ג.

חבורי אביזרים יבוצעו (למעט במקרים בהם נדרש אחרת במפורש)
בהברגה/אוגנים לפי הקוטר .אלחוזרים יותקנו בין שני אוגנים בכל הקטרים.

ד.

בכל מקרה של חיבור בין צנרת פלסטית לברזל יעשה שימוש באביזרי חיוץ
מתאימים.
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07.05.4

07.05.5

התקנת צנרת תת-קרקעית
א.

החפירה וחציבה לצנרת תת-קרקעית מכל סוג ,תבוצע בעומק של  15ס"מ
נוספים למטה מתחתית הצינור המיועדת .החפירה תבוצע ברוחב הנדרש
במרחב עבודה ,ובהתחשב בכללי הבטיחות (יחס רוחב לעומק) .במהלך החפירה
תבוצענה הרחבות והעמקות כנדרש ,עבור תאים למגופים ,תאי בקרה וכדו'.

ב.

לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שונים או שיטות חפירה
שונות .החפירה תיחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הבצוע הנדרשים.

ג.

כל הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומן בתכניות .צינורות ביוב יונחו
בשיפוע אחיד ורצוף בקטעים שבין תא בקרה אחד למשנהו ,ובהתאם לגבהים
המסומנים בתכניות.

ד.

הנחת צינורות תבוצע על גבי מצע חול בעובי  15ס"מ .צינורות ביוב יצוידו
בתמיכות יציבות ,הנשענות על קרקע מוצקה ,לפני הנחת מצע החול .לאחר
הנחת הצינורות ובצוע בדיקות הלחץ הנדרשות ,יונח סביב הצינורות ומעליהם
דיפון וכסוי חול ,בעובי  15ס"מ.

ה.

מלוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע בשכבות של  30ס"מ תוך
הרטבה והידוק של כל שכבה .קו הסיום של המילוי יהיה  15ס"מ מעל פני
הקרקע הגולמיים .שתי שכבות המילוי הראשונות מעל לצינור תהיינה ללא
אבנים.

ו.

הנחת צינורות בקרקע בלתי יציבה ו/או מלוי שאינו מהודק כהלכה תבוצע על
גבי משטח בטון "דבש" בחתך של כ 50*30 -ס"מ שמעליו יונח ריפוד החול
כמפורט לעיל ,לפני הנחת הצינור .אלטרנטיבית ובהתאם להחלטת נציג המזמין
באתר ,יצויד הצינור בעטיפת בטון כמפורט בסעיף "צנרת" לעיל.

ז.

עטיפת בטון כאמור לעיל תבוצע ,בנוסף לאמור לעיל ,עבור כל צינור אשר יסומן
בתכניות כדורש עטיפת בטון.

צנרת מים
א.

צנרת מים תת קרקעית מחוץ לבנין
צנרת הספקת המים הראשית בקוטר " 4",3מ"גמל" המים הראשי למתחם ועד
המבנים בתת-קרקע תהיה מצנרת פלדה שחור עם ציפוי פנים מלט צמנט
וצביעת חוץ חרושתית ב 3שכבות (צנרת גלויה) ועם עטיפת חוץ חרושתית 3
שכבות בשיחול (בתת-קרקע) לפי ת"י  530ע.ד "5/32.מחובר בריתוך פנים
ואוגנים עם אוגנים נגדיים לאביזרים .צנרת בקוטר " 2ומטה תהיה צנרת פלדה
מגולבנת סקדיול  40בלי תפר לפי ת"י  593וצביעת חוץ חרושתית ב 3שכבות
(צנרת גלויה) ועם עטיפת חוץ חרושתית  3שכבות בשיחול (בתת-קרקע) מחוברת
בספחי הברגה מגולבנים וחיבור דרך רקורדים לאביזרים.
הנחת הצינורות וביצוע החבורים יהיו תחת בקרה ,הנחיות ופקוח של נציגי
החברה המייצרת הצינורות (פיקוח שדה) .על הקבלן להגיש למזמין כתב
אחריות של המפעל לעבודה ולצנרת לתקופה של  10שנים.

ב.

צנרת מים קרים וחמים במבנה/ים
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צנרת להספקת מים קרים וחמים ראשית במבנה/ים
(פוליפרופילן רנדום).

מPPR

צנרת להספקת מים קרים וחמים בבניין בכל קוטר עד  110מ"מ תבוצע
מצינורות ( PPRפוליפרופילן רנדום)  ,בהתאם לת"י  5111בחיבורי הלחמה ,
סוג הצינור  .FASER-SDR 7.4ביצוע הצינורות יהיה לפי הנחיות היצרן ועפ"י
קטלוג ביצוע וכולל ביצוע האביזרים להלחמה ,תליות ,חיזוקים וארמטורות
(מגופים ,אל-חוזרים וכד')  ,בנקודות החיבור בין צנרת פלדה מגולוונת וצנרת
פלסטית יבוצעו מחברי חיוץ מאוגנים כמצוין לעיל .הנחת הצינורות וביצוע
החבורים יהיו תחת בקרה ,הנחיות ופקוח של נציגי החברה המייצרת הצינורות
(פיקוח שדה) .על הקבלן להגיש למזמין כתב אחריות של המפעל לעבודה
ולצנרת לתקופה של  10שנים.
מפרט טכני להתקנת צינורות מפוליפרופילן רנדום ( ) PPRבהתאם לת"י 5111
בחיבורי הלחמה  ,סוג הצינור – FASER-SDR 7.4צנרת הספקת המים
הקרים והחמים ,תבוצע מצינורות ואבזרים עשויים מ "פוליפרופילן רנדום"
 " ,PPRפולירול" של חברת חוליות .על הצנרת והאבזרים להתאים לתקןהישראלי ,ת"י .5111
לפי התקן הישראלי ,ת"י  ,1205.2את התקנת הצנרת רשאי לבצע רק עובד
הנושא תעודת הסמכה כ"מתקין מורשה" של חברת חוליות.
ההתקנה תעשה בכפוף לחוברת הוראות ההתקנה של חוליות על כל סעיפיה.
הגשת תכנית ביצוע לצנרת לאישור המפקח.
•
ביצוע התקנת הצנרת בליווי שרות השדה של יצרן הצנרת ,כולל תיעוד.
•
ביצוע בדיקות לחץ ועמידות ,לפי הוראות ההתקנה של יצרן הצנרת.
•
הגשת דוחות בדיקה של מכון בודק המאשר את טיב ההתקנה.
•
אישור של יצרן הצנרת על מתן אחריות כוללת למערכת המותקנת,
•
לתקופה של עשר שנים מיום מסירת העבודה למזמין ואישור בכתב
מטעם חוליות על התקנה נכונה.
על מתקין הצנרת לעמוד בכל דרישות התקנים והוראות ההתקנה
•
לצנרת ואבזרים מ " PPRפולירול".
התקנת הצנרת תתבצע בהתאם לתכניות המזמין 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 ,שימוש בחבקים ותליות לצנרת
המאושרים להתקנה לפי הוראות ההתקנה כמו כן יובטח שימוש
באבזרי צנרת תקניים ונכונים כנדרש מתכניות ההתקנה.
על הקבלן והמתקין להקפיד במיוחד על הסעיפים כדלקמן:
א .התקנה גלויה – בתליה על תקרות ,על קירות או בתוך פירים.
ב .התקנה סמויה בקירות – צנרת מבוטנת בחריצים בקירות.
ג .התקנה סמויה ברצפה – צנרת במילוי וברצפת הבטון.
על יצרן הצנרת ומתקינה להקפיד על התקנת צנרת בקוטרים המצוינים ע"ג
תכניות התברואה.
יש להקפיד ולשמור על קוטרי הצנרת בכפוף לטבלת המרת קוטרים
המתאימה לצנרת " ,PPRפולירול" ,לפי הפרוט הבא-:
צנרת מתכתית (אינצ'ים)
צנרת "פולירול" (מ"מ) חוץ
"1/2
=
20
"3/4
=
25
"1
=
32
"11/4
=
40
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"11/2
=
50
"2
=
63
"21/2
=
75
"3
=
90
"31/2
=
110
"4
=
125
ביצוע חיבורי צנרת עד קוטר " PPR - 2לצנרת פלדה מגולבנת יבוצע ע"י שני
מחברים חרושתיים האחד אביזר חיבור ריתוך הברגה חרושתי של חב'
"פולירול" והשני מחבר מחבר חיוץ חרושתי מתוברג  .מחבר מס'  1יחובר
בריתוך לצנרת ה PPRוצדו השני המתוברג יחובר למחבר החיוץ המתוברג ,
בצד השני של מחבר החיוץ יחובר צינור הפלדה בהברגה.
חיבורי צנרת מעל קוטר " PPR - - 3לצנרת פלדה מגולבנת יבוצעו עם אוגני
חיוץ כמתואר מעלה.
חלק מצנרת הספקת מים קרים וחמים בחדרי השרותים הקומתיים ובמטבח
יהיה מפולאטילן מצולב כדוגמת "פקסגול" בקוטר  16מ"מ דרג  , 24ביצוע
הצנרת עם מחלקים חרושתיים ולפי ת"י .בידוד והגנה מכנית לצנרת מים חמים
יהיה לפי המפרט הכללי וכתב הכמויות.
צנרת להספקת מים לשימוש קרים וחמים אשר תותקן חשוף על גג המבנה
וצנרת להספקת המים לכיבוי אש הידרנטים במבנה תבוצע מצינורות פלדה
מגולוונים "סקדיול  "40ללא תפר לפי תקן  ASTM-A-53לרבות צביעה
חיצונית חרושתית בכל הקטרים .הספחים עד קוטר " 11/4יהיו ספחים
להברגה .מעל לקוטר " 11/4יבוצעו ספחים בחיבורים מחורצים מגולבנים
כדוגמת " ."QUICK-UPאביזרי צנרת בקוטר " 11/4ומטה המחוברים
בהברגה יהיו מיציקת ברזל חשילה.
לא יותר שימוש בספחים לא חרושתיים וכל ניסיון לבצע ריתוך ע"י קידוח
חורים וריתוך קטע צנרות במקום ספחים ייפסל מיידית.
כאמור מעלה קווי המים בקוטר  16-32מ"מ המזינים את הקבועות למיניהן
מתקרות הביניים ו/או מהפירים ואשר יונחו בקירות או במילוי הריצוף ,יהיו
מצינורות פוליאתילן מצולב דרג  24מושחלים בתוך שרוול מתעל ויוזנו
ממחלקים חרושתיים שיקובעו בחללי התקרות ו/או הפירים ו/או מרתפי
השרות.
לכל מחלק פליז שיחובר לקוי ההזנה הראשיים מצינורות  PPRיינתן מחבר
חיוץ ומגוף ניתוק .כל מחלק יזין קבוצה של עד  5קבועות .מחלקי מים בקוטר
" 3/4" ,1יהיו מאביזרים מקוריים בלבד המסופקים ע"י מפעל יצרן הצינורות.
לפני כל מחלק מים יורכב ברז כדורי בקוטר המחלק לפחות לפי תכנית צנרת
מים.
הנחת הצינורות וביצוע החבורים יהיו תחת בקרה ,הנחיות ופקוח של נציגי
החברה המייצרת הצינורות (פיקוח שדה) .על הקבלן להגיש למזמין כתב
אחריות של המפעל לעבודה ולצנרת לתקופה של  10שנים.
ג.

בידוד טרמי לצנרת מים חמים
.1

התקנת בידוד תבוצע רק לאחר בדיקת המערכת המיועדת ואשור
תקינותה .לא תבוצע התקנת בדוד בתנאי רטיבות מכל סוג שהוא.

.2

כל חומר בדוד ,מותקן או שאינו מותקן שנגעה בו רטיבות יפסל
לשימוש.

.3

אין לבודד אביזרי צנרת ואת אמצעי הפירוק של האביזרים.
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.4

הבידוד יהיה בעל עמידות נגד אש וחם ויעמוד בכל הקריטריונים של
רשויות הכבוי המקומיות.

.5

בדוד צנרת מים חמים יעמוד בטמפ' .120 ° C

.6

סוגי בידוד
הבידוד התרמי לצינורות המים החמים ומים חמים חוזרים הגלויים
לצריכה יהיה עשוי משרוולי גומי אלסטומרי ,בלתי דליק ועמיד
בקרינת שמש .הבידוד לצנרת הגלויה יהיה כדוגמת תוצרת "ענביד"
בעובי  19מ"מ עטוף סרט פי.וי.סי .עם חפיפה  .50%בקטעים הגלויים
והחשופים ,הבידוד התרמי יהיה עטוף פח מגולוון בעובי  0.6מ"מ ,הפח
עם חפיפה  3ס"מ באורך.
בידוד תרמי זהה לזה של הצינורות יינתן גם לספחים כגון מחברים,
הסתעפויות וכד'.

ד.

בדיקות:
יש לבצע בדיקת לחץ לקווי המים ל 12 -אטמ' במשך  24שעות עם מד לחץ
רושם.
אין לכסות בבטון ,טיח ,ריצוף וכו' צנרת ו/או אביזרים לפני שבוצעה בדיקת
לחץ וכל יתר הבדיקות הדרושות למסירת המערכת.
ניתן לבטן קטעים של עד  10ס"מ של צינורות ללא אבזרים לצורך אחזקת
הצנרת במקומה בזמן בדיקת הלחץ.
מיד עם גמר הבדיקות יש לכסות את כל הצנרת בקירות וברצפה בבטון ע"מ
למנוע פגיעות בצנרת.

ה.

צינורות פלדה לכיבוי אש הידרנטים
צינורות הפלדה ,בקטעיהם העל קרקעיים יהיו כמפורט להלן:
צינורות בקטרים " 4" -2יהיו מפלדה מגולוונת ,סקדיול  40בלי תפר מתאימים
לתקן הישראלי ,ת"י  ,593מחוברים בהברגה או בחיבורים מחורצים
מגולבנים כדוגמת " ."QUICK-UPאביזרי צנרת בקוטר " 3ומטה המחוברים
בהברגה יהיו מיציקת ברזל חשילה צינורות הפלדה המגולוונים ואביזריהם
יהיו עם עטיפה חיצונית תלת שכבתית מפוליאתילן שחיל.
אביזרים וספחים לצינורות יהיו חרושתיים ,מאותו סוג כמו הצינורות עצמם.
לא יורשה ליצר ספחים ואביזרים באתר .אין לעשות כיפופים בצינורות.
ההברגות בצינורות המחוברים בהברגה ,תהיינה קוניות .האורכים של
ההברגות – לפי המצוין בתקן הישראלי.
הצינורות בקטעיהם התת קרקעיים יהיו עטופים בציפוי חיצוני חרושתי
מיוצר בשיחול-ציפוי תלת שכבתי.
הצינורות בקטעים הגלויים ,יהיו עטופים כנ"ל או צבועים חרושתית ,עטיפה
ו/או צביעה כנ"ל תינתן גם לספחי הצינורות.

ו.

מגופים ושסתומים למערכת המים לצריכה ולכבוי אש  -עמדות וברזי שריפה
מגופים:
מגופים בקוטר " 3ומעלה יהיו מגופי "פרפר" מאוגנים מצופים בציפוי אמאייל
פנימי ובציפוי אפוקסי חיצוני .מעבר לכל מגוף יותקנו בכיוון הזרימה מחבר
לאוגן ,אוזני עיגון וברגי עיגון.
המגופים בקוטר " 2ומטה יהיו מגופים כדוריים מפליז כבישה חמה () DZ
,מצופים כרום עם מעבר מלא וכדור עשוי פלב"ם  .מאושרים ת"י  , 5242מעבר
לכל מגוף יותקן בכיוון הזרימה רקורד.
יש להתקין ברז " 1/2בסמוך לכל יחידת עיבוי למיזוג אוויר .
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ברזי שריפה:
ברזי השריפה עם ראש בודד בקוטר " 3יהיו מחוברים לזקף בקוטר "4
באמצעות אוגנים .ברזי שריפה עם ראש כפול " 2 X 3יהיו מחוברים לזקף
בקוטר " 6באמצעות אוגנים .כל ברז שיותקן יסופק עם מצמד "שטורץ" ,כיפת
מגן ,גלגל סגירה ומתקן שבירה בקוטר הזקף ,סוג ברז השריפה – יחיד או
כפול ומיקומו יהיה בהתאם לדרישות הבטיחות ובמרחק מינימלי של  80מ'
זה מזה.
עמדת כיבוי אש בבניין תותקן לפי הנחיות הבטיחות ותכלול:
 .1ברז כיבוי אש " 2עם מחבר שטורץ ".2
 .2גלגלון כיבוי אש בקוטר " 3/4ובאורך  30מ' עם ברז כדורי " 1לפניו ועם
מזנק מסוג סילון ריסוס מחובר בדרך קבע לקצה הצנור.
 .3שני זרנוקי כבוי בקוטר " 2באורך  15מ' כל אחד עם מזנק שנחירו
בקוטר  8מ"מ מסוג סילון ריסוס.
 2 .4מטפים אבקה יבשה  6ק"ג.
שסתומי אויר:
בצמוד לכל שסתום יינתן מגוף סגירה בקוטר זהה לשסתום.
שסתום אל חוזר:
בקוטר " 3ומעלה שסתום אל חוזר יהיה עם מכסה עליון מתפרק וציר בולט.
בקוטר " 2ומטה השסתום יהיה מתוברג.
מסנן למד המים ראשי לכל אשכל מבנים:
המסנן יותקן במסגרת הקמת "גמל" המים הראשי לאשכול המבנים ,
המסנן יהיה חצי אוטומטי בדרגת סינון  200מיקרון עם שטיפה נגדית.
מונע זרימה חוזרת (מז"ח):
התקנתו תבוצע באמצעות מתקין מוסמך על-ידי משרד הבריאות.
עמדות כיבוי אש:
עמדות הכיבוי ותכולתן יהיו בהתאם לנדרש על-ידי הוראות כיבוי אש,
הנחיות הבטיחות וכל דין.
07.05.6

אספקת מים חמים לשימוש
במבנים ובאזורים בהם תוכננו מערכות מים חמים ,יותקנו מערכות לייצור מים
חמים מקומיים בדמות:
א .דוד מים חשמלי מקומי בקיבול המתאים
ב .מחממי מים חמים חשמליים מיידים ,לפי הנדרש והאפשרויות בכל מבנה
ומבנה.
מחמם המים המידי יהיה כדוגמת תוצרת "שטיבל אלטרון " דגם "טרמוספיד" או
ש"ע (תתי דגמים לפי כתב הכמויות עם חיבור חשמלי תלת פאזי או חד-פאזי) .
אפיון למחמם המים המידי יהיה כדלקמן:
.1

טכנולוגית החימום של הטרמוספיד הינה ללא הפסדי חום ופועלת באמצעות 4
סלילים הטבולים ישירות בחתך הנוזל לא יאושר להתקנה מכשיר חימום
הפועל עם גוף חימום קונבנציונלי (סליל חימום במבנה טובולרי)

.2

יעילות העברת האנרגיה למים היא קבועה ואינה מושפעת ממשך פעולת
המכשיר.

.3

הטרמוספיד מבוסס על חימום בזרימה ללא מרכיב אגירה לא יאושר מכשיר
חימום אשר מבוסס על חימום באגירה.

.4

הטרמוספיד עובד בהספק משתנה רציף לא יאושר מכשיר חימום אשר עובד
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בדרגות או בהספק קבוע.
.5

בטרמופיד ניתן לקבוע את טמפ' המים בדיוק של מעלה ובחלק מהדגמים גם
בהפרש חצי מעלה וזאת הודות לשיטת הפיקוד הייחודית המופעלת ע"י רגשי
טמפרטורה כניסה/יציאה ,מד ספיקה ורגש אבטחה לא יאושר מכשיר חימום
אשר עובד בפיקוד תרמוסטטים רגיל ולא מאפשר שליטה מדויקת .

.6

בטרמוספיד הגנה בפני בועות אוויר.

.7

בטרמוספיד ניתן להגביל מכנית את הטמפרטורה ל  43מעלות.

.8

הטרמוספיד בעל תקן  5242ומאושר להתקנה ושימוש במערכות מי-שתיה.

.9

בגלל אופן פעולתו (חימום בזרימה ללא איגום ) הטרמוספיד מוגן לחלוטין
מאפשרות להתפתחות חיידק הלגיונלה .

 .10אפשרות לחיבור לבקרת מבנה והתראות.

07.05.7

מערכות כיבוי אש אוטומטיות (ספרינקלרים)
כללי:
פרק זה דן בהתקנת מערכות כבוי אש אוטומטית במים (מתזים) אשר תבוצע בהתאם
להנחיות התקן והנחיות הבטיחות.
העבודה כוללת בין השאר אספקה והתקנה של מערכות מתזים מסוג "רטוב",
אוטומטית ,או מסוגים אחרים בהתאם לנדרש על-ידי המזמין במסגרת מגבלות התקן
המחייב ,בכפוף לתקן הישראלי ת"י  ,1596לתקן האמריקאי  ,NFPA-13ו/או לתקנים
אחרים המיוחסים לנשוא פרק זה.
מערכות כיבוי האש והמתזים יבוצעו אך ורק על-ידי מבצע בעל תעודה של מכון
התקנים המאשרת כי מערכת ניהול האיכות שלו נבחנה על-ידי מכון התקנים הישראלי
ונמצאה מתאימה לדרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי להתקנה ושרות
למערכות כיבוי אש.
קווי מים:
קווי המים הגלויים בקטרים "½ 1ומעלה יהיו מצינורות פלדה שחורים סקדיול 10
מחוברים בשיטת צינור מחורץ ואביזרי חבור מהיר כדוגמת  ,QUICK-UPקווי מים
בקטרים " 1ומטה יהיו מצינורות פלדה שחורים סקדיול  40מחוברים בהברגה .צביעת
הצנרת תהיה חרושתית במפעל ותכלול צביעה בשתי שכבות צבע יסוד ,כגון מיניום
ובשתי שכבות צבע עליון (גוון יקבע ע"י המפקח)  .עם גמר העבודה יתוקנו כל הפגמים
אשר נגרמו כתוצאה מהובלה ובהמשך מהלך העבודה בצבע מתאים ,ויצבעו מחדש כל
חלקי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר.
קווי מים תת קרקעיים בכל קוטר שהוא יהיו מצינורות פלדה שחורים סקדיול 40
מחוברים בריתוך ועטופים חרושתית בציפוי חיצוני בפוליאתילן מיוצר בשיחול –
ציפוי תלת שכבתי .או מצינורות פוליאטילן מצולב דרג  15לפחות מחוברים במחברי
ריתוך חשמליים.
הצינורות והספחים יהיו מתאימים ללחץ של  175 PSIלפחות ,ויהיו חרושתיים .אין
לייצר ספחים ואביזרים באתר .אין לעשות כיפופים בצינורות.
מעברים מקוטר לקוטר יעשו באמצעות מעברים קוניים .אין להשתמש במופות מעבר
מסוג בושינג.
מתלים ותמיכות:
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מתלים ותמיכות לצינורות ולשלוחות למיניהן יהיו חרושתיים מפלדה מגולוונת
מותאמים לתקני .NFPA 13
המתלים והתמיכות יחוזקו לרכיב המבנה ויהיו מותאמים לעומסי הצינורות (מצב
סטטי ,דינמי או כל מצב אחר).
על הקבלן לקחת בחשבון שמתלים שבכוונתו להתקין בסמוך לאגדים ולפרופילים של
התקרות/הגגות/הקירות העשויים מפלדה ,יהיו כאלה שלא יפגעו בהם.
אביזרים ,ספחים וציוד למערכת הספרינקלרים:
כללי:
האביזרים ,הספחים והציוד יהיו מאושרים  ,FM/ULוהתקנתם תהיה לפי הוראות
היצרנים והתקנים המאושרים.
אוגנים:
האוגנים שיותקנו יהיו לפי התקן הנדרש מפלדה מסוג .ASA 150
מתזים:
המתזים שיותקנו יהיו תלויים או זקופים ( ,)UPRIGHT, PENDENTאו צידיים.
בתחומי תקרות ביניים הם יהיו מושקעים מצופים כרום ניקל .במקומות כפי שיוגדרו
ע"י המזמין המתזים יהיו מסוג אנטי ונדליים.
מגוף אזעקה חד כיווני:
מערכת מגוף אזעקה חד כיווני תכלול בין השאר מגוף שער ראשי ,מגוף חד כיווני,
שעוני בדיקת לחץ ,מערכת ניקוז ובדיקה ,מתג זרימה ( )FLOW SWITCHומתג
התראה (.)TEMPER SWITCH
כל מתג יהיה עם יציאות התראה בצורה מסודרת לשם העברה וחבור למערכת בקרת
המבנה על-ידי הכנת מגעים יבשים לכל יציאות ההתראה הנ"ל.
מגוף שליטה אזורי/קומתי:
מערכת מגוף שליטה אזורי תכלול בין השאר מגוף סגירה ,מגוף חד כיווני ,שעוני
בדיקת לחץ ,מערכת ניקוז ובדיקה ,מתג זרימה ( )FLOW SWITCHומתג התראה
(.)TEMPER SWITCH
כל מתג יהיה עם יציאות התראה בצורה מסודרת לשם העברה וחבור למערכת בקרת
המבנה על-ידי הכנת מגעים יבשים לכל יציאות ההתראה הנ"ל.
שסתום אל-חוזר:
שסתום אל-חוזר יהיה מטיפוס מדף מאושר  FM/ULעבור מערכות כיבוי אש ,כולל
מכסה עליון לצורך אפשרות ניקוי ,חיבורו לצנרת יבוצע באמצעות אוגנים.
מגופי שער:
מגופי שער יהיו מסוג  OS & Yמפלדה מאושרים  FM/ULעבור מערכת כיבוי אש.
חיבורם לצנרת יבוצע באמצעות אוגנים או תבריג.
מגופי השער ינעלו במצב פתוח (או סגור ,כפי שיוגדר בתכניות שיאושרו) באמצעות
מפסק אינדיקטור  -מצב חשמלי.
כל מגוף שער יהיה מצויד בשרשרת סגירה.
מגופי פרפר:
מגופי פרפר יהיו מיציקה ,מצופה אפוקסי ,עם מדף מצופה חומר אלסטומרי,
מאושרים  .FM/ULהמגוף יהיה מצויד בחץ מורה מצב ובשרשרת סגירה וכן במערכת
חיווט לקבלת התראה על ברז סגור.
מגופים כדוריים:
מגופים כדוריים יהיו מגופים עם גוף וכדור עשויים פלב"מ או מפלדה מצופה כרום
מאושרים  .FM/ULמעבר לכל מגוף יותקן בכיוון הזרימה רקורד.
ברז הסנקה:
ברז הסנקה יהיה מטיפוס ברז כפול ,עם חיבור "שטורץ" פקקים ושרשרת .הברז יהיה
צבוע.
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מכלול פיקוד ובקרה:
ממתגי זרימה וממתגי התראה ,תבוצענה יציאות התראה בצורה מסודרת ,לשם
העברה וחבור למערכת בקרת המבנה ,על-ידי הכנת מגעים יבשים לכל יציאות
ההתראה הנ"ל.
הקבלן יחבר את מכלול הפיקוד והבקרה של מערכות המתזים למערכות הבקרה
הראשיות ולחדר בקרה מרכזי ע"פ המצוין בכרך ב'.
שילוט:
שילוט אביזרים ,שסתומים ,מגופים והנחיות הפעלה ,יהיו בעברית על-גבי שלט חרוט
בממדים כנדרש בתקנים .השילוט יינתן בין השאר בסמוך למערכות מגוף אזעקה חד
כיווני ,מגוף שליטה אזורי /קומתי ,ברזי ניקוז ובדיקה וכן בסמוך למגופים ושסתומים
אחרים.
ביקורות ואישורים:
אישורה הסופי של העבודה -באמצעות מכון בדיקה מאושר כדוגמת מת"י וע"פ
ובהתאם לנוהל קבלה ואכלוס של המזמין.
לצורך הביקורת והאישור יעביר הקבלן את התכניות עם החישובים ההידראוליים
לבדיקה ולאישור של מכון הבדיקה ויקבל את אישורו הבלתי מותנה לעבודות שהוא
עתיד לבצע ולאחר ביצוע העבודה לעבודות שביצע.
למען הסר ספקות -אישור התכנון והבצוע של המערכות במכון הבדיקה הינה באחריות
הקבלן הבלעדית
בדיקה הידראולית וביקורת לצנרת ולמתזים:
בדיקה וביקורת יוודאו ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
ראשי המתזים הותקנו והורכבו כנדרש ,ואף אחד מהם לא ניזוק.
חיבורי הצנרת והתמיכות אובטחו.
המגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש על-ידי היצרן.
מגופי המערכת סגורים.
07.05.8

צנרת שופכין ודלוחין
צנרת ניקוז מזגנים ,צנרת דלוחין בכל הבנין ,צנרת שופכין בכל הבנין תהיה צנרת
 HDPEכדוגמת "גבריט" או "וואלסיר " מקורית או ש"ע לפי ת"י  4476ולפי 8075
.DIN
צינורות מתחת לרצפות בטון יהיו עטופים בטון מזוין כאמור בסעיף צנרת תת קרקעית
והנחיות הל"ת.
הנחיות לביצוע צנרת  :HDPEהתקנת המערכת תעשה לפי ת"י  4476ובכפוף להוראות
ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן.
על המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב  HDPEובעל תעודת הסמכה מאת
נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.
תהליך הייצור והרכבת המערכות יהיה כפוף לת"י  4476לרבות אחריות היצרן
לתפקודה התקין של המערכת ,לתקופה של  10שנים לפחות .על הקבלן להמציא כתב
אחריות הנושא את שם העבודה ,מאת נציגו הרשמי של היצרן .חיבור הצנרת וספחי
הצנרת תעשה בריתוך פנים  WELDING BUTTבמכונת ריתוך ,עם ראשי ריתוך
חשמליים ,עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה ,הכל לפי
דרישות התכנון המפורט.
החיזוקים ,התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי ת"י 4476
והוראות היצרן .שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא
באחריות לטיב העבודה ,לא תאושר .הקבלן אינו רשאי להרכיב צנרת ,ספחים ואביזרי
צנרת של יצרנים שונים ללא אישור היצרן הנושא באחריות וכן באישור המפורש של
המפקח .בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד.
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להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה ,יש לקבל אישור מפורש של
המפקח .הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי ת"י 4476
הוראות היצרן ותוכניות הביצוע המפורטות שינתנו ע"י הספק .כמו כן מיקומם,
כמותם וחוזקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת .נציגו של היצרן ,ספק הצנרת,
הספחים ואביזרי הצנרת ,חייב לעמוד לרשותו של המפקח והקבלן בכל בעיה טכנית
ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת .הקבלן אחראי להגן על
כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה ,בפני סתימת הצנרת ע"י פקקי קצה
מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך .במערכת יותקנו פתחי ביקורת מוסווים או
גלויים ,בקירות או ברצפה ,נקודות קבע ,מחברי התפשטות וכו' ,בהתאם להמלצות
יצרן הצינורות ובתיאום עם מכון התקנים על מנת שהמערכת תאושר ותתקבל ע"י
מכון התקנים .הקבלן יהיה אחראי לבצע פתחי הביקורת הן המצוינים בתוכניות,
הנדרשים ע"י היצרן או שיהיה צורך להתקינם בשלב מאוחר יותר על מנת שהמערכת
תאושר ע"י מכון התקנים.
קופסאות ביקורת  /מחסומי רצפה – קופסאות ביקורת ,קופסאות ביקורת נופלות,
מאריכים ושרוולים יהיו עשויים  HDPEלפי ת"י .מכסים ומסגרות יהיו עשויים פליז
דגם כבד .הקופסאות ,המאריכים וכו' ,ייקבעו במקומם ע"י עטיפת בטון .מסגרות
תהיינה מרובעות ,המכסים יהיו צבועים בצבע אמאיל בתנור בגוון הרצפה באישור
המפקח .מחסומי רצפה  200/100מ"מ " ,8"4יהיו עשויים  HDPEויקבעו בבטון
בהתאם לפרטים .המחסום כולל רשת פליז דגם כבד עם מסגרת מרובעת צבועים
אמאיל בתנור ,או שוקת נירוסטה עם רשת נירוסטה במידות  2525ס"מ לפי תכנית
האדריכלות ,סל נירוסטה במחסום " ,8/4שרוול מאריך מנירוסטה לפי הפרטים,
מופות נירוסטה לקליטת צינורות דלוחין במאריך ,איטום המרווח בין המחסום
והשרוול ואיטום המרווח בין השרוול והתקרה ,ביטון המחסום ,משטח נירוסטה
במידות  3535ס"מ מתחת למחסום עם  4מוטות נירוסטה לעיגון לתקרה וכו'
במחסומים תלויים.
07.05.9

ניקוז מי גשם
הצינורות יהיו מצנרת  HDPEכנ"ל לרבות כל ההנחיות להתקנה וביצוע כפי שפורטו
מעלה.
זוויות יציאה מקיר המבנה לשפיכה חופשית ע"ג אגניות יהיו  67מעלות מברזל יציקה
או פלדה מגולבנת מצופה .ארגזי אסוף על הגג יהיו תוצרת " "DALMERאו
" "JOSAMאו " "SMITHבלבד והביצוע לפי פרטים בתוכניות.
שולי הקופסאות יוכנסו לאיטום הגג .קופסאות הניקוז ממרפסות יהיו בהתאם לפרט
בתכנית תוצרת " "DALMERאו " "JOSAMאו " "SMITHעם הגבהה המיועדת
לשטחים מרוצפים .שטח הקליטה על המרפסת לא יקטן מ 1515-ס"מ.

אטימת מעבר צנרת פלסטית דרך מחסום אש
א.
ב.
ג.
ד.

צנרת פלסטית נמסה בקירות אש ומותירה חלל דרך מחסומי אש וכן קירות
ומחיצות עמידות אש דרכם הצנרת עוברת.
במצב זה מאבדת הפרדת האש חלק ניכר מיעילותה.
למניעת תופעה זו יש להתקין סביב צנרת הפלסטיק קולרים מתכווצים אש
יחסמו את המעבר הנוצר עם התמוססות הצינור הפלסטי.
הקולר עשוי מתכת צורנית החובקת את הצינור הפלסטיק בהתאם לקוטר
הצינור .בחלל הקולר מוטבע חומר אינטומסנטי אשר בהתחממות כתוצאה
משריפה מתנפח ,מועך את צינור הפלסטיק (אשר בדרך כלל כבר רך כתוצאה
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ה.

ו.

מהתחממות או נמס לחלוטין) ואוטם את הפתח שנוצר כתוצאה מהיעדרות
הצינור.
הקולר יותקן בצד ממנו צפויה האש:
 .1בחציית קיר או מחיצת אש משני הצדדים
 .2בחציית רצפת אש מן הצד התחתון
הקולרים יותאמו לקוטר הצינור הפלסטיק ומתאימים לת"י  931חלק ,2
לעמידות אש של שעתיים.
למען הסר ספקות -מחיר הצנרת הפלסטית מכל סוג שהוא כוללת בתוכה את
מחיר ההספקה ,ההתקנה הרווח הקבלני וכל הנדרש לביצוע הקולרים לאטית
אש כנדרש.

 07.05.10קבועות תברואיות
כל הקבועות יהיו מחרס לבן סוג א' ,בעלות תו תקן ישראלי או תו תקן של האיחוד
אירופאי  ,הקבלן יציג אפשרות לבחירה של כלים סניטריים נדרשים לפחות של 3
יצרנים לאישורו של המפקח  ,החלטתם בענין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
כל הכלים הסניטאריים ,הברזים וסוללות יהיו מינימום עם  5שנות אחריות מיום
מסירת הפרויקט למזמין.
כל האסלות יהיו תלויות עם מתקני תליה מתכוננים חרושתיים הכוללים מיכל הדחה
דו כמותי מכאני ,מכסה ומושב מדגם כבד העשוי פולימר קשיח מחובר לאסלה עם
צירי נירוסטה.
כל האביזרים בשירותי הנכים יתאימו להנחיות הנגישות כמפורט בפרק  ,90סעיף
 90.24לעיל.
כיור הרחצה בשירותי הנכים יהיה במידות  49 X 41ס"מ .
כיורי רחצה שולחניים יהיו אובלים במידות  55X42ס"מ בהתקנה מתחת לשיש ויכלול ונטיל
וסיפון בקוטר " ,11/4פקק ושרשרת.
כיור רחצה גלוי על הקיר יהיה במידות  56X40ס"מ ויכלול ונטיל וסיפון בקוטר " ,11/4פקק
ושרשרת.
כיור מטבח יהיה במידות  60X40X20ס"מ בהתקנה תחתית ויכלול ונטיל וסיפון בקוטר ",2
פקק ושרשרת.
ברז שופך למים קרים או מים קרים וחמים עבור כיור רחצה בשרותי נכים יהיה מנתי
מכאני ,מופעל בלחיצה מותקן על גבי משטח אשר ייסגר באופן אוטומטי לאחר פרק
זמן קבוע .
הברז יהיה בעל מנגנון ניקוי עצמי קראמי לצורך הבטחת זרימת כמות מים אחידה
לאורך זמן .הברז יצויד בווסת ספיקה ל 6-ל' לדקה.
סוללות למים קרים וחמים בעמידה לכיורי רחצה וכיורי מטבח יהיו עם פיה קצרה/ארוכה
מסתובבת מצופה כרום – ניקל.
הסוללה לכיור מטבח תהיה במידות :באורך  225מ"מ וגובה  138מ"מ עם מזלף וצינור גמיש.

ברזי ניתוק לכיורים יהיו ברזים זויתיים " 3/8" "Tאו " 1/2מפליז מצופה כרום .
בשירותים יותקנו ברזי גן כדוריים בקוטר " 1/2ובגובה  45ס"מ מעל פני רצפה גמורה (פ .ר.
ג ,).לצורכי שטיפה ותחזוקה בכל חדרי השירותים.
סוללות למקלחות יהיו עם מנגנון להתקנה מתחת לטיח מסוג  3דרך טרמוסטטי עם הגבלת
טמפרטורה .נקודת מים  ,משטף ומתקן קיבוע עם סבוניה.
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תעלות ניקוז מפלב"ם במטבח/קונדיטוריה-

תעלה  -ללא סבכה  -למחסום רצפה
פריט מספרCON-28 :
מידות בס"מ  :אורך  90 -רוחב  30 -גובה 15 -
תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח ,לאיסוף נוזלים ולכלוך.
ייעוד:
עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;
מבנה:
תתחבר אל מחסום רצפה באתר (מיקום מוצא התעלה – לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע במבנה
ולפי מדידה באתר ע"י היצרן);
קוטר החיבור למחסום הרצפה – לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י הקבלן;
דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים – ראה פרט נחשון  P-K2בנספח;
פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.
סל סינון סטנדרטי (ראה פרט כמצויין למעלה).
ציוד נילווה
סטנדרטי:

תעלה  -עם סבכה חלקית  -למחסום רצפה
פריט מספרCON-29 :
מידות בס"מ  :אורך  90 -רוחב  30 -גובה 12 -

ייעוד:
מבנה:

ציוד נילווה
סטנדרטי:

תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח ,לאיסוף נוזלים ולכלוך.
עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;
תתחבר אל מחסום רצפה באתר (מיקום מוצא התעלה – לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע במבנה
ולפי מדידה באתר ע"י הקבלן);
קוטר החיבור למחסום הרצפה – לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י הקבלן;
עם סבכת רשת ניתנת להסרה;
הסבכה מכסה רק חלק מהתעלה – לפי תכנית (אורך  60ס"מ לכל הפחות);
עם מעצור (סטופר) מרותך לתעלה – עשוי מוט מלא או פרופיל פלב"מ – למניעת תזוזה של
הסבכה;
דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים – ראה פרט נחשון  P-K2בנספח;
פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.
סל סינון סטנדרטי (ראה פרט כמצויין למעלה).

הגנה אנכית על פינת קיר  -זוית 90
פריט מספרCON-30 :
מידות בס"מ  :אורך  6 -רוחב  6 -גובה 290 -
הגנה על פינת קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות.
ייעוד:
מבנה:
לפרטים מלאים  -ראה פרט נחשון  P-K15בנספח;
גובה ההגנה ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י הקבלן.
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 07.05.11מגופים הידראוליים בפרויקט:

מערכת מילוי מאגר מאובטחת
המערכת תורכב ממגוף מילוי מאגר ,מגוף מילוי עם מצוף הידראולי ושומר לחץ
שיותקן בטור וישמש כמגוף מניעת גלישה ושומר לחץ חשמלי.
אופן הפעולה:
מגוף מילוי מאגר עם מצוף הידראולי יכויל לגובה מים רצוי.
.1
במקרה של כשל בסגירת המים יכנס לעבודה מגוף מניעת גלישה ושומר לחץ
.2
חשמלי המותקן בטור למגוף המילוי ויסגור את המים .המצוף החשמלי יכויל
למפלס חירום לפני גלישה .המגוף יהיה כדוגמת דורות ,או "ברמד" לפי כ"כ.
כאשר מגוף החירום ייסגר ,ישלח חיווי לחדר בקרה ו/או יפעיל זמזם שיודיע
.3
על תקלה במגוף המילוי הרגיל .על הקבלן לספק לוח חשמל ע"פ מפרט טכני
של יצרן המגופים.
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מפרט למגופים תעשייתיים ( )Heavy-Dutyתוצרת "דורות" – סדרה 300
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מגופי הבקרה ההידראוליים יהיו מגופים בעלי סגר אטימה קשיח ,מופעל
דיאפרגמה בתצורת "גלוב".
גוף המגוף יהיה מיצקת ספרודאלית ,לחסינות בפני עומסים מכניים והלמי
מים.
כל המגופים יכללו את האביזרים הבאים:
אלמנט שיינוק בעל אופיין סגירה ליניארי (קווי) ,המאפשר ויסות יציב ומדויק
גם בספיקות נמוכות מ 1 -מק'\שעה.
הפסדי הלחץ הנגרמים במגוף הכולל אלמנט שיינוק ,בזרימה במהירות של 3
מ'\ש' ,יהיו קטנים מ 0.3 -אטמ'.
מסנן רשת נירוסטה למי הפיקוד נשטף עצמית על ידי הזרימה בקו .המסנן
יהיה נשלף ,ללא צורך בניתוק צנרת הפיקוד (טרים).
תושבת אטימה מתפרקת מנירוסטה ,לעמידות בשחיקה.
כל חלקי הנירוסטה הפנימיים במגוף יהיו מסוג  304העמיד בקורוזיה.
המגופים הסטנדרטיים יהיו בעלי מבנה פנימי פתוח ובעלי מכלול אטימה צף
ללא אטמים פנימיים וללא תותבי הובלה.
מגופים בעלי הרכבה דו-נפחית (דוגמת אל-חוזרים אקטיביים) ,יכללו דסקת
חציצה פנימית ייעודית ,הניתנת לפירוק פשוט.
הסבת המגופים ממבנה חד-נפחי לדו-נפחי וההפך ,תתאפשר על ידי הרכבה
ופירוק פשוט של דסקת החציצה .לא יידרש פרוק המגוף מהקו ,הוצאת
המכלול או פרוק והרכבה של ברגים ואומים לצורך ההסבה.
המגוף יהיה בעל מבנה המאפשר ביצוע כל פעולות התחזוקה ללא צורך
בפירוקו מהקו .מבנה זה יאפשר הוצאת כל מכלול האטימה בצורה ישרה,
קלה ונוחה ,ללא צורך בפירוק נוסף מלבד פירוק מכסה המגוף.
ציר מכלול הוויסות והאטימה יהיה מובל בשני קצותיו ליציבות וויסות
מדויקים.
המרחק בין עוגני המגופים יהיה תואם לתקן ישראל .1315
המגופים יהיו בעלי אישורי תקן  NSF , WARSואישור לפי ת"י  5452של
מכון התקנים הישראלי לפעולה במי שתייה עד לטמפ' של .80°

 07.05.12מערכות הגברת לחץ למים לשימוש בפרויקט:
כללי:
הקבלן יגיש לאישור טרם ביצוע מערכות צנרת ,ציוד ,ואביזרים בחדר המשאבות סט
תכניות מלא לביצוע ( ) SHOP DRAWINGSלאישור המפקח .התכניות יערכו ע"י
הקבלן באופן ממוחשב ,על בסיס תכניות אדריכלות ,קונסטרוקציה ואינסטלציה
סניטארית אחרונות החתומות "לביצוע" התכניות יכללו תכנית העמדה כללית של
הציוד ,בסיסים להעמדת הציוד ,לוחות פיקוד וכד' ,תכניות מהלכי צנרת  ,סימון
אביזרים הכוללים תנוחות ,איזומטריה וחתכים .התכניות יערכו רק לאחר אישור כל
הציוד שאותו מתכוון הקבלן לאשר אצל המפקח.
אישור סופי של המפקח לביצוע חדרי המשאבות יערך רק לאחר דיון משותף של כל
הגורמים על בסיס התכניות האמורות מעלה  .למזמין תשמר הזכות לדרוש מהקבלן
ביצוע מוקדם של דוגמאות התקנה של הציוד בטרם האישור הסופי.
סט של זוג משאבות ראשיות מתוצרת פדרולו או ש"ע מדגם f40160A
•
לספיקה של  30מק"ש ב 20 -מ' 2,900 ,סבל"ד KW 5.0 ,ומשאבת ג'וקי
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•

•

מתוצרת  NOCCHIאו ש"ע מדגם  DHR4-40לספיקה של  3מק"ש ב 30 -מ',
 2,900סבל"ד 1.5 ,כ"ס.
לוח פיקוד להפעלת זוג המשאבות הנ"ל כאשר המשאבות הראשיות מונעות
באמצעות כוכב משולש ע"פ התקן החדש ,ומשאבת ג'וקי מונעת באמצעות
פרסוסטט ,כולל השהייה על זמן עבודה במשך 10דקות והגנה כנגד חוסר מים
ביניקה ע"פ דרישות הפיקוד והתקן.
הסט בתצורה חרושתית ומורכב במפעל לרבות ההעמדה ,מחלקים ,אביזרים
וארמטורות ,פיקוד וחיווי ,לוח פיקוד חשמלי וכל הנדרש לפעולה.

חשמל למשאבות
כללי
בלוחות החשמל להזנה ופיקוד משאבות מים יבוצעו כל ההכנות הנדרשות עבור
חיבורים עתידיים להפעלות ודיווחים מבקרת מבנה.
כל ציוד המיתוג ,הפיקוד וספקי הכוח בלוחות (לרבות נורות סימון) יהיה
מתוצרת אחת החברות הבאות בלבד EATON, SCHNEIDER, :
SIEMENS, ABB
כל כניסות הכבלים יהיו מתחתית הלוחות בלבד.
בכל לוח יש להתקין נורות סימון לפאזות ,מד מתח עם בורר ומד זרם ראשי עם
משנה זרם ומפוח אוורור.
כל הרגשים החיצוניים לבקרת לחץ ,מפלס ,ספיקה וכד' ,אנלוגיים או
דיגיטליים יופעלו במתח בטיחות של .24V
את תכנון לוחות החשמל לפיקוד יש לבצע בתיאום עם מח' החשמל של העיריה,
הקבלן יגיש לאישור מוקדם את התוכניות לייצור הלוחות לפני הייצור  ,לוח
פיקוד לחשמל שייוצר או /ו יותקן באתר ללא אישור מוקדם לא יתקבל בשום
מקרה ויפורק.
על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית (בתיאום עם כל הגורמים) לאשר את
הלוחות ואת כל עבודות החשמל והפיקוד שבאחריותו בכל שלב לרבות אישור
של "בודק מוסמך לחשמל" כמשמעותו בחוק בסיום/מסירת מערכות המבנה.
לוח עבור סט  2משאבות הידרנטים על הגג
הזנת הלוח בכבל חסין אש ,לפי מפרט החשמל .
•
המשאבות יוזנו מהלוח בכבלים חסיני אש.
•
המשאבות הראשיות יוזנו באמצעות מתנע בעל הגנת קצר בלבד ומגען ישיר
•
לקו.
משאבת הג'וקי תוזן באמצעות מתנע בעל יתרת זרם מתכווננת ומגען ישיר
•
לקו.
עבור כל משאבה יש להתקין בורר הפעלה (ידני,0,אוטומטי) ,נורות סימון לד
•
לפעולה ותקלה ,ומד זרם עם משנה זרם.
עבור כל משאבה יותקנו ממסרי פיקוד אשר יאפשרו דיווח לבקרת מבנה על
•
פעולה או תקלה.
הלוח יהיה במידות מינימליות של .250x600x800mm
•
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 07.05.13צינורות הביוב מחוץ למבנה
צינור ( H.D.P.E 100מריפלקס)  SDR 17או ש"ע לפי ת"י  5392של מת"י חיבור ע"י
מחברי ריתוך חשמליים ( )E.Fבקוטר " 150( 6מ"מ) דגשים לביצוע מערכות צנרת
לביוב הנ"ל:
כל חיבורי הצינורות יתבצעו באמצעות מחברי ריתוך פנים או מחברי ריתוך
חשמליים –  ,.ELCTRO FUISIONחיבור הצינור לשוחה יתבצע באמצעות חיבור
" "Itobivספציפי ( ) Kor-n-sealדרג הצינורות (בכל הקטרים) .SDR 17 -
חפירה והנחת הצינורות בתעלות
הצינורות יונחו בחפירה כמפורט במפרט לעיל והמפרט הכללי .חפירות התעלות תעשה
במידות לפי פרט סטנדרטי המצורף לתוכניות .אין לבצע הנחת הצינורות לפני
שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון .הקווים יונחו במעלה השיפוע ,כלומר,
מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה .הצינורות יורכבו לפי הוראות היצרן.
בדיקת הצינורות
בדיקת קווי ביוב וניקוז ללחץ
לפני ביצוע הבדיקה יש לנקות הצינורות בהתאם למפרט הכללי .מבחן הלחץ ייעשה
בנוכחות יצרן הצינורות והמפקח .הכלים והאמצעים לביצוע הבדיקה יסופקו ע"י
הקבלן .המכשירים יהיו בעלי תעודה ממכון התקנים .אין להתחיל בבדיקה ללא אישור
המפקח לתקינותם של כל המכשירים .המנומטרים יהיו בעלי לוח בחלוקה לשנתות
של  0.1אטמ' מכוילים בסמוך לזמן ביצוע הבדיקה .הבדיקה תעשה בהתאם למפרט
הכללי כאשר החיבורים גלויים מקיימים משך שעה אחת לחץ של  0.5אטמ' ,בתוך
שעה זו מוסיפים מים כנדרש למילוי הקטע הנבדק ולאחר מכן מחזיקים את הלחץ
במשך שעה בלחץ  0.5אטמ' .אם אין הפסדי עומד בשעה זו – הקו הינו מושלם.
בדיקה לישור הקווים וניקיו
הצינורות ייבדקו ע"י מצלמת וידאו שתנוע בקווים בין כל שתי שוחות סמוכות לשם
ביטחון שהקווים נקיים ,ישרים ופתוחים לכל אורכם.
הבדיקה כלולה במסגרת עבודתו לכל מהלך הביוב והתיעול החיצוני ובחניה ולא
תשולם על כך כל תוספת.
בדיקה סופית
לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות
הבקרה .אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המפקח על הקבלן יהיה לתקן
את כל התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המפקח.
אישור מכון התקנים
הקבלן מחויב לבצע בדיקות מכון תקנים לכל שלבי הביצוע ולכל המערכות שבתחום
עיסוקו כנדרש בחוק ולספק תעודות בדיקה מאושרות לשלבים אלו וכל זאת על
חשבונו.
צילום פנים צינורות ביוב
עם גמר הנחת צינורות המים והביוב הגרביטציוניים מכל סוג שהוא בהתאם לנדרש
במפרט הכללי ובמפרט המיוחד ,תבוצע בדיקתם באמצעות צילום פנים צנרת
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במצלמות טלוויזיה במעגל סגור .הצילום יבוצע לקוי המים בקוטר " 160( 6מ"מ)
ומעלה ולכל קווי הביוב הגרביטציוניים בכל קוטר שהוא שבוצעו לרבות
קווים/שלוחות משניים למבנים .לפני ביצוע הצילום הנ"ל יעביר הקבלן למפקח את
המידע והנתונים כדלהלן:
שם החברה שבדעתו להעסיק למטרה זו כולל ניסיון מוכח.
ההכנות והעבודות המקדימות שבכוונתו לבצע ,כגון שטיפה וניקוי קוים ותאים
לרבות לוחות זמנים להשלמת הצילומים והבדיקות הנדרשות.
רק לאחר קבלת אישור המפקח לנ"ל בכתב יוכל הקבלן לבצע הבדיקות והצילומים
הנדרשים.
כל הליקויים שיתגלו ,יתוקנו ויושלמו מיידית על-ידי הקבלן .עם גמר התיקונים
הנדרשים יבצע הקבלן בדיקה וצילום פנים צנרת נוספים לכל הקווים ,לוודא שאכן
כל שנדרש תוקן בשלמות.
ממצאי צילומים אלו ,הכוללים בין השאר תקליטור  ,DVDמיפוי של נתוני
הממצאים וכד' ,ילוו בתצהיר בכתב לאמיתות הנתונים חתומים על-ידי מהנדס
החברה ומנהל החברה ,ויועברו למפקח לקבלת אישור.
פעולות צילומי הצינורות אינן באות למלא מקומן של כל בדיקה אחרת שמטרתה
לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי הנדרש בתכניות ,במפרטים ובהתאם להנחיות
נוספות של המפקח שניתנו במהלך הביצוע.
אישורי יצרנים לטיב צינורות
ביצוע עבודת הצינורות השונים ילווה ויאושר על-ידי שרותי השדה וההנדסה של
יצרני הצינורות .עם תום ביצוע העבודות תימסר תעודת אחריות למערכת הקווים
לתקופה של עשר ( )10שנים ממפעל יצרני הצינורות אשר תצורף לתיק המתקן.
 07.05.14שוחות בקרה
שוחות בקרה תהיינה שוחות בקרה עגולות טרומיות לפי ת"י  658ולפי הל"ת עם אטם
איטופלסט ,או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבין עצמן ,בין חוליה לתחתית,
בין תקרה לחוליה וכו' .שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות ,שלבי ירידה או
סולמות ותקרות בהתאם לעומק והוראות הל"ת.
שוחות שיבוצעו מחוץ לתוואי דרכים יבלטו כ 30-ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.
שוחות שיבוצעו בתוך תוואי דרכים יותאמו לפני הקרקע הסופיים.
חיבור צינורות פי.וי.סי לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "איטוביב" תוצרת "וולפמן"
או ש.ע..
לשוחות בשטח פתוח/כבישים יותקן מכסה עם תקרה ב.ב לעומס הנדרש לפ הסיווג
בת"י . 489
חיזוק קונסטרוקטיבי (זיון) של חוליות השוחה בעומקים גדולים ,במידה ויידרש
הקבלן ע"י הספק ,יבוצע ע"י הקבלן
כל שוחת בקרה (גם שוחות מפל המצוינות בהמשך) תעבור בדיקת אטימות .פתחי
צינורות בכניסות וביציאה מהשוחה  -ייאטמו; השוחה תמולא במים לכל גובהה לאחר
שעתיים יבדוק המפקח אם יש סימני נזילה בדופן החיצונית של השוחה אם נמצאו
סימני נזילה יתקן הקבלן את הנזק ע"י אטם איטופלסט אחר ,תוספת חומרי אטימה
או כל דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח.
בשוחות ביוב יבוצעו תעלות בנציקים לפי הל"ת.
מחברי צנרת לשוחה :מחברי צנרת לבור יהיו מחברים גמישים אטומים העונים
לדרישות התקן האמריקאי  .ASTM-C923מחברי צנרת לבור יותקנו בפתח שהוכן
במפעל הייצור .החיבורים יאפשרו תנועה זוויתית של  7מעלות בכל הכיוונים ותנועה
אנכית של  2.5ס"מ בכל כיוון.

79
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.
 07.05.15שוחה עם מפל
במקרה של הפרשי גבהים בין כניסת השפכים ליציאתם משוחה יבוצע בשוחה מפל
כמפורט להלן.
אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה גדול ממחצית קוטר פנימי
של התא ,או במקום שכתוב במפורט בתכנית ,יבוצע מפל חיצוני לפי הל"ת ות"י .1205
במפלים שגובהם מעל  1.0מ' תותקן סביב התא והמפל חגורת בטון להצמדת המפל
לתא למניעת התרחקות המפל מהתא.
בשטחי גינון ,אדמה וכדומה – מכסים טיפוס ב-ב עם טבעת ומסגרת יציקה 8.0 ,טון
(.)A-50
בשבילים ומדרכות  -מכסי יצקת בינוניים (למדרכה)–  12.5טון () B125
בכבישים ודרכי רכב – מכסי יצקת כבדים (לכביש)–  40טון (.) D400
קוטר השוחה והמכסה יקבע בהתאם לתקן ישראלי  1205מעודכן או כמפורט:
תא בעומק פנימי עד  0.75מ'  -קוטר פנימי  60ס"מ  -קוטר פקק  60ס"מ.
תא בעומק פנימי עד  1.25מ'  -קוטר פנימי  80ס"מ  -קוטר פקק  60ס"מ.
תא בעומק פנימי עד  2.50מ'  -קוטר פנימי  100ס"מ  -קוטר פקק  60ס"מ.
תא בעומק פנימי מעל  2.50מ'  -קוטר פנימי  125ס"מ  -קוטר פקק  60ס"מ.
שלבי ירידה יותקנו כמפורט בתקן.
 07.05.16מתקני טיפול קדם לביוב
במקומות בהם נדרש טיפול קדם כגון מפרידי שומן למטבחים ,מתקני שיקוע ,הפרדת
דלקים וכד' יבוצעו במקום כזה שתתאפשר נגישות כלי רכב לטיפול ואחזקה עד סמוך
אליהם.
התקרות והמכסים למתקנים אלו יהיו כמגודר וכמפורט בסעיף "תאי ביקורת" דלעיל.
תחתית החפירה למתקן תיושר ותיוצב באמצעות יציקת שכבת בטון רזה בעובי 10
ס"מ לפחות.
על הקבלן להקפיד על התקנה מושלמת של המתקן ,תוך שמירה על מקבילות אנכית
ואופקית.
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07.06
.1
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4

.1.5
.1.6

.1.7

ציוד פלב"מ קבוע

כללי
מפרט זה מתייחס לציוד מטבח קבוע במבנה בייצור מיוחד .העבודה תבוצע על פי הנדרש
במפרט ,בפרטים הטיפוסיים ,תכניות העמדת הציוד (במקום בו נדרש) וכתב כמויות.
אם מתגלות סתירות בין מרכיבי המכרז לעיל ,הקבלן ידווח עליהן מיד למפקח ויקבל
ממנו הבהרות והנחיות מתאימות.
הקבלן יוביל את הציוד באמצעות הספק/יצרן של הציוד .הרכבת הציוד וחיבורו למערכות
המבנה (במקום בו נדרש) יבוצעו ע"י אחרים (אלא אם כן סוכם אחרת מול המזמין).
הקבלן גם יבדוק את כל ההכנות המתוכננות במטבח ,כגון :מחסומי רצפה/ניקוזים,
קירות/טיח/קרמיקה ,שיפועי רצפה ,גבהים של קירות/מחיצות  -וכל נתון נוסף הקיים
ומידת התאמתו לפריטי הציוד שהוא מספק לפרוייקט .הקבלן ימסור דו"ח על כל
החריגות ו/או הבעיות המיוחדות ,אשר עלולות למנוע את הביצוע של הפריטים כפי
שנדרשים.
הקבלן יכין ויגיש לאישור המפקח סט תכניות עבודה לביצוע" הכולל מידות לחיבורי
ניקוזים באתר.
לפני הגעת הציוד לאתר יבדוק הקבלן ויאשר כי את כל ההכנות הדרושות לקליטת הציוד
בשטח .כל שינוי במערכות האספקות ובמערכות התשתיות שיידרשו יבוצעו על ידי הקבלן
ועל חשבונו.
הפירוט להלן מגדיר דרישות מזעריות לרמות ביצועים ורמת הביצוע לא תפחת מהן;
הקבלן אחראי להתקנה ולתפקוד נאותים של כל פריטי הציוד שיספק ויתקין במסגרת
החוזה.

 .2מענה לבקשה להצעת המחיר
 .2.1הציוד ייוצר לפי המפורט במפרט שלהלן (כולל נספחים) – יש להעיר על כל טעות/אי
התאמה ולציין במפורש כל חריגה מהמפרט הטכני
 .2.2במידה והתשובה תכלול חומר כתוב (פרוספקטים וכדומה) – הוא יהיה בעברית או
באנגלית בלבד ,מודפס או בפורמט אלקטרוני מקובל (תואם "מיקרוסופט אופיס" או
 ,)PDFעם ציון מפורש של הפריט במיפרט אליו הוא מתייחס
 .2.3במקרה בו הציוד מיוצר ע"י קבלן משנה (ולא ע"י החברה העונה) ,יש לציין במפורש את
פרטי הקבלן בהצעה
.3
.3.1

.3.2
.3.3
.3.4
.3.5
.3.6
.3.7

עמידה בתקנים
הציוד יעמוד בדרישות תקנים ארציים/מקומיים ,ובדרישות התקנים הנוגעים לבטיחותם
של חלקים נעים ומיקומים מסוכנים ובכלל זה בכל הנוגע לציוד חשמל ,למיכלי לחץ,
לבנייה ,לבטיחות ולתברואה – כולל גם:
הוראות למיתקני תברואה התש"ל  1970ותקנות משלימות;
חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה  1965ותקנות התכנון והבניה;
ציוד מיובא יענה לדרישות חוק של אחד משלושה תקנים:
תקן ארצות הברית NSF/UL
תקן אירופאי CE
תקן ישראלי "ת.י"900 .
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.3.8
.3.9
.4
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4

ציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לתקן ארה"ב  NSF/ULאו
לתקן אירופאי CE
תקן בטיחות באש ת"י  1001/6או NFPA/96
הבטחת איכות
הקבל יספק עדות ליכולת הביצוע של המבצע מטעמו הכוללת:
ניסיון בפרויקטים בעלי הקף דומה.
הוכחת היכולת של מפעל לייצר כל הציוד לייצור מיוחד הכלול בחוזה.
יש לקבל את אישור המזמין ליצרן/ספק המוצע.

 .5הגשות ואישורים לפני ייצור ו/או אספקת הציוד
 .5.1על הקבלן להגיש שרטוטי עבודה ( ;)Shop Drawingsלכל הציוד המוצע על ידו לא
תבוצע הזמנה לפני שהציוד יאושר ע"י המפקח.
 .5.2הקבלן יספק למפקח ,דוגמאות של כל החומרים בהם ישתמש בעבודתו ,ללא עלות כספית,
כל העבודה תתבצע בהתאם ל"דוגמאות מאושרות" אלו.
 .5.3הקבלן יציג אישור ממונה הבטיחות מטעמו ,לכל חיבורי הציוד המורכבים על ידו
בעבודה.
.6
.6.1

בדיקה ופסילה
על הציוד לעמוד בדרישות רשויות עירוניות/ממשלתיות ובכל התקנים ,ולקיים את כל
תנאיהם ,הקבלן יבצע את הבדיקות הנדרשות שתידרשנה  -על חשבונו  -הכול עד לקבלת
האישורים.
למפקח ולכל מי שקבע על ידו תהיה גישה חופשית למפעל/למפעלים של יצרן/ספק במשך
תקופת ייצור הציוד האמור ,כדי לבדוק/לוודא שהתוכניות/ההוראות/השרטוטים
המפורטים אכן מבוצעים; הקבלן יתקן טעויות שתגלנה בשעת הבדיקות ,בהתאם
לתוכניות/הוראות/שרטוטים המפורטים.
כל החומרים שיובאו לאתר טעונים אישור של המפקח .הקבלן יסלק מהשטח /מהמבנה
כל החומרים/אביזרים/מיתקנים אשר ייפסלו בבדיקה ,בין אם עשו בם שימוש או באם
לא .הכול בתוך  24שעות מקבלת הודעה בכתב מהמפקח.
בדיקות טיב תעשנה בכל "ציוד מיוצר" באשר לעובי חומרים ,בזמן קבלתו (הבדיקות על
חשבונו של הקבלן).

.7
.7.1

חומרים
חומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים ללא פגמים מפחיתי חוזק/אורך חיים /מראה
אסתטי; גזרות' /צורות' תעורגלנה ותעשנה במבלט/במשיכה/בלחיצה ,לפי צורך ,כך
שיתקבלו מחתכים (פרופילים) נקיים; יש לבצע העבודה בצורה ישרה ומפולסת ,עם קצוות
אחידים ופינות מעוגלות על רדיוסים אמיתיים.
כל השטחים החיצוניים/הפנימיים יבוצעו מפלדה בלתי מחלידה (להלן :פלב"מ) ,אלא אם
כן צוין במפורש במפרט מיוחד של הציוד ובתוכניות.
אלא אם כן צויין אחרת ,פלב"מ יהיה מסוג  18-8/304עם  8-10אחוז ניקל ולא-יותר מ-
 0.07אחוז פחמן.
אין להשתמש בפח שעוביו פחות מ 0.8-מ"מ.
ברגים ואומים יהיו עשויים מפלב"מ.

.6.2

.6.3

.6.4

.7.2
.7.3
.7.4
.7.5
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.7.6
.7.7
.7.8
.7.9
.7.10
.7.11
.7.12
.7.13
.7.14

חמרן (אלומיניום) :פחי חמרן יהיו מטיפוס  ;H 3/4 ,S-3חיבורים ייעשו ב'ריתוך נקודות'
או ע"י 'מסמרות שקועות' במרחקים שאינם עולים על  5ס"מ.
במקומות בהם לא צויינו מידות אחרות לעובי פח פלב"מ ,תחייב הרשימה שלהלן:
בעובי  3מ"מ
רכיבים לקונסטרוקציה כבדה :פרופילים מפח פלב"מ
בעובי  3מ"מ
חיזוקים אופקיים מצינור פלב"מ
בעובי  2מ"מ
חיזקים ,זוויתנים ,פרופילים ,רכיבי קונסטרוקציה ,משטחים
בעובי  1.5מ"מ
משטחי שולחנות/דלפקים ,משטחי טפטוף ,כיורים ,מנדפים
בעובי  1.25מ"מ
מדפים תחתונים/עליונים (פנים וחוץ) ,קערות לחוצות
בעובי  1מ"מ
דלתות ,דפנות צדדיות/אחוריות" ,פאנלים"
בעובי  0.8מ"מ
דופן פנימי לדלתות ופאנלים

.8
.8.1

ציוד מיוצר
משטחי פלב"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה ל'ליטוש מספר ( '4ליטוש מבריק)
בחזיתות/בשטחים נראים לעין ,כשהטקסטורה/כיוון הליטוש הם אחידים בשטחים
צמודים.
תפרים/פינות במשטחי מתכת בשולחנות יהיו מרותכים/מושחזים בצורה
חלקה/מלוטשים.
צינורות פלב"מ יהיו בלי תפר ,לא מרותכים ,בקוטר/עובי דופן כמפורט ,עגולים ומלוטשים
מסביב ,לתיאום עם משטחים סמוכים.
מסגרות/חיזוקים/חלקי מבנה/גופים ייעשו מזוויתני פלב"מ ומפרופילי פלב"מ ,במידות
אשר מצוינות במפרטים/בתוכניות.

.9
.9.1

ציוד לייצור מיוחד – הגשות לאישור
הקבלן יספק שרטוטים לציוד מיוצר במיוחד ,עם :מידות ,חומרים ,הרכבה ,פרזול לסוגיו
וכל נתון אחר הנוגע לציוד זה; כל יחידה תצוין במספר פריט ובשרטוטים ייכללו גם
'פרטים סטנדרטיים'.
כל השרטוטים יבוצעו בתוכנת  Solidworksאו בתוכנה שוות-ערך.
ציוד ישורטט במבטים תלת מימדי ,במבט על ,במבט צד ,חזית וחתך ,בקנ"מ  1:20ו/או
1:10
השרטוטים יוגשו בגיליון מודפס (לפי דרישה) ובקובץ PDF
ציוד יועבר לייצור רק לאחר קבלת אישור בכתב של המפקח לשרטוטים אשר הועברו.

.8.2
.8.3
.8.4

.9.2
.9.3
.9.4
.9.5

 .10אספקת הציוד
 .10.1על הקבלן לשמור על כל פרטי הציוד בזמן המשלוח מפני כל פגיעה; "ציוד מיוצר מפלב'מ"
יכוסה ביריעת מגן פלסטית ,שתוסר רק בקבלה סופית של הציוד.
 .11אופני מדידה
 .11.1הפריטים המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים הכל כפרט במפרט זה ,בתוכניות
(שרטוטים) בפרטים ,בתקנים ,בתקנות ,כל העבודה/הציוד /החומרים והפעולות הקשורות
לציוד וכל עבודה אחרת ,שהיא נדרשת לשם הפעלה תקינה של ציוד המסופק ע"י קבלן,
אף אם לא צוינה במפורש ,הכל ללא תוספת מחיר.
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פרק  - 08מתקני חשמל
08.01
08.01.01

כללי
כללי
כוונת המפרטים הכלליים והמפרט המיוחד להלן ,לקבוע את הדרישות המינימליות
לביצוע מתקן החשמל ,תקשורת .למען הסר ספק כל מה שמוגדר לרבות כל סעיף
במפרט כלול במחירי היחידה המופיעים בכתבי כמויות ,לרבות התקנה בכל מקום
שמתבקש בהתאם לתכניות ולמפרטים ,הובלה ,אספקה ,חיווט ,כיוון ,פילוס ,יישור,
הרצה והפעלה.
התיאור בכתב הכמויות הינו תמציתי בלבד ואינו גורע מהמפרט הטכני  08ומהמפרט
המיוחד לפרויקט זה .הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצוין במכרז זה ולא ציוד
אחר.

עבודות במפרט
08.01.02
מפרט זה מתייחס לביצוע המתקנים הבאים:
א .מתקני חשמל לתאורה כוח ופיקוד
ב .מתקני חשמל למתח גבוה
ג .מערכת משולבת כריזה וגילוי אש
ד .לוחות חשמל מתח גבוה
ה .לוחות חשמל מתח נמוך
ו .מערכת תאורת חירום
ז .תקשורת מחשבים
ח .מערכות בטחון
ט .תאורת חוץ בהתאם לדרישות מחלקת מאור עריית תל אביב-יפו
י .חדר מיתוג בהתאם לדרישות חח"י
יא .מיגון קרינה אלמ"ג
יב .מערכות נלוות כגון מערכת רעידות אדמה ,סילוק עטלפים ,סילוק מכרסמים,
הכנה לאנטנות סלולריות ,מערכת פרזנטור לכיתות לימוד ומערכת דו סיטרית
בטיחות
08.01.03

תנאי סף
העבודה תבוצע ע"י חשמלאי אשר יעמוד בכל התנאים כמפורט להלן :בעל ניסיון
בבניני של  10קומות לפחות  ,ובשטח של  10,000מ"ר עיקרי לפחות ,בעל ניסיון של
לפחות  10מתקני מתח נמוך בהספק של  630קוו"א כל אחד בשנתיים האחרונות
ובעל סיווג קבוצה א' ( 160חשמלאות) סוג  ,5סיווג ( 240הנחת קווי תקשורת) סוג ,2
וסיווג ( 250הנחת קווי חשמל) סוג  270 ,5תאורת רחוב ובעל רישיון חשמלאי מהנדס
מתאים ובר תוקף.
בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל רישיון חשמלאי מהנדס.
הקבלן החשמל חייב להיות בעל צוות אורגני של החברה (רשומים בחברה) ,צוות זה
הוא הצוות אשר יעבוד בשטח.
יש להגיש מסמכים רלוונטיים כולל רשיונות בתוקף של קבלן החשמל על מנת לקבל
אישור בכתב של המפקח המאשר את קבלן החשמל.
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08.01.04

ביצוע המלאכה
א .ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים ,לחוקים
כלליים אחרים של המקצוע וכן בהתאם לתקנות למתקני חשמל (חוק החשמל
תשי"ד) ,לדרישות המקובלות של עיריית תל אביב-יפו על כל מחלקותיה ,חברת
החשמל ,חברת בזק ,חברת הטל"כ ,חברות סלולריות ולהוראות המפקח ולשביעות
רצונו ,אם ברצון הקבלן להציע אי אלו תיקונים הקשורים בתכנון המתקנים ,יהא
עליו להמציא את הערותיו למפקח ולקבל את אישורו מראש ובכתב לפני הוצאתה
לפועל של המערכת .ביצוע העבודה ייעשה ברמה מקצועית מעולה.
ב .הקבלן יפרק ,יתקין ,יחליף על חשבונו הוא כל אביזר או חלק אחר במערכת שלדעת
המפקח אינו מתאים לדרישות הנ"ל .הקבלן לא יכסה שום חלק של המלאכה לפני
שנבדקה ע"י המפקח.
ג .במקרה של אי התאמה בין תיאור המלאכה או בין תכניות הבניין והריהוט לבין
תכניות המערכות הנ"ל ,על הקבלן להעיר על כך את תשומת ליבו של המפקח לפני
ביצוע של כל מלאכה או חלק ממנה.
הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי המפקח והקבלן מתחייב לנהוג
בהתאם לתיקונים.

08.01.05

בדיקות והרצה.
על הקבלן לבדוק את כל המתקנים והמערכות בפרקי המשנה הבאים בהתאם
להוראות המפקח ,לתיאור המפרט להלן ,ולתוכניות הלוטות.
הבדיקות תהיינה חלקיות ובהתאם להתקדמות העבודה ועד לבדיקת הסופית עם
השלמת המתקן והכנתו למסירה.
עם סיום כל העבודות ובגמר כל העבודה ,יש לווסת את כל הציוד האוטומטי לפעולה
תקינה ולאזן פאזות בכל הלוחות.
פעולות הוויסות .האיזון ,הכיוון והשרות תמשכנה במשך כל תקופת האחריות .
הבדיקות יתבצעו בהתאם לפרק  08.19בדיקות ,להלן.

08.01.06

ביקורות.
כלולה בעלות סעיפי כתב הכמויות ,על הקבלן להעביר ביקורת חברת חשמל ,
וביקורת בודק חשמל מוסמך סוג  3הכוללת סריקה טרמוגרפית ,לכל מתקני
החשמל ,כולל תשלום עבור ביקורת המתקן.
הבודק יאושר ע"י מפקח החשמל לפני תחילת עבודתו .במידה ויימצאו ליקויים ע"י
הבודק או ע"י המפקח יתבצעו בדיקות חוזרות עד לקבלת דו"ח נקי ללא הערות מצד
הבודק או המפקח ,למען הסר ספק כלל הבדיקות הינם על חשבון הקבלן עפ"י סע'
בדיקה בכתב כמויות.
על הקבלן להמציא רשימת בודקים שמית כולל מספרי רישיון לפחות של שלושה
בודקים .המפקח לבחור את בודק החשמל מרשימה זו .לא יתקבל דו"ח בודק חשמל
אשר לא אושר ע"י המפקח.
הביקורת תהיה על כל העבודה שביצע הקבלן לפי הכמויות ,התוכניות ומפרט זה.
המפקח לא יקבל את המתקן מידי החשמלאי ללא העברת ביקורת חשמל לכל מתקן
החשמל.
במקרה והביקורת תיכשל עקב תכנון ו/או ביצוע לקוי של הקבלן ,יעביר הקבלן
ביקורות חוזרות ונשנות עד להעברת כל המתקן כולל תשלום עבור הביקורות
החוזרות לגורם הבודק.
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08.01.07

הוראות כלליות
המתקן יעבור בדיקה ע"י בודק סוג  ,3על הקבלן להמציא רשימת בודקים שמית
כולל מספרי רישיון לפחות של שלושה בודקים .המפקח רשאי לבחור את בודק
החשמל מרשימה זו .לא יתקבל דו"ח בודק חשמל אשר לא אושר ע"י המפקח.
על הקבלן לבדוק היטב את התוכניות ואת המפרטים הטכניים ולהציע את הצעתו על
בסיס כל מסמכי המכרז כיחידה שלמה ,דהיינו שרטוטים ,מכרז ,מקרא ,מפרטים
וכתבי כמויות גם יחד .לא תתקבל בעתיד אף טענה לאי התאמה בין המסמכים של
המכרז \ חוזה .חובתו של הקבלן לברר כל אי בהירות ו\או אי התאמה בין מסמכי
המכרז לפני הביצוע ולקבל את אישור המפקח בכתב לגבי כל סוגיה בפרויקט זה.
על הקבלן להתאים את המתקן לחוק החשמל ותקנותיו ,לתקנים הישראלים לרבות
דרישות כבאות ותקן ירוק ולאשר את חיבורו לרשת החשמל ללא כל הערות לתיקון.
על הקבלן לבצע את כל התיאומים \ פגישות \ סיורים ועמידה בדרישות של חברת
חשמל ,בזק והוט עד לקבלת החיבור הרצוי והמתוכנן .כולל חיבורים זמניים
וחיבורים קבועים.
התיאור בכתב הכמויות הינו תמציתי בלבד ואינו גורע מהמפרט הטכני  08ומהמפרט
המיוחד לפרויקט זה .הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצוין במכרז זה ולא ציוד
אחר.

08.01.08

מסירת המתקן.
בכל ביקורת של המפקח במתקן יגיש הקבלן למפקח טופס בדיקות שעליו לבצע לפני
הביקורת .בהתאם לפרק  08.19בדיקות להלן.
הטופס ימולא יום לפני ביקורת המפקח במתקן.
מודגש בזה שהמפקח לא יקבל את המתקן ללא עמידה בכל תנאי הטופס הנ"ל.

08.02

מפרטים ,חוקים ,תקנות
כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים ,חוקים ותקנות הבאים ,במהדורתם
התקפה האחרונה:
מפרט המיוחד זה.
המפרט הכללי למתקני חשמל (מפרט  )08בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת
במהדורתו האחרונה.
חוק החשמל התשי"ד –  1954ותקנותיו.
תקן ישראלי  1220על כל חלקיו הרלוונטיים
תקן ישראלי 1001
תקן  1173חלק 1
תקן ישראלי  20חלק 2.22
תקן ישראלי 5281
תקן ישראלי 61439
תקן ישראלי 755
התקנים הישראליים
מפרטי מכון התקנים ,כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ  – 372לוחות מיתוג ובקרה
למתח נמוך ,דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה במקומות
נגישים לאנשים לא מקצועיים ,לוחות חלוקה.
חוזר מנכ"ל משרד החינוך
התקנים הבינלאומיים ,כמו  IECו.DIN-

08.02.01
08.02.02
08.02.03
08.02.04
08.02.05
08.02.06
08.02.07
08.02.08
08.02.09
08.02.10
08.02.11
08.02.12

08.02.13
08.02.14
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08.03

תנאי האקלים
טמפרטורה מקסימלית 65+ C :ולחות יחסית עד .70%
טמפרטורה מינימלית 5- C :ולחות יחסית עד .100%
התנאים להתקנה חיצונית:
עוצמת הגשם המקסימלית 60 :מ"מ לשעה.
עוצמת הרוחות :לפחות  30ק"מ לשעה.

08.04

הרמוניות
הקבלן אחראי ,חוזית ,למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת מדרישות
התקן האירופאי ,על-כן ,הקבלן חייב לבדוק את רמת ההרמוניות לפני מסירת
המתקן ואם יתברר שרמת ההרמוניות עולה על המותר בהתאם לתקן ,חייב הקבלן
להתקין ,על חשבונו ,מסנני הרמוניות.

08.05

כבלים ומוליכים

08.05.01

כללי
כל כבלי ההזנה למתח של עד  1000וולט יהיו מסוג ( FR3כבה מאליו) ,מטיפוס
 ,N2XY,N2AXYבעלי הגנת  UVתוצרת סינרג'י או שווה ערך מאושר (במידה
והקבלן רוצה להציע שו"ע עליו לבצע חישובי מפל מתח וכושר העברת זרם עם נתוני
היצרן שאותו רוצה הקבלן לספק).
בחירת הכבילה תעמוד בדרישות תקנות החשמל "העמסה והגנה על מוליכים
מבודדים וכבלים במתח נמוך התשע"ד .2014
כבלי הכוח יהיו בעלי חתך מזערי בשיעור כזה שלא יגרם מפל מתח גבוה מ 3% -מן
המתח הנומינלי בכל נקודה שהיא במערכת.
כבלים בחתך של  10ממ"ר ומעלה יהיו בעלי מוליכים שזורים .לא תותר התקנת
כבלי כוח בעלי חתך סקטוריאלי אלא במקרים בהם צוין במפורש שמותר להשתמש
בכבלים כאלו.
שטח חתך האפס יהיה זהה לשטחת חתך הפאזות.
בהתקנות פנים-מבניים ,קצוות כל כבל בחתך  16ממ"ר ומעלה ייאטם על-ידי כפפת-
ראש-כבל מתכווץ מתוצרת רייקם ,או אלסטימולד ,או .3M
עבור כבלי אלומיניום ,כלולים במחירם נעלי כבל ב 2-הקצוות לחיבור בין כבלי
האלומיניום לציוד מנחושת .הכבלים יהיו נטולי הלוגן בלבד.
כבלי החשמל כלולים בתוכם את כל הלשות ,סופיות ,נעלי כבל מובדלים ,נעלי כבל
פין ,מחברים וכל הכרוך להתקנה מושלמת .כל כבילת האלומיניום בלי יוצא מן
הכלל תכלול נעל כבל ייעודית מובדל לחיבור בין אלומיניום לנחושת .לא יאושר
חיבור כבל אלומיניום במישרין לפס או למחבר מהיר ללא פין מובדל או נעל כבל
מובדלת .לא יאושר חיבור ישיר לכבילת אלומיניום לאלמנטים בלוח כאשר שטח
החתך גדול מ  50ממ"ר.
מוליכים וכבלים אשר מיועדים לעבודות שאינן כלולות במסגרת נקודות החשמל תת
פרק  ,08.10מחיר הכבל והמוליך כולל אספקה והתקנה וחיבור של המוליך כולל
מובילים ,מוליכים ,כל חומרי העזר וכל העבודות הדרושות להנחת הקו וחיבורו.

08.05.02

סופיות ומחברים
כבלי החשמל כלולים בתוכם את כל הלשות ,סופיות ,נעלי כבל מובדלים ,נעלי כבל
פין ,מחברים וכל הכרוך להתקנה מושלמת .כל כבילת האלומיניום בלי יוצא מן
הכלל תכלול נעל כבל ייעודית מובדל לחיבור בין אלומיניום לנחושת .לא יאושר
חיבור כבל אלומיניום במישרין לפס או למחבר מהיר ללא פין מובדל או נעל כבל
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מובדלת .כל הכבילה מחתך  10ממ"ר ומעלה כולל תסתיים בקצותיה במפצלת
מתכווצת בחום ( כפפה ) עם דבק כדוגמת REYCHEM
08.05.03

קווי הזנה לחלונות שחרור עשן ולמערכות חיוניות יהיו מסוג כבלי נחושת עם בידוד
נטול הלוגנים עמיד בפני שריפה בטמפ'  800מעלות צלזיוס ,שמירת בדוד מעטה
חיצוני (  ) FEבמשך  180דקות ושמירת בדוד מעטה מוליכים (  ) Eעפ"י תקן גרמני
 VDE 4102-12במשך  90דקות מטיפוס  . NHXHX FE 180 E90הכבילה תותקן
בתעלות פח אטומות נפרדות ממובילי כבילה ירוקה בהתאם להוראות הכבאות וחוק
החשמל.

08.05.04

מוליכים
כל המוליכים יהיו בעלי בידוד  PVCאו נאופרן למתח של עד  1000וולט.
כל המוליכים השזורים המתחברים לציוד יצוידו בנעלי כבל .קצוות המוליכים
השזורים ,המתחברים למהדקים ,יצוידו בשרוולים מתאימים.

08.05.05

סימון כבלים
סימון הכבלים יבוצע על-ידי דסקיות נירוסטה ,או על-ידי שלטי סנדוויץ' ,בהתאם
להנחיות המפקח .על השלטים יוטבעו מספרי הכבלים בהתאם למספריהם
בתוכניות .הדסקיות יחוזקו לכבלים על-ידי אזיקונים (חבקים פלסטיים).
הכבלים המונחים יסומנו בנקודות החיבור ,בכל פניה ובמרחקים שאינם עולים על 5
מטר בין הסימונים.
הכבלים המושחלים יסומנו בכל שוחה.
מוליכי כל כבלי הפיקוד יסומנו ,בהתאם למפורט בתוכניות ,ע"י שרווליות P.V.C.
שיושחלו על כל מוליכי הכבלים.
סימון גידים הן בלוח והן בחיבורים יתבצעו ע"י שילוט בר קיימא – חובה לבצע
שילוט לפאזות מוליכי האפס והארקות בלוחות החשמל ללא יוצא מן הכלל.

08.05.06

שמירה על שלמות הכבלים
על מנת להבטיח את שלמות מעטה הכבלים במקומות בהם באים כבלים במגע עם
קצוות פתוחים או קצוות מתכתיים חדים ,יש לצפות את המקומות הנ"ל בכיסויי
גומי מתאימים לשם יצירת הפרדה בין המתכת למעטה הכבלים.
רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לחוק החשמל ולהוראות היצרן ובאופן שלא
ייגרם לו נזק; בהיעדר הוראות יצרן כאמור יהיה הרדיוס הפנימי המזערי של כיפוף
כבל ,ביחס לקוטרו החיצוני ,כמפורט להלן :
כבלי כבל בלי שריון  -פי  12מהקוטר החיצוני של הכבל
()1
כבל עם שריון  -פי  15מהקוטר החיצוני של הכבל
()2
כל החיבורים של המוליכים או הכבלים יבוצעו בתוך תיבות הסתעפות או תיבות
חיבור .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).

08.05.07

התקנת כבלים על סולמות כבלים והגשת SHOPDRAWINGS
בכל פיר כבלים בבניין עבור חשמל או תקשורת ,יותקנו מובלים לכבלים.
בפיר כבלים יותקנו סולמות מגולוונים ברוחב הפיר עבור כבלים כבדים ,בפיר
תקשורת יותקנו סלסלות רשת ברוחב הפירים.
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על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנון השחלת הכבלים בתוך המבנה ולבצע חישוב
העמסת הסולמות והרשתות מנקודת הראות של מקום שמור ( % 30מקום פנוי
להשחלות עתידיות של כבלים).במידת הצורך ,על הקבלן להתקין ,לאחר תאום עם
המפקח ,סולם או רשת לכבלים שיאפשר עמידה בדרישה זו .הכבלים שיותקנו על גבי
סולמות יקושרו אליהם ע"י אזיקוני פלסטיק מתאימים( .את מוליכי ההארקה יש
לחבר ע"י מהדק קנדי בלבד) .כבלים שחתך מוליכיו  4ממ"ר ופחות מותר לקשור 3
כבלים יחד .קשירת הכבלים לסולמות תתבצע במרחקים של עד  90ס"מ בין נקודות
הקשירה .אם הנחת הכבלים מתבצעת בשתי שכבות או יותר ,יש לסיים את התקנת
השכבה הראשונה וקשירתה לסולם לפני התקנת השכבה השנייה .קשירת השכבה
החדשה תתבצע בהתאם לתנאים שתוארו למעלה וכך כל השכבות.
תעלות הרשת ותעלות מחורצות ותעלות הפח וסולמות הכבלים המלא כוללים
תומכים מגולוונים ,על קיר או תקרה.
התקנת התעלות תעשה בהתאם להוראות התקן תקן  DINשמספרו 4102-12
על הגג כל התעלות יהיו פח מחורץ או סולם כבלים ויכללו מכסים מפח למניעת
קרינה .UV
תעלות על הגג יותקנו ע"ג תומכים בגובה  2.2מטר מעוגנים עם בסיס בטון לגג למנוע
פגיעה באיטום.
כאשר הסולמות מותקנות בחלל תקרה כפולה בהתקנה רגילה יעשה שימוש רק
בתומכים מוצר מדף.
במקום בו צמודים הסולמות/תעלות לקיר ולא ניתן להתקין תומכים על קיר המבנה
 ,אלא לעמודי בנין בלבד ולא ניתן לספק תומך כל  1מטר לפי דרישות אילו ,יבצע
הקבלן תומך מגולוון מעמוד הבניין כל מקצב של עמוד ועל גבי התומכים יתקין
פרופיל פלדה " "Iבין תומך לתומך ועליו יתקין את התעלות/סולמות ,כאשר
הסולמות יהיו במפלס אחד או שתים.
התומכות (אשר במקרה זה לא יהיו מוצר מדף) יתוכננו ע"י הקבלן כולל חישובי
העומס הנדרשים ויוגשו לאישור המפקח בטרם ביצוע.
לאחר אישור התוכניות ,ייצר הקבלן דוגמא ויאשר את הדוגמא אצל כל הגורמים
לפני המשך ביצוע.
מפרט הגלוון והטיפול בתעלות החשמל והתקשורת והתומכים יהיה זהה למפרט
הטיפול/גלוון של כל חלקי המתכת של המבנה כמפורט.
במחיר התעלות כלול עיגון לכל המקומות ההתקנה בבניין לרבות תקרות בטון,
תקרות מתכת,
דפנות מעבר טיפול והליכה " "CATWALKוכו'.
כל התעלות במתרפים ,בחניון ובמקומות חשופים בפרויקט יהיו מפח אטום ובגוון
עפ"י בחירת האדריכל לרבות צביעת אביזרי התלייה .
כל תעלות הפח חסיני אש לרבות אביזרי התלייה יהיו לפי תקן DIN 4102- 12
08.05.08

התקנה תת-קרקעית של כבלים ו\או מוביל
אסור לגרור כבלים לתוך התעלה הפתוחה באמצעות תילי משיכה .בזמן ההנחה יש
להקפיד שלא ייפגע המעטה החיצוני של הכבל .החפיר יהיה מוכן ומושלם במידותיו
הסופיות לפני שיחלו בהנחת הכבל בהתאם לפרטים המצורפים ,לאחר קבלת אישור
המפקח .אין לבצע שום עבודת חפירה – בכלי מכני או בעבודת ידיים – לאחר שהונח
הכבל בחפיר.
כבלים \ מובילים המונחים בתחתית תעלה חפורה יסודרו האחד על-יד השני בהתאם
לחתך האופייני .בתוכניות צוינו מרחקי ההתקרבות המינימליים המותרים שבין
המערכות השונות.
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כל חיבור בין כבלים ,מקום החיבור ואופן ביצועו ,טעון אישור מראש של המפקח.
במקומות בהם יש להתקין תיבת חיבורים או הסתעפות תורחב התעלה ,על-מנת
לאפשר התקנה 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 מתחת למסלול הכבלים ,במרחק המבטיח שלא תהיינה
השפעות לחץ של כבל על כבל .תיבות החיבורים או ההסתעפות המיועדות להנחה
ישירה בקרקע תהיינה אך ורק מטיפוס המיוצר במיוחד לשם כך בהתאם לסוג הכבל.
התיבות המותקנות ייבדקו על-ידי המפקח לפני הכיסוי בעפר.
שכבת המגן תהיה מחומר מסוג אחד .מותר להגן על מכלול כבלים המונחים בתעלה
משותפת על-ידי כיסויים בלוחות בטון או בחומר מתאים אחר .במקרה זה יהיה
רוחב כל לוח גדול ב 0.20 -מטר מרוחב מכלול הכבלים ,ויבלוט  0.10מטר מהכבל
הקיצוני .מותר להשתמש במרצפות מדרכה או ברכיבי בטון אחרים המתאימים
להגנה על כבלים בודדים .במקרים אלו אסור להטמין את התיבות מתחת למדרכה
או לרכיב בנוי אלא בשטח פנוי כדי לאפשר גישה אליהם בלי לנגוע ברכיבים בנויים.
את מקומות ההתקנה של תיבות החיבורים יש לסמן באופן ברור ובאמצעים ברי
קיימא.
08.05.09

השחלת כבלים לתוך צינורות המותקנים בקרקע מתחת לבניין.
השחלת כבלים בצינורות תתבצע בשיטה שתאושר מראש ובכתב ע"י המפקח ,זאת
לאחר הגשת  Shop Drawingsלביצוע העבודה.
החיבור בין תיל המשיכה לכבל צריך להתבצע על-ידי שרוול משיכה מיוחד למטרה זו
על-מנת למנוע פגיעה במעטה החיצוני של הכבל בשעת המשיכה.
אין למשוך כבלים בכוחות העולים על אלו המוכתבים על-ידי יצרן הכבלים ובכל
מקרה אין 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 או הלוח או הפיר ,תוך השארת קטע
רזרבי לצורך גמישות התפעול ובהתאם להנחיות המפקח.
שחרור הכבל מן התוף צריך להתבצע ,לאחר התקנת התוף על גבי תמיכות מתאימות
שיתמכו במוט פלדה שיעבור במרכז התוף ,ע"י משיכת קטע כבל בעל אורך שנקבע
מראש ,תוך כדי סיבוב התוף.
כל קטע של הכבל אשר יכיל פגם כלשהו בבידוד ,במעטה החיצוני שלו ,יהיה כפוף או
ימצא בו פגם אחר ייפסל ויוחלף על חשבון הקבלן.
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 החיצוני ע"י שימוש בחומרים רכים שיפרידו בין הכלי המכני לכבל.
לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך הצינור.

08.05.10

חיבור קטעי כבלי חשמל (מופות)
לא יאושר לבצע חיבור כבילה ללא ידיעת המפקח – ביצוע מופה יהיה אך ורק לאחר
אישור בכתב מהמפקח.
חיבור בין שני קטעי כבל יתבצע ע"י מחבר (מופה) מסוג המחבר של רייקם או ש"ת
(שווה תכונות).
המחברים יירכשו ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור בכתב מן המפקח.
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
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בחיבור קטע כבל חדש בתוואי הכבל הראשון רק לאחר הפעלה מבצעית של הכבל
הראשון או לאחר בדיקה חשמלית של החיבור.
08.05.11

בדיקת בידוד ורציפות הכבל
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 וע"י בודק
סוג  3בלבד:
לפני ההנחה
א.
מיד לאחר ההנחה
ב.
לפני החיבור למערכת החשמל
ג.
דו"ח של שלושת הבדיקות ,כולל הנתונים המספריים של בדיקות אלו יישמרו בשני
עותקים אשר יהוו חלק בלתי נפרד מן הדו"ח הסופי.
כבלים למתח של  1000וולט ייבדקו על-ידי "מגר" של  500וולט וכבלי פיקוד על-ידי
"מגר" של  100וולט.

08.05.12

חסימת מעברי כבלים נגד אש
חסימת מעברי כבלים לשם מניעת התפשטות אש ועשן בין חלל אחד לחלל אחר כולל
במעברי כבלים ,רצפות כפולות ,כניסה ללוחות ומעברים בין אזורי אש וכו' ,תתבצע
בשיטת  ,KBSבאמצעות לוחות  KBSהעשויים צמר סלעים בצפיפות  150ק"ג/קוב
ובעובי של  5ס"מ ,מצופים בפלמסטיק ) (flammastikמשני צדיהם באורך הנדרש
על פי הנחיות הבטיחות אך לא פחות מ  60ס"מ ובהתאם לפרט האטימה של היצרן.
שיטת חסימת המעברים תאפשר הוספה וגריעה קלה של כבלים במעבר חסום ,תהיה
מבודדת תרמית וחשמלית ולא תשנה את תכונות התווך במגע עם מים וכימיקלים
אופייניים.
בשעת שריפה יפלטו גזים בדרגת רעילות  4בלבד ,בהתאם לאישור התקן הישראלי
מס'  .755חסימות האש דורגו בהתאם לאחד ממבדקי התקן שלהלן ,למשך 120
דקות ויותר:
התקן האמריקאי UL 1479
התקן הגרמני DIN 4102
התקן הבריטי BS 476
החסימות יתבצעו על-ידי חברה מוסמכת על ידי יצרן חומר האטימה ,בעלת ניסיון
מוכח בתחום זה.
מחיר האטימה כלול בחוזה.
הקבלן יתחייב בכתב בגמר העבודה שאטם את כל המעברים ע"פ דרישות אילו
ודרישות הבטיחות ורשויות הכיבוי.
בפיר ששטחו עולה על  0.04מ"ר או שאחת מצלעותיו עולה על  20ס"מ ,יבוצע משטח
עבודה למניעת נפילות אשר יישא עומס של  150ק"ג לפחות .משטח זה יהיה גם עמיד
אש לשעתיים.
אטימת החורים כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עליה בנפרד .

08.05.13

התקנת תיבות חיבורים בתעלות כבלים בנויות
התקנת תיבת חיבורים בתעלה תבוצע בצורה המבטיחה הגישה לתיבה לשם ביצוע
תיקונים ותוספות תהיה נוחה ,בלי צורך לפתוח יותר משלושה מכסים של התעלה.
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08.06

סולמות ומגשי כבלים מתכתיים
סולמות כבלים יהיו בנויים מפרופילים מתכתיים מרותכים זה לזה ,ובעלי מרחקים
בין השלבים לא גדולים מ 40 -ס"מ.
מגשי כבלים יהיו בנויים כתעלות פח מגולוונות .עובי הפחים לא יקטן מ  1.5מ"מ
לפני ציפויו באבץ ,וגובה הקירות האנכיים לא קטן מ -6ס"מ .כל המגשים יותקנו
ויחוזקו לקונסטרוקציה מתכתית מגולוונת באמצעות חיזוקים מגולוונים.
מגשי כבלים המותקנים האחד מעל לשני צריכים להיות מופרדים זה מזה במרחקים
יחסיים לרוחבם ביחס של  1:2ובמרחק מזערי של  30ס"מ.
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.
כל מערכת המגשים צריכה להיות מוארקת .יש להתקין מוליך הארקה  25-16מ"מ (
בהתאם לחתך הכבלים המותקנים ולתכניות ) לאורך כל המגשים בנפרד 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".
מערכות הנשיאה של המגשים יחוברו לתקרה ולקירות רק בצידם האחד של המגשים
על מנת 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.
התמיכות שיישאו את המגשים יותקנו במרחקים שאינם עולים על  1מטר זה מזה.
לשם חישוב כושר ההעמסה המותר על המגש ,בקטע מסוים ,יש לחשב לפי משקלם
הכולל של הכבלים לאורך  1מטר ועוד  30ק"ג באותו קטע.
כל סולמות הכבלים ,המגשים ,מערכות הנשיאה והחיבור של הסולמות והמגשים,
וכל מרכיבי המתקן האחרים חייבים להיות מצופים באבץ חם .כל הברגים ,האומים
והטבעות לאומים אלו חייבים להיות מצופים בקדמיום או באבץ בתהליך
אלקטרוליטי.
על-גבי הסולמות ובתעלות הכבלים יותקנו שלטי סנדוויץ' חרוטים במידות 40/80
מ"מ ,כל  2מטר ,ובהם יותקן שילוט קשיח בצורה מכנית הכולל את מהות השימוש
בתעלה ורשימת הכבלים המותקנים בה.

08.07

תיבות ,קופסאות ואבזרים

08.07.01

כל הקופסאות יהיו מסוג  FR3בעלי תו תקן ישראלי מוטבע ,לא יאושרו קופסאות
שאינן נטולי הלוגן.
יש להשתמש בקופסאות כדוגמת  GEWISSאו שווה ערך מאושר בלבד.
במקום בו מותקנים מספר אבזרים יחד ,יש להתקינם צמודים זה לזה בקו אופקי.
מפסקי הזרם ובתי התקע הסמוכים למשקופי דלתות או חלונות יותקנו במרחק של
 15ס"מ מהמשקוף אלא אם סומן אחרת.
תיבות הסתעפות ותיבות חיבור ,קופסאות מעבר וכדומה יהיו מותאמים לסוג
הצינור שבשימוש ולתנאי המקום בו הם מותקנים ,הכל בהתאם לבחירת המפקח.

08.07.06

קופסאות-אבזרים להתקנה תחת הטיח (תה"ט) המיועדות להתקנת בתי-תקע
לחשמל ,טלפון ומערכות מתח נמוך מאוד יהיו בעלי מסגרת פלסטית ,אשר עליה
יותקן האבזר ויחובר אל הקופסה על-ידי  2ברגים המהדקים את מסגרת האבזר אל
הקופסה.

08.07.02
08.07.03
08.07.04
08.07.05
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08.07.07

קופסאות ריכוז והסתעפות יכילו מהדקי שורה נשלפים מותאמים להרכבה על
מסילה ,ולמוליך בחתך של  4ממ"ר לפחות ובצבעים מתאימים ל -פאזה ,אפס
והארקה .שורת המהדקים תכלול את כל האבזרים הנלווים כגון :מעצורים,
מגשרים ,סופיות ,שלטים וכו'.

08.07.08

יש להימנע ככל האפשר מהכנסת תיבות בתקרה .רצוי לנצל את תיבות החיבורים
המותקנות מתחת לאבזרי התאורה.
תיבה בתקרה כפולה תותקן באופן המאפשר גישה נוחה אליה .לוח החיפוי המכסה
את התיבה יהיה נוח לפירוק .לוח זה יסומן באופן שאפשר יהיה לזהותו על נקלה.
קופסה המכילה אבזר חשמלי של מעגל סופי תאפשר את הכנסתו של האבזר ללא
צורך בהפעלת
לחץ עליו העלול לגרום לו נזק .ממדי הקופסאות יהיו כאלו שיאפשרו טיפול נוח
באבזרים המותקנים
בהם.

08.07.09
08.07.10

קוטר או אורך הצלע של קופסת מעבר ו/או קופסת חיבור יהיה  70מ"מ לפחות.
כניסת צנרת כבלים לקופסאות חיבורים יבוצעו באמצעות אביזר אנטיגרון עם אום
וגומי לאטימה מתאים .כניסות לקופסאות חיבורים שאינן בשימוש ייסגרו ע"י פקק
פלסטי חרושתי בקוטר מתאים.

08.08

שלטים

08.08.01

בכל תיבות ההסתעפות ,בתיבות החיבור ,קופסאות המעבר ,או אבזרי חשמל סופיים
יותקנו שלטים פלסטיים ,מסוג "סנדוויץ'" ,ובהם יצוינו מספרי המעגלים הרשומים
בתוכניות .גובה הספרות יהיה  5מ"מ לפחות.

08.08.02

בכל האבזרים סופיים ,כגון :בתי-תקע ,מפסקי זרם למעגלי תאורה ,מנתקי ביטחון
וכדומה יותקנו שלטים פלסטיים בשיטת הסנדוויץ' מודפסים וממוספרים בהתאם
למספרי המעגלים הרשומים בתוכניות ושם לוח החשמל או מספרו ,המזין את אותם
האבזרים .גובה הספרות יהיה  5מ"מ לפחות.

08.08.03

בסמוך לכל אבזרי ההגנה בפני זרם יתר או קצר הניתנים לכוון יצוין הזרם הנומינלי
ו/או הערך של כוונון ההגנות ע"י שילוט עפ"י סע' .08.09.02

08.08.04

בסמוך לכל ממסר השהיית זמן ,יסומן זמן ההשהיה המכוון ע"י שילוט עפ"י סע'
.08.09.02
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08.09

עבודות פלדה ,צביעה והגנה בפני שיתוך (קורוזיה)
כל חלקי הפלדה :מגשים ותעלות כבלים ,סולמות ,קונסטרוקציות ,תמיכות וכדומה,
יעברו ניקוי ויגולוונו.
כל הברגים ,האומים ,השלות ,אבזרי ההידוק והחיבור יגורזו בגריז גרפיט לפני
ההידוק ,על מנת לאפשר את פתיחתם כעבור זמן .כל החורים שאינם בשימוש יסתמו
במסתמים מתאימים.
כל חלקי הפלדה ,ללא יוצא מן הכלל ,יהיו מגולוונים .הציפוי יתבצע ע"י טבילה בתוך
אמבט אבץ מותך שטיהורו לפחות  .97%כל הריתוכים ,העיבודים וההשחזות אשר
יבוצעו באתר בעת ביצוע העבודות יתוקנו ע"י צבע לגלוון קר מסוג "צינקוט".
במקרה של צורך בביצוע ריתוכים בפריטי ציוד מגולוונים יש להבטיח שאחוז
הריתוכים בציוד לא יעלה על  5%מסך כל הריתוכים .לאחר ביצוע הריתוך יש לנקות
את המקום היטב ולכסותו בגלוון קר בהתאם להנחיות המפקח .אם יתברר שאחוז
הריתוכים גבוה מ 5% -יהיה על הקבלן לבצע גלוון חוזר באמבט חם ,על חשבונו.

08.10

נקודות כוח ותאורה.

 08.10.01כללי
מחירי נק' החשמל \ תאורה מכל סוג שהוא כוללים :צנרת ו\או מובילים ו\או תעלות,
התקנת גוף התאורה טה"ט או עה"ט או בגבס עם אביזר ייעודי לגבס לרבות קדיחות
ותליית ופילוס הגוף במידת הצורך ,כולל ביטון והחזרת המצב לקדמותו ,מחיר הכבל
כלול במחיר הנקודה ללא התחשבות במרחק הנק' מלוח החשמל ,התקנת נק' בכל
מיקום וההכנות הנדרשות להתקנה כולל חציבה ,קידוח ,פתיחה וסגירת תקרות ,פחים
מגשים וכו' .לא יאושר להשתמש במוליכים מצופים .בהתקנה ברצפה המחיר כולל
דיפון לפי חוק החשמל ,מחיר הנק' יכלול בתוכו גם את מחיר הכבלים ,חיבורים וכל
אביזרי הקצה המצריכים לחיבור ,המחיר כולל קופסאות פיצול אספקתם התקנתם
סימונם שילוטם וכל הכרוך בזאת .גובה ההתקנה בהתאם לתוכניות ,דרישות החוק
וחוזר מנכ"ל משרד החינוך באם מדובר במוסד חינוך .כל גובה אחר חייב לקבל אישור
בכתב מהמפקח .מחיר נק' התאורה יכללו התאמה וחיווט לחיישני התאורה שיפורטו
הן במפרט והן בכתב הכמויות ,תקע ובית תקע לתאורת לד .במידה ויסופק גוף תאורה
בעל דרייבר הכולל בתוכו פתיל ,יהיה על הקבלן להתקין בית תקע ותקע לטובת חיבור
הדרייבר למערכת החשמל .חיישני הנוכחות ישולבו לשליטה על מע' התאורה והן על
מע' המיזוג ,באחריות הקבלן לחווט ולהתאים כבילה להפעלת פיקוד מזגנים
מהחיישן .חיווט המגענים כלול במחיר נק' המאור.
גובה השקעים ,מפסקים ואביזרי חשמל הינם " "00לאחר ריצוף והכל בהתאם
לדרישות האדריכל ,האדריכל רשאי להחליט על גובה שונה ושינוי מהתכניות השינוי
כלול במחיר.
כל הציוד שיסופק יהיה בעל תו תקן מוטבע .ציוד ללא תו תקן לא יתקבל.
מחיר נקודה יכלול את חיווט וחיבור הנק' ,את הכבלים וצינורות המגן על כל
ספיחיהם החל מהלוח ועד ליציאה בתקרה או בקיר .מחיר נקודת מאור יכלול גם את
מפסק הזרם ,מחיר נקודת בית התקע יכלול את בית התקע .מספר גופי התאורה
שיחוברו ליציאה אחת ומספר הנקודות המופעלות ע"י מפסק אחד רגיל או כפול  -לא
ישנה את מחיר היחידה .אם נקודת מאור מופעלת ע"י יותר ממפסק אחד מצב זה כולל
את כלל המפסקים הנדרשים וישולם רק בגין אביזר המפסק הנוסף .אם מעגל מזין
אביזר סופי אחד בלבד ,לא תשנה עובדה זו את מחיר הנקודה .מחיר הנקודה כולל
חציבה בכל סוג קיר לרבות קיר בטון .מרחק הנקודה מהלוח עד  100מטרים כלול
במחיר הנקודה.
מחירי הנקודות כוללים סימון של כל אביזר במס' המעגל .ע"י סימון בר קיימא
סנדוויץ'
מחירי הנקודות יכלול ביצוע הנקודה סמויה תה"ט לרבות חציבה ,פתיחת תקרות
אקוסטיות וגבס ,ניסור ,קידוח ,חיתוך ,תיקון הקיר וגימור בסיוד.
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מחיר הנקודה כולל בתוכו התקנה בכל סוג תקרה ללא הבדל בסוג גוף התאורה או
מקום ההתקנה ,ללא הבדל בגובה ההתקנה או מורכבותה.

08.10.02

תקן
הצינורות על כל סוגיהם יהיו חדשים נושאי תו תקן מוטבע ,חופשיים מכל פגם וללא
סדקים ,חורים ,כיפופים ופגיעות מכל סוג שהוא.
במהלך העבודה יש לקבוע פקקים בקצוות הצנרת למניעת חדירת לכלוך או פסולת
או כל חומר לתוכם במהלך הביצוע.
כל הצינורות במבנה יהיו כבים מאליהם –הן לחשמל והן לתקשורת ומתח נמוך
מאוד  -לא יעשה שימוש כלל בצינור שאינו כבה מאליו.
כל הנקודות כוללות כל העבודות הדרושות לביצועם במבנה ,כולל גם:
חציבות בקירות בטון או בלוקים ,חציבות בתקרות  ,קדיחת חורים בתקרות או
בקירות להעברת צנרת ,חציבה בטופינג או בריצפת בטון צנרת מרירון על קורות,
קירות ,תקרות וכד'.
לא ישולם לקבלן בגין עבודות חציבה ,הכול כלול במחירי הנקודות השונים.
הקבלן יקשור הצנרת לתעלות קירות וקופסאות ,כדי למנוע בריחת הצנרת בזמן
השחלת הכבלים הבאה או בתוך צינור מתכת מגולוון הכל לפי התוכניות תנאי
השטח והחלטות המפקח.
הצנרת המגיעה לסלמת תבוצע ע"פ הפרט בתוכניות.
הקבלן יסמן על הצנרת ע"י עט סימון פרמננטי את מספר המעגל המזין הצינור
ובמקרה של תקשורת סימון ייעודי לכל סוג תקשורת ולכל סוג מעגל או .LOOP

08.10.03

צבע (גוון) האביזרים והצנרת בהתאם ליעוד.
כל הצינורות יהיו בצבעים שונים לפי ייעודם :ירוק  -חשמל ,כחול  -חברת חשמל,
אדום  -גילוי אש ,חום – פריצה ומולטימדיה ,צהוב  -בזק ,ולבן – מחשבים .כל
הצנרת הנ"ל תהיה כבה מאליה ומחירה כולל גם חבלי משיכה.

08.10.04

צנרת בבטונים.
גם אם לא צוין במפורש בתכניות החשמל ,אחראי הקבלן שכל חלקי המבנה
העשויים בטון כגון :קירות ,תקרות ,קורות ,עמודים חגורות וכו' תבוצענה עבודות
ההכנה לפני יציקת הבטון ע"י הנחת צינורות פלסטיים כולל קופסאות וכל ההכנות
הנדרשות למערכות החשמל והתקשורת השונות.

08.10.05

צנרת בתקרה כפולה ובפירים.
במקרה של תקרה אקוסטית או פירי צנרת ,יחוזקו הצינורות ע"י סרגלי פח מגולוון
כל  1מטר (שיכללו במחיר הנקודות) כולל תפיסת הצנרת ע"י בנדי מתכת בלבד.

08.10.06

צנרת במילוי הריצוף.
במקרה של צנרת במילוי הריצוף יניח הקבלן בטון רזה על הצנרת כדי למנוע פגיעה.
לפני הנחת הבטון באחריות הקבלן לבדוק של הצנרת שלמה ולא פגועה.
במידה ותתגלה פגיעה ,על הקבלן להחליף את הצנרת לכל אורכה.
במקום בו לא קיים מילוי יחצוב הקבלן בטופינג או ברצפת הבטון ע"מ להניח
הצנרת.
עבודות החציבה כלולות במחיר הנקודה.

08.10.07

צנרת תה"ט
כל הצנרת תהיה תה"ט בקירות בלוקים או בטון ,בתקרות בטון מסיבי או צלעות
הקבלן יחצוב עם מחרצת בלבד ע"מ לגרום לנזק מינימלי לקירות אותם חוצב.
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חציבה בקירות בטון יהיו רק באישור המפקח.
כל הצינורות שלא כוללים כבלים יכללו חבלי משיכה ,צנרת הכנה לחברת חשמל
תכלול חוטי משיכה ,פקקים ,ותמוכות
08.10.08

צנרת על הטיח
במקומות בהם יש להתקין נקודות חשמל ותקשורת על עמודים או קירות חוץ שלא
ניתן להשחיל הצנרת בקיר או לחצוב בקיר ,יבצע הקבלן את הירידה מהסלמת
ההיקפית ע"י תעלת פח מגולוון  4X2.5ס"מ צבוע בגוון אדריכלי .לכל ירידה עד
האביזר .
מודגש בזאת שהתעלה הנ"ל כלולה במחירי היחידה.

08.10.09

שילוט.
על הקבלן לשלט כל הקופסאות לכל סוגי הנקודות בשלט סנדוויץ' חרוט בקופסאות
גלויות ובקופסאות סמויות בהטבעה ,כמו כן ישלט הקבלן את כל האבזרים והגופים
ע"י שלט סנדוויץ' חרוט למספר המעגל המזין.
על הקבלן להכין שלט לדוגמא לאישור המפקח ולאחר האישור לבצע ע"פ הדוגמא
לכל העזרים.
מחיר השילוט יהיה כלול המחיר הנקודה ולא ישולם עבורו בנפרד.

08.10.10

חוטים  /כבלים
לא יאושרו חוטי חשמל  PVCבודדים אלא כבל ,העבודה תהיה אך ורק באמצעות
כבלים.
כבלים יהיו כבים מאליהם עם בידוד  .N2XY FR3 XLPEנטולי הלוגן
מחיר נקודה יכלול צנרת וכבלים.
כל החיבורים של כבלים יבוצעו בתיבות הסתעפות או יציאה בלבד והם יעשו אך
ורק בעזרת מהדק .חוטים העוברים דרך תיבות הסתעפות משותפות  ,וקצוות
חוטים/כבלים בכניסה ללוח ,יכנסו בכל אורכם בצינורות פלסטיים או שרוולים
מתאימים.
בלוחות החשמל יסמן הקבלן את כל מוליכי המעגל (הפאזות ,אפס והארקה)
ע"י דגלוני פלסטיק לפני כניסתם ללוח.
כל נקודה תכלול כבל מונח בתעלה בפרוזדור מהלוח ועד לחדר  ,מהתעלה ועד
לנקודה בחדר
יבצע הקבלן צינור כבה מאליו מוצמד לתקרה ע"י סרגלי פח מגולוון (שכלול במחירי
הנקודה)
עד לנקודה בתוך הקיר.
חיבור בין הצנרת לתעלות יבוצע ע"פ הפרט התוכניות.
הצנרת והכבלים יחוזקו לתעלות ע"י אזיקוני פלסטיק כל שינוי כיוון וכן כל  3מטר,
גם האזיקונים הנ"ל כלולים במחיר הנקודה.
נק' מאור יבוצעו בכבלים  4גידים לפחות – אין להשתמש בצבע בכחול לפאזה חוזרת,
פאזה פיקוד ופאזה תאורה .מחיר הכבל הנ"ל כלול במחיר הנקודה.

08.10.11

תיבות
תיבות הסתעפות ,קופסאות מעבר וכו' תהיינה בהתאם לסוג ולחומר הצינור
שבשימוש אך כבה מאליו עם תו תקן ישראלי מוטבע לחוט להט  850מעלות .נטולי
הלוגן.

08.10.12

הצינורות יוכנסו לתיבות דרך פתחים מוכנים המיועדים למטרה זו בצורה אטומה
בין הצינור לקופסא .כניסת צנרת כבלים לקופסאות יבוצעו באמצעות אביזר

98
אנטיגרון עם אום וגומי לאטימה מתאים .כניסות לקופסאות חיבורים שאינן
בשימוש ייסגרו ע"י פקק פלסטי חרושתי בקוטר מתאים.
קוטרי הפתחים יתאימו לקוטרי הצינורות ובכל פתח יוכנס צינור אחד בלבד .ניקוב
פתחים נוספים בתיבות ,יותר רק בתנאי שיבוצע בצורה נקייה וכשהמרחק בין
קצבות של שני פתחים לא קטן מ 2-ס"מ.
כל המכסים לקופסאות על הקיר או התקרה יהיו עם ברגיי תפיסה לקופסא,
המכסים יצבעו בצבע הקיר עליו מותקנות .קופסאות חשמל המותקנות מתחת לגובה
 2מטר  ,יש לחזק את המכסה עם  2ברגים.
כל נקודת מאור תכלול קופסת סעף ,לא יורשה שימוש בגוף כקופסת סעף.
כל הסתעפות של נקודות חשמל מסלמת יעשה ע"י קופסאות מרירון צמודות לדופן
הסלמת והצינור
המגיעה לנקודה יבוצע מתוך הקופסא.
הקופסא תשולט למספר המעגל ע"י שלט סנדוויץ' חרוט ותכלול חיזוק המכסה ע"י
ברגים.
הקבלן יחזק את הצנרת הנכנסת לקופסאות ע"י בורג בכדי למנוע את בריחת הצנרת
מהקופסא בזמן ההשחלה.
כל התיבות וקופסאות הגוויס  ,ה 55-וה 70-יכללו מכסים הן בהכנה והן בשלמה .
מכסה הקופסא יכלול ברגים ויחובר לקופסא בנוסף באמצעות אזיקון בצד אחד
למניעת נפילת המכסה בזמן הפתיחה.
08.10.13

סימון.
הקבלן יבצע סימון של כל המובילים התעלות הקופסאות והצנרת והכבלים בכל
המתקן.
השילוט יעשה ע"י דגלוני פלסטיק ו/או שלט סנדוויץ' חרוט לפי החלטת המפקח.
כל האבזרים ישולטו למספר המעגל ע"י שלט סנדוויץ' חרוט.
לא ישולם לקבלן עבור הסימון בנפרד ,הסימון כלול במחיר הפריט.

08.10.14

נקודות מאור
יהיו בצנרת  20מ"מ ו כבלים  1.5ממ"ר -חד או תלת פאזיים מהלוח ועד לנקודה
ויציאה לגופי התאורה חד פאזית יש לסיים ע"י שקע עה"ט בצמוד לגוף.
ליד כל גוף תאורה מתחתיו תה"ט יבצע הקבלן קופסה עם מהדקים .בשום מקרה
לא תהיה הקופסה בתוך הגוף ,או במקום שאינו ניתן לגישה חופשית.
נקודות עבור גוף תאורת חירום חד תכליתי יש לסיים ע"י שקע תה"ט בצמוד לגוף.
כל אביזרי ההדלקה יהיו תוצרת גוויס ,ניסקו ,בטוצינו מטיקס או שווה ערך מאושר
עם לד כחול ויכללו מסגרת מתכת ומסגרת חיצונים וכל הדרוש להתקנת האביזר.
האביזר יהיה עם נורת סימון ,דו קוטבי  ,יחיד או מחליף ללא תוספת מחיר.
מפסק יחיד יהיה רחב בלבד .קו הדלקה למפסק ,יבוצע בכבלים  4גידים לפחות – אין
להשתמש בצבע בכחול לפאזה חוזרת ,פאזה פיקוד ופאזה תאורה.
בשילוב שני מעגלי תאורה בקופסא משותפת יותקן מחיצת הפרדה וישולט המפסק
בצורה ברורה .נקודת תאורה  DALIתכלול כבל  5גידים כחלק ממחיר הנקודה וכבל
פיקוד DALI

08.10.15

נקודות חירום.
לנקודות חירום חד תכליתית ייסלל קו ישיר מהלוח ועד לנק' המאור קופסאות
החיבור תשולט בצורה ברורה שמדובר במעגל חירום לתאורה.
הפאזה מגיעה ישיר מהלוח ,תהיה סימנה כסימן הפאזה הרגילה לגוף .נק' זו תחשב
כנק' מאור רגילה.
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08.10.16

נקודת חיבורי קיר חד פאזיות
יהיו בצנרת  20מ"מ וכבלים  2.5ממ"ר מהלוח ועד לנקודה ויסתיימו באביזר לפי
המצוין .מחיר האביזר כדוגמת שקע כוח יהיה כלול במחיר הנקודה.

08.10.17

נקודות חיבור קיר תלת פאזיות.
יהיה בצנרת עה"ט או תה"ט בכבלים לפי התוכניות מהלוח ועד לנקודה ויסיימו
בשקע תלת קוטבי  CEEעם מפסק אינטרלוק תה"ט של גויס כולל אביזרים נוספים
שנדרשים ע"פ התוכניות וכתבי הכמויות.

08.10.18

נקודות ליחידות  F.Cאו מזגן
יהיו בכבלים מהלוח ועד לנקודה ,מספר יחידות למעגל אחד ע"פ התוכניות.
הנקודה תסתיים בשקע ניסקו עה"ט ובמפסקי פאקט בהתאם לפרט המצורף
בתכניות ,לפי תיאום עם תוכניות מ"א הכלול במחירי הנקודה .השקע יותקן
בהתאם לפרט התקנת שקעים ,המחיר יכלול את התקנת הפאקטים הן בתקרה והן
בצמוד למעבה ,הכל בהתאם לפרטים המצורפים לתכניות.
נקודות תלת פאזיות עבור יחידות מ"א יהיה ע"י כבל  5X2.5 3X2.5או  5X4לפי
הסעיף וסיום בשקע  CEEלחידה הפנימית ופאקט.
לכל היחידות יוצמד פאקט ושקע ליחידה הפנימית ופאקט מוגן מים ליחידה
החיצונית ( בהתקנה סמוכה ולא על היחידה בהתאם לפרט ) בהתקנה מופרדת מגוף
המזגן בהתאם לפרט המיוחד שמאושר על ידי מחלקת אחזקה עיריית תל אביב-יפו,
מערכת הכבילה ומספקי הפאקט שמתווספים לשיטת ההתקנה בהתאם לפרטים אלו
כלולים במחיר הנקודה וללא תוספת מחיר ,כל מיקום ,מרחק או דרישה העולה
בעקבות פרט ההתקנה כלול במחיר הנק'.

08.10.19

נקודות גילוי אש/כריזת חירום תקן UL
כלל נקודות אלו יתבצעו בהתאם לתקן  1220חלק  3לרבות סע'  11בתקן ,הנק' יהיו
בצינורות אדומים  20חסיני אש מ"מ תה"ט ויכללו כבלים  4זוגות בחתך  0.8לפחות
בצבע אדום והכנה להתקנת האביזרים.
תוואי הצנרת יהיה בנפרד מתעלות התקשורת ויוצמד לתקרת הבטון ע"י סרגלי פח
מגולוון כלול במחירי הנקודה.
עבור כל נקודה בתקרה יבצע הקבלן בתקרת הבטון קופסאת מרירון על התקרה כולל
שילוט ברור .באחריות הקבלן לתאם מיקום סופי של נק' אלו עם קבלן גילוי אש
מאושר ובהתאם לסוג הציוד והמערכת שתותקן.

08.10.20

הכנות נקודת תקשורת.
הכנות לנקודות תקשורת יהיו עבור כל סוגי התקשורת המתוכננת במבנה כגון:
מחשב ,טלפון ,בטחון ,חדרי ישיבות וכל תקשורת אחרת או מתח נמוך מאוד אחר
המופיע
או יופיע בתוכניות הביצוע של החשמל או/ו התקשורת.
הנקודה תכלול צינור מארון הריכוז או חדר התקשורת או מסד התקשורת ועד
לנקודה
או מהתעלה בפרוזדור ועד לנקודה בקיר או בתקרה כולל חבל משיכה מניילון צמוד
לתקרת הבטון ע"י סרגלי פח מגולוון הכלולים במחיר ההכנה כולל שילוט מתאים על
הצינור וכולל חיבור הצינור לקופסא או לאביזר בקיר או התקרה.
קוטר צינור התקרות יהיה ע"פ המצוין  25מ"מ כבה מאליו בצבעים שונים לפי
היעוד.
חוט המשיכה הכלול במחיר ההכנה יהיה מניילון ובקוטר  4מ"מ עבור צינור בקוטר
 25מ"מ.
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08.10.21

אבזרי ח"ק
אביזרי חיבורי קיר יהיו כלולים בנקודות חיבור הקיר ויהיו גוויס או ניסקו לבן עם
לד סימון כחול ,האביזר יכלול תריסי הגנה נגד חדירת חפצים ויישא תו תקן מוטבע.

08.10.22

לחצני הפעלה.
מחיר נק' לחצני הפעלה כולל בתוכו כל הנדרש בכדי להפעיל בצורה מושלמת את
הלחצן ,המחיר כולל התקנת כבילת פיקוד בעלת  4גידים ,לחצן מואר וחיווט מושלם
בקצות הנק' הן בלוח הן במערך הפיקוד והן בלחצן ,הלחצנים יחוברו ישירות ללוח
ויהיו ע"י אביזר גוויס או ניסקו עם לד כחול רחב או צר עם נורת סימון .נורת הסימון
תוזן ממסר בלוח לאינדיקציה.
לחצנים יכולים לשמש לפיקוד על תאורה ומ"א.
הלחצן יחובר ע"י צנרת וכבל בעל  4גידים בחתך  1.5ממ"ר לפחות.
מחיר הנק' כולל שילוט בר קיימא מסנדוויץ' קריא וברור.
במקום בו מותקנים לחצנים ,יתקין הקבלן קופסאת גוויס תה"ט עם לחצנים ושילוט
ברור ליעוד כל לחצן מואר.

08.11

מובילים.

08.11.01

כללי.
כל המצוין בפרק  08.01לעיל יחול גם לפרק זה.
כל הצנרות ייבדקו לאחר הנחתם וכיסויים ע"י מכשיר לבדיקת תקינות קוטר
הצנרת ,בדיקה זו תתבצע ע"י העבת חוטר בקוטר הפנימי של הצינור ומשיכתו מקצה
אחד לקצה השני.
מחיר הצינורות בכללותם יכלול בתוכו את מחיר ההתקנה בכל מקום מבוקש הן
באדמה והן בחציבה בקירות ותקרות ,המחיר יכלול קופסא בסיום הצינור במידת
הצורך ודרישת המפקח .המחיר יכלול שלות חיזוק ,ביטון ,והחזרת המצב קדמותו.

08.11.01

חוטי משיכה.
כל הצנרת תכלול חוטי משיכה ע"פ הפירוט הבא:
בצינור עד בקוטר  20מ"מ  -חוט ניילון שזור  2מ"מ קוטר.
בצינור בקוטר מ 25-ועד  32מ"מ חוט ניילון בקוטר  4מ"מ.
בצינור בקוטר  36ומעלה חוט ניילון בקוטר  8מ"מ.
כל הצנרת תכלול קופסאות סעף והנחה ביציקת ריצפה או מתחת לרצפה כולל
חפירה בעבודת ידיים מתחת לקורות לפי הנחיות קונסטרוקטור.
כל הצנרת תכלול שילוט ליעוד ופקקים.

08.11.02

צינור שרשורי משוריין.
צינורות אלו מיועדים להגן על כבלי החשמל המיועדים למכשירים המחוברים ע"י
כבל הזנה היוצא מקיר המבנה.
על הקבלן להשחיל הכבלים הנ"ל בתוך צנרת שרשורית הנ"ל מהקיר ועד למכונה
כולל הכנסת קטע הצינור לתוך המכונה.
על הקבלן לדאוג לחיזוק הצינור אך שבזמן עבודה תקינה לא ייחשף הכבל.
בצינורות הנ"ל כלולים כל המחברים הדרושים לקיר ולמכונה ע"מ להבטיח הנ"ל.
הצינור השרשורי יהיה ממתכת מסולסלת ויכלול ציפוי חיצוני מחומר מבודד
חשמלית ועמיד בשומנים /חומרים המצויים במתקן.
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08.11.03

צנרת PVC
צנרת  PVCתהיה בעלת עובי דופן שלא ייפחת מ  13.5ובקוטר כפי שנדרש בתכניות,
על הצנרת להיות עם תו תקן מוטבע עליה ותסופק מיצרן בעל תקנים רלוונטיים ,צבע
הצינור יהיה אפור ,הצינור כולל זוויות ,מופות לחיבור וגומיות

08.11.04

צנרת קוברה דו שכבתי
צנרת קוברה תהיה דו שכבתית עם ציפוי מפחית חיכוך ובקוטר כפי שנדרש בתכניות,
על הצנרת להיות עם תו תקן מוטבע עליה ותסופק מיצרן בעל תקנים רלוונטיים,
הצינור כולל זויות ,מופות לחיבור וגומיות

08.11.05

צנרת יק"ע
צנרת יק"ע תהיה בעלת עובי דופן שלא ייפחת מ  13.5עם ציפוי מפחית חיכוך ובקוטר
כפי שנדרש בתכניות ,על הצנרת להיות עם תו תקן מוטבע עליה ותסופק מיצרן בעל
תקנים רלוונטיים ,הצינור כולל זוויות ,מופות לחיבור וגומיות

08.11.06

תעלות רשת או פח מחורץ.
על הקבלן להתקין תעלות עפ"י תכנית תעלות ובכל השטחים הציבורים ובמרתף
להעברת כבלים.
עיגון התעלות יעשה לקירות בטון או תקרות בטון או פירים עם ברגים מתפצלים
בלבד.
עיגון התעלות יעשה בתיאום עם שאר המערכות.
עיגון והתקנת התעלות יעשה כך שניתן יהיה להניח את הכבלים המותקנים בתעלות
ולא יהיה צורך להשחילם ,כלומר צד אחד של התעלה יהיה חופשי מתומך ויהיה
רחוק לפחות  15ס"מ מקיר או מערכת אחרת בתקרה.
בהתקנת תעלות אחת מעל לשנייה הגובה בין התעלות יהיה לפחות  10ס"מ וכן
הגובה בין התעלה הגבוה לתקרה או לכל מערכת אחרת יהיה  15ס"מ לפחות.
התומכים יותקנו לפי תכנית.
הקבלן ייבצע גם עיגונים למערכות אינסטלציה לפי התוכניות.
התקנת התעלות תעשה בהתאם להוראות התקן תקן  DINשמספרו 4102-12
שינוי כיוון של התעלות יעשה ע"י זוויות קטנות מ -90מעלות וקשתות לפי תנאי
השטח וכן לפי זוויות הכיפוף המותרות של כבלי החשמל שאמורים להיות מותקנים
בתעלות.
בין  2סגמנטים של תעלות יחבר הקבלן ע"י פלטה מגולוונת כדי לדאוג לרציפות
הארקה בין התעלות.
כל שינוי כיוון או  5מטר יתקין הקבלן ע"ג התעלה מלמטה שלט בסנדוויץ' חרוט עם
ציון יעוד התעלה (לחשמל ,לתקשורת ,לחיוני ,לבתי חיוני ,לאל –פסק וכו') – .כלול
מחירי היחידה
הקבלן יכין דוגמא של קטע תעלות לאישור ולאחר האישור ימשיך בעבודתו.

08.11.07

חפירות
במסגרת העבודה על הקבלן לבצע חפירות עבור הנחת כבלים באדמה והתקנת עמודי
תאורה.
כל החפירות יהיו לא פחות מ 100-ס"מ מפני גובה המפלס הסופי של הכביש \
מדרכה \ פיתוח אלא אם לא צוין אחרת בתוכניות וברוחב הדרוש בהתאם
לכמות הצינורות או הכבלים המונחים זה ליד זה בחפירה  .על הקבלן להגיש
ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים  ,כגון בזק  ,משטרה  ,חברת
חשמל ,מקורות  ,חברת הטל"כ  ,קצ"א וכו'.
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במחיר החפירה יש לכלול  ,כסוי בשכבות בנות  30ס"מ והדוק כך שפני הקרקע
הסופיים לא ישקעו לאחר זמן  ,מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות
והחזרת המצב לקדמותו.
ע"פ החלטת המפקח במידה ועקב החפירה לא ניתן להשתמש בחומר שהיה לכסוי
החפירה יספק ויתקין הקבלן מצעים ע"פ החלטת מנה"פ בשטח.
 40ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצינור או
הכבל המונח  .מחיר הסרט כלול במחיר החפירה .כל החפירות יתבצעו בהתאם
לפרטים המצורפים בתכניות
הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתוצרנה במקום התעלה במשך שנה מיום
גמר העבודה.
מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם
הרטבה אופטימלית עד לקבלת צפיפות  98%כל זאת ללא תשלום נוסף.
מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות  ,את הוצאת השורשים  ,סילוק
האדמה הנותרת אל מקום אפשרי אותו יקבע המפקח  ,סילוק מי תהום ,מי
גשמים ,מי ביוב  ,מי ים  ,מפולות  ,צמחים ושורשים עצים עד לגובה מטר וחצי ,
חלקי אספלט במדרכות פירוק אבנים משתלבות וכו'.
מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים ,כולל חציבות או
כורכר קשה ,אספלט במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה.
מודגש בזאת  :אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח.
בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש
מהמפקח לשיטת הבצוע.
תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו  ,ע"פ התוואי
המופיע בתוכניות.
מחיר החפירה כולל ריפוד חול ,כיסוי חול ,הידוק ,והחזרת המצב לקדמותו כולל
סילוק עודפי אדמה ,במידה ותינתן תכניות ו\או מפרט פרטני לחפירה יש לפעול לפי
אלו .כל הכבילה תסתיים בקצותיה במפצלת מתכווצת בחום ( כפפה ) עם דבק
כדוגמת . REYCHEM

08.11.08

שוחות/ברכות השחלה
כל בריכות ההסתעפות יכללו שילוט ברור ובר קימה ע"י לוחון מתכת (כלול במחיר
הבריכה) ליעוד הברכה בתוך הברכה וכן מכסה יצקת פלדה עם סימון חשמל או
תקשורת.
במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הכבלים בשלט סנדוויץ' חרוט
לייעודם וחתך הכבל ומקור הזנה ,לרבות שילוט הצנרת בדופן הבריכה בצבע  ,כל
השילוט כלול במחיר הבריכה.
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הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,
וביטון החוליות מבפנים ומבחוץ .גובה הבריכה מפני שטח חיצוני לא יעלה מעל 130
ס"מ.
מכסה הבריכה יהיה לעומס מינימלי של  40טון לפי תקן  400Dעם פקק יצוק ועם
כיתוב לפי סוג השירות (חשמל ,תקשורת ,תאורה) .
בתחתית הבריכה יש לבצע שכבת חצץ בגובה  20ס"מ עבור ניקוז כלול במחיר
הבריכה .את חלק המתכתי בין המכסה והפקק יש לצפות בזפת ובגריז הצנרת
בדופן הבריכה תצא בגובה  20ס"מ מעל לקרקעית הסופית של הבריכה .
מיקום הבריכה יתואם עם המפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב במשטח
האספלט או הבטון.
הקבלן ימספר בתוכנית את כל הברכות ,וכן ימספר כל ברכה בדופן לפי המספר
המופיע בתוכניות ,ובהתאם תוצא תכנית עדות .המספור יהיה בצבע בכל גוון שיבחר
וגודלו ,המספר והאות יהיה  8ס"מ מינימום (כלול במחיר הבריכה).
צורת המספור תסוכם עם המפקח בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע.
בברכות העמוקות מ -1.3מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר
הברכה לפי הוראות המפקח וללא שינוי במחיר הבריכה.
במחיר התקנת הברכה ייכלל גם הקמתה על קווים קיימים באזור מגונן או/ו מרוצף
כולל פתיחת הריצוף ,סגירתו והבאת המדרכה למצבה המקורי.
בריכות עבור חברת חשמל יהיו לפי סטנדרט חברת חשמל ויכללו מכסים תקן חברת
חשמל.
בריכות עבור בזק יהיו לפי סטנדרט בזק ויכללו מכסים תקן בזק.
בריכות עבור הוט יהיו לפי סטנדרט הוט ויכללו מכסים תקן הוט.
08.12

כבלים ומוליכים.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף :.08.10.10
כל הכבלים החיוניים ובלתי חיוניים  ,יהיו בעלי מעטפת כבה מאליה ועם בידוד 90
מעלות ( XLPEכבלים מסוג  N2XYאו  )NA2XYובעל הגנת UV
בהנחת כבלים בתעלות יש לשלט את הכבלים בכל תיבה או ארון מעבר קומתי
ובכניסה ללוחות חשמל בשילוט בר קימה (כלול במחיר)
השילוט יכלול יעוד הכבל ,מקור הזנה וחתכו.
באזור הלוחות ישאיר הקבלן רזרבת כבל ע"י טבעת לצורך תחזוקת הלוח בעתיד –
רזרבות הכבלים תשולם רק במידה ואורך הכבלים הינו למדידה (בנקודות הרזרבה
כלולה במחירי היחידה).
כבלי עמידי אש למערכות חירום יהיו מסוג  NHXHעם מעטה כבה מאליו נטול
הלוגן לפי תקן 180FE90E
בכל מקום בו מותקנים הכבלים הם יותקו ע"ג תעלות פח בעלי תקן  90Eכולל
התמוכות ואופן עיגון לקיר או תקרה.
באחריות הקבלן להמציא אישור מכון התקנים לחיזוק התעלות למבנה.
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08.13

הארקות.

08.13.01

הזנת המתקן הינה במתח נמוך מחדר טרפו בחצרות ולכן מערכות ההגנה הינה
ברשות ובאחריות הצרכן.
מערכת ההארקה היא  TN-S , TNC-Sאו  TTבהתאמה  .ההגנה על חיי אדם תתבצע
על ידי מפסקי הדלף .לולאת התקלה תחושב על ידי הקבלן .הגנה כנגד אש תובטח על
ידי מפסקי הגנה עם סף מתכוונן והשהיית זמן .הגנות הזליגה יהיו חסינות להשפעות
הרמוניות ,מתחי יתר ואפקטים קיבוליים.

08.13.02

תקנות.
כל הארקות בבניין יבוצעו ע"פ חוק החשמל בדבר הארקות או הגנות במתח נמוך וכן
הארקות יסוד ועל ידי חשמלאי בעל רישיון בלבד ( כולל ריתוכים יתבצעו על ידי
חשמלאי).
ביסודות ובחלקי הבניין יבצע הקבלן הארקת יסוד לפי חוק החשמל.
הארקת יסוד תתבצע בטבעת אופקית והן במוליכים אנכיים ,טבעת ראשונה תתבצע
במפלס הנמוך עפ"י התכנון וטבעות נוספות יתבצעו בהתאם לתכניות המפורטות
מוליכים אנכיים שיחברו בין טבעות הארקה יהיה פלח מגלוון מסוג שני מוליכים של
 40X4וישולטו בהתאם.
קופסאות הביקורת בחניון יופנו לכיוון החניון ואילו בקומת הקרקע יופנו לכיוון
הפיתוח.
הארקת חדרי הטרפו והמיתוג יבוצעו בהתאם לתכניות ודרישות חברת חשמל
ובהתאם לתכניות מצורפות.
הארקת יסוד תתבצע בהתאם לתקנות החשמל ולתכנית המצורפות .חובה לבצע את
הפרטים בהתאם לתכנית.
לאחר ביצוע ולפני יציקת רצפה ו\או ראשי כלונאס יש להוציא דוח בודק סוג  3ולזמן
את המפקח לפיקוח ואישור .ללא פיקוח לא תאושר הארקת היסוד במבנה.
מוליך הטבעת ירותך לחלק הנמוך של הכלונאס ובשום אופן לא לראש כלונאס.
מכיוון והצורך בחיבור הארקה לכלונאס עצמו הרי שהטבעת תהיה מתחת לקורות
המקשרות בין ראשי הכלונאס.

08.13.03

הארקת אלמנטים קבועים מתכתיים.
על הקבלן לבצע הארקה לכל האלמנטים הקבועים המתכתיים במבנה כגון תקרות
אקוסטיות ,תעלות פח מוליכות להובלת כבלים ,צנרת המים ,צנרת הגז,
קונסטרוקציות הכוללות ציוד חשמלי וכו'.
הארקה תבוצע ע"י חוט נחושת  16מ"מ מינימום בצינור מתאים ותכלול שלה
המחוזקת לשירות המוארק ושילוט בר קיימא.
הארקה תותקן כך שניתן יהיה להגיע למקום החיבור המוליך לצורך בדיקה
ותחזוקה.
נקודות ההארקה ישולטו בהתאם.
כל שירות יוארק בגיד המתאים לו ,אין לשרשר בין הארקות של שירותים שונים.
הגידים יחוברו לפס השוואת פוטנציאלים וישולטו בהתאם לדרישות במפרט זה.

08.13.04

פסי השואה
יש לבצע פס השוואה מנחושת בחתך מינימלי של  80/5ובאורך מטר וחצי לפחות ליד
חדרי הטרפו ,ובכל חדר \ נישה חשמל מתח נמוך בכל הקומות.
כל הפסים יחוברו בניהם עי מוליכי נחושת  150ממ"ר לפחות ויחובר הקוץ מהארקת
היסוד עפ"י סע' 08.13.01
בכל קומה יותקן פס הארקות באורך של  50ס"מ.
הפסים יחוברו בניהם ע"י  2ברזלים מגולוונים  4X40לפי חוק החשמל.
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כל השירותים המתכתיים יחוברו לפס השוואה בקרבת הלוח.
פס ההשוואה יהיה פס מלבני עשוי נחושת בחתך  50/5מ"מ ויכלול ברגיי  3/8עשויים
פליז עם דסקיות קפיציות ואומים.
מספר הברגים יהיה גבוה ב  -2ממספר השירותים המתכתיים המחוברים לפס ,כל
שרות יחובר לבורג נפרד.
08.13.05

כלאי ברק
על הקבלן לבצע מערכת כלאי ברק שתכלול מערכת קליטה ומערכת הורדה.
כל העבודות בנושא כלאי הברק יבוצעו עפ"י תקן ישראלי  1173בגרסתו האחרונה.
הקבלן יאריק לכליא ברק את קירות המסך של הבניין.
הקבלן ייבצע את מערכת הקליטה וההורדה בהתאם לדרישות התקן ובהתאם
לתכניות והמפרטים.
מערכת ההורדה:
מערכת ההורדה תהיה ע"י  2ברזלי  10מ"מ עגולים בתוך עמודי הבניין בכל פינה
עיקרית ע"פ התקן וכל עד  20מטר מרחק לאורך היקף הבניין בין כל  2ירידות ,בנוסף
יתבצעו ירידות גם בתוך המבנה במרחק אשר לא עולה על  20מטר .מערכת ההורדה
תחובר בצד אחד לברזלי הגג ע"י ריתוך ,ובצד שני לטבעת הארקת יסוד.
יש לבצע ריתוך מערכת ההורדה לגג ולטבעת הארקת יסוד.
מערכת ההורדה תהיה רציפה ע"י ריתוך לכל גובה הבניין בין  2ברזלים עולים ע"י
חפיפה של  9ס"מ לפחות לפי התקן  ,וכל  10מטר יבצע הקבלן טבעת היקפית בכל
הבניין.
מערכת קליטה:
תהיה מפס פלדה מגלוון  40/4בקונטור הבניין ורשת שתי וערב במרחק של  5מטר
לכל היותר ,יש לחבר את כל המערכות אשר ממוקמות על הגג ונדרשות ע"פ התקן
לחברם למערכת קליטת הברק.
מערכת קליטת הברק תכלול ירידה של מטר משפת הגג ע"פ תקן.
במחיר מערכת הקליטה כלול כל העבודות הנ"ל לרבות ריתוך מערכת קליטה
למערכת ההורדה.

08.13.06

על הקבלן להעביר ביקורת מכון התקנים לכלאי הברק כלול במחירי היחידה של
החוזה ולא ישולם עליה הנפרד.
יש לפעול בהתאם לפרטים המצורפים בתכניות.
הארקות בריכות בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו –"מתקני חשמל בבריכה במתח
שאינו עולה על מתח נמוך התשס"ג " 2003
הגדרות:
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"בריכה" -
"אזור - "0
"אזור - "1

"אזור - "2
"מערכת השוואת
פוטנציאלים"-

בריכת שחיה ,בריכת נוי ,מזרקה ,בריכת מרפא וכיוצא באלה,
לרבות אזור  ,0אזור  ,1ואזור  2שבהן;
החלל בפנים בריכה ,לרבות גומחות נגישות בדפנותיה ,עד
לגובה שפת הבריכה במפלס העליון ממנו גולשים המים החוצה
כמתואר באיורים  1עד  4שבתוספת;
החלל בגובה  2.5מטרים מעל לכל אחד מאלה :
()1

אזור ;0

()2

רצועת שטח ברוחב  2מטרים מסביב לשפת הבריכה;

( )3מגדלי קפיצה ,מקפצות ומגלשות לרבות רצועת שטח
ברוחב  1.5מטרים מסביב להם; גובה החלל יימדד
מהמפלס שבו עשויים להימצא בני אדם כמתואר
באיורים מס'  1עד  4שבתוספת;
החלל בגובה  2.5מטרים מעל לרצועת שטח ברוחב  1.5מטרים
מגבול אזור  ;1גובה החלל יימדד מהמפלס שבו עשויים
להימצא בני אדם כמתואר באיורים מס'  1עד  4שבתוספת;
חיבור גלווני בין מכשירים ,חלקי מכשירים או חלקי מבנה
מתכתיים אל פס השוואת פוטנציאלים ראשי;

"מפסק מגן" -

מפסק המיועד לנתק אוטומטית מיתקן המוגן על ידו ממקור
הזינה ,במקרה של הופעת זרם דלף לאדמה;
אדם שהודרך על ידי האחראי בדבר הוראות הבטיחות ותפעול
הבריכה;

"מקור זינה"-

גנרטור ,שנאי ,ממיר ,מיישר זרם ,תא ראשוני או מצבר ,הכל
לפי עניין;

"פס השוואת
פוטנציאלים ראשי"-

פס השוואת פוטנציאלים שמחובר ישירות להארקת יסוד;

"מפעיל"-

"מתח בטיחות נמוך
מאד" (Safety
 extra Low Voltageמתח השורר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה ,שאינו
עולה על -
))- "(SELV
( 12 )1וולט בזרם חילופין;
( 30 )2וולט בזרם ישר;
מתח העולה על  50וולט בזרם חילופין או  120וולט בזרם ישר
"מתח נמוך"-
ואינו עולה על  1000וולט בזרם חילופין או  1500וולט בזרם
ישר בין שני מוליכים כלשהם באותה שיטת אספקה ,זולת אם
נאמר אחרת בתקנות אלה;
פס שאליו מתחברים מוליכי הארקה ומוליכי חיבור; פס זה
"פס השוואת
יכול לשמש גם כפס הארקה;
פוטנציאלים"-

"מתח בטיחות נמוך
מאד" (Safety
מתח השורר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה ,שאינו
 extra Low Voltageעולה על -
( 12 )1וולט בזרם חילופין;
))- "(SELV
( 30 )2וולט בזרם ישר;
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הגנה בפני חשמול:
 באזור  0ובאזור  – 1חלל הבריכה ובגובה עד  2.5מטר.
 הזנות רק באמצעות מתח בטיחות נמוך מאוד – מקור הזינה מחוץ לאזורים אלו.
 בדיקת הבדדה ב  500וולט.
 השוואת פוטנציאלים:
בריכה העשויה מבטון או מתכת – תחויב בהארקת יסוד.
חובת פס השוואת פוטנציאלים.
אזור  1יהיה גם הוא בעל השוואת פוטנציאלים.







כל חלקי המתכת והשירותים המתכתיים בכל שלושת האזורים יחוברו לפס השוואת
הפוטנציאלים.
אין למקם דוכן משקאות או מאכל באזור הנ"ל.
אין למקם מובלים לתיול באזור הנ"ל .מובל מתכת יאורק לפס ההשוואה.
אין למקם קופסאות הסתעפות באזור 0
אין למקם לוחות חשמל ציוד מיתוג ובתי תקע באזור  0או .1
אין למקם עמודי תאורה באזור הנ"ל.

הגנה בפני חשמול
 כל מעגל סופי יוגן באמצעות ממסר דלף  0.03אמפר
 אם קיים זינה במתח בטיחות נמוך מאוד הוא ימוקם מחוץ לאזור 0,1,2
 דוכן למכירת דברי מאכל ושתייה –ציוד חשמלי יותקן מרוחק יותר מ  2מטר מהקו
החיצוני של הדלפק שאליו יש גישה לקהל.
לוחות חשמל באזור 2
 כל המעגלים מוגנים פחת
 עמודי תאורה
 אסור למקם עמודי תאורה באזור זה.
08.14

לוחות חשמל
לוחות החשמל יבצעו רק ע"י יצרן לוחות אשר מופיע כבעל תקן  61439באתר
האינטרנט של מכון התקנים ,תו התקן יסומן ויוטבע על גבי הלוח .לא יתקבל לוח
ללא הטבעת תו תקן ומספר תקן על הלוח.
כל הלוחות יהיו מסוג .TYPE TEST SYSTEM
המרכיב יחזיק תעודה בתוקף של מכון התקנים ועפ"י  3200אמפר  SYSTEMשל
יצרן מקור שאושר ע"י מכון התקנים ,כל הציוד יהיה תוצרת אחידה SYSTEM
 RITTALשיבחר וציוד "שניידר אלקטריק" או שווה ערך מאושר.
חובה לאשר תוכ' יצור הלוח אצל המפקח לפני ביצוע.
הלוחות ייוצרו ממבנה לוח בעל חוזק מכני  ,IK10עובי פח  2מ"מ עובי פלטה  3מ"מ,
תקן רעידות אדמה  ZONE 2דרגת אטימות .IP54
יצרן הלוחות יחזיק בתקן מכון התקנים לסימון הלוח בייצור על פי ת"י 61439
והיצרן יהיה מאושר לייצור ארונות  3200אמפר.
כל הלוחות ייוצרו באותו מפעל לוחות.
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ממסרי זליגה בלוחות יהיו בעלי כושר ניתוק של  10קילו אמפר לפחות.
לא יאושרו ממסרי זליגה מסוג "ביתי" של  6קילואמפר ,לוחות יסומנו בתו תקן
מוטבע כולל מספור תו תקן .יש למספר במספור בר קיימא בסנדוויץ' את פנלים של
הלוח.
כל כניסות הכבלים יהיו על ידי  CAB STOPבלבד.
אין להשתמש במחברים מהירים על פס דין כדוגמת פוניקס לכבילה בחתך הגדול מ
 25ממ"ר.
יש לשלט את המהדקים בכל הלוחות לרבות פאזות אפס והארקות.
מחיר לוחות החשמל והציוד שבו כוללים אספקה  ,הובלה  ,התקנה וחיווט הלוח
בצורה מלאה .כל הציוד שיסופק יהיה בעל תו תקן מוטבע .ציוד ללא תו תקן לא
יתקבל.
במידת הצורך ועפ"י דרישות המפקח יכול ותהיה דרישה לייצור לוחות  2קטבים ו 4
קטבים ,במצב הזה .כל המפסקים יכללו ניתוק אפס.

08.14.01

סוגי הלוחות והקופסאות
לוחות החשמל אליהם מתייחס מפרט זה הם:
 לוחות כוח ולוחות חלוקה למתח של עד  1000וולט. לוחות בקרה ו/או פיקוד. קופסאות חלוקה לכוח ותאורה. קופסאות פיקוד מקומי ,הכוללות מפסקים ,בוררים ,לחצני פיקוד ,נוריות,מהדקים וכדומה.
 קופסאות שנועדו להתקנה חיצונית או פנימית ליד הציוד.כל הלוחות ייוצרו ע"פ תקן  61439בלבד תו התקן יסומן ויוטבע ע"ג הלוח!!
 כל הלוחות של  250אמפר ומעלה יכללו דיאגרמת מימיק על המבנה עם סנדוויץ'חרוט מחובר עם ניטים.
 עבור לוחות שעל הגג החשוף יכללו תקן ללוח מוגן מים  IP65עם דלתות וגגון. -לוחות לצרכנים חיוניים יהיו מפח חסין אש לשעתיים

08.14.02

תנאי האקלים
תנאים ללוחות להתקנה פנימית:
 טמפרטורה מקסימלית + 45ºC :ולחות יחסית עד 70% טמפרטורה מינימלית - 5ºC :ולחות יחסית עד 100%תנאים נוספים ללוחות להתקנה חיצונית:
 עוצמת הגשם המקסימלית 60 :מ"מ לשעה.לפחות  30ק"מ לשעה.
 -עוצמת הרוחות:

08.14.03

דרגת האטימות
דרגות ההגנה בפני אבק ,רטיבות ,גזים וכדומה יתאימו לתנאי הסביבה בה יוצב
הלוח ,בהתאם לתוכניות ,לשאר מסמכי החוזה ולדרישות המזמינה.
הלוח יאטם בחומרים מונעי מעבר אש שעתיים לאחר הכנסת הכבלים לצורך יעילות
הכיבוי בגז בלוח – האטימה כלולה במחיר הלוח.
בלוחות על הגג דרגת האטימות תהיה IP65
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08.14.04

יצרן הלוחות
הלוחות ייצרו ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י המפקח ושעבר את אישורי מכון התקנים
הישראלי כמוסמך לאבטחת איכות לפי  ISO 9000מהדורה אחרונה ובנוסף קיבל
הסמכה לפי נוהל תקן  61439של מכון התקנים הישראלי ,ובעל היקף כספי של
לוחות חשמל בהיקף של  20מיליון  ₪בשנה לפחות.
כמו כן יופיע באתר האינטרנט של מכון התקנים כמפעל מורשה.

08.14.05

מפרטים ,חוקים ,תקנות
כל הלוחות ייבנו בהתאם למפרטים ,חוקים ותקנות הבאים ,במהדורתם התקפה
האחרונה:
 המפרט הכללי למתקני חשמל (מפרט  )08בהוצאת הועדה הבין משרדיתהמיוחדת האחרונה.
 המפרט המיוחד. חוק החשמל התשי"ד –  1954המעודכן ותקנותיו ,ובין היתר :התקנת לוחותבמתח עד  1000וולט.
 התקנים הישראליים ,כאשר התקן המוביל הוא ת"י .61439 מפרטי מכון התקנים ,כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ  – 372לוחות מיתוגובקרה למתח נמוך ,דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה
במקומות נגישים לאנשים לא מקצועיים ,לוחות חלוקה.
 תקן UL -תקן ישראלי 1001

08.14.06

ייצור הלוחות
ייצור הלוחות ייעשה בהתאם לתכנון של מתקן החשמל.
כל החישובים ייעשו בהתאם להנחיות התכנון הבסיסיות המגדירות את גודל זרם
הקצר הצפוי בכניסה ללוח ואת מקדם העומס עבור כל תא.
הלוח יעמוד בכל דרישות המפרט בהתאם לנתונים שימסרו לקבלן לגבי מקום
ההתקנה ותנאי האוורור במקום.
יחד עם זה על הקבלן לבדוק בעצמו את תנאי ההתקנה של הלוח.
יצרן הלוח יתקין את הציוד בלוח בהתאם להוראות יצרני הציוד.
הקבלן יגיש למפקח תכניות סכמה חד קווית ומבנה הלוח לאישור .התכניות יוגשו
בקבצי  PDFו  DWGכולל מבנה ומכאניקת לוח.
המפקח רשאי להכניס שינויים לתכניות עד אשר יאשר המפקח את התוכניות ללא
הערות לביצוע.
לקבלן/יצרן הלוח לא תהיה שום טענה לתוספת שעות עבודת תכנון לוחות כל עוד לא
חתם המפקח על
אישור הלוח ללא הערות.
בכל מקום בו יצוין ייצור ארונות  4 POLEיש לפעול בהתאם להוראות בתת פרק
08.14

08.14.07

מבנה הלוחות
א.

כללי
מבני הלוחות יתאימו לאחד מצורות ומקומות ההתקנה ,בהתאם לנדרש:
ארונות להעמדה על הרצפה להתקנה על גבי יסודות מוכנים ו/או
מסגרות מוכנות.
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ארגזים להתקנה על קירות של מבנים ,עמודים או על גבי מסגרות
מוכנות.
הלוחות יצוידו במבנים להגבהה (צוקל) או באמצעי תליה ו/או חיזוק לרבות
אמצעי הקיבוע הנדרשים.
מבני הלוחות יאפשרו הובלה בכביש באמצעי ההובלה הרגילים.
כל הלוחות במתקן ייבנו לפי סטנדרט זהה.
הארונות להעמדה על הרצפה ייבנו עם דפנות בצדדים ,פחי כיסוי עליונים,
פנלים או דלתות מאחור ,דלתות בחזית ,מחיצות הפרדה בין התאים ,הכל
בהתאם לתוכניות ,ליתר מסמכי החוזה ולדרישות המזמינה.
עבור לוחות מעל  100Aיותקנו מחיצות הפרדה בין התאים בצורה שתמנע
העברת קשת חשמלית או שריפה מתא אחד למשנהו.
בלוחות מעל ל 800-אמפר תהיה גישה לציוד גם מאחור כולל דלתות (אף אם
מצוין בחוזה אחרת -ללא תוספת מחיר)
בלוחות הכוללים בתוכם יותר משדה אחד ,ז"א מתחים או תדרים שונים,
תותקן מחיצת הפרדה פנימית מלאה בין השדות לכל עומק וגובה הלוח.
המחיצה תהיה בנויה מאותו סוג חומר ממנו בנוי הלוח.
הארגזים לתליה על קירות של מבנים ,עמודים או על גבי מסגרות מוכנות
ייבנו ,בנוסף לאמור לעיל ,גם עם פחי כיסוי תחתונים הניתנים לפירוק.
בפחי הכיסוי עליונים ו/או התחתונים יוכנו פתחי כניסה מתפרקים עם
כניסות אטומות דרכם יוכנסו הכבלים ללוח.
מידות הפתחים ,או מספר הכניסות ,יבטיחו כניסה נוחה של כל הכבלים
ותוספת של לפחות  30%מקום פנוי לכבלים עתידיים.
סוגי ומידות הכניסות יתאימו לכבלים שיתחברו ללוח.
מבני הלוחות יאפשרו גישה נוחה ובטוחה ,תפעול נח ואפשרות טיפול לכל
האביזרים מבלי שיהיה צורך להפסיק את המתח ללוח או לפרק אלמנטים
אחרים.
הגודל הפיסי של כל לוח יכיל מקום פנוי ל ,20% -לפחות ,לציוד נוסף שניתן
יהיה להתקין בו בעתיד.
בכל שדה או תא יש להתקין מבנים מפלדה צורתית ומברזל שטוח ,מחורצים
במידת הצורך ,לחיזוק מכשירי הלוח וכל חלקיו .בתאי לוחות ברוחב מעל
 60ס"מ יש להתקין חיזוקים מיוחדים נוספים לשם התקנה יציבה של פסי
.DIN
בתחתית כל לוח ,או בחלקו העליון ,אם הכבלים ייכנסו משם ,יש להתקין
פרופיל מחורץ ,לאורך כל הלוח ,לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים מן
הלוח.
הלוחות ייבנו כך שכל החלקים הנמצאים תחת מתח יהיו מוגנים בפני מגע
מקרי גם כשהדלתות פתוחות .על פני החלקים החשופים יש להתקין מגנים
מחומר מבדד.
מתחת לאבזרי פיקוד או מהדקים ,אם אינם מותקנים בחלקו התחתון של
הלוח ,יש להתקין הפרדה מחומר מבדד שמטרתו למנוע נפילת ברגים ,חלקי
ציוד או כל דבר אחר אשר עלול לגרום לקצר או תופעה חשמלית בלתי
רצויה אחרת ,בשעת טיפול בציוד המותקן בלוח.
לוחות להעמדה על הרצפה יצוידו בבסיס בגובה  50מ"מ לפחות או בהתאם
למופיע במפרט המיוחד.
הבסיס עבור הלוחות להתקנה חיצונית ,להעמדה על הרצפה ,יהיה לפחות 65
מ"מ.
בכל לוח יש להתקין ,בחלקה הפנימי של אחת מדלתותיו או על דופן צדדית
(בלוחות ללא דלתות) ,תא לתוכניות מפח או מפלסטיק קשיח ,כבה מאליו.
על קידמת אותה דלת או על חזית
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הלוח יש להתקין שלט סנדוויץ'' ,בגודל מתאים ,המצביע על המצאות
תוכניות חשמל בחלקה הפנימי של הדלת.
פסי הצבירה לפאזות ואפסים יהיו באותו אזור בלוח כדי לצמצם את רמת
הקרינה מהלוחות.
בכל לוח חיוני יותקנו בקרים של מערכת בקרת מבנה  ,בכל לוח מעל 900
אמפר יותקו על פסק מקומי עם חיבור לבקרת מבנה עבור הגנות ועבור בקר
של בקרת מבנה והתקשורת שלו.
לוחות החשמל יבצעו רק ע"י יצרן לוחות אשר מופיע כבעל תקן 61439
באתר האינטרנט של מכון התקנים ,תו התקן יסומן ויוטבע על גבי הלוח .לא
יתקבל לוח ללא הטבעת תו תקן ומספר תקן על הלוח.
כל הלוחות יהיו מסוג .SYSTEM
המרכיב יחזיק תעודה בתוקף של מכון התקנים ועפ"י  3200אמפר
 SYSTEMשל יצרן מקור שאושר ע"י מכון התקנים ,כל הציוד יהיה תוצרת
אחידה  SYSTEM RITTALשיבחר וציוד "שניידר אלקטריק" או שווה ערך
מאושר .חובה לאשר תוכנית יצור הלוח אצל המפקח לפני ביצוע .הלוחות
ייוצרו ממבנה לוח בעל חוזק מכני  ,IK10עובי פח  2מ"מ עובי פלטה  3מ"מ,
תקן רעידות אדמה  ZONE 2דרגת אטימות  .IP54יצרן הלוחות יחזיק
בתקן מכון התקנים לסימון הלוח בייצור על פי ת"י  61439והיצרן יהיה
מאושר לייצור ארונות  3200אמפר .כל הלוחות ייוצרו באותו מפעל לוחות.
ממסרי זליגה בלוחות יהיו בעלי כושר ניתוק של  10קילו אמפר לפחות .לא
יאושרו ממסרי זליגה מסוג "ביתי" של  6קילואמפר ,לוחות יסומנו בתו תקן
מוטבע כולל מספור תו תקן .יש למספר במספור בר קיימא בסנדוויץ' את
פנלים של הלוח.

ב.

מידות הלוחות
מידות הלוחות יהיו בהתאם למפורט להלן ,אלא אם נדרש אחרת במפרט
ו\או בתכניות ואושר בתכניות לביצוע
גובה הלוחות שנועדו לעמידה על הרצפה יהיה  210ס"מ עומק מינימלי של
הלוחות:
 .1לוחות בעלי מאמ"ת ראשי עד  200אמפר –  50ס"מ
 .2לוחות בעלי מאמ"ת ראשי בין  200עד  630אמפר –  50ס"מ
 .3לוחות בעלי מאמ"ת ראשי בין  630עד  1600אמפר –  80ס"מ
 .4לוחות בעלי מאמ"ת ראשי מעל  1600אמפר –  80-100-ס"מ
רוחב כל תא  -בהתאם לנדרש ,אבל לא פחות מ 40 -ס"מ .רוחב כל דלת לא
יעלה על  80ס"מ.
יש להשאיר מקום מעל הלוח עבור גישה לכבלים ,לגלאי אש ולמתזים
לכיבוי אש .בכל לוח בעל מפסק ראשי של  100אמפר ומעלה תותקן מערכת
כיבוי בגז מסוג  200FMבלבד ,באחריות הקבלן להשאיר מקום להתקנת
הבלון והמכלול בקרבת הלוח.
יצרן הלוחות אחראי להתאמת מידות הלוחות למידות חדרי החשמל ו/או
הנישות ,למידות המעברים במבנים ,למידות הדלתות להכנסת הלוחות,
לשינוע הלוחות בדרכי הגישה הקיימות לאתר ולאפשרות הבאת הלוחות,
שלמים וללא כל נזק ,אל מקום התקנתם.
במידת הצורך ,יש לבנות את הלוחות עם אפשרות פירוקם לקטעים הניתנים
לחיבור מחדש באתר ,בצורה נוחה.
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כל תכנית לייצור לוח ,אותו יש להתקין בתוך נישה בתוך מבנה ,תכלול את
פרטי דלתות הנישה ,המסגרות והתמיכות לדלתות האלה ואופן סגירתן,
ביחס ללוח שיותקן בתוכה.
ג.

מבנה לוחות מתכתיים
הלוחות להתקנה בתוך מבנים ייבנו מפח פלדה מגולוון בעובי  2מ"מ לפחות,
חוזק מכני בעל חוזק מכני  IK10וקונסטרוקציה נושאת מפרופילים.
דרגת האטימות ללוחות אלו תהיה לפחות  ,IP54כשהדלתות סגורות
ולפחות  IP31כשהדלתות פתוחות (באם לא נדרש אחרת).
לוחות להתקנה חיצונית ייבנו כנ"ל ,אבל מפח פלדה מגולוון וצבוע כמפורט
בהמשך בעובי  2מ"מ לפחות ,עם דלתות כפולות ולדרגת אטימות של לפחות
.IP65
במקרים בהם קיימות דרישות מיוחדות ,בהתאם לתוכניות ו/או ליתר
מסמכי החוזה ,ייבנו הלוחות עם סידורי אטימה נוספים בפני אבק ,רטיבות,
גזים וכד'.
הלוחות יורכבו משדות או תאים במספר הדרוש ,אשר יהיו מחוברים
ביניהם לבין עצמם באופן מכני .בתוך הלוחות יותקנו פנלים פנימיים מלאים
מפח.
בלוחות מעל ל 250אמפר ,יתקין הקבלן דיאגרמת מימיק ע"ג הדלתות כלול
במחיר.
כל נוריות הסימון בכל הלוחות יסמנו ליעוד ויהיו מולטילד בלבד.
כל לוחות החשמל יכללו דלתות וצוקל כלו במחירי הלוחות  ,הצוקל לא יכנס
לחישוב מ"ר חזית לוח.
כניסת הכבלים ללוחות תהיה מלמעלה עם יחידת  IP55 CAPSTOPשל
חברת  LEGRANDאו שווה ערך מאושר ,אלא אם הלוח מותקן בצמוד
למונה חח"י במקרה זה הכניסות יהיו מלמטה ויאטמו בהתאם.

ד.

מבנה לוחות מפוליאסטר משוריין
מבנה הלוח ייוצר מפוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית מחומר כבה מאליו
בדרגה  V0לפי תקן .UL94
דרגת האטימות ללוחות אלה תהיה לפחות  .IP54תריסי האוורור ,במידה
שיידרשו ,יותקנו כך שלא יפגעו בהגנה הכללית של הלוח .סגירת דלת הלוח
תהיה ע"י מנעול רב בריחי או צילינדר.
לוחות אילו היו עבור לוחות המותקנים באזורים חשופים לכיפת השמיים או
בהתאם לדרישת המפקח .הארונות יהיו תוצרת אורלייט \ ענבר או שווה
ערך מאושר.
כל לוח יכיל גב העשוי מחומר מבודד כדוגמת פרטניקס בעובי שיתאים
לציוד המותקן עליו.

ה.

דלתות ,פנלים ומכסים
דלת כל לוח יחובר למסגרת הלוח באמצעות שלושה צירים חזקים
וסמויים(עבור דלתות מעל  50ס"מ) ,וסידור שימנע את פתיחתה של דלת
בחזית הלוח בזווית גדולה מ -120מעלות ,ובכל מקרה בזווית שתמנע פתיחה
גדולה מזווית הפתיחה העלולה לפגוע בציוד מורכב על גבי דלת הלוח.
כל דלת תחובר אל מערכת ההארקה(פס הארקה) ע"י מוליך הארקה גמיש
בחתך של  25ממ"ר לפחות.
סגירת כל דלת לוח שיוצב בחדר חשמל תתבצע ע"י סגרי פרפר בשלוש
נקודות או ע"י ידית הסוגרת את הדלת בשלוש נקודות.
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סגירת דלתות לוח אשר יוצב במקום נגיש לאנשים לא מקצועיים תתבצע
ע"י מנעולים כדוגמת מנעולי לוחות  Rittalאו .Himmel
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 ,כאשר דבר זה יתאפשר ,הסגירה תתבצע ע"י
דלתות .כל דלת אחורית תהיה על צירים לפתיחה של  180מעלות.
בלוחות בעלי גישה מאחור יותקנו מחיצות בידוד למניעת נגיעה מקרית
בחלקים "חיים" ,בשעת ביצוע עבודות בחלקים אלו.
הדלתות של התאים יאפשרו מעבר ,בהתאם לדרישות חוק החשמל לגבי
מרווחים ומעברים ,גם כשהן פתוחות בניצב לתא ,הן בחזית הלוח והן
באחוריו.
אם חזית הלוח בנויה בצורת פנלים ,הגישה תהיה נפרדת לכל תא.
הפנל יוסר ע"י פתיחת  4אומי כתר 4 ,סגרים קפיציים או  4ברגים לפחות.
ברגי הפנלים יהיו עם חריץ בראש הבורג לסגירה ופתיחת הבורג באמצעות
מברג ובלתי ניתנים להוצאה מהפנל אלא רק באמצעות כלי .לכל בורג יהיו
שתי דסקיות 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.
גובה הפנלים יהיה לפחות  20ס"מ.
בכל פנל יותקנו שתי ידיות מניקל עגולות להכנסה והוצאת הפנל.
הפנלים ומיקומם ימוספרו עם שלטי סנדוויץ'.
פתיחת פנלים יתאפשר ללא פירוק ציוד המותקן אליו.
לוחות החשמל יכללו דלתות ללא תלות במקום התקנתם אלא אם צוין
אחרת בפירוש בתכניות
ו.

קירור הלוח
הלוחות יותאמו לתנאי הסביבה בהתאם לתוכניות ,ליתר מסמכי החוזה
ולדרישות המזמינה.
הלוחות ייבנו לעומס נומינלי ,אבל יש לקחת בחשבון איסור לעליית
טמפרטורה ביותר מ 15ºC -מעל לטמפרטורת הסביבה.
בכל מקרה ,עליית הטמפרטורה בלוח בתנאי העמסה מרביים ,לא תעלה מעל
הרמה המותרת לתפקוד התקין של הציוד המותקן בתוך הלוח.
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.
המסננים יותקנו כך שהגישה אליהם ופירוקם ,לצורך ניקוי או החלפה,
תהיה קלה ככל האפשר.

ז.

פסי צבירה
פסי הצבירה של הפאזות ,פסי ההארקה ופסי האפס יבוצעו מנחושת
אלקטרוליטית בעלת מוליכות יחסית של .99.8%
במקומות הדרושים יצופו פסי הצבירה בכסף ,אבץ או בדיל.
פסי הצבירה הראשיים של הפאזות בלוחות שהכניסה שלהם  250אמפר
ומעלה יבודדו ע"י שרוולי בידוד מתאימים.
פסי הצבירה יותקנו באופן מדורג בין פאזה לפאזה על מנת לאפשר גישה
נוחה לחיבורים.
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חתך פסי הצבירה יהיו בדרגה אחת יותר גבוהה מן הדרוש על פי חישובי
ההעמסה וזרם הקצר.
העמסת פסי הצבירה תחושב לטמפרטורת עבודה של  45ºCאבסולוטי או
 15ºCמעל טמפרטורת הסביבה.
פסי הצבירה והמבדדים יחושבו לעמידה מכנית ותרמית בפני זרמי הקצר
הצפויים למשך זמן של עד  5שניות מבלי שייפגעו.
כל מערכת פסי הצבירה תחושב ותותקן בצורה כזו שהיא לא תיכנס
לתהודה.
פסי הצבירה של הפאזות ופסי האפס יחוזקו אל מבנה הלוח באמצעות
מבדדים .הידוק פסי הצבירה ייעשה בברגיי פלדה מצופים נגד שיתוך
ודסקיות מתאימות.
בקצוות הלוח יש להכין אפשרות נוחה לחיבור פסי צבירה חדשים ,אם
תידרש בעתיד בניית שדה נוסף ללוח.
יש לשמור על מרחק מינימלי של  15ס"מ בין הפסים לדופן העליון של הלוח,
תוך התחשבות בכך שבחלק זה יותקנו גלאי אש ועשן ומתזים לכיבוי אש.
חתך פסי האפס יהיה זהה לחתך פסי הפאזות.
פסי ההארקה יותקנו לכל אורך הלוח ויחוזקו באופן יציב לגוף הלוח ובמגע
חשמלי הדוק אתו.
חתך פסי ההארקה יהיה חצי חתך הפאזה .פסי ההארקה יותקנו קרוב
לחזית הלוח ,על מנת לאפשר גישה נוחה לטיפול ולהתחברות אליהם.
על כל פס הארקה יש להתקין  4ברגים מפליז " 5/8לשם חיבור פסי ההארקה
אל פס השוואת הפוטנציאלים .לשם הארקת גוף הלוח יש להתקין ברגים
אשר יחוברו ,על-ידי מוליך מתאים ,לפס ההארקה של הלוח.
פסי האפס וההארקה יצוידו בברגים נפרדים לכל מעגל ולפחות  30%ברגים
נוספים כעתודה.
המרחקים המינימליים בין הפאזות השונות לבין עצמן ובין הפאזות לגוף
ימנעו פריצות מתח באוויר בין החלקים השונים או זחילה לאורך המבדדים
בעת הפסקת זרם הקצר.
יש לבצע כל ההכנות הדרושות עבור חיבור עתידי של מפסקים נוספים,
במקומות המיועדים לכך בתוך הלוח ,בהתאם לתוכניות.
כל כניסות הפאזות למפסקי זרם יהיה בחלקו העליון של המפסק.
פסי הצבירה יותקנו כך שיקטינו את עוצמת השדה המגנטי מהלוח
למינימום.
במקום בו מותקן הלוח בקרבת עמדות עבודה  ,יותקנו פסי צבירה מבודדים
 ,וקרובים אחד
לשני כדי להקטין את עוצמת השדה מתחת ל 6-מילגאוס בקרבת עמדות
עבודה .במידת הצורך יתוכננו פסי הצבירה כך ש 5המוליכים יהיו צמודים
ככל הניתן.
פסי הצבירה בכל לוח יהיו בדרגה אחת מעל לגודל המפסק הראשי של הלוח,
הן לזרם טרמי והן לזרם קצר תלת מופעי.
ח.

הרכבת ציוד בלוח
כל הציוד שיורכב בלוח יהיה מסוג .Finger Proof
כל המאז"ים יכללו דיגלונים.
בנוסף לזה ,כל ציוד המותקן על הדלתות ונמצא תחת מתח יהיה מוגן בפני
מגע מקרי.
חלקים "חיים" ,חשופים ונגישים בלוחות יוגנו בפני נגיעה מקרית ע"י
מחיצות בידוד ,שקופות ומתפרקות ,בדרגת הגנה  ,IP 4XXלפחות ,לפי תקן
ישראלי ת"י .981
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סידור הציוד והאבזרים בכל תא יתבצע בצורה פונקציונלית ,תוך ריכוז
האבזרים והציוד של כל פונקציה בנפרד.
כל תאי הלוחות יכללו הכנות ,כגון מסילות  DINלהרכבת ציוד ,שיאפשרו
התקנה קלה לתוספת של  20%ציוד ,לפחות .המקומות השמורים לציוד
הנוסף יפוזרו על פני כל תא בהתאם לפונקציות של הציוד המורכב.
כל הלוחות שגודל מפסק הזרם הראשי שלהם מעל  63אמפר יכללו גלאי אש,
אמצעי להתרעה מקומית וחיבור לרכזת גילוי אש ,כולל סליל הפסקה
המחובר למערכת גילוי האש .לוחות שגודל מפסק הזרם הראשי שלהם 100
אמפר ומעלה יכללו גם ,סליל ניתוק ,גלאי עשן ומערכת כיבוי אש אשר,
במקרה של שריפה באחד התאים ,תציף את כל תאי הלוח בגז אנרטי מאושר
לשימוש ע"י הרשות הארצית לכיבוי אש ( .)FM 200לא יאושר שימוש
בכיבוי מסוג אורסול
כל האבזרים ,כגון מא"זים ,מפסקים ,ממסרים וכו' ,יהיו ניתנים לפירוק
ללא צורך בפירוק חיווט של אבזר אחר .כל מפסק יחובר בנפרד ,באמצעות
מוליך מתאים לפסי הצבירה ,בהתאם לתוכניות.
בלוחות ללא גישה מאחור ,התקנת הציוד והחיווט יבוצעו רק מלפנים ,כך
שהציוד יהיה ניתן לפירוק והחלפה נוחה מלפנים.
המרחק בין שורות המאמ"תים בלוחות חלוקה :בין חלקו התחתון של
המאמ"ת בשורה העליונה ובין החלק העליון של המאמ"ת בשורה מתחתיו,
לא יפחת מ 15 -סנטימטרים.
במקום שנדרש על פי התוכניות ,שהלוח יבנה עם דלתות כפולות ,הציוד
שאותו יש להרכיב על הדלת יורכב על הדלת הפנימית .במקרה של התקנת
ציוד מדידה ו/או מעקב ,כגון מדי זרם ,מנורות ,מפסקי פיקוד וכוי ,תיבנה
הדלת החיצונית מחומר שקוף על מנת לאפשר השגחה נוחה.
אמצעי הפעלה של ציוד מיתוג יותקנו בחזית הלוח בלבד.
ציוד הפעלה ,כגון ידיות של מפסקי זרם ,לחצנים וכדומה ,יותקן רק בתחום
שבין  70ל 180 -ס"מ מן הרצפה.
לידיות ההפעלה של מפסקים ,המותקנים באותו כיוון ,יהיה כיוון זהה
לביצוע פעולה זהה.
בלוחות המותקנים על גבי הרצפה ,לא תורשה התקנת ציוד כלשהו בגובה
קטן מ 50 -ס"מ מעל למפלס הרצפה ,פרט למהדקים שיותקנו בגובה מעל 40
ס"מ ממפלס הרצפה.
בכל הלוחות לא יותקן ציוד כלשהו במרחק קטן מ 10 -ס"מ מדפנות התאים
או  5ס"מ מהדלת של התא.
מעגל ,מהדק או כל חלק אחר אשר נשאר תחת מתח ,אחרי פתיחתו של
המפסק הראשי ,צריך להיות מוגן ומופרד מיתר החיבורים ,מכוסה בכיסוי
פלסטי שקוף וכבה מאליו ומסומן בשלט אזהרה ברור ובולט.
צבעי השלטים יהיו בהתאם למפורט בדף  16ותוכנם ":זהירות! מתח ממקור
זר" עבור הזנה לפני מפסק הזרם הראשי או הזנה משני מקורות ויצוין הלוח
ומספר המעגל של המקור הזר .השלטים יחוברו למקומם בדבק ובשני
ניטים.
שלט זה יש להרכיב כך שיישאר במקומו גם אם יוחלף הציוד או המכסה
שעליו.
ט.

חיווט הלוח
חיווט הלוח הצבתו התקנתו חיזוקו ופילוסו כלול במחירי הכבלים והציוד
בלוח.
חיווט לזרמים עד  100אמפר יבוצע באמצעות מוליכים מבודדים בעלי חתך
בהתאם לחוק החשמל  -קובץ התקנות  ,5482ללא הקטנת חתך ומחושב
לטמפרטורה אופפת של  45מעלות צלסיוס.
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חיבור מוליך לנעל כבל יבוצע עם בידוד מסוג שרוול מתכווץ.
החיווט בתוך הלוחות לזרמים שמעל  100אמפר יבוצע באמצעות פסי צבירה
קשיחים ומבודדים ע"י שרוולי בידוד.
לזרמים עד  200אמפר ובאישור מיוחד של המפקח ניתן להשתמש בפסי
צבירה גמישים ומבודדים.
מוליכי החיבור של המפסק לפסי הצבירה יתאימו לערך הנומינלי של
המפסק ולא לערך ההגנה שלו.
כל האבזרים החשמליים יחוברו ע"י מוליכי נחושת גמישים מבודדי PVC
בחתך לא קטן מ - 2.5ממ"ר ,מתאימים למתח של  1000וולט .במעגלים בהם
הזרם אינו עולה על  6אמפר ומיועדים לפיקוד בלבד ניתן להשתמש
במוליכים בעלי חתך של  1.5ממ"ר.
חיבור מכשירים אלקטרוניים יתבצע בהתאם לדרישות יצרן המכשיר
ובאמצעות סופיות כבל מתאימות.
חיווט הציוד המורכב על גבי דלתות לוח יאוגד בצמה ויותקן בתוך סרט
פלסטי שנועד לכך ) .(Plastic Cable Tieקבוצת מוליכים המאוגדת יחד
לא תכיל יותר מ 30 -מוליכים בתוך צמה אחת.
חיווט הציוד בלוח יתבצע דרך תעלות פלסטיות מחורצות .העמסת כל אחת
מהתעלות לא תעלה על  3/4מקיבולת התעלה.
יש לשים לב לעיבוד קצוות התעלות על מנת למנוע פגיעה בבידוד המוליכים
שיותקנו בהם.
ניתן לבצע חיווט דרך תעלות ע"י מוליכים בחתך של עד  10ממ"ר ,בתנאי
שיישמר אוורור נאות למוליכים.
מוליכים מסוככים או אחרים הנושאים אותות בעלי עוצמה נמוכה יונחו
בתעלות נפרדות.
חיווט המעגלים המחוברים לפני המפסק הראשי יבוצע בתוואי נפרד עם
שילוט אזהרה.
יש להקפיד על כך שהמוליכים שבתוך הלוח ייקבעו בצורה מסודרת ללא
צפיפות או הצטלבויות מיותרות ביניהם ,על מנת לאפשר התמצאות נוחה
לגבי תפקידו של כל מוליך.
כל קצה מוליך יישא סימן בר קיימא באמצעות שרוולים פלסטיים מודפסים
מושחלים עליו.
כל מוליך המחובר למהדק יישא את מספר המהדק ואילו מוליך המחובר
לבורג של ציוד מסוים יישא את סימון הציוד ומספר הבורג אליו הוא
מחובר.
כל מוליך יחובר למהדק נפרד.
קצוות המוליכים הגמישים יחוברו באמצעות שרוולי לחיצה שיכללו גם
שרוולים מבודדים .הסרת הבידוד מן המוליך תתבצע ללא פגיעה במוליך
ולחיצת השרוול תבוצע באמצעות המכשיר המוכתב ע"י יצרן השרוול לבצוע
הפעולה.
המוליכים יהיו בעלי בידוד בצבעי ההיכר התקניים ,בהתאם לתפקידיהם,
בכדי לאפשר הבחנה ביניהם.
צבעי המוליכים שיותקנו בלוח:
 230Vפזה
 230Vאפס
הארקה
הזנה +24V

חום ,חום-כתום ,חום-שחור
כחול
צהוב  -ירוק
אדום
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הזנה -24V
 24Vכניסות לבקר
 24Vיציאות מבקר
 230Vיציאות מבקר

אפור
סגול
כתום
חום \ שחור

צבעי מוליכים בציוד אנלוגי:
+24V
-24V
י.

לבן
שחור

מהדקים
מהדקי כניסת כבל ההזנה בכל לוח יתאימו לחיבור כבל  N2XYבעל בידוד
.XLPE
כל המהדקים יהיו מהדקים המפעילים לחץ שטח בלבד.
המהדקים יתאימו לחתך המוליכים המתחברים אליהם ,אבל ,בדרגה אחת
גבוהה יותר מן הכבל שיחובר ,ובמידות מינימליות של  4ממ"ר.
מהדקי כבל ההזנה יכוסו בכיסוי פלסטי שקוף ,כבה מאליו ,ושלט אזהרה:
"זהירות! מתח במהדקי הכניסה".
לכבלים בחתך של עד  35ממ"ר יותקנו מהדקים מדגם המאפשר להחליף כל
מהדק בנפרד ואשר חיזוק המוליכים בו נעשה ע"י הפעלת לחץ על פני שטח
גדול ,יחסית ,ולא ע"י לחץ נקודתי באמצעות בורג .כל המהדקים יצוידו
בתוויות סימון פלסטיות מתאימות.
אם יש להתקין בלוח משני זרם ,החיווט שלהם יבוצע באמצעות מהדקים
מיוחדים המאפשרים את קיצור משני הזרם בצורה קלה ,בהתאם לצורך.
כל המהדקים יסומנו בהתאם למספור המופיע בתוכניות.
כל מהדקי הכניסה ו/או היציאה ירוכזו בחלקו התחתון של הלוח ,פרט
למקרים שיאושרו ע"י המזמינה.
סרגלי המהדקים יותקנו באותו צד בו נמצאת הגישה ללוח ,ויאפשרו
התחברות נוחה של המוליכים וגישה חופשית אליהם אפילו כשהלוח או
התא הנידון תחת מתח.
לכבלים בחתך של מעל  35ממ"ר לא יאושר להתקין מהדק מהיר לחיבור
הכבלים אלא אך ורק על ידי לשות ונעלי כבל.
יש להתקין בכל לוח סרגלים  DINעבור  30%מהדקים שמורים מכל
הסוגים.
הגובה המינימלי ממפלס רצפת הלוח למהדקים הוא  40ס"מ.
סרגלי המהדקים יותקנו במרחק של  15ס"מ לפחות מתחת לכניסות
וליציאות ,כשהסרגלים נמצאים בחלקו התחתון של הלוח ,או במרחק של 20
ס"מ לפחות מעל לכניסות וליציאות ,כשהסרגלים נמצאים בחלקו העליון
של הלוח.
אם יש להתקין יותר משורת מהדקים אחת יש להתקין את שורות
המהדקים בצורה מדורגת כדי לאפשר גישה נוחה לכל מהדק.
המהדקים יאפשרו התמצאות מהירה ואחזקה נוחה.
מוליכים בעלי חתך של  35ממ"ר ויותר מותר לחבר ישירות לאבזרים ,שלא
באמצעות מהדקים .לשם חיבור  2מוליכים כאלו יחד לנקודת חיבור אחת
יש להשתמש בלשות נחושת .לחיבור  3או יותר מוליכים לנקודת חיבור
משותפת יש להכין פסי צבירה אשר יחוברו לאבזר או להתקנים סטנדרטיים
של היצרן שקיבלו את אישור המזמינה.
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המוליכים יחוברו אל המפסקים ,הלשות או פסי הצבירה באמצעות נעלי
כבל ,אומים ואומי הבטחה ,מותאמים לסוג המוליכים :נחושת או
אלומיניום.
מהדקים נשלפים שיותקנו בלוחות יצוידו בכל האבזרים הנלווים כגון
מעצורים ,מגשרים ,סופיות ,סימוניות ,שלטים מודפסים וכדומה.
אם יש להתקין בלוח משני-זרם ,החיווט שלהם יבוצע באמצעות מהדקים
מיוחדים המאפשרים את קיצור משני-הזרם בצורה קלה ,בהתאם לצורך.
סידור המהדקים בכל תא יתבצע בצורה פונקציונלית ,תוך ריכוז האבזרים
והציוד של כל פונקציה בנפרד.
יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים וכן בין המהדקים המשמשים
לחיבורי ציוד בעל פונקציות מוגדרות ,כגון מהדקי תקשורת ,מהדקים
למכשירים ל 4 -עד  20מ"א ,וכדומה.
צבעי המהדקים יתאימו לפונקציות של הציוד המחובר אליהם:
 כניסות דיגיטליות לבקר כחול יציאות דיגיטליות מבקר כתום כניסות/יציאות אנלוגיות אדוםירוק
  24 Vאפור
 230 VACיא.

שילוט וסימון
כל לוח או חלק של לוח ,כל תא מלפנים ומאחור ,במידה שיש גישה מאחור,
כל פנל ומגש או אביזר פריק וכל שדה יסומנו באופן ברור על ידי שלט
פלסטי חרוט (סנדוויץ') באותיות לבנות על רקע שחור או לבן על רקע אדום
ללוחות או חלקי לוחות המגובים ע"י גנרטור .גודל האותיות יהיה לפחות 5
מ"מ .הסימון יכלול את השם ,המספור ואת הפונקציה של אותו לוח ,חלק
של לוח ,תא או שדה.
כל הציוד שיורכב על גבי דלתות הלוח יסומן ע"י שלטי סנדוויץ' אשר יחוברו
למבנה הדלת ע"י דבק וסימרור מתאים בשתי נקודות לפחות .גודל האותיות
לסימון הציוד יהיה  3מ"מ.
כל הציוד שיורכב בלוח יסומן בסימון בר קיימא .כל האבזרים הנשלפים
יסומנו פעמיים :סימון על גבי הבסיס וסימון על גבי המכשיר הנשלף.
סימון כל המוליכים בתוך הלוח והקווים הנכנסים והיוצאים ממנו יבוצע
ע"י שרוולים פלסטיים מודפסים מושחלים על גבי המוליכים ,כולל מוליכי
הפאזות ,האפס ,ההארקה והפיקוד.
שלטי סימון הכבלים יהיו שלטים חרותים כנ"ל או דיסקיות מתכתיות
שיותקנו על ידי 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.
כל חיבור של מתח זר יש לסמן בשלט סנדביץ' לבן על רקע אדום" :זהירות!
מתח ממקור זר" .שלט זה יש להרכיב כך שיישאר במקומו גם אם יוחלף
הציוד או המכסה שעליו.
ליד כל מכשיר הגנה יותקן שלט הכולל את פרטי הכיולים השונים של
המכשיר.
שלטי הסימון יהיו עשויים מחומר פלסטי חרוט בעל  3שכבות (סנדוויץ)
ובצבעים בהתאם למפרט ( 08בשינוי קטן).
ציוד חיוני (הזנה מגנרטור או מגובה גנרטור)  -לבן על רקע אדום
 לבן על רקע שחורציוד בלתי חיוני
 לבן על רקע כחולUPS
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הזנה לפני מפסק הזרם הראשי או הזנה משני מקורות -לבן על רקע אדום
 אדום על רקע לבןשלטי אזהרה
– אדום על רקע צהוב.
ציוד חירום
ליד ידית המפסק הראשי ו/או ליד מקום החיבור של ההזנה ללוח יותקן
שלט שיכלול שם/מספר הלוח ,מקור ההזנה \ מקורות ההזנה של הלוח
וגודל כבלי ההזנה.
שילוט הלוח והמעגלים הסופיים בו יתבצע רק לאחר קבלת אישור המזמינה
לרשימת תוכן השלטים ,גודלם וצבעם.
כל לוח מעל  250אמפר יסומן ב  Mimic Diagramע"י פס סנדוויץ' חרוט
ע"ג דלת הלוח אשר יכיל את הסימון הרלוונטי של הקו  /קוים בכל תא וכן
המפסקים בתא והיציאה מהם על כל תא .הסימון של החלקים החיוניים
יהיה אדום ושל החלקים הבלתי חיוניים שחור ,ואל-פסק ירוק ,וחירום
צהוב.
כל הציוד על הדלתות ישולט בעברית ליעוד.
08.14.08

ציוד להתקנה בלוחות
א.

כללי
כל הציוד וההתקנות החשמליות יתאימו לדרישות האחרונות של כל אחד
מהתקנות והתקנים המפורטים למטה בהתאם לסדר העדיפות:
 .1חוק החשמל הישראלי
 .2התקן הישראלי
International Electrotechnical Commission (IEC) .3
Recommendations
Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) .4
הקבלן מתחייב שבכל הלוחות שבאתר יותקן ציוד בעל פונקציות זהות,
כדוגמת מא"זים ,מאמ"תים ,שנאי זרם ,ממסרים שונים וכדומה ,מתוצרת
זהה ,על מנת לאפשר אחידות והוצאות תחזוקה נמוכות.

ב.

יצרנים מאושרים
ציוד המיתוג אשר יוצע על-ידי הקבלן יהיה מדגמים אחידים של יצרן.
היצרן יספק (באחריות הקבלן) נתונים קסקדיים בטבלאות לגבי הגנה
עורפית וסלקטיביות החל ממפסק ראשי ועד המא"ז .תחליף לכך תהיה
תוכנה ממוחשבת המביאה בחשבון את הנתונים הקסקדיים.
הקבלן ישתמש רק בציוד המפורט להלן .המזמינה שומרת לעצמה את
הזכות לבחור את יצרני הציוד מתוך רשימה זו ,ועל הקבלן להביא זאת
בחשבון בהצגת מחירי היחידה ב :
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.1
.2
.3

מפסקי אוויר
מאמ"תים Moulded Case
מא"זים

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

מפסקים בעומס
מפסקי פיקוד
מגענים
מתנעים אללקטרוניים
קבלים
שנאי זרם
שנאי בקרה
ממסרי בקרה
לחצנים ומפסקים
ציוד מדידה
רב -מודדים

.14
.15
.16

ממסרי זרם דלף
הגנות למתח יתר
מהדקים

.17

נורות סימון LED

Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin
Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin
Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin
אלו הכוללים דיגלונים בלבד.
Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin
Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin
Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin
 ,Schneider, Siemens,ABB,Reliance Electricסולקון
AEG, Siemens, DUCATI
Ganz, IME
חולדה ,ברק כוח ,רוזן מילר
Telemechanique, Izumi, Moeller
Schneider, Izumi, Moeller, Baco, Telemechanique
Saci, Ardo, Ganz
Satec, Elnet
Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin
Schneider, Phoenix, Betterman, Kleinhuis,Dehn
Phoenix, Wago, Telemechanique, Wieland
schneider

ג.

מפסקי זרם
מאמת"ים של עד  250אמפר יהיו קבועים מסוג  .Moulded Caseמאמת"ים
של  100עד  250אמפר יהיו לזרם קצר  Icsשל  36ק"א לפחות ,בלוחות ראשיים
של  1000אמפר ומעלה זרם הקצר יהיה  65ק"א לפחות.
מאמת"ים של  400עד  630אמפר יהיו מסוג Plug In, Moulded Case
ולזרם קצר  Icsשל  50ק"א לפחות ,בלוחות ראשיים של  1000אמפר ומעלה
זרם הקצר יהיה  KA 65לפחות .אלא אם צויין אחרת בתכנית.
מאמת"ים ממונעים ורגילים של  630אמפר ומעלה יהיו מפסקי אוויר (Air
) C.B.ונשלפים .מפסקים אלו יהיו בעלי כושר ניתוק זרם קצר  Icsשל 65
ק"א לפחות.
כאמור זרם הקצר הנ"ל הוא זרם קצר שירות Rated service short ( Ics
 )circuit breaking capacityלמתח נומינלי של .400V AC
במידה שזרם קצר שירות  Icsמוגדר כאחוז מזרם קצר אולטימטיבי Icu
( )Rated ultimate short circuit breaking capacityלמתח נומינלי של
 ,400V ACאז זרם הקצר  Icuיהיה לפי  ,IEC 947-2זאת אומרת מקדם
הספק  0.2עבור  Icuמעל  65KAומקדם הספק  0.25עבור  Icuפחות מ65kA-
ומעל .20kA
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מפסקי אוויר נשלפים יותקנו על-גבי מנגנוני שליפה קשיחים ובעלי שלושה
מצבים .לכל מפסקי האוויר תהיה מערכת הפעלה באנרגיה עצמית :תידרש
הפעלה של ידית ההפעלה לשם דריכת קפיצי הסגירה .שחרור אנרגית הקפיץ
לשם סגירת המפסק תתבצע ע"י לחיצה על לחצן הפעלה שעל-גבי המפסק או
ע"י הפעלת סליל הסגירה ע"י פקודה מרחוק.
כל מפסק אוויר יכלול מונה פעולות ומגעי עזר לחיווי של מצבי המפסק כגון
מנותק ,מחובר ,תקלה ,דרוך ,מוכנס ,בדיקה ושלוף.
כל מפסקי האוויר יהיו בעלי מנגנון סגירה מהיר ויכולת סגירה על זרם קצר
 (Short circuit making capacity) Icmשל לפחות  65ק"א למתח נומינלי
של .400VAC
כל המאמ"תים יהיו בעלי יחידות הגנה אלקטרוניות בהן ניתן יהיה לכוון:
הגנה בפני עומס יתר ,זרם קצר וזמן השהיה להפעלת זרם הקצר .ההגנות של
מפסקי האוויר ידגמו עד ההרמוניה ה.11 -
כל מפסק אוויר יצויד (אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד או ב ) במנוע
לדריכת הקפיץ ,סליל פתיחה ,סליל סגירה ומגעי עזר.
כל המפסקים יצוידו בידיות הפעלה ללא מצמדים .הידיות יבלטו מחוץ
לדלתות הלוחות .כל המפסקים מעל  50אמפר יצוידו בסליל ניתוק.
כל הפתחים בדלתות ,למפסקים ולציוד העזר שלהם ,יצוידו במסגרות
מקוריות שנועדו למטרה זו.
כל המ"אזים יהיו בעלי כושר ניתוק של  10 kAלפחות ,על-פי תקן IEC 898
ויכללו דיגלון שיראה עם פתוח או סגור
לכל סוג של מפסק זרם נשלף יסופקו ,לכל לוח ,לפחות ידית אחת לשליפת
והכנסת המפסק ועגלת הרמה ניידת על גבי גלגלים ,המיועדת להוצאה
והכנסת המפסקים הנשלפים למקומם בלוחות.
כל מאמ"ת יסומן בשלט שיכלול את כיול ההגנות ואת עומס המרבי של
המפסק.
כל מפסקי האוויר בזרם של  1000אמפר ומעלה יכללו עגלות שליפה ומנוע.
כל המפסקים מסוג מאמתים יסופקו עם מחבר המתאים לחיבור כבילת
אלומיניום.
ד.

מגענים
המגענים יתאימו לתנאי עבודה של  ,AC3ול 300,000 -פעולות לפחות ולאורך
חיים של  15שנים.
מגעני הקבלים יתאימו למערכות הקבלים של הלוח.
תאימות :תאימות מערכת מאמ"ת-מגען או מאמ"ת-מתנע תהיה בהתאם ל-
 ,Coordination Type Iובמקרים מיוחדים בהתאם לII -
.Coordination Type

ה.

קבלים
הקבלים יהיו קבלים יבשים בעלי הפסדים נמוכים ובעלי ריפוי עצמי.
כדוגמת דוקאטי.
הקבלים יהיו למתח נומינלי של  440או  500וולט ,בהתאם להחלטת
המזמינה .זרם מורשה מתמשך .1.5 In
הספק הקבלים מוגדר על-פי מתח עבודה של  400וולט.
כל מערכת קבלים תכלול :נגדי פריקה ,משנק למניעת זרמי הרמוניות
ומנגנון ניתוק עצמי כהגנה בפני התפוצצות.
בכל לוח שנאי \ ראשי יותקנו  12קבלים ובקר קבלים ,מגענים בוררים
ונורות סימון.
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ו.

הגנה בפני ברקים ומתחי יתר בלוח
יש להתקין את ההגנה מפני מתח יתר קרוב ככל האפשר לפסי ההארקה של
הלוח.
החיבור של ההגנה מפני מתח יתר יתבצע ע"י מוליך הארקה נפרד אשר
יותקן במרחק רב ככל האפשר מתעלות החשמל בלוח.
ההגנה בפני ברקים ומתחי יתר תהיה על שלושת הפאזות ועל האפס ותכלול
נתיכים  HRCבהתאם להמלצת היצרן.
בכל לוח של  63אמפר ומעלה יותקנו מגני מתח יתר ,מגני מתח היתר יותקנו
עם נורית סימון וכן חיבור לבקרת מבנה – עם מגע עזר.

ז.

ציוד בקרה
לכל מתנע אלקטרוני יותקן לוחון בקרה ,על גבי דלת הלוח הכולל את ציוד
הבקרה ,הכיול וההגנות של המנוע.
תהיה תצוגה של לפחות הפרמטרים הבאים:
 זרם המנוע אינדיקציה על מצב הפעולה :מופסק ,בהתנעה ,בעבודה ,תקלה בורר פיקוד "ידני\מופסק\אוטומטי" -לחצן הפעלה ולחצן דימום

ח.

מכשירי מדידה ובקרה
כל שנאיי הזרם לחיבור ציוד ההגנה יהיו  5P10בהתאם לתקן .IEC
מדי זרם להתקנה על גבי דלתות הלוח יהיו במידות  105/105מ"מ ,בעלי
דיוק של  .1.5%מדי הזרם הראשיים יצוידו במחווני שיא ביקוש .כל מדי
הזרם יחוברו דרך שנאי זרם גם אם לצורך זה יידרשו שנאים של  5/5אמפר.
ממסרי זרם דלף לזרמים של עד  40אמפר ,לשלוש פזות או פזה אחת יהיו
בעלי רגישות של  30מיליאמפר וזרם קצר מקסימלי של  10קילואמפר
לפחות.
ההגנות בפני מתח יתר יהיו בעלות התרעה קולית ומגע עזר אשר יעביר את
הנתון למערכת הבקרה המרכזית.
שנאי הבקרה יהיו בעלי ליפופים נפרדים ולא ישמיעו רעש בשעת פעולתם.
מדי המתח האנלוגיים יהיו בעלי בוררי פזות אינטגרליים ,ל 7 -מצבים,
כדוגמת תוצרת  Ganzאו שווה ערך מאושר.
נורות ביקורת יהיו בקוטר  22מ"מ ,מסוג .Multiled
לדרישות נוספות ,ראה תת-פרק  08594במפרט  ,08אם לא צוין אחרת
במפרט זה.
כל הרבי מודדים יחוברו לבקרת מבנה באמצעות . MODBUS
בלוחות ראשיים של  1000אמפר ומעלה הרבי מודדים יהיו דגם  GRשל
 ,MODBUS ELENETאו  Satec PM175,ויתקנו בכל שדה (חיוני ובלתי)
בכל לוחות משנה בגודל של  40אמפר ומעלה יותקנו רבי מודדים יהיו
 Satec PM135, ELENET LTE ,עם תקשורת  MODBUSו IP\TCP
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ט.

מסילות להרכבת ציוד בקרה ,הגנות ומהדקים
כל מכשירי הפיקוד ,ההגנות והמהדקים שיותקנו בלוח יורכבו על גבי
מסילות  ,DINעל מנת לאפשר החלפה מהירה ונוחה של המכשירים שייצאו
מכלל פעולה.

י.

הגנה נגד שיתוך (קורוזיה) וצביעת הלוחות
הכנת פני השטח ושיטת הצביעה
הפח יעבור ניקוי כימי משומנים ולכלוך באמבטית שטיפה וניקוי נגד שיתוך
באבץ-פוספט.
ניקוי שומנים וניקוי ע"י התזת חול לדרגה של  2.25בהתאם לתקן .SA
כל מקומות הריתוך ילוטשו וינוקו והקצוות החדים יעוגלו.
השטח שנוקה בהתזה יטופל בצבע יסוד עוד באותו היום על מנת למנוע
היווצרות חלודה על פני המשטחים שנוקו.
צביעה בצבע אפוקסי
הצביעה תבוצע בשיטה אלקטרוסטטית בהתאם לפרוט הבא:
שכבה ראשונה של צבע אפוקסי בעובי של  40מיקרון לאחר הייבוש .שכבה
שנייה של צבע אפוקסי בעובי  40מיקרון לאחר הייבוש.
שכבה סופית של צבע אפוקסי בעובי של  40מיקרון לאחר הייבוש.
עובי כל שכבות הצבע יחד ,לאחר הייבוש ,לא יהיה קטן מ  100מיקרון.
ייבוש כל שכבת צבע תבוצע על-ידי קלייה בתנור.
צבע הגימור ייקבע על-ידי המזמינה מבין הצבעים הסטנדרטיים הבאים:
( RAL7032אפור-בג') או ( RAL70305אפור).
הגימור יהיה מחוספס-עדין.

יא.

מסמכים להגשה
למרות האישור העקרוני הניתן ,לכאורה ,לספקי הציוד לספק את הציוד ,על
הקבלן להציג לאישור המזמינה את הציוד הספציפי שבכוונתו לספק ,כולל
כל הנתונים הטכניים המאשרים את יכולת הציוד לעמוד בדרישות
המינימליות המפורטות במפרט זה.
יצרן הלוח יגיש לאישור המזמינה ,לפני ייצור הלוח ,את תכניות העבודה
ואת המסמכים הבאים:
שרטוטים מפורטים של הלוח (או הלוחות) ,הכוללים את המידות ופרטי
ההרכבה.
שרטוט בקו יחיד של הלוח עם ציון התוצרת ודגם הציוד.
תכנית חיווט ,תכנית פיקוד ומהדקים הכוללת את סימון קצוות המוליכים,
המהדקים וברגיי החיבור של האבזרים וכו'.
חתכים אופייניים של מבנה הלוח.
מראה פני הדלתות.
מראה פנים הלוח הכולל את הציוד המורכב בתוכו.
רשימת חלקים מכניים וחשמליים ,בהתאם למספרם המופיע בשרטוטים.
קטלוגים של יצרני הציוד.
רשימת שלטים עם ציון גודל השלט ,גודל האותיות ,צבע השלט וצבע
האותיות.
פרטי הגנה בפני חלודה ותהליכי צביעה.
חישוב של כמות החום הנוצרת ,בוואטים ,בעת עבודה מלאה של הלוח.
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מידות פתחי האוורור וספיקת אוויר של המאווררים הציריים.
חישוב של המאזן התרמי של הלוח עם ציון הטמפרטורה המקסימלית בתוך
הלוח ,שצריכה להיות פחות מ  45מעלות צלסיוס ,בתנאים של עבודה
מתמשכת ובעומס נומינלי של כל הציוד המותקן בלוח בהתחשב
בטמפרטורת הסביבה.
חישוב של חתכי כל פסי הצבירה ,לפי תקן מוכר.
חישוב עמידות בזרמי הקצר של כל פסי הצבירה.
חישוב עמידות בזרם דינמי של המבדדים של פסי הצבירה.
מסמך מטעם יצרן הציוד או נציגו בארץ המאשר שהקבלן בונה את הלוחות
בהתאם להוראות הבנייה של יצרן הציוד.
תכנית המבנה ,חתכים ,תכניות בקו יחיד וכדומה יוגשו למזמינה בשלשה
עותקים ועל גבי דיסקט ,כשהם משורטטים בAutoCad -
תכניות החד קוויות של כח ופיקוד ישורטטו כך שעל כל דף מופיע הציוד של
תא אחד.
במידה שעל דף אחד ישורטט ציוד השייך לשני תאים ,תהיה הפרדה ברורה,
באמצעות קו מקווקו ,בין הציודים של שני התאים.
יב.

בדיקת הלוח
בדיקת לוח בבית המלאכה
יצרן הלוח יאפשר ,למפקח ,גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל
שלבי יצורו.
לפני בדיקת הלוח ע"י המזמינה יגיש הקבלן טופס עם פירוט הבדיקות
שבוצעו על ידו .הטופס יכלול בדיקת פיקוד וחיווט הציוד.
לפני משלוח לוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח
בנוכחות נציג המזמינה .הבדיקות יכללו:
 בדיקת אופן ואיכות הבצוע. בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכועונים לסטנדרטים המקובלים ובמיוחד לתקן .VDE 0660
 בצוע בדיקות בהתאם לתקן .VDE 0660 בדיקת צביעה  -ויזואלית ובהתאם לתקן .ISO 2808הלוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל ונציג
המזמינה יאשר זאת בחתימתו.
בדיקת הלוח על-ידי המזמינה אינה גורעת ו/או אינה מקטינה מאחריותו של
יצרן הלוח לגבי תקינותו של הלוח ותאימותו לדרישות המפקח.
לאחר  3חדשי עבודה רציפה של הלוחות במתקן ,יבצע הקבלן בדיקה
טרמית של כל הלוחות בפרויקט שביצוע כולל הוצאת דו"ח מפורט על
הליקויים.
במידה והתגלו ליקויים יתקנן הקבלן ויצלם שוב עד לקבלת דוח ללא
ליקויים.
צילום טרמי הנ"ל כלול במחירי היחידה ויתבצע על ידי בודק סוג .3
בדיקת הלוח באתר
הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר ,לפני הפעלתו.
הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה ,בנוכחות נציג המזמינה.
הקבלן ידאג לכיול כל המפסקים וההגנות השונות לפני חיבור המתח ללוח,
ויגיש דו"ח בכתב על כל הכיולים שבוצעו
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תיעוד
יצרן הלוח ימסור למזמינה תיעוד שיכלול:
תוכניות לאחר ביצוע של כל תוכניות העבודה שהוגשו לאישור.
כל החישובים שהוגשו לאישור הלוח.
רשימת חלקים מכניים וחשמליים כולל ציון תוצרת ,דגם ,מק"ט ,כתובת
וטלפון של היצרן או הספק.
קטלוגים של יצרני הציוד.
הוראות אחזקה והפעלה.
התוכניות ימסרו למזמינה בחמישה עותקים ועל גבי דיסקט ,כשהם
משורטטים בAutoCad -

08.15

יג.

תוספת בלוחות לאחר ביצוע.
במידה ויתבקש הקבלן לבצע תוספות /שינויים בלוחות בשטח יהיה זה
במחיר של דקל לעבודות מתמשכות לציוד הלוחות ללא תשלום נוסף.

יד.

מחיר מבנה הלוחות כולל בתוכו בנוסף את כלל ההתקנות הנלוות לטובת
בקרת מבנה לרבות התקנת בקרים ודרייברים ,התקנת דימרים ומערכות
נלוות.

גופי תאורה  -כללי.

 08.15.01ת א ו ר ה
כלל מערכות התאורה במתקן יעמדו בדרישות התקנים הבאים:
תקן ישראלי  12464על כל חלקיו ( ) 8995
תקן ישראלי  20על כל חלקיו
תקן ישראלי  13201על כל חלקיו
תקן ישראלי  62471על כל חלקיו
תקן ישראלי  62560על כל חלקיו
תקן ישראלי  5281על כל חלקיו
גופי תאורת לד יהיו בעלי כל הדרישות ועמידה בכל התקנים
המצורפים לכאן גוף שלא יעמוד בכל הדרישות לא יאושר.
אספקה והתקנת גופי התאורה בהתאם לסעיפים הרלוונטיים המופיעים במפרט 08
של מפרט זה.
מחיר הגופים כולל אספקה והתקנה בכל מיקום ותקרה כלשהי כולל חיזוקים
במרחבים מוגנים לטובת דרישות מכון התקנים והג"א.
מחיר גופי התאורה כוללים לרבות כל המצוין במפרט :אספקה ,הובלה ,שמירה,
התקנה בכל מקום וגובה שיתבקש ,התאמת הקיר \ תקרה למקום ההתקנה ,תלייה,
פילוס והחזרת המצב לקדמותו והתאמת מקום ההתקנה לגוף ,פילוס ייצוב ויישור
הגוף ,כיוון גופי התאורה וביצוע הרצות.
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 08.15.02ציוד תאורה .
א.

נורות (מקורות אור):
.1

מקורות האור יעמדו בדרישות התקן הירוק ויעמדו בCRI>80% -
לפחות בנצילות שלא תפחת מ µ>90%
• מקור האור יהיה מסוג לד בעל אישור פוטוביולוגי ממעבדה
אירופאית מאושרת כאשר הבדיקה נערכה בשנה האחרונה
עפ"י הפירוט בהמשך

.2

במקומות לא ממוזגים ו/או בתנאי חוץ בהם טמפ' הסביבה עלולה לעלות
על  50צלזיוס ,יותאמו אביזרי ההפעלה לטמפ' הנ"ל ללא שינויים
בתכונותיהם המוגדרות ע"י היצרן.
כל הגופים יכללו צביעה בגוון אדריכלי .
כל הגופים יתאימו לתקרה רגילה או תקרת  FINE-LINEללא תוספת
מחיר כלול במחירם.

.3
.4

ב.

מנורות (גופי תאורה)
.1

כל גופי התאורה שיותרו לשימוש יישאו תו תקן ישראלי מוטבע.

.2

כל החלקים היצוקים ,כולל יציקות לחץ ,יהיו באיכות אחידה ,נטולי
חירורי נשיפה ,נקבים ,פגמי כווץ ,סדקים או פגמים אחרים הפוגעים
בחוזק ובמראה או המעידים על איכות ירודה של המתכת ,הסגסוגת או
החומר הפלסטי.

.3

כל החלקים מפח יהיו נטולי סימני עיבוד וקימוטים ,ויהיו בעלי כיפופים
מדויקים ככל שמאשר רדיוס כפוף של עובי הפח הנדרש .הצטלבויות
וחיבורים יהיו מדויקים ובעלי חוזק וקשיחות המונעים כל עיוות אחר
ההרכבה .כל המנורות היינה נטולות דליפות אור .לא יהיו קצוות
ושפתיים חדים גלויים.
מישורי פח לא יתכופפו כתוצאה מפעולה שוטפת בתנאי פעילות צפויים.

.4

רפלקטורים יהיו נטולי סימני לחצנות בסחרור ,קמטים או קימוטים
כתוצאה מסמרור או טכניקות חיבור אחרות .שום אמצעי סמרור או
חיבור לא יהיו גלויים לעין אחרי ההתקנה.

.5

במקומות בהם נדרשים שינויים במקורות האור ביחס למוצר המדף
הקטלוגי ,הגופים יותאמו על ידי רפלקטורים מתאימים כך שתיווצר
הפוטומטריה הנדרשת .יסופק אישור בכתב של יצרן הגוף לשינוי וכן
בדיקה פוטומטרית חדשה עם הגוף והציוד החדשים .השינוי כלול
במחיר

.6

גופים המיועדים לתאורת חוץ באזורים שאינם חשופים ישירות למים
תהיינה בעלות  IP x 4לפחות .הגופים המיועדים לאזורים חשופים
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לפגיעת מים ישירה תהיינה בעלות  IP x 5לפחות .הגופים העלולים
להיות מכוסות במים חלק מהזמן תהיינה בעלות  IP x 7לפחות .הגופים
המיועדים להיות תת -מימיות תהיינה בעלות .IP x 9
.7

גופים המיועדים להיות תת-מימיות תהיינה עשויות מפלדת אל-חלד בכל
חלק ואביזר העלולים לבוא במגע עם המים בצורה שוטפת או בעת טיפול
תחזוקתי ,פרט לעדשה.

.8

כל האביזרים לגופים לתאורת חוץ מפלדת אל-חלד .לא יתקבלו אביזרים
מגולוונים.

.9

אטמים לגופים לתאורת חוץ מגומי סיליקון .יאושרו גם אטמי לבד
למנורות בעלות פתח הארה אופקי כלפי מטה בלבד ובעלות אישור לx 5 -
 IPלפחות.

.10

לא תהייה כל מדבקה על משטח הגלוי לעין.

.11

גופים מתכווננים ייצוידו באמצעי סימון וקיבוע זווית הכיוון.
גופים עם פיזור אסימטרי ישאו אמצעי נעילה להבטיח שכיוון האור
ופיזורו לא ישתנו בעת פעולת תחזוקה והחלפת נורות.
מנורות מכוונות ישולטו בנתוני הכיוון האופטימליים.

.12

הברגה :פליז מצופה ניקל ,עם לובריקציה של סיליקון.

.13

גימור מסגרות מנורות שקועות או חצי שקועות בתקרה יתואם עם
האדריכל או מעצב הפנים האחראי לגימור של התקרה.
מסגרות וטבעות תהיינה עשויות חטיבה אחת מולחמות כך שיהיה להם
די חוזק לנשיאת משקל הגוף.
חובה לדאוג לאוורור גופים הנמצאים בחללים שקועים ובקרבת תקרת
חוץ
גופי התאורה יכללו כיסוי פריזמטי מסוג  PMMAהמעביר את גוון האור
בצורה מלאה ואינו משנה גוון לארוך כל תקופת חיי הגוף.

.14
.15

ג.

גופי תאורה – LEDיהיו גופי תאורה הכוללים דרייברים אינטגרליים בעל תו
תקן ישראלי מוטבע ,במידה והייתה דרישה לגוף תאורה מוזן מנ"מ ,יש לספק
דרייבר בעל אישור מכון התקנים הישראלי .לא יתקבלו נורות  LEDבגופי
תאורה ( ראה פרוט דרישות בסעיף )08.16.10

ד.

גופי תאורת לד אשר יסופקו עם דרייבר הכולל פתיל הזנה וללא מהדקי חיבור
יחוברו למעגל התאורה דרך בית תקע ותקע ,לא יאושר חיבור פתיל לקופסת
חיבורים או למהדקים לחיבור לכבל  .NYYאספקת והתקנת בית התקע והתקע
כלולים במחיר גוף התאורה.

ה.

גופי תאורת  LEDיעמדו בכל דרישות אלו.
גוף שלא יעמוד בדרישות אלו לא יאושר.
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חישוב תאורה ועמידה בתקן ירוק  5281בהתאם לדרישות הספציפיות של
הפרויקט
על הקבלן להוכיח עמידה בכל דרישות תקן ישראלי  5281ולבצע חישובי תאורה
ולהוכיח רמות נצילות הארה ופיזור הארה במידה ויחליט לבחור בגוף שווה ערך
מאושר.
ו.

מפרט דרישות ועמידה בתקנים:
דרישות לגוף תאורה בטכנולוגיית :LED
• עמידה בקריטריונים שנקבעו בנוהל  - E-01תקן ישראלי ת"י 5998
תאורה למקומות עבודה שבתוך מבנים  , 4112 ,ובכפוף לתנאים הבאים:
• גופי תאורה יהיו מסוג  ,RG-0, Exempt group,לפי סיווג של תקן EN-
62471:Photobiological Safety of Lamps and Luminaires
(נורות מקבוצת סיכון  , RG0 0לא מהוות סיכון פוטוביולוגי בחשיפה מעל
 10000שני' לא נדרשת תווית אזהרה על הנורה ,יש לצרף אישור בדיקה
של מת"יIEC 62471 .
• יש לספק בדיקה פוטוביולוגית אשר נערכה ע"י מעבדת מכון התקנים
הישראלי או לחילופין ע"י מעבדה אירופאית מוכרת החברה בארגון
החברות  CB SCHEMEאו בקבוצת החברות KEMA
• גופי התאורה יהיו בעל תקן סנוור שלא ייעלה מעל 16<UGR
• הספק לומן לוואט לא ייפחת מ  3300לומן פר וואט לגוף העיקרי
• הספק הגוף העיקרי לא ייעלה מעל  27וואט
• מיקום ההתקנה ימנע מצב בו קיימת סבירות לקרבה של פחות מ  41ס"מ
למקור אור.
• בהתקנת נורות  LEDבאזורים מאוכלסים יש להקפיד על צורת התקנה
שתימנע חשיפה ישירה למקור אור.
• גופי התאורה יהיו בטכנולוגיית  BACK LIGHTבלבד.
• גופי תאורה יהיו בעלי תקנים הבאים בכפוף למפרט בין משרדי :08
• ת"י 20
• תקן בטיחות פוטוביולוגית .IEC62471, RG-0
• תקנים להפרעות אלקטרומגנטיות:
• התאמה לת"י  961חלק ( 2.1תאימות אלקטרומגנטית) ,או לתקן
EN55015
• התאמה לת"י  961חלק  12.3או לתקן IEC61000-3-2
• התאמה לת"י  961חלק  12.5או לתקן IEC61000-3-3
• תקן ( IEC61347בדיקת בטיחות של דרייבר).
• תקן ( IEC62031בטיחות מודולים לד).
• ת"י  5103חלק  ,4גוף תאורה מיוצר ונבדק להתקנה בטוחה ,ללא אפשרות
לנפילת גוף או חלק ממנו.
• בדיקת אורך חיים אפקטיביים.
• בדיקה פוטומטרית (בצירוף קובץ .)IES
• שימוש בנורות  LEDיהיה על פי הוראות היצרן.
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•
•

ז.

דרישות לתכנון מערכת תאורה לגופי שווה ערך:
•

ח.

ט.
י.

יא.

יב.
יג.
יד.
טו.

טז.
יז.
יח.
יט.

כ.

גוון הצבע לא יהיה מעל 4000K
אחריות לגוף תאורה ולמכלולים יהיה לפחות ל  5שנים ע"י מסמך הצהרה
מפורט של היצרן \ יבואן

תכנון תאורה יבוצע על פי הסטנדרטים הבינלאומיים* כגון DIN SPEC .
67600: Biologically effective illumination

ספק הלדים יהיה בעל ניסיון של  10שנים לפחות עם מערכות לדים דומות
להרכבה ,אספקה ותחזוקה ויציג רשימת  20פרויקטים בעלי  2,000פריטים
לפחות שבוצעו בארץ ב  5שנים האחרונות מבוססי מערכת לדים דומה .
ספק הלדים בארץ יהיה בעל תעודת הסמכה מיצרן הלדים אשר מסמיך אותו
למתן שירות ,אחראיות  ,חלפים ותמיכה טכנית בארץ .יש לספק מסמך מקור.
כל גופי התאורה ,הלדים ,ספקים ודרייברים יהיו תקני ת"י IEC ,UL ,וCE -
(לרבות  IEC 61347-2-13 ,ת"י  ,60825ו ) IEC 62471 -כמו כן תקן
 LM79/LM80והמערכת בכללותה תענה על דרישות ת"י  20וenergystar -
.2008
על גופי התאורה יש לעמוד בתקן צבאי (, )Military standardהמסמיך על
עמידה במכות ,vibration-מצבי חום סביבתי ופנימי קיצוניים ,וולטא'ז לא
אחיד ,הפרעות אלקטרו מגנטיות וקצרים חשמליים ,כל זאת בכפוף לממצאי
מעבדה בלתי תלויים ביצרן הגופים ומסמכי בדיקה מצורפים.
על הספק להמציא בדיקת ואישור מכון תקנים הישראלי מלא לכל סוגי גופי
התאורה ,ספקים ובקרים.
במידת הצורך כל לד יהיה בעל דרגת ההגנה  IP-65לפחות ,ללא תוספת
מעטפות ו/או אביזרים חיצוניים כלשהם.
לכל לד יהיה גוף קירור ייעודי עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים המאושר
ע"י יצרן הלד.
לכל הלדים יסופקו נתונים פוטומטריים ואופטיים הכוללים דיאגרמות
פולריות לעוצמת האור ,נתוני בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת ו/או
מקובלת (כדוגמת המצורף) .כמו כן ,הנתונים הפוטומטריים יועברו בפורמט
 IESאו  LDTהמיועדים לחישוב בתוכנות חישובי תאורה
כגוןDIALUX/RELUX:
לכל הלדים יסופקו כל הנתונים החשמליים ,המכניים והתרמיים.
כל הלדים יהיו בעלי בהיקות ,עוצמה וגוון זהים (התחייבות היצרן ל .)binning
היצרן יספק אחראיות ל  5שנים לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה  -בהתאם
לנתוני היצרן (כדוגמת טבלת .(lumen depreciation
על הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים ,יצרן הלדים ,בדיקת אורך חיי ה-
 LEDבתוך הגוף כמערכת ,זמן ירידת תפוקת אור עד כ,50%-ע"י מעבדה
חיצונית.
כל הלדים יהיו מדגם  LUXEONתוצרת  PHILIPSאו  CREEאו שווה ערך
מאושר -כל הרכיבים יענו על דרישות על פי המפרטים המצורפים (לדים ,גופי
תאורה והציוד)
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כל הלדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת
ייצור ,לא יתקבלו לדים מיצרנים שונים .כנ"ל כל ספקי הכוח ,בקרים
והדרייברים.
לכל הלדים ,ספקי כוח והדרייברים יסופקו הנחיות התקנה ותחזוקה.
לכל הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם .כנ"ל לכל
המערכת בשלמותה.
ספק כוח יהיה בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג  ,2בידוד כפול) לכל
ספקי הכוח יכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא.
וכן ,מעגל המוצא יוגן מפני זרם יתר.
המתקן נשלט ע"י דרייבר העובד בשיטת .high speed PWM
הלדים יוזנו בזרם מבוקר וקבוע המותנה בגוף בהתאם לערכים הנומינליים
אשר יסופקו ע"י יצרן הלדים ללא קיצור אורך החיים של ה.LED-
קצב העברת האינפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי במרחק מיקום ספק כוח.
כל ציוד הפעלה יותקן בקופסה ייעודית בעלת דרגת הגנה  IP-66לפחות.
הקופסה תאושר ע"י יצרן ספק הכוח או נציגו בישראל.
כל חיווט הלדים יהיה חיווט טפלון ,ללא הלחמות .המחברים (חיבור אטום)
יהיו כדוגמת  scotch lockתוצרת חברת  3Mאו שווה ערך מאושר
כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגנים מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני
מתח גבוה או קצר חשמלי ,גם בעת ההתקנה.
כל ספקי הכוח יכללו מערכת לתיקון כופל הספק במעגל המבוא ל  0.95לפחות.
נדרשת אחריות יצרן ויבואן המלווה בכתב התחייבות למשך  5שנים מיום
מסירת העבודה.
יכולת דימור לגופי התאורה אינטגרלי לגוף במידה ונדרש.
יכולת הספקת מתח  V230ישירות לגוף ללא ציוד עזר ,ספקים או קופסאות
התחברות כאשר אורך החיים אינו מושפע כמערכת גופי תאורה וכל זאת
בהתאם למסמכי מעבדה מצורפים של היצרן.
על הספק לצרף מסמכים המספקים את התאמת המערכת לתנאי חום סביבתי
אשר מראים את שינויי אורך החיים בהתאם לחום סביבתי במסמכי מעבדת
היצרן ולא יותר מ. 50%-
בתכנות תרחיש – FADEבין צבע לצבע בגופי התאורה יהיה נקי בלי ריצודים
והפרעות תקשורת.
המלצה לעמידה בתקן מעבדת  lighting factsהאמריקאי (שלוחה של משרד
האנרגיה האמריקאי אשר אינו תלוי בחברות יצרניות ובודק את נכונות נתוני
יצרן בהתאם לפרסומיו בקבצים פוטומטרים).
יכולת נצילות הלד ללא קיצור אורך החיים לפחות . Lms/W 120
ספקי הכוח יהיו בעל מנגנון  ANTI FLICKERלרמה מופחתת של  3אחוז
ויישאו הטבעה על הגוףFlicker Free ,
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מ.

התקנה
.1

ציוד הפעלה:
יש לספק ולהתקין ספקי כח לדים המאופיין לכל המנורות בהן הוא
נדרש.

.2

מפזרי אור:
 עפ"י ת"י. חיבורי חיווט פנימיים (בתוך הגופים) :הדקים מכניים ,קפיציים ,אוחיבורי קרימפים .לא תאושרנה הברגות חיבור אמריקאיות.
חיבורי חיווט חיצוניים למנורה  -חיבור מהיר.
 כל החיבורים של מנורות לתאורת חוץ יבוצעו בתוך קופסאותאטומות מים .כל החיבורים יצופו בג'ל סיליקון וכל המגעים יותזו
בספריי סיליקון.

.3

תמיכות:
 מנורות בודדות :יש להתקין את המנורות אל אלמנטיםקונסטרוקטיביים ,בריחוק מצנרת או תעלות ובהתחשב בשיקולים
בטיחותיים ותחזוקתיים.
 מנורות ליבון ופריקה בלחץ גבוה :עם אלמנטים קונסטרוקטיבייםאשר ניתן לאזנם מתוך המנורה.
א .תאום:
 יש להתייחס אל תוכניות התקרה הרלוונטיות לכל אזור. יש להתייחס אל הפריסות והחזיתות הרלוונטיות לכל אזורלתאום מיקום כל מנורת קיר.
 יש להתייחס אל התוכניות הרלוונטיות (קונסטרוקציה,מערכות אחרות) לכל אזור לתאום מיקום כל המנורות
השקועות ברצפה/קרקע/קירות ומחיצות.
 שורות וטורים של מנורות מיושרים על קו אחד אלא אם מצויןמפורשות בכתב או במידה בתוכניות התאורה .סגירות של
מנורות זהות צריכות להיפתח לאותו כיוון .נורות מותקנות
באותו כיוון.
ב.

כללי:
 יש לספק את כל התמיכות ,אמצעי חיבור ,חיווט ואביזריםהנדרשים עפ"י המפרט או חלופות מאושרות על  -ידי המפקח.
 יש לוודא התקנה כך שהמנורות תהיינה נטולות סימני אצבעות,שריטות פגמים וקימוטים כלשהם.
 על ספק המנורות לתת תמיכה מלאה לקבלן לצורך התקנתהמנורות וכיוונן.
 כל המנורות המתכונות תכוונה ,תמוקדנה ותינעלנה על-ידיהקבלן בהנחיית המפקח .עם סיום הכיוון ,כל אמצעי הנעילה
יהודקו היטב.
 -כל הכיוונים יבוצעו בשעת חשיכה.
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רפלקטורים ופרטי גימור של כל המנורות השקועות לא יותקנו
עד לגמר סיוד/צביעה וניקיון כללי אלא אם צוין אחרת .הם
יטופלו בצורה שתמנע שריטות והשארת סימני אצבעות.
לכל הרפלקטורים תהיה אחריות נגד שינויי צבע של שנתיים
לפחות.
רפלקטורים ששינו צבעם מוקדם יותר יוחלפו על-ידי וע"ח
היצרן כולל עלות עבודת ההחלפה.
עדשות תהיינה נטולות כל אי דיוקים ספרתיים וכרומטיים.
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.
תקרות גבס רטוב :למנורות שקועות יש להכין מסגרות להתקנה
בזמן ביצוע התקרה .תחתית המסגרת מפולשת עם מפלס
התקרה הגמורה.
לא תאושרנה דליפות אור בין גימורי מנורות שקועות וחצי
שקועות לבין התקרה.
מחיר הגוף כולל בתוכו כל הנדרש להתקנה מושלמת בכל מקום
בו תתבקש התקנה הגוף ובכל צורת התקנה כולל ביצוע עבודות
בתקרות ובקירות והחזרת המצב לקדמותו.
יש לדאוג לניקוז למנורות לתאורת חוץ השקועות בקרקע.
כל המנורות לתאורת חוץ יכללו נשם למניעת התעבות בתוך
הסוללה האופטית של המנורה.
בכל מקרה שהקבלן יבקש לאשר דגמים ויצרנים של ג"ת אחרים
מאלו שהוגדרו במפרט ושעל פיהם בוצעו חישובי התאורה של,
יהיה עליו להציג חישובי תאורה מפורטים המצביעים על
התאמת הצעתו לדרישות התכנון.
מחיר הגופים המותקנים במרחבים מוגנים \ מקלטים כוללים
חיזוקים בהתאם לדרישות מכון התקנים ודרישות הג"א

גופי תאורה – דרישות נוספות
אין לספק גוף תאורה לאתר לטובת התקנתו לפני שהוצגו כלל מסמכיו ודוגמא
מהגוף והקבלן קיבל אישור בכתב לאספקת הגוף ע"י כל הגורמים הרלוונטיים.
מחירי גופי התאורה מכל סוג שהוא כוללים :צביעה בהתאם למפרט הטכני וגוון לפי
בחירתו של האדריכל והיזם בכל צבע שיתבקש .במידה ונדרש גוף תאורה המותקן
במקום קורוזיבי יש לספק מפרט ספציפי לגוף

 08.16.01התקנת גופי תאורה
א .גופי התאורה יסופקו כך שיכלול את כל האביזרים הדרושים להתקנתם
המושלמת בכל מצב של המוצר כשהם כוללים את כל הציוד הדרוש משנק,
מצברים או שנאי וכו'.
ב .האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקינו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם
נזק לאלמנט גמר כלשהו וללא כל צורך בפירוק אלמנטי גמר שונים.
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לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא אינטגראלי – יסופק הציוד הנלווה
בתיבה נפרדת אוריגינלית או מארז שווה ערך מאושר שיוגש לאישור מוקדם,
החיווט המקשר בין הגוף למארז יהיה תקני ,יסופק ע"י הספק ויאפשר חיבור
החוטים באופן הנכון בלבד .המוצרים יוגשו לאישור כולל המארז הנלווה
והחיווט המקשר בניהם.
לגופי תאורה המכילים ציוד חרום:
הציוד יותקן באופן אינטגראלי אך ורק באם קיים מספיק מרווח לגישה לכל
האביזרים ואין חשש להתחממות הגוף מעל טמפ' המומלצת .לגבי ציוד שיסופק
במארז נפרד ראה ס"ק  2.3לעיל.

 08.16.02מערכת החשמל
ביצוע כל מערך החשמל להזנת גופי התאורה יבוצע ע"פ חוק החשמל בהתאם למפרט
וכלול במחיר הגוף.
התקנת נקודות המאור יתבצע בהתאם לסע'  08.10.12וכולל במחיר הנק' תקע ובית
תקע לגופי הלד
בהתאם למפורט בסע' זה.
 08.16.03גופי תאורה מיובאים
א .ג"ת יסופקו באריזתם המקורית תוך הקפדה על איכותם .על הגופים לעמוד
בתקן ישראלי  .כל החווטים יהיו עם בידוד  P.V.Cוהחיבורים לגוף יהיו עם
מהדקים.
ב .במידה ויש צורך בשינוי צבע – בתיאום עם המפקח ,הג"ת יצבע בצבע גמר
אפוקסי או צבע אפוי בתנור.
ג .לא יאושרו שווה-ערך לאותם גופים שבמכרז הסופי לא תינתן אפשרות לשו"ע –
על הגופים שינתנו שו"ע להיות מאושרים אצל המפקח ע"י דוגמא מחווטת
ועובדת לפני אספקה לאתר.
 08.16.04גופי תאורה – יצור
א .ג.ת .אשר ייוצר במיוחד עקב דרישות מיוחדות יבוצע עפ"י הנחיות המזמינה
ויעמדו בדרישות התקן .הגוף יעבור את כל התהליכים למיגונו מפני מפגעי מזג
האוויר והתחמצנות ויצבעו באם הדבר נדרש ,בתאום עם המתכננים בצבע אפור
תנור או אמאיל .ציוד הצתה ,חיווט ובתי נורה יעמדו בדרישות התקן .כל
הברגים יהיו מגלוונים או מניקל או מצופים.
ב .לכל ג"ת יצור יעשה אב טיפוס שיבחן ויאושר ע"י המפקח לפני יצור כל הכמות.
 08.16.05אספקת שווה ערך מאושר
א .כל מקרה בו מוצע מוצר שווה ערך מאושר על הקבלן לצרף עקומות
פוטומטריות וכל פרט שיידרש ע"י המפקח.
ב .על הקבלן לבצע חישובים ולהוכיח בצורה חד משמעית עמידה בכל התקנים
והדרישות ועמידה בשווה ערך מאושר הן מהיבט תפוקת ההארה ,נצילות הגוף
טיב איכות ושנות אחריות.
ג .הגשת גופי תאורה שווה ערך מאושר תבוצע ע"י טבלה מצורפת בסע' 08.16.11
בלבד למפקח ,כל הגשה אחרת לא תקבל מענה.
ד .יש לספק גופים לדוגמא לאישור המפקח.
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 08.16.06ציוד נלווה
א .כל הדרייברים יהיו מסוג " "PHILIPSאו שווה ערך מאושר ותינתן אחריות 5
שנים.
ב .לכל נורה דרייבר וכבל נפרד.
ג .הדרייבר יהיה בעל כופל הספק  0.95לכל היותר
 08.16.07מערכות בקרה ושליטה ממוחשבת
יש לתאם ציוד נלווה בשימוש במערכות בקרה ממוחשבות:
ג.ת למתח נמוך :יש לתאם סוג של שנאי מול החברה המספקת את מערכות הבקרה.
על הקבלן וספק מערכות ממוחשבות לבצע ניסוי תאורה לבדיקת יישום שנאים על
גבי הדימרים המוצאים ולאשר את התוצאה עם המפקח.

 08.16.08אחריות ותקינה
כל הגופים והציוד יהיו בעלי תקן ישראלי .בהעדר תקינה ישראלית יתקבל תקן
אמריקאי או אירופאי בהתאם לארץ הייצור גופים .לא יתקבל תו תקן מארצות
אחרות שאינן ארץ ייצור הגוף .כל הגופים יישאו תווית או חותמת היצרן ,הדגם
והתקן.
בנוסף לאחריות הקבלן תינתן אחריות מורחבת לכל גופי התאורה  LEDלמשך 5
שנים .אחריות זה תכלול את הבטחת עוצמת האור בגופי הלד ע"פ תקן L79 L80
וכן תכסה כל בעיה שתגרם כתוצאה מחדירת מים לכל אחד מרכיבי הגוף וכן תכסה
כל נזק שיגרם לגוף התאורה כתוצאה מפגעי מזג האוויר.
אחריות זו תינתן ישירות ע"י יבואן גופי התאורה בארץ.
 08.16.09הנחיות כלליות:
גוון הנורות והצבע יהיה בהתאם לדרישות התקן הירוק  3000-4000קלווין לתאורת
פנים ו  2800קלווין לתאורת חוץ.
במידה והקבלן מגיש גוף תאורה שווה ערך עליו לספק את הגוף עם הוכחת שווה ערך
ולכלול את כלל המסמכים הבאים:
כלל האישורים שצוינו מעלה
•
אישור הטבעת תו תקן על הגוף
•
חישוב תאורה ועמידה ברמות ההארה שנדרשה על ידי המזמין
•
אישור עמידה בתקן ירוק וקבלת אישור בנייה ירוקה
•
אומדן עלות גוף
•
אחריות ל  5שנים לפחות ע"י ספק שעומד בכל הדרישות לעיל
•
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 08.16.10טבלת הגשת גופים לאישור
הקבלן יגיש לאישור המפקח את הגופים שבכוונתו לספק לפי הפרוט הבא:
כמות

מס' סעיף בכתב כמויות

תאור הסעיף

הגוף המתוכנן

הגוף המוצע

תאור הגוף סוג
החברה המספקת משנק וסוג נורה

אישור מכון התקנים

תו תקן

סיבת החלפת הגוף שנות אחריות

המפקח רשאי לפסול כל גוף תאורה אשר לדעתו אינו מתאים.

08.17

תאורת חרום

 08.17.01תאורת החרום תתוכנן ותבוצע עפ"י תקן ישראלי  20חלק  2.22ועפ"י הנחיות תכניות
הבטיחות ותכניות החשמל.
 08.17.02ככלל ייעשה שימוש ביח' חרום חד תכליתיות מבוססי לדים בלבד ,עם בדיקה עצמית
וסוללות מסוג ניקל מטל ,גופי התאורה יכללו מנגנון פריקה עצמית של סוללות  .גופים
יהיו בעלי תו תקן מוטבע בלבד
 08.17.03בדלתות היציאה יותקנו שלטי יציאה מוארים חד תכליתיים מבוססי לדים בלבד ,עם
מנגנוני הפעלה זהים ליח' חרום שתוארו לעיל ועם נורות "לד ,בעלי תו תקן מוטבע.
08.17.04

כל יח' החירום הדו תכליתיות יתאימו לנורות אותן הן מפעילות לפי הקריטריון הבא:
זמן תאורה – מינימום  180דקות.
א.
אחוזי תאורה בלדים  100אחוז.
ב.

 08.17.05כל היחידות יישאו תו תקן ישראלי ת"י  20ובינלאומי 924 ,598-2-22-1990,925,
 I.E.Cויכללו הגנות לפריקת יתר ,לחוסר נורה ולטעינת יתר .הגוף יכלול מכלול
לבדיקה עצמית ומכלול לפריקה וטעינה לשמירה על הסוללות.
 08.17.06כל המצברים יהיו "טריים" מסוג ניקל מיטל ,בקיבול מתאים לזמן ואחוזי התאורה
הנדרשים.
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08.18

איטום למעברי כבילה במרחבים מוגנים

 08.18.01איטום מעברי כבלים למקלטים ומרחבים מוגנים.
לפני ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטים מכל סוג ,יכין הקבלן את כל
הדרוש על מנת לבצע איטום מתאים למעברים ,כנדרש על ידי שלטונות פיקוד העורף
ומתואר בהמשך ,בפרק הדן ב" -נקודת איטום מעברי כבלים למקלטים" .לאחר מעבר
הכבלים ישלים הקבלן את עבודת האיטום על ידי יישום האטמים המתאימים לכבלים
שבפועל ואיטום החללים הנותרים לאחר התקנת אותם כבלים .כל ציוד האיטום
וטכניקות העבודה יהיו מטיפוס המאושר על ידי שלטונות פיקוד העורף והעבודה
תבוצע בהתאם להנחיות יצרן וספק הציוד.
 08.18.02נקודת איטום מעברי כבלים למרחבים מוגנים \ למקלטים
לפני ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטים מכל סוג ,יכין הקבלן את כל
הדרוש על מנת לבצע איטום למעברי כבלים למקלט או המרחב המוגן (להלן "מקלט"),
כנדרש על ידי שלטונות פיקוד העורף .שיטת האיטום תיבחר על ידי הקבלן בהתאם
לתנאי ההתקנה ,והיא תהיה אחת מהשתיים או שילוב של השתיים:
.1
.2

הגנת מעברי כבלים בודדים ,באמצעות צינורות מעבר אטומים.
הגנת מערכת כבלים ,באמצעות מסגרת מעבר מלבנית ואטמים פנימיים.

שיטת ההתקנה של מערכת האיטום תהיה "סמויה" ,הקבלן יכין את המעבר הדרוש
לו מבעוד מועד ,בטרם יציקת הדופן המיועדת למעבר (קיר או תקרה) ,ובתוך המעבר
יתקין הקבלן את המסגרת המיועדת לקלוט את ציוד האיטום – תהיה זו מסגרת עגולה
או מסגרת מלבנית.
לאחר ביצוע מעבר הכבלים ישלים הקבלן את עבודת האיטום על ידי יישום האטמים
המתאימים לכבלים שבפועל ואיטום החללים הנותרים .כל ציוד האיטום וטכניקות
העבודה יהיו מטיפוס המאושר על ידי שלטונות פיקוד העורף והעבודה תבוצע בהתאם
להנחיות יצרן וספק הציוד.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מערכת האיטום תהיה בעלת אישור של פיקוד העורף לשימוש במרחבים מוגנים.
המערכת תהיה בעלת יכולת עמידות לאש לשעתיים ,לפי תקן בריטי  476ו-
. DIN 4102
המערכת תאטום נגד חדירת גזים בלחץ של  3.5בר.
המערכת תעמוד בפני תקיפת כימיקלים כמתואר בתקן DIN 53521
המערכת תעמוד בפני בליה ממושכת לפי תקן .DIN 53508
המערכת תעמוד בפני חלחול מים בלחץ של  6אטמוספרות.
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דוגמא לביצוע איטום מעבר צנרת למרחב מוגן  /מקלט

 08.19מערכת קריאת אחות
דרישות מערכת "קריאת אחות" למיטת חולה מבוססת IP
א.

כללי
מערכת קריאת אחות מבוססת  ,IPבכל חלל לימודי והיכן שיש צורך,
שיאפשר תקשורת בין הצוות הרפואי /סיעודי למטופל ,וכן יאפשר ממשק
למערכות שונות במרכז ,כפי שיפורט בהמשך.
על ההצעה לכלול את מחירי כל הפריטים הנדרשים כדי לתת מענה מלא
למפרט.
כל הדרישות המפורטות במפרט זה הינן דרישות חובה .הכותרות מופיעות
לצורך נוחיות בלבד.
.1
(א)
(ב)

(ג)

מטרות השירותים הנדרשים
מתן פתרון תקשורת מיידית בין סביבת המטופל לצוות.
הפעלת מערכת שליטה מרכזית עד רמת כל עמדות הקצה,
הכוללת התרעות :המערכת תאפשר שליטה ובקרה בזמן אמיתי
על מיקום הצוות במחלקה ,סטאטוס הטיפול בקריאות ומצב
כשירות אביזרי המערכת בכל רגע נתון.
להפעלה המערכת תאפשר התממשקות עתידית של
יישומים/מערכות נלווים לצורך שיפור וייעול העבודה והשרות
למטופלים ולצוות.
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ב.

דרישות מהמערכת
 .1המערכת המוצעת נדרשת לפעול בטכנולוגיה מתקדמת מבוססת IP
המותאמת לעבודה ברשתות הפועלות בקצבי עבודה גבוהים ומאפשרות
תמיכה בפרוטוקול TCP/IP
2.2 .2במבנה העקרוני שלה ,על המערכת להכיל יכולות תקשורת מידית
למטופל ,הכוללת מגוון מקיף של אפשרויות איתות ,הצגה ויזואלית
וקולית לקריאות של המטופל אל הצוות ,באמצעות אביזר קצה,
המחובר בכבל מטלטל בנקודת התקשורת.
 .3על המערכת לכלול חיבור מובנה מוכן ,הכולל שקע יעודי לחיבור מיכשור
באמצעות "מגע יבש" .הצגת אופן "קריאות" המכשור תפורט בהמשך.
 .4ההצעה תכלול התקנת המערכת קומפלט על בסיס תשתיות מתאימות
ואביזרי קצה בהתאם.
יש להקפיד שחיבורי התקשורת יבוצעו באמצעות כבל  cat 7לפחות.
 .5המערכת תאפשר התקנת עדכוני גרסה עד לרמת הפריט הבודד.
 .6המערכת נדרשת לעמוד בסטנדרט של אחד התקנים הבינ"ל ,כדוגמת
התקן האירופאי או האמריקאי ע"פ הפרוט בהמשך ,כמו כן במידה
וביום אספקת הציוד יהיה קיים תקן ישראלי למערכות  IPעל המערכת
המסופקת להיות מותאמת לתקן זה:
DIN-VDE 0834 – Call systems in hospitals, care
(א)
valid from 1 April ,homes and similar establishments
2000
(ב)

DIN-VDE 0834 / Part 1 – Device specifications,
April 2000 installation and operation, valid from 1

(ג)

DIN-VDE 0834 / Part 2 – Environmental Conditions
and electromagnetic compatibility, valid from 1 April
2000

(ד)

Provision of electricity in accordance with EN60950,
EN61000-4-2 to -4-6 as well as EN61000-3-2 and
EN55011 (Class B), Discharge current and isolation
voltage in accordance with EN60601-1 (DIN750 part
)1

(ה)

UL 1069-Standard for Hospital Signaling and Nurse
Call Equipment

*יש לספק אישור כתוב בהתאם.
ג.

פריסת רכיבי המערכת
רכיבי המערכת יהיו מבוססי IP
.1
שקע ייעודי יהיה בכל מקום המצוין בתכניות עבור חיבור אביזר
.2
עמדת שליטה
.3
נקודת רשת עבור עמדת שליטה
.4
נקודת רשת עבור עמדת תצוגה
.5
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.6

חיבור ריכוז  SWITCHלשרת מרכזי של המערכת SWITCH
נפרד ייעודי

מיקום מדויק להתקנת הרכיבים יינתן בעת ההתקנה על ידי המזמין.
ד.

אופן מימוש הפתרון
בפרק זה נדרש המציע לפרט את אופן הפריסה העקרוני וכן תאור מפורט של
האביזרים המותקנים כולל אופן חיבורם למערכת ,אופן הפעלתם ואופן
יישום הפתרון לכל סעיף וסעיף.

.1

נדרש להתקין אביזר לחיבור יחידה בחלל המיועד לכך

.2

לכל שקע תחובר יחידה באמצעות כבל מיטלטל נתיק

.3

בכניסה לכל חדר תותקן עמדת שליטה חדרית

.4

במזכירות תותקן עמדת שליטה

.5

היכן שנדרש ,יותקן מסך שליטה ממוחשב ,שישמש לתצוגה גרפית של
מצב המערכת והקריאות

.6

אופן תפעול המערכת
הפעלת קריאה ע"י משתמש באמצעות לחיצה על לחצן הקריאה
(א)
במצב רגיל ינותבו כל הקריאות  /השיחות לעמדת השליטה
(ב)
בדלפק
בנוסף ינותבו הקריאות לכל עמדת שליטה חדרית ע"פ זיהוי מצב
(ג)
נוכחות הצוות.
הפעלת קריאה תאופין בחיווי ויזואלי וקולי ,חיווי זה ימשך כל
(ד)
עוד לא טופלה הקריאה.
כל קריאה תסומן על גבי מחשב הקריאות ומסך השליטה לרבות
(ה)
שליחת נתונים למכשיר נייד חכם
תהיה למערכת היכולת לקבלת קריאות שמבוצעות בו זמנית
(ו)

.7

תצוגות
כל עמדות השליטה חייבות לאפשר תצוגה גרפית מלאה
(א)
ודיגיטלית על גבי צג כולל כיתוב בעברית להודעות הטקסט
וחייבות לכלול לפחות :
הצגת אזור השיחה מחלקה ,מיקום השיחה חדר
(ב)
כל עמדת שליטה מחלקתית חייבת לאפשר חיווי בתצוגה
(ג)
דיגיטלית הכתובה בעברית מלאה בנוסף לאמור בסעיף  1.3.4גם
לקריאות מערכת ,חיווי על כשלים ,תקלות ,התרעות מערכת
וכו' .החיווי יכלול את תיאור האביזר הרלוונטי ומיקומו
יודגש שכל תצוגות הטקסט בכל רכיבי המערכת יהיו בשפה
(ד)
העברית ויהוו חלק אינטגרלי מהמערכת .
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(ה)

.8

כל ניתוק חייב להיות מזוהה באופן אוטומטי על ידי המערכת
וילווה בהתראה קולית ,התראה ויזואלית ובהודעת טקסט בכל
האמצעים עמדת שליטה מחלקתית וחדרית

עמידות ושרידות מערכת גבויים נדרשים
על הספק להציג יכולתיו בסעיפים אלו באופן פרטני ככל האפשר כולל
שרטוטים ודפי יצרן נדרשים.
כל המשטחים של רכיבי פלסטיק ,אביזרי דיבור ולחיצה,
(א)
שפופרות ,מקלדות ואביזרים נוספים של רכיבי המערכת ושל
אביזרי המטופל חייבים להיות מצוידים במשטחים אנטי
מיקרו בקטריאליים על מנת להפחית את הסיכון להתפרצות
מחלות המועברות באמצעות מגע עם משטחים של האביזרים
השונים.
כל ההתקנים יהיו עמידים למים ומוקשחים בפני פגיעה מכוונת.
יחידות הקצה יכילו מערכות שליטה עם לחיצי ממברנה אטומים
לשמירה על היגיינה ולאפשר ניקוי בחומרים המקובלים לשימוש
בבתי חולים.
למערכת נדרשת יכולת ניטור עצמי במרווחים קבועים של כל
(ב)
הרכיבים במערכת כמפורט בפרק הבקרה .כשלים או תקלות
יאותרו באופן אוטומטי ובמקביל יופעלו מנגנוני הבטיחות
שיאפשרו המשך עבודה של כל שאר רכיבי המערכת באופן רציף
וללא תלות ברכיב הפגום.
במקרה של הפסקת חשמל ,המידע הקיים קריאות שנרשמו
(ג)
במערכת צריך להישאר מאוחסן לאורך זמן בלתי מוגבל ,על מנת
לאפשר לשחזר באופן אוטומטי את המידע מייד עם חזרת המתח
התקין.
במקרה של ניתוק מהשרת המרכזי על המערכת ברמת המחלקה
(ד)
להמשיך לתפקד כיחידה עצמאית ולאפשר מעבר של קריאות
מעמדות המאושפז לעמדות הבקרה במחלקה.
בכל מחלקה יחוברו אביזרי המערכת לשני ממתגים אשר יגובו
(ה)
ביניהם באופן מלא במקרה של נפילת אחד מהם.
במקרה של תקלה/כשל נדרש לפרט אופן תגובת המערכת וזמני
(ו)
התאוששות.

.9

בקרות ושליטה במערכות
(ז )

(ח)

(ט)

המערכת נדרשת לכלול רכיב בקרה שמנהל ומנטר בכל רגע נתון
את פעילות המערכת ומאפשר להציג את תצורת כל רכיבי
המערכת בכל זמן נתון.
על המערכת לתת חיווי מידיי על רכיבים מנותקים או
מנוטרלים ,לרבות יישומים או מערכות נלוות שיחוברו למערכת
אם וכאשר יחוברו .החיווי יהייה באמצעות אזעקה וגם במידע
טקסט ויוצג בשרת המערכת ,על גבי עמדת האחות ועל גבי
עמדות השליטה החדריות.
המערכת תאפשר קבלת מידע מידיי על כל תקלה קריטית
במערכת .החיווי יהיה באמצעות אזעקה וגם במידע טקסט
המפרט את מהות התקלה .המידע יוצג בשרת המערכת ,על גבי
עמדת האחות.
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המערכת תאפשר ביצוע בדיקה עצמית יזומה ,לכל אחת
מיחידות הקצה בנפרד.

ה.

דוחות עיקריים שנדרשים מהמערכת
בפרק זה נדרש המציע לפרט את מבנה הדו"ח ,אופן הצגת הנתונים ויכולת
הצגה גרפית ,אופן הפקת הדו"ח במערכת ,אופן קבלת נתוני זמן אמת ויכולת
הפצת הדו"חות למשתמשים.
 .1מעקב אחרי קריאות מעמדות שליטה וכו' ,הנתון יכלול תאריך ושעת
הפעלה ,מיקום מדויק תאריך שעת ביטול הקריאה וזהות הגורם המבטל
 .2דו"ח נוכחות צוות בעמדות השליטה החדריות.
 .3דו"ח תקלות /תקינות מערכתיות ובאביזרים כולל מהות התקלה וזמן
טיפול בה .האם הטיפול בוצע פיסית או תוכנתית
 .4דו"ח מצאי רכיבי מערכת.
 .5יש לאפשר המרת הדו"חות לקובץ .XL
 .6המערכת תאפשר על בסיס פורמט שיוסכם ,יצוא הנתונים הגולמיים.

ו.

תכונות ודרישות ערך מוסף במערכת
בפרק זה נדרש המציע לפרט את יכולות המערכת במענה לכל סעיף ,מענה על
תכונות אלו ייתן יתרון לעומד בהם בחלק האיכות של המכרז .
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ז.

יכולת מוכחת של חיבור למערכות החשמל והמיזוג המקומיות ומתן
אפשרות לשליטה בין היתר על כיבוי והדלקת מזגן ,תאורת חדר ,
תאורה אישית  ,הרמה והורדת תריס חשמלי.
יכולת חיבור למרכזיות הטלפונים הפועלות במרכז הרפואי.
יכולת חיבור למרכזית האינטרקום של חברת סטנטפון הפועלת במרכז
הרפואי.
חיבור ,קליטה והפצה של תוכניות רדיו ומוסיקה .
חיבור ,קליטה והפצה של תכנים של המרכז הרפואי .
חיבור למערכת הכריזה הפועלת במרכז הרפואי.
ממשק למערכת בקרת כניסה בדלתות על מנת לאפשר פתיחה וסגירת
דלתות מאביזרי המערכת.
חיבור אביזרי קצה הכוללים דיבור.

דרישות ממערכת הניהול
 .1מערכת הניהול תותקן ע"ג שרת מרכזי אשר יאפשר ביצוע הפעולות
הבאות:
יכולת ניהול רכיבי המערכת כפי שהוגדר במפרט הטכני.
יכולת תכנות מרכיבי המערכת ,הגדרת תכונות ,הגדרת קשרים,
הגדרת חיוויים.
יכולת ביצוע שדרוגים לתוכנה ולחומרה )כל השדרוגים העתידיים
כלולים בהצעת המחיר.
יכולת התממשקות למערכות נלוות כמפורט במפרט.
יכולת רישום כל הפעולות המתבצעות במערכת בקובץ LOG
-
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יכולת ניהול הרשאות לטובת הגדרות מעמדות שליטה ומסופים
נוספים.
יכולת הפקת דוחות בזמן אמת ודוחות היסטוריים כמפורט
במפרט.
יכולת הגדרה של לפחות  2000פריטים במערכת.
שמירת נתונים :לפחות חודש.
 RAIDלגבוי הנתונים.
יכולת מתן התראות אודיוויזואליות על ארועים שיוגדרו מראש .
השרת יוכל לתמוך עד  40מחלקות)כולל עמדות אחיות( וחמש
עמדות בקרה מרכזיות.

 .2תוכנת הניהול תותקן על גבי שרת עם המאפינים הבאים:
מארז פיצה שוכב בארון שרתים.
ספקים כפולים.
מעבדים כפולים  INTEL XEON E5ומעלה .
זכרון לפחות  4ג'יגה.
 RAID 5בקר+סוללה
דיסקים N+1
- GBIT LAN*2
מסך  "19במגירה לארון שרתים.
עכבר ,מקלדת .
ח.

חיבור מתח למערכת
 .1מתח הזנה לרכיבי המערכת יתבסס על הזנה של מתח חילופין V220
לספקים שיספקו מתח DC . V 24
 .2כל  SWITCHיוזן בנפרד.
 .3המערכת תכלול אביזרי קצה מבוססי .POE
 .4המערכת תאפשר חיבור מצברי גיבוי מקומיים.
 .5התקנת ספקי כח העומדים בתקן רפואי נדרש.

ט.

אבטחת מידע וגישה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

יש צורך לדאוג להצפנת נתונים בזמן המעבר מעמדת אחות למערכת
המרכזית.
יש לדאוג שהמערכת ההפעלה בשרת תוקשח ותהיה אפשרות להצפין
נתוני דמוגרפיה.
יש לדאוג שבכל ארון תקשורת קומתי ,תהינה שני מתגים ליתירות
המערכת התומכים ב.POE -
כל רכיבי עמדות בקרה יעבדו בצורה מאובטחת .SSH ,SSL
יהיה בתצורה מוצפנת - ACTIVE DIRECTORYכל התממשקות ל
SECURE LDAP
המערכת תחובר ל .ACTIVE DIRECTORY -ללא שימוש בהגדרות
מקומיות של משתמשים.
המערכת תהיה מסוגלת לקבל עדכוני מיקרוסופט וכן אנטי וירוס.
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י.

שרות ואחריות
 .1אחריות יצרן לכל רכיבי המערכת שנה מיום ההתקנה ,לשביעות רצונו
של המזמין.
 .2על הספק להציע עלות חוזה אחזקה למערכת מהשנה השנייה ואילך.
 .3זמן תגובה ל קריאה יהיה עד  4שעות בכל ימות השנה ובכל שעות היממה
כולל ימי שישיבת ,ערבי חג וחגים .
 .4טיפול בתקלה מרחוק באמצעות מסוף גישה מאובטח יבוצע באופן מיידי
עם פתיחת הקריאה.
 .5על הספק לאפשר פתיחת תקלה טלפונית במוקד שרות מסודר ,הקריאה
תתועד ותטופל ע"פ לוחות הזמנים שהוגדרו.
 .6על המציע להתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלפים למשך  7שנים ,על מנת
לתת פתרון מיידי .
 .7מצורף נספח חוזה שרות מפורט.

יא.

הדרכות
.1
.2

.3

על היצרן לבצע הדרכה ברמת הסגל הרפואי /כח עזר בלפחות שני
מופעים נפרדים בחצר המזמין.
על היצרן לבצע הכשרה מקיפה ויסודית ברמה טכנית מלאה כולל
הדרכה להתקנה ,הגדרות ופתרון בעיות בדרג א' לצוות ההפעלה הכולל
 4מנהלי מערכת וטכנאים מבית החולים.
על היצרן לספק חוברות מידע לכלל הרכיבים בלפחות  5העתקים
שכוללות מידע טכני והסבר תפעולי על מדיה מגנטית/דיגיטלית.

יב.

שבת
 .1המערכת תוכר כשומרת שבת
 .2לחילופין ,יצורף למסמכי המענה אישור כי הוגשה בקשה להכרה
במערכת כשומרת שבת ע"י המכון המוסמך ו/או אישור עקרוני חתום
ע"י המכון המוסמך.

יג.

מפרט טכני :פרוט אביזרי המערכת
 .1עמדת שליטה למחלקה
להתקנה במזכירות
תכונות בסיסיות הנדרשות מהאביזר:
העמדה תותקן במארז פלסטיק הכולל אפשרות התקנה בתלייה .
יכולת להציג באופן מלא טקסט על גבי צג דיגיטלי /גרפי של  4שורות
לפחות.
מיקרופון ורמקול מובנים לניהול שיחה וכן שפופרת לניהול שיחה
שקטה
חיווי קולי של צלילי הקריאה שהתקבלה כבל חיבור לשקע RJ45
לחיבור לנקודת רשת ,שכבת הגנה אנטי בקטריאלית על המקשים.
מקשי דפדוף למעבר בין השיחות המזוהות.
•
אפשרות תצוגת מספר שיחות בו זמנית .
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מבוסס מתח על הרשת –POE
תצוגה מפורטת של מצבי קריאות שרות ,עדיפויות ,שרות טכנאי.
תצוגת תאריך ושעה.

יכולות הנדרשות מהאביזר:
לחצן קריאה גמיש עם סמל האחות במיקום בולט ומובלט
•
בצבע אדום.
נורת ביקורת לזיהוי האביזר בחושך
•
חיבור לשקע באמצעות כבל חיבור באורך של לפחות  2.5מ' עם
•
תקע . RJ45
מבוסס מתח על הרשת –POE
•
מותקן בתוך קופסא פלסטיק בצבע לבן ,אנטיבקטריאלי,
•
חסינת מים.
יכולת לביצוע קריאת אחות מפורט בנספח.
•
אופציה לחיבור אוזניות ומיקרופון מובנה באביזר.
•
אופציה למתג לשליטה על מעגלי תאורה בחדר.
•
אופציה לשילוב כשלט עבור מערכת מדיה ומוסיקה.
•
אופציה לשימוש כטלפון במיטת החולה.
•
אופציה לשילוב צג להצגת מידע .
•
אופציה לשילוב כרטיס חכם לשימושים שונים כמפורט במפרט.
•

 .2עמדת שליטה חדרית
עבור הפעלה ע"י הצוות הרפואי לבקרה ושליטה .
יכולות הנדרשות מהאביזר:
•
•
•
•
•
•

מסך תצוגה לד המאפשר תצוגה דיגיטלית של מיקום ורמת
הקריאה כמפורט במפרט.
מקשי נוכחות צוות רפואי וסעודי )אחות/רופא(כולל נורות בקרה.
מיקרופון ורמקול מובנים .
מותקן בתוך קופסא פלסטיק בגימור אנטיבקטריאלי -אפשרות
להתקנה על/מתחת לטיח.
חיבור למערכת באמצעות כבל חיבור עם תקע RJ45
מבוסס מתח על הרשת POE-

 .3לחצן ביטול קריאה
מתג ביטול יותקן באביזר פלסטיק אטום למים בצבע לבן מוגן
אנטיבקטריאלי.
לחצן ביטול +נוכחות בצבע ירוק כולל נורת ביקורת לד.
חיבור למערכת באמצעות כבל חיבור עם תקע RJ45
 .4לחצן קריאת חרום
התקנת כפתור לקריאת חרום בצבע כחול עם סמל להתקשרות
לרופא כולל נורית לד לבקרה .בקופסא פלסטיק בצבע לבן.
מוגן בקטריאלי ועמיד במים.
מבוסס מתח על הרשת –POE
-
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חיבור למערכת באמצעות כבל חיבור עם תקע RJ45

 .5מודול לחיבור מערכות -I/Oמגע יבש
מודול זה ישמש ל ממשק דו כיווני ופוטנציאל לחיבור למערכות
זרות/חשמל שליטה על תאורה אישית  /חדרית /מיזוג
יאפשר שליטה וקבלת הודעות סטטוס ממערכות ואביזרים שיחוברו
דרכו.
תתאפשר התקנתו בתוך פס האספקהעמיד בכל התקנים והסטנדרטים הרפואיים הנדרשים. .6עמדה להצגה גרפית של נתונים
עמדה שתאפשר הצגה גרפית של הנתונים ע"פ המפרט וכן גיבוי
עמדת דלפק מחלקתית
מסך  TUCHבגודל  "55לפחות כולל אפשרות תלייה ע"ג
הקיר/תקרה בזרוע.
08.20

בדיקות חשמל וצילומים טרמוגרפיים ,מסמכי מתקן וטפסים רלוונטיים
א.

על הקבלן לבצע בדיקות חשמל ע"י בודק סוג  3מאושר במספר שלבים במהלך
ביצוע הפרויקט
לאחר התקנת מתקן חשמל זמני
.1
בהוספת ציוד למתקן החשמל הזמני
.2
בדיקת הארקת יסוד בשיטת השיפוע
.3
בדיקת הארקת יסוד לכל טבעת בקומות הבניין ובגג
.4
בדיקות חשמל לפני סיור מסירה בהתאם למפרט בדיקות מצורף
.5
בדיקות חשמל לפני חיבור המתקן לחברת חשמל
.6
בדיקות חשמל לחדרי מתח גבוה ומיתוג בהתאם לדרישות חברת
.7
חשמל
 .8בדיקות לאחר החדרת מתח ביצוע אינטגרציה וכיולים בהתאם למפרט
ולדרישות המתקן והבטיחות
 .9בדיקת גנרטור והוצאת אישור משרד האנרגיה
 .10בדיקת מערכת כליאה והורדת ברקים

ב.

על ה בודק המוסמך להיות מאושר ע"י המפקח ,על הבודק להציג את תוצאות
וערכי בדיקותיו בתחומים הבאים:
 .1בדיקת ערך הארקת יסוד כלפי המסה הכללית של האדמה.
 .2בדיקת מערכת הגנה בפני ברקים

.3

.4
.5

בדיקת התנגדות לולאת הארקה של המיתקן – בכלל הלוחות ,במפסקים
ראשיים של קווי הזנה משניים ובמעגלי החלוקה הסופיים – הכל
בהתאם למקרה.
כיול וכוונון מפסקים בהתאם לזרמי קצר ולאופן העמסת הקווים
בדיקות ויזואליות הכוללת התאמת שטחי החתך להגנות
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.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

.18

ג.

בדיקות לעמידה בזרמי קצר מקסימליים ומינימליים לכלל המפסקים
ופסי הצבירה
בדיקת מקביליות
בדיקת טיב הבידוד של לוח חשמל וכל המעגלים הסופיים.
התאמת חתך כל מוליכי המיתקן להגנות התרמו-מגנטיות שלהם.
כיול וכוונון כלל מפסקי החשמל בלוחות בהתאם לשטחי החתך \
לדרישות התכנון
שימוש באביזרי מיתקן החלוקה ומובילים בעלי תו-תקן ועומדים
בדרישות התקן הישראלי.
הארקות תקינות של כל המיתקנים החייבים הארקה על פי חוק החשמל.
בדיקת מתקני החירום ומערכות חסינות האש ,בדיקה בעמידה בזרמי
קצר בלבד
אישור שימוש והפעלה של המיתקן נשוא הבדיקה ,תוך ציון מפורש כי
בוצע על פי החוק והתקן הישראלי.
בדיקת עמידה בחוזר מנכ"ל משרד החינוך
בדיקת מערכות בטיחות ,מפוחים וחלונות שחרור עשן
על הבודק לבדוק את כלל קווי ההזנה של מערכות המיזוג עד ליח' הקצה
הן המעבה והן המאייד לרבות טיב החיבורים ,מקום התקנת הפקטים,
התאמת הביצוע לפרטים וכו'
על הבודק לציין בדוח הבדיקה את כלל הממצאים עפ"י הסעיפים
המצורפים

על הבודק המוסמך להציג את תוצאות בדיקותיו וערכיהם בתחומים הבאים:
 .1בדיקת ערך הארקת יסוד כלפי המסה הכללית של האדמה .כולל ערך
 .2בדיקת התנגדות לולאת הארקה של המיתקן – בכלל הלוחות ,במפסקים
ראשיים של קווי הזנה משניים ובמעגלי החלוקה הסופיים – הכל
בהתאם למקרה .כולל ערך
 .3בדיקות ויזואליות הכוללת התאמת שטחי החתך להגנות
 .4בדיקות לעמידה בזרמי קצר מקסימליים ומינימליים לכלל המפסקים
ופסי הצבירה .כולל ערכים והתאמה למפסקים.
 .5בדיקת הרמוניות בהתאם לפרק 08.04
 .6בדיקת חוטר לצנרות תת קרקעיות
 .7בדיקת מקביליות.
 .8בדיקת טיב הבידוד של לוח חשמל וכל המעגלים הסופיים .כולל ערך
 .9רציפות הארקה במתקן ובדיקת פסי ההשוואה ,בדיקת חיבור כל
השירותים המתכתיים לפסים כולל ציון מפורט לכל שירות .כולל ערך
 .10בדיקת הארקות למתקני מים קרים ולתקרות אקוסטיות.

 .11התאמת חתך כל מוליכי המיתקן להגנות התרמו-מגנטיות שלהם .כולל
ציון ערכי מוליכים וההגנות עליהם.
 .12שימוש באביזרי מיתקן החלוקה ומובילים בעלי תו-תקן ועומדים
בדרישות התקן הישראלי.
 .13בדיקת כלל מערכות המיזוג עד ליח' הקצה
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.14
.15

הארקות תקינות של כל המיתקנים החייבים הארקה על פי חוק החשמל.
בדיקת מתקני החירום ומערכות חסינות האש ,בדיקה בעמידה בזרמי
קצר בלבד
בדיקת מפסקי פטריה ולחצני שבירה חירום – שימוש בכבילת חסינת אש
קיום ותקינות הפעלה
בדיקת אינטגרציה הפעלות ניתוקים ופעולות מערכות
בדיקת פנל כבאים ובדיקת המערכות הקימות בו בהתאם למתקן
אישור שימוש והפעלה של המיתקן נשוא הבדיקה ,תוך ציון מפורש כי
בוצע על פי החוק והתקן הישראלי.
בדיקה בהתאם לתקנים הרלוונטיים וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך
בדיקת והתאמת תכניות למצב קיים  AS MADEכולל חתימה על
התכניות.
דו"חות הבדיקה יכללו את שמות מכשירי הבדיקה בהם נעשה השימוש,
תעודות הכיול ותוקפן ,ערכים אשר התקבלו לכל בדיקה ובדיקה.
בדיקת מפסקי חירום ולחצני כיבוי חשמל מחווטים עם כבילה חסינת
אש בלבד.
לאחר אישור המיתקן על ידי בודק מוסמך ,ובהוראתה של המזמינה,
יבצע הקבלן בדיקה תרמית למיתקן .הבדיקה כוללת הפעלת המיתקן
בעומס המרבי הישים ,אך לא פחות מ 50%-מהעומס המתוכנן ,וסריקה
תרמית של כל נקודות החיבור .הנ"ל יתבצע ע"י בודק סוג ג' בלבד .כולל
דו"ח בצירוף תמונות ומתן מסקנות ופתרונות במידת הצורך.
בדיקת התנגדות הארקת יסוד כלפי מסה כללית של האדמה לחדר טרפו
תיבדק בשיטת השיפוע בהתאם לדרישות חברת חשמל – יש למלא דו"ח
חח"י

-

בדיקה תרמית תבוצע כחלק מבדיקת החשמל לאחר מתן מתח
והפעלת כלל המתקנים כבדיקת סיכום סופית
הסריקה תבוצע באמצעות מצלמה אינפרא-אדום בעל רגישות הנעה בין
טמפ'  15-200מעלות ומצלמה לצילום נקודות התורפה .יימסר דו"ח
מפורט לאחר הבדיקה הראשונה בו ידווח הבודק על הממצאים או על
אישורו כי במיתקן לא נתגלו כל נקודות תורפה.
תצולם נק' החימום בשתי תמונות תמונה רגילה ותמונת אינפרא הכוללת
טמפ' הנק'.
"נקודת תורפה" – כל נקודת חיבור במיתקן החשמלי שהטמפרטורה
שלה גבוהה ביותר מ 20 -מעלות מטמפרטורת הסביבה של נשוא
הבדיקה.

.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

.25
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"נקודת חיבור" -
 .26כל הדקי החיבור בלוחות חשמל.
 .27כל הדקי החיבור באביזרים חשמליים ו/או קופסאות חיבורים ו/או פסי
צבירה שהזרם הנומינלי שלהם  25אמפר או יותר.
 .28בכל אביזרי החשמל וציוד המיתוג בלוחות החשמל

בדיקת המתקן ע"י הקבלן:
ד.
אין לראות במילוי הסעיפים שבטופס מקדים זה כאילו אלו הן הנקודות
הנדרשות לביצוע קפדני במיתקן ,אלא כנקודות ציון טיפוסיות בבדיקות
קבלה הדורשות ,בדרך כלל ,טיפול נוסף ושימת לב מיוחדת.
יש לאשר אצל המפקח את בודק החשמל.
יש לאשר בחתימת ידו של מנהל העבודה במיתקן החשמל כל אחד מסעיפי
הטבלה הרלבנטיים.
אישור בחתימה
הצהרת הקבלן לפני בדיקות קבלת העבודה
מיתקן החשמל נבדק ואושר ללא הערות על ידי בודק מוסמך
ספר המיתקן הוכן ונמסר ,לרבות תכניות עדכניות "כפי שבוצע" לכל המערכות.
כל גופי התאורה פועלים באופן מושלם ,ללא רעשים ,הבהובים או דומה .גופי
התאורה מאושרים יועץ התאורה מטעם הקבלן והתבצעו עפ"י אפיונו ודרישותיו
כל גופי תאורת חירום פועלים ,ומכילים את כל הנדרש בתקן הישראלי ,ולרבות
שילוט.
מודולי תאורת חירום המותקנים בנפרד ,מותקנים בתוך מארזים סגורים.
כל הצינורות מחוזקים באמצעות אומגות ,פסי חיזוק או התקנים תקניים אחרים.
כל תעלות הכבלים מוארקות ,גישורי הארקה בוצעו כנדרש.
שילוט הארקות ראשיות ומשניות בוצע במלואו.
שילוט האביזרים במיתקן החלוקה בוצע במלואו.
שילוט לוח חלוקה בוצע בהתאמה לשמות חללי המיתקן.
לוח חלוקה מכיל תכנית ייצור עדכנית ,בכיס מובנה.
בוצע ניקיון משיירי בניה ושאיבת אבק בנישות מערכות וחשמל.
כל המוליכים בלוח חלוקה מסומנים כנדרש.
כל האביזרים מחוזקים לקופסאות הגב ,משוקעים כיאות תחת הטיח ומיושרים.
נבדקה התאמה מלאה בין סימון המעגלים בתוכנית ,בלוח ,והביצוע בפועל.
בוצעו כל האיטומים הנדרשים למניעת מעבר אש בין אזורי אש .בממד"ים וחדרי
בטחון אטומים.
מערכות הדיזל גנרטור פועלת במשולב עם מערכות הפרויקט.
מערכות האל-פסק פועלת במשולב עם מערכות הפרויקט
בוצע בהצלחה ניסוי אינטגרצית מערכות בטיחות
בוצע בהצלחה ניסוי אינטגרצית מערכת חלונות שחרור עשן
נבדקו כלל מערכות החירום והחסינות אש
דו"חות הבדיקה יכללו את שמות מכשירי הבדיקה בהם נעשה השימוש ,תעודות
הכיול ותוקפן ,ערכים אשר התקבלו לכל בדיקה ובדיקה.
שם מנהל העבודה בפועל ,באתר .__________ :מס' רישיון ._________ :סוג._________ :

ה.

טפסים ודרישות רלוונטיים שעל הקבלן להגיש כחלק מתיק המתקן ולטובת
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מסירת המתקן – כחלק מתיק המתקן על הקבלן להגיש מסמכים המעידים על
טיב המערכות ועל אופן פעולתם ,עפ"י נספח ט' 1ו ט' 2בו מופרטים המסמכים
על הקבלן להגיש את המסמכים הללו טרם מסירת המתקן וכחלק מתיק
המתקן.
08.21

מיגון קרינה
א.

ביצוע המיגון:
העבודה תבוצע על ידי מבצע המצוי בטכניקות מיגון ,באמצעות משטחי מתכת
על מבנים קיימים ובאמצעות מתכת מגנטית המתאימה למיגון.
הקבלן מתחייב על עמידה בערך היעד של השדה המגנטי עם תום המיגון ובכל
מקרה שלא יעלה על  2מיליגאוס בחדרים ובחללים הסמוכים ללוח החשמל ,כל
שינוי או סטייה ממפרט זה מחויב באישור בכתב מהמפקח.
העבודה טעונה אישור על עמידת הקבלן במחויבויותיו להגבלת שטף השדה
המגנטי עם תום העבודה.

ב.

עבודות תאימות אלמ"ג
 .1סריקה ומיפוי מערכת החשמל כולל איתור שלל הזרמים והתפלגות קווי
ההזנה
 .2איתור ומיפוי כלל הארקות ואפוסים של המערכת החיונית והלא חיונית
 .3מעבר על ארונות החשמל ומערך האנרגיה

ג.

חומרים
החומרים הנדרשים לביצוע המיגון ניתנים להתקנה במספר אופנים ,על פי
קריטריונים שנקבעים בהתאם לאפיון המקור  ,לאופי הפיזור של השטף
האלקטרומגנטי ,לכיוון ולעצמת השטף ,ותוך התחשבות בדרישות המזמין
ובאילוצי השטח .התקנת חומרי המיגון ,דורשת ניסיון ,הבנה ותשומת לב
לפרטים ולהוראות הנלוות.
אופן התקנת המיגון ישפיע על יעילות המיגון ועל השגת המטרה בהתקנתו – יש
לעקוב אחר ההוראות שיינתנו בנושא זה.
ביצוע מיגון פאסיבי מבוסס על שילוב חומרי המיגון הבאים:
פלדה פרומגנטית ,לוחות אלומיניום וחומר מבודד.
פלדה פרומגנטית – שכבת המיגון הסטטי ,המותקנת בכיוון אזור השהייה של
האוכלוסייה .שיכבה זו מתבצעת ע"י שימוש בחומרים בעלי חדירות מגנטית
( )Permeabilityגבוהה .המיגון הסטטי כולל לוחות חומר מגנטי  -פלדה פרו
מגנטית ,בעלת חדירות מגנטית יחסית של  µr ≥ 15000ומעלה.
תפקיד הלוחות הינו בקליטת השדה האלקטרומגנטי המוטה כלפיהן והעברת
השטף המגנטי לזרימה בתוך החומר בניגוד לפיזור השטף באוויר באזורי שהיית
האוכלוסייה.
הפלדה הפרו מגנטית אינה מיוצרת בארץ אך ניתן לייבאה ממספר מדינות.
השימוש בפלדה מתבצע במספר שכבות לקבלת יעילות גבוהה .מספר השכבות
ואופן התקנתן הינם בהתאם לחישובים הנדסיים של עצמת השטף המגנטי,
כיוונו ואופי המקור הפולט.
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לכל אזור ,לאחר ניתוח עצמת השטף וכיוון זרימתה ,מותאם חיפוי פרו מגנטי
מהסוג המתאים לו על פי החישובים המתאימים ובהתאם לדרישות המזמין
לקבלת הערכים הרצויים.
לוחות אלומיניום – שכבת המיגון הדינאמי ,המותקנת בכיוון המקור הפולט.
שיכבה זו מתבצעת ע"י שימוש בחומרים בעלי מוליכות חשמלית
) )Conductivityגבוהה.
המיגון הדינאמי כולל לוחות אלומיניום בסגסוגת בעלת התנגדות סגולית של
לא יותר מ  4x10-6אוהם  -לס"מ.
לוחות האלומיניום צריכים להיות בעלי מוליכות גבוהה ככל הניתן .תפקיד
הלוחות הינו בשני מישורים – האחד ,בהחזרת חלק מהשטף בזווית משלימה
לזווית ישרה ( 90מעלות) ביחס לכיוון הפגיעה של השדות האלקטרומגנטיים –
ובכך צמצום שטף השדה המגנטי הפועל בכיוון שהיית האוכלוסייה.
התפקיד השני ,בשבירת כיוון השדה החודר את השכבה ,לקבלת התאמה
גבוהה יותר בקליטת השטף הפוגע בשכבת הפלדה הפרו מגנטית.
הלוחות ,ניתנים להשגה בארץ והם מוזמנים על פי הצרכים המדויקים של כל
פרויקט  -בהתאם לעוביים השונים הנדרשים .יש לבצע חיתוכים וכיפופים
להתאמה מרבית לשטח העבודה.
חומר מבודד  - PVCשכבת בידוד ,המותקנת בין שכבות האלומיניום והפלדה.
שיכבה זו מתבצעת ע"י שימוש בחומר בידוד חשמלי עמיד שאינו סופח לחות-
יש להקפיד על חומר חסין אש.
תפקיד שכבת הבידוד הינו במניעת מגע בין החומרים המתכתיים .האלומיניום
והפלדה הינם חומרים בעלי הפרש פוטנציאל אלקטרוכימי שעלול לגרום
להאצת השיתוך (קורוזיה).
בידוד החומרים תורם לעמידות המיגון לאורך זמן ממושך יותר ולמניעת
תופעות הפוגעות ביעילותו של המיגון.
קיימת העדפה לעבוד עם יריעות  PVCחזקות ועמידות (בניגוד לשימוש בלוחות
קלקר דק שעמידותו לאורך זמן נמוכה) .היריעות מותאמות אף הן לאופי
החיפוי בהתאם למקום הנתון (ריצפה ,תיקרה ,קירות) והן מוזמנות במידות
ובעוביים שונים על פי רמת העמידות הנדרשת.
ד.

פירוט אופן המיגון
חיפוי קירות בגב ארונות החשמל  -יש למגן את הקירות בגב לוח החשמל באופן
הבא לצמצום הפצת שטף השדה המגנטי אל הקומה ואל החדרים .המיגון יעשה
על ידי מתכות שפרטיהם מוגדרים בהמשך ,כאשר חיפוי הלוח רציף ככל
האפשר ומכסה את כל השטחים הנדרשים להשגת יעילות מיגון מתאימה.
רמת שטף השדה המגנטי הרצוי בגובה  1מ' מעל הרצפה :ערכים של
 3mG±1mGבגובה של  1מ' מעל הרצפה באזורי שהייה קבועים בעמדות
העבודה במעבדה .המדידה תבוצע במרחק מזערי של  60ס"מ מרצפת החדרים.
שטף זה ינורמל לפי זרם ביקוש מרבי אופייני.
מיגון לוח -מיגון קירות נישה ארון החשמל יבוצע באמצעות חיפוי בלוח
אלומיניום ובפלדת סיליקון .החיפוי יבוצע על הקיר בגב ארון החשמל ,לאורך
כל הקיר ובדלתות הקדמיות.
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יש לבצע חפיפה של  20ס"מ לפחות בין השכבות
ה.

לוח חשמל  910 E1אמפר נומינלי ( כולל נירמול ) – קומת קרקע
• דלתות הנישה  -חיפוי זה יהיה מורכב משכבת אלומיניום  3מ"מ עם
חפיפה ככל הניתן על דפנות הנישה
נישת הלוח ( גב הנישה והצדדים עד לגובה  3.5מטר )  -חיפוי זה יהיה
•
מפעמיים –  6שכבות של פלדה פרומגנטית בעובי מצטבר של כ –  1.8מ"מ,
שכבת בידוד  PVCבעלת תקן חסין אש ,בעובי  1.5-2מ"מ שכבה זו
תותקן בין שכבת האלומיניום לפלדה בשיטת סנדוויץ' ,ושתי שכבות
אלומיניום בעובי מצטבר של  3מ"מ
יש לבצע חיפוי בשיטת " סנדוויץ' " כלומר חיפוי כפול
•
• שכבת האלומיניום ,תפנה כלפי מקור השדה כלומר כלפי מסד לוח
החשמל
• רצפת הלוח תותקן שכבת אלומיניום  3מ"מ

ו.

לוח חשמל  200 E2אמפר נומינלי ( כולל נירמול ) – קומת קרקע
• דלתות הנישה  -חיפוי זה יהיה מורכב משכבת אלומיניום  3מ"מ עם
חפיפה ככל הניתן על דפנות הנישה
נישת הלוח ( גב הנישה והצדדים עד לגובה  3.5מטר )  -חיפוי זה יהיה
•
מפעמיים –  6שכבות של פלדה פרומגנטית בעובי מצטבר של כ –  1.8מ"מ,
שכבת בידוד  PVCבעלת תקן חסין אש ,בעובי  1.5-2מ"מ שכבה זו
תותקן בין שכבת האלומיניום לפלדה בשיטת סנדוויץ' ,ושתי שכבות
אלומיניום בעובי מצטבר של  3מ"מ
• יש לבצע חיפוי בשיטת " סנדוויץ' " כלומר חיפוי כפול
• שכבת האלומיניום ,תפנה כלפי מקור השדה כלומר כלפי מסד לוח
החשמל
• רצפת הלוח תותקן שכבת אלומיניום  3מ"מ

ז.

לוח חשמל  160 EKאמפר נומינלי ( כולל נירמול ) – קומת קרקע
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ח.

דלתות הנישה  -חיפוי זה יהיה מורכב משכבת אלומיניום  3מ"מ עם
חפיפה ככל הניתן על דפנות הנישה
נישת הלוח ( גב הנישה והצדדים עד לגובה  3.5מטר )  -חיפוי זה יהיה
מפעמיים –  6שכבות של פלדה פרומגנטית בעובי מצטבר של כ –  1.8מ"מ,
שכבת בידוד  PVCבעלת תקן חסין אש ,בעובי  1.5-2מ"מ שכבה זו
תותקן בין שכבת האלומיניום לפלדה בשיטת סנדוויץ' ,ושתי שכבות
אלומיניום בעובי מצטבר של  3מ"מ
יש לבצע חיפוי בשיטת " סנדוויץ' " כלומר חיפוי כפול
שכבת האלומיניום ,תפנה כלפי מקור השדה כלומר כלפי מסד לוח
החשמל
רצפת הלוח תותקן שכבת אלומיניום  3מ"מ

אחריות ויעדי המיגון:
מטרת המיגון הינה הורדת רמות השטף המגנטי באזורי שהיית העובדים
להמלצות המשרד להגנת הסביבה דהיינו רמה ממוצעת של  2מיליגאוס ממוצע
בחשיפה רציפה לאורך  24שעות  7ימים בשבוע ,למשך כל השנה.
אישור על עמידה ביעדי המיגון תתקבל באמצעות ביצוע סריקה מדידות וניטורי
קרינה והנפקת דוח ע"י מהנדס מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה.
אחריות על המיגון הינה למשך  5שנים מיום סיום העבודה למעט מקרים של
הצפה ,שרפה ורעידות אדמה.
המיגון יבוצע בחומרים חדשים (סוג א') בהתאם לדרישות המפקח  -כל
החומרים שבהם יבוצע המיגון יאושרו ע"י מהנדס מכונות מוסמך מטעם
הקבלן ויהיו ברמה הנדרשת להשלמת המיגון בהצלחה ,כמו כן החומרים יהיו
בעלי נתונים הנדסיים אשר סווגו ואושרו ע"י המפקח וכן יסופקו אישורים
מתאימים על טיב החומרים.
בחדרי החשמל ,יבוצע שימוש בחומרי בידוד  PVCבעלי תקן עמידות באש.

ט.

תנאים לביצוע המיגון:
• על הקבלן להציג הוכחת ניסיון של המבצע ולקבל אישור בכתב מבמפקח.
• הקבלן יציג אישורי פארמביוליות של הפלדה
• הפלדה תהיה מאירופה או צפון אמריקה אך בכל מקרה לא מהמזרח
הרחוק.
• הקבלן יציג אישור מקור ארץ היצור.
• המבצע יהיה בעל ניסיון של  4שנים לפחות בביצוע פרוייקטים של מיגון
קרינה
• הקבלן יציג רשימת פרוייקטים לעבודות מיגון שביצע המבצע ,כולל אנשי
קשר ופרטי הפרויקט.
• המבצע יהיה בעל תו איכות .ISO
• כל החומרים חייבים לעמוד בתקני בטיחות אש בהתאם לתקן ת"י 921
תגובות בשרפה של חומרי בנייה ות"י .755
• כל הדרישות הנ"ל מחויבות בכדי לעמוד ברמות ביצוע גבוהות ועמידה
ביעדי המיגון לאורך זמן.
• כל העובדים שיעסקו בביצוע ההתקנה יהיו עובדים מנוסים ובעלי הכשרה
ייעודית לביצוע העבודה.
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י.

08.22

במהלך כל עבודות המיגון בחדרי החשמל ,יכלול צוות העבודה חשמלאי
מוסמך ומנוסה.
העבודה תבוצע בפיקוח מהנדס בעל ידע וניסיון בתחום מיגון הקרינה
האלקטרומגנטית מטעם הקבלן.
בביצוע החיפוי בחדרי החשמל – באחריות הקבלן ניתוק וחיבור מחדש של
התשתיות כגון תאורה ,תעלות וכו'.

תנאים והערות:
• הטיפול מבוצע עי ידי מהנדסים וחשמלאים מוסמכים בלבד .הנפקת דוח
תקינות מתבצעת ע"י בודק מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה
באמצעות מכשיר מדידה מכוילים בלבד.
• על הקבלן להנפיק דוח קרינה ע"י מודד קרינה מוסמך להוכחת הורדת
השטף המגנטי בחדרים הסמוכים לארונות החשמל .המחיר יהיה עד
לרמת ערך של  2מיליגאוס מקסימום בכל מקום בשהייה ממושכת
בחדרים הסמוכים לארונות החשמל .כל החומרים יהיו בהתאם לרשום
במפרט ויסופקו ע"י ספק מוכר ויאושרו ע"י המפקח .המיגון יתבצע הן בגב
הלוח הן בצדדיו והן בקדמת הלוח.
• ביצוע מיגון קרינה עפ"י מפרט מצורף ללוחות חשמל ותעלות חשמל ,
המיגון יתבצע ע"י חברה בעלת ניסיון בתחום .מחיר הסעיפים כולל
בדיקות קרינה לאחר ביצוע והתחייבות להורדת ערך קרינה ל  2מיליגאוס
בצריכה אופיינית לכל אזורי השהייה בקומת הלוח.
• יש לאשר חומרים אצל המפקח לפני התקנה כולל תעודות בדיקה
לחומרים ואישור מכון התקנים

מערכות חשמליות לאולם ספורט
פתחים למעבר חשמל
א.
פתחים למעבר חשמל ,כבלי החשמל יחווטו ע"י חשמלי המבנה( כולל
רוזטות אלומיניום ומכסה בציפוי מסוג הרצפה ).
מק"ט מגנלי  MLI SPS 3046/00או שווה ערך מאושר מראש
ובכתב ע"י האדריכל.
לפי הפירוט הבא:
•  2פתחים עבור חשמל ופיקוד למתקני הסל האולימפיים )פס תאורה
ומתקני  24שניות(.
•  2פתחים עבור שולחן שופטים) .אחד להעברת חשמל והשני להעברת
פיקוד(.
•  2פתחים שירות )חשמל( עבור כל אחת מהקבוצות .
•  XXXפתחי הזנת חשמל עבור שלטי פרסום מסביב לשולי המגרש.
.1

מתקני סל לאימון בצד בו קיימים מושבים – מתקפלים לתקרה
מתקן סל מתקפל לתקרה חשמלית בנוי על קונסטרוקציית מבנה פלדה
מרחבית כולל חיזוקי צד ,הרמה ע"י מנוע תלת פאזי וגיר חלזוני ביחס
תמסורת של ) 60:1בעל נעילה עצמית( כולל בלם אלקטרו מכני ומערכת
מפסקי גבול כפולה ,הרמה ע"י רצועת הרמה לעומס קריעה של  6טון
לפחות הכולל לוח שקוף זכוכית מחוסמת מאושר  FIBAבלתי שביר
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)אחריות כנגד שבר למשך  10שנים( חישוק קפיצי ורשת כולל אפשרות
להוספת מנגנון שינוי גובה ידני המאפשר שינוי גובה ל-קט סל .
כולל אפשרות להחלפה מהירה של לוח הסל ע"י ארבעה ברגים בלבד.
הכל לפי מפרט מצורף .על המציע לספק תכנית הנדסית של מבנה הסל
וחיבורו לתקרה ולאגדים כולל חישוב עומסים ועמידה לפי הוראות התקן
הישראלי ,יש לקחת בחשבון כי את גובה הגג וצורת החיבור לאישור
קונסטרוקטור המבנה .מק"ט מגנלי  .SH 2070/02או שווה ערך מאושר
מראש ובכתב ע"י האדריכל .סה"כ  2יח'.
.2

מתקן סל חשמלי דגם אולימפי ”“ FIBAמתקפל לקיר (במידה וקיים
קיר לעיגון הסלים)
מתקן סל דגם אולימפי בעצוב מתקדם ,בעל פרופיל  200X100עובי דופן 4
מ"מ.
בליטה  225ס"מ מתקפל חשמלית לקיר בעזרת רצועת הרמה כפולה ,כולל
רצועת נשיאה לעומס קריעה של  9טון.
כולל מנגנון שינוי גובה חשמלי מפוקד ע"י לחצן המאפשר שינוי גובה
החישוק ל-קט סל ע"י מפעיל אחד בלחיצת כפתור ללא מאמץ.
כולל אפשרות להחלפה מהירה של לוח הסל ע"י ארבעה ברגים בלבד.
כולל לוח זכוכית מחוסמת בעל אישור  . FIBAכולל פינוי מיוחד באזור
החישוק ,כולל הגנת פלסטיק למקרה שבר .כולל חישוק קפיצי אולימפי בעל
שלושה קפיצים פנימיים ורשת מקצועית.
כולל אפשרות הוספת ריפודי הגנה דו צדדי ללוח הסל עשוי פוליאוריטן עמיד
)לא ספוג( תקני לפי דרישות .FIBA
כולל פינוי מיוחד באזור החישוק ,כולל הגנת פלסטיק למקרה שבר .כולל
חישוק קפיצי אולימפי בעל שלושה קפיצים פנימיים ורשת מקצועית.
כולל אפשרות הוספת ריפודי הגנה דו צדדי ללוח הסל עשוי פוליאוריטן עמיד
)לא ספוג( תקני לפי דרישות .FIBA
כולל אפשרות ריפוד הגנה לזרוע המתקן לפי דרישות  FIBAוהתקן.
כולל אפשרות להוספה עתידית של בולם נפילה צנטריפוגלי.
מק"ט מגנלי  ML225EFBHKהכל לפי המפרט הטכני ,צילום המתקן
ושרטוט טכני.
כולל שרטוט התקנה בפועל ופירוט עומסים באתר מאושר ע"י מפקח .סה"כ
 2יח' .

.3

מתקן עיגון לקיר  +מנגנון בלימה צנטריפוגלי
מתקן עיגון לקיר  +מנגנון בלימה צנטריפוגלי לבטיחות למתקן סל מתקפל
לתקרה וסל מתקפל לקיר חשמלית.
מק"ט מגנלי  ML-LY320STאו שווה ערך מאושר מראש ובכתב ע"י
האדריכל .סה"כ  6יח'.

.4

רשת חשמלית לעצירת כדורים
רשת לעצירת כדורים מתקפלת חשמלית
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רשת לעצירת כדורים מתקפלת חשמלית לתקרה בגובה של  6מטר וברוחב
של  12מטר נפרשת ומתקפלת באופן מלא חשמלית ,במצב מקופל לא יעלה
רוחב הרשת על  40ס"מ )ראה מפרט טכני מצורף(.
עובי הרשת  5.3מ"מ לפחות בצבע לבן.
מק"ט מגנלי  MLI SH1050/01או שווה ערך מאושר מראש ובכתב ע"י
האדריכל.
.5

מערכת בקרה ממוחשבת
מערכת בקרה ממוחשבת מפוקדת בקר מתוכנת משולבת מסך נגיעה קלה
מאד
בהפעלה,המערכת מאובטחת הן ע"י מפתח והן ע"י אבטחת תכנה ,הפעלת
המתקנים נעשית ע"י בחירת המתקן המתאים להפעלה ,קבלת חיווי
הבחירה ואפשור הרמה או הורדה מבוקרת ,המערכת מפוקדת זרם נמוך
לבטיחות ,משולבת עם לוח חשמל מתאים להפעלה נוחה ובטיחותית של
מתקני הכדורסל החשמליים ,המחיצה ,רשתות עצירה ,מתקני הדגלים.
המערכת עומדת בסטנדרט אמינות ובטיחות גבוהים מאד לפי דרישות
התקן  ,לרבות הגנה נגד חוסר פאזה והיפוך פאזות ,הגנת עומס יתר ,הגנת
פחת ,חיווי תקלות עיקריות ,בקרה על מפסקי הגבול.
המערכת בעל ת מפסק חירום אינטגראלי להפסקת כל המתקנים במקרה
חירום ,זמן השהייה,ופיקוד מפתח למורשים בלבד.
המערכת כוללת לוח פיקוד שימוקם בתוך האולם )שקוע בקיר(  +לוח
חשמל נפרד במיקום לבחירת האדריכל.
מק"ט מגנלי  MLEB7MOTOR .+ MLLCD7MOTORאו שווה ערך
מאושר מראש ובכתב ע"י האדריכל.
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 .6מערכות לוחות תוצאה ו  20שניות
מערכת מאושרת FIBA
❖

לוח תוצאה מאושר ,FIBAמקושר לזוג מתקני  20שניות ופסי
 LEDבלוחות הסל

לוח תוצאה תקני מאושר  FIBAבמידות 2700 x 1000 x 90 mm
הכולל לוח צבעוני בשלושה צבעים כולל עבירות אישיות עם רישום שם
השחקן ,עבירות אישיות ,מספר שחקן ,כוון משחק ,רבעון ,עבירות
קבוצה וכל הדרוש ע"פ התקן לרבות מתקן  24שניות תקני גודל אותיות
 15ס"מ לפחות במבנה קביה )ארבעה לוחות בסט למתקן סל( כולל שעון
זמן מעל המתקן כולל פס אור מסביב ללוח הסל המהבהב לפי התקנות
תוצרת  STRAMATELצרפת .
מק"ט מגנלי  .ML-SMFIBA MS 3020או שווה ערך מאושר מראש
ובכתב ע"י האדריכל.
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בעל תקשורת למתקני  24השניות מעל לוח הסל בהתאם לדרישות
 ,FIBAולפס ה  LEDמסביב ללוח.

❖

לוח תוצאות משוכלל  NOVA 172תוצרת STRAMATEL
מק"ט מגנלי  .MLsmnovap172לוח תוצאות דגם NOVA
 172משוכלל תוצרת  .צרפתSTRAMATEL

תכונות עיקריות
•

 2500x1000x40גודל

•

ניתן בשני גוונים

•

כולל זמן ,תוצאת משחק ,רבעון ,עבירות קבוצה ,עבירות אישיות מ
 ,1-15חץ כוון התקפה.
מתאים למשחק כדורסל ,כדוריד ,כדורעף ,הוקי וטניס.

•

כולל לוח פיקוד הכולל מסך  LCDנוח להפעלה המציג נתונים
עיקריים של הלוח.

•

הפעלה אלחוטית או קווית.

•
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❖

לוח תוצאות בסיסי  NOVA 170תוצרת STRAMATEL
מק"ט מגנלי  ,MLsmnovab170לוח תוצאות דגם NOVA
 170משוכלל תוצרת .צרפתSTRAMATEL
תכונות עיקריות גודל 1500x1000x40

•

כולל זמן ,תוצאת משחק ,רבעון ,עבירות קבוצה ועוד.
מתאים למשחק כדורסל ,כדוריד )כולל שני זמני עבירות(,
כדורעף ,הוקי וטניס.

•

כולל לוח פיקוד הכולל מסך  LCDנוח להפעלה המציג
נתונים עיקריים של הלוח.

•

הפעלה אלחוטית או קווית.

❖

סט מתקן  20שניות מקצועי תוצרת STRAMATEL
MLsmnovap24Tמק"ט מגנלי

•
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סט מקצועי של שתי יחידות  24שניות תוצרת
 STRAMATELצרפת .יש להתקין מתקני 24
השניות מעל לוח הסל ,מותאם למתקן המסופק עם
מתקני הסל האולימפיים .סה"כ  2יח'.
תכונות
•

ניתנות לסנכרון עם לוח התוצאות.

•

כולל שעון ואופציה לסנכרון לפס  LEDמסביב ללוח הסל.

•

ניתנות להתקנה על גבי מתקני הכדורסל.

❖

סט מתקן  20שניות בסיסי תוצרת STRAMATEL
מק"ט מגנלי  ,MLsmnovab24סט של שתי יחידות  24שניות
תוצרת  STRAMATELצרפת.

תכונות
•

ניתנות לסנכרון עם לוח התוצאות

•

כולל אופציה לסנכרון עם פס  LEDמסביב ללוח הסל.

•

ניתנות להתקנה על גבי מתקני הכדורסל.
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08.23

מערכות תאורת חוץ ,עמודי תאורה ,תאורת רחוב באזורים פרטיים וציבוריים
מבצע מערכות אלו חייב להיות מאושר בעל ידי מחלקת מאור עיריית תל אביב-יפו ובעל
רשיונות וסיווגים הבאים :רשם הקבלנים סיווג  - 160חשמל כללי ,רשם הקבלנים סיווג
 - 270תאורת רחוב .כל הציוד לרבות ברגי יסוד ,יציקות ,עמודים ,מגשים ופנסים יהיו
מסוג אנטי קורוזיבי עם ציפוי דיפיוזי ובהתאם לדרישות המפורטות בתוכניות ובמפרט,
ובנוסף חייבים לעבור אישור בכתב עבור התוכניות והציוד מול המפקח ומחלקת מאור
בעירייה ,באחריות הקבלן להנפיק אישורים אלו.
מחיר הציוד העמודים והבסיסים כוללים בתוכם אישור קונסטרוקטור ספציפי לכל
בסיס ,אישור מלא לכלל האביזרים והעמוד על תכנית  shop drawingלפני ייצור על
ידי המפקח ומחלקת מאור
מחיר העבודה כולל התחברות למקור הזנה הקיים ברחוב במידת הצורך.

08.24

מערכות חשמל למעליות

 08.24.01הקבלן יכין את כל ההכנות הנדרשות למעליות כולל חיבור וחיווט המעליות למערכות
אינטרקום בנייני עם קריאת מצוקה לעמדת שומר ,חיבור למערכת גילוי האש ,חיבור
למערכות החשמל והתאורה ,חיבור לקו טלפון ישיר .ההזנה תסתיים בפאקט בגודל
המתאים במיקום שמצוין בתכניות .הזנה תהיה מלוח ראשי מבנה בלבד.
 08.24.02הארקת פיר מעלית בהתאם לדרישות התקן ,יבוצע טבעת היקפית בכל קומה לחיבור
כל העמודים המתכתיים של מסגרת המעלית בפיר המעלית ,חיבור המעלית יתבצע
לפס השוואת פוטנציאלים בלבד.
 08.24.03תאורה בקרבת מעלית ותאורה בחדר מכונות ,תעמוד בדרישות של  200לוקס לפחות
עם הדלקה מקומית ,מפסקי ההדלקה ימוקמו בקרבת היציאה מהמעלית.
 08.24.04המעליות יחוברו לאספקה חיוניות מגובה גנרטור ויפעלו באופן סדיר גם בהפסקת
חשמל .אולם בעת התרעת אש ובהתאם למשטר הפעלות של הבניין המאושר ע"י
הכבאות המעליות יחדלו לפעול ויישארו בקומת הקרקע עם דלתות פתוחות
08.25

תשתיות עבור חברת חשמל
תשתיות עבור חברת חשמל ישראל חייבים לקבל אישור מהמפקח ,ממתכנן חברת
חשמל וממחלקת תשתיות של חברת חשמל ,באחריות הקבלן להנפיק אישורים אלו.
תשתיות עבור חברת בזק חייבים לקבל אישור ממתכנן חברת בזק וממחלקת תשתיות
של חברת בזק ,באחריות הקבלן להנפיק אישורים אלו.

08.26

חדר טרפו חברת חשמל מתח גבוה

 08.26.01מתח גבוה  -חדרים
הנחיות כלליות:
א.
הדרישות שבמסמך זה מהוות את הדרישות הבסיסיות המינימאליות.
.1
עם זאת ,במידה ודרישות חוק התכנון והבניה ,החוקים התקנות
הנוגעים ,מחמירות מעבר לדרישות אלו ,באחריות הקבלן להכיל אותם
גם על החדר מתח גבוה להלן תחט"פ.
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.2

.3

.4

באחריות הקבלן לתאם מיקום ,סוג וגודל מבנה התחנה ,את תוואי
הכבלים במגרש ,כמות וסוג הצינורות לצורכי הרשת והחיבורים לבניין
עם מתכנני תחט"פ ,מתכנני הרשת והחיבורים לבתים (חל"ב) של חח"י
בשלב מוקדם של תכנון הפרויקט.
טרם קניית הציוד על הקבלן חשמל להגיש את כול הציוד במתח גבוה
לאישור המפקח ,לאחר אישור הציוד על ידי המפקח ,הקבלן יאשר את
הציוד במתח גבוה בחברת חשמל .נושא האישור מול חח"י באחריות
הקבלן .על הקבלן לספק תכניות  SHOP DRWAINGחתומות
ומאושרות ע"י חח"י למפקח.
מבנה תחט"פ יסומן על גבי תכניות המגרש של הפרויקט בקנ"מ 1:250
כולל השטחים המיועדים לגישה של עובדי חח"י ברגל וברכב ולמעבר
כבלי תת-קרקעיים בין מבנה התחט"פ לבין גבולות המגרש (שטח
ציבורי).

ב.

מיקום תחנת טרפו :
מיקום חדר מיתוג ( להלן" ח"מ ) יקבע ע"י מתכנני החשמל והאדריכלות
.1
הקבלן.
מיקום ח"מ חייב להבטיח עמידה בהיתרי הקמה והפעלה לסוג מתקן של
.2
המשרד להגנת הסביבה מהיבט של קרינה.
מיקום ח"מ חייב להבטיח גישה אל הח"מ בכל שעות היממה הן לרכב
.3
והן לאנשים משטח ציבורי כגון :מדרכה ,כביש או כל שטח אחר המוגדר
כשטח ציבורי.
אין להעביר בחדר מיתוג או דרך קירותיה צינורות ,מעברי מים או
.4
כבלים שאינם שייכים לתפעול הח"מ.
יש לבצע מיזוג עפ"י דרישות המיזוג לחדרים אלו.
.5

ג.

מרחקים מזערים בין מבנה חדר מיתוג לבין מתקנים המכילים חומרים
דליקים/פציצים
הגדרה :מתקנים המכילים חומרים דליקים  /פציצים ע"פ הגדרות התקן
.1
הקובע  ,NEPA 497הינם מתקנים שבהם יכול להתרחש אירוע
דליקה ,פיצוץ ,אש ,שפך ,פיזור ,או דליפה של חומרים המסוגלים לגרום
לפגיעה באוכלוסייה ,רכוש ,ציוד ,סביבה .אירועי מסוג זה יכולים
להתרחש בתהליכי שינוע ,אחסון ,תקלות תהליך ,אסונות טבע או אירוע
ביטחוני.
.2

ד.

המרחק בין קיר התחט"פ לבין המתקן עם חומרים דליקים  /פציצים
יהיה כדלקמן:
מתקן תת קרקעי –  5מ'
מתקן על קרקעי –  20מ'
ניתן להקטין את המרחקים הנ"ל באישור יועץ בטיחות מטעם הקבלן.
באישור יועץ הבטיחות יצוין שהאישור מבוסס על סקר סיכונים בשיטה.

קרבת חדר מיתוג למאגרי מים וברכות מים
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אין לבצע קיר ,רצפה ,או תיקרה משותפת בין מאגרי מים ,בריכות וכדומה לבין
מבנה התחט"פ ,המרחק בין מבנה לחדר מיתוג לבין ממאגרי מים ,בריכות וכו'
יהיה לפחות  3.5מ'
ה.

גישה לאנשים
.1

כניסת האנשים לח"מ תהיה באמצעות דלתות האחת משמשת להכנסת
הציוד ודלת נפרדת המיועדת לכניסה אנשים בלבד.
 בנוסף תתוכנן גם דלת מילוט /וזאת בנוסף לדלת כניסה .כל זה אינוסותר לדרישות הבטיחות אלא מהווה דרישת מינימום.

.2

דלת הכניסה חדר מיתוג תמוקם ככל האפשר בשטח ציבורי .המעבר
מדלת הכניסה עד לגבול המגרש (עד לשטח הציבורי) יהיה פנוי בכל שעות
היממה ,פתוח לכיוון השטח הציבורים ,כך שלא ימצאו בין דלת הכניסה
לחדר מיתוג לבין השטח הציבורי שום דלתות נוספות ,שערים,
מחסומים ,תעלות פתוחות וכו''.

 08.26.02הארקות של תחנת טרפו והשנאים
יבוצעו שני סוגי הארקה בהתאם למטרותיהם:
א .הארקות "שיטה" תחובר לנקודת האפס של הטרנספורמטורים.
ב .הארקת "הגנה" תחובר לגופי הטרנספורמטורים ,מבני לוחות מתח גבוה ומתח
נמוך ,לגדרות של תחנת המיתוג ולכל חלקי המתכת בתחנה.
הארקת השיטה והארקת ההגנה תחוברנה לפס השוואת פוטנציאליים המחובר למערכת
הארקת היסוד של המבנה.
מערכות הארקה יבדקו ויאושרו ע"י בודק של חברת החשמל.
כל נקודות חיבור הארקה ,אל פס השוואת הפוטנציאליים תסומן באופן ברור ביותר ע"י
שלט סנדויץ' חרוט ,פסי השוואת הפוטנציאליים כולל ברגי החיבור יכוסו באמצעות
תיבת כיסוי מתאימה הניתנת לפירוק.
מתקן ההארקה ייבנה כך ,שניתן יהיה ללא כל קושי לפרק חיבורים של חלק מהציוד או
חלק מהמערכות למטרת בדיקה ומדידת ערך התנגדות הארקה.
כל אחד ממוליכי הארקה יסומן בכל קצה ולפחות פעם אחת באמצע הדרך באמצעות
שלט חרוט המחובר אליו .בשלט יזוהה האלמנט אליו מתחבר המוליך.
לאחר השלמת ביצוע מתקן הארקה ולפני הכנסת מתח במתקן יבצע הקבלן בדיקות ערך
התנגדות הארקה .ערך ההתנגדות לא יעלה על  0.5אוהם מקסימום.
 08.26.03עבודות מסגרות שונות
על הקבלן יהיה להגיש תכנית ביצוע מפורטת למחיצות ההפרדה ,בנוסף למחיצות אלו
יותקנו מחיצות הפרדה בין צד מ"נ לצד מ"ג של השנאי.
כן יותקנו מחיצות הפרדה בין לוח מ"ג והאזור הגובל בו .פרטים נוספים לגבי מחיצות
אלה ימסרו לקבלן בעת הביצוע.
 08.26.04בדיקת המתקן
לפני הפעלת המתקן על הקבלן לבדוק את המתקן על ידי בודק סוג  3בהתאם לדרישות
חח"י ולמסור את המתקן לחברת החשמל .רק לאחר מסירתו לחברת החשמל וקבלת
אישור בכתב על שהמתקן תקין וניתן לחברו למתח ,יתקבל המתקן על ידי המזמין.
התיאום עם חברת החשמל יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.
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על הקבלן להכין ולהגיש לאישור חברת חשמל ,תכניות עבודה ופרטים טכניים של הציוד
שיותקן במסגרת חוזה כנ"ל ,בהתאם לביצוע בשטח וכן יזמין בדיקת המתקן בחברת
החשמל כנהוג אצלה.
כל אביזרי המתכת ברשתות מתח גבוה ומתח נמוך יהיו מברזל מגולוון ובסטנדרט הנהוג
בחברת החשמל ובהתאם לדרישות בחברת החשמל.
בגמר העבודה יש לבדוק את מתקן מ"ג ומ"נ ולהפעילו הפעלה ניסיונית לשם בדיקת
יעילותו .כל הליקויים אשר יתגלו תוך כדי בדיקה זו יותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו
לשביעות רצונו הגמורה של המנהל.
באחריות הקבלן לנהל את הזמנת הבדיקה ,להתאמה ולבצעה.
 08.26.05בטיחות
היות ובעבודה זו יש עבודת מתח גבוה ברשת פעילה ,מודגש נושא בטיחות ואחריות
לבטיחות אשר תחול על הקבלן .הקבלן יהיה אחראי בלעדי לבטיחות עובדים כמו גם
לבטיחות אנשי המקום וינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לרבות חסימות פיזיות,
הארקות וכו' על מנת להבטיח בטיחות עובדים ובטיחות כל אדם השוהה באתר העבודה.
חיבור חשמל זמני לעבודות
08.27
 08.27.01העבודות הזמניות ועבודות הלוואי הדרושות לביצוע הפרויקט יהיו כלולות במחיר
הכללי של ההצעה ולא ישולמו בנפרד ,חיבורים זמניים יהיו כלולים אלא אם הוגדש
סע' מיוחד לכך.
 08.27.02על הקבלן לדאוג לחיבור חשמל זמני לטובת עבודות בהספק של  250אמפר תלת פאזי,
הקבלן יטפל ויישא בכל העלויות הכרוכות בכל הדרוש מול חברת חשמל עד לקבלת
גודל החיבור המבוקש ומעבר ביקרות חברת חשמל.
 08.27.03הקבלן יספק דו"ח בודק לכל אלמנט חשמלי המותקן באופן קבע באתר הבנייה והן
דו"ח כולל למתקן החשמלי באתר הבניה.
 08.27.04כחלק מהחיבור הזמני על הקבלן לבצע מערכת הארקות הן ללוחות החשמל והן
למתקני החשמל לרבות עגורנים ולהנפיק דו"ח בודק לכל מתקן ומתקן
 08.27.05ארון החשמל לעבודות הזמניות יתבצע בהתאם לתקנים לרבות תקן  61439לארונות
ארעיים ויכלול מפסק ראשי משולב פחת.
08.28

מערכת סונאר לסילוק עטלפים
מערכת אלקטרונית להרחקת עטלפים  Bat controlכדוגמת תוצרת מגנור .
מערכת הרחקה וסילוק עטלפים כדוגמת חברת "מגנור".
החברה תהיה בעלת אישור תקינה של מכון התקנים ,להתקנה ויישום מערכות
להדברה אלקטרונית ,ובעלת תו תקן .ISO 9001
על המערכת לשאת תו תקן מוטבע ותו מוצר "כחול לבן".
המערכת תהיה מערכת אלקטרונית בלבד ,המערכת מתמודדת עם בעיות עטלפים ע"י
הרחקתם מאזורים בהם מתוקנת המערכת.
מערכת הרחקת מזיקים אלקטרונית תוצרת מגנור ישראל משולבת , LEDהגברה
עצמית בטווח תדרים משתנה  15, kHz 45-55דפוסי שידור משתנים sound
) )patternהמשודרים בצורה רנדומאלית ,שלא מאפשרת הסתגלות ,ונשלט במעבד
אלקטרוני מתוחכם .טווח התדרים מכוון על ידי טכנאי חב' מגנור לסוג המזיק ,והוא
יעיל להרחקת עטלפים.
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הרחקת עטלפים מבוצעת באמצעות ציוד אלקטרוני בלבד.
ציוד המערכת מותאם ומיוצר לעבודה בתנאי מזג אויר קשים ובעל אטימות IP55
לפחות מערכת אשר אינה מייננת ,והינה בטוחה לילדים וחיות בית.
התקנת הציוד וכיולו תיעשה ע"י מתקין מורשה של החברה בלבד.
08.29

מערכת סילוק מכרסמים
מע' לסילוק מכרסמים אקטיבית בהתאם לדרישות העירייה כדוגמאת Magnor
 Rat Controlתוצרת מגנור:
מערכת הרחקת המכרסמים האלקטרונית אולטרסונית מורכבת מיחידות קצה
עצמאיות המשדרות גלי קול בעוצמה של עד  73dBובטווח תדרים של .21-25kHz
קצב יציאת גלי הקול מהמכשיר משתנה במגוון של  39ערוצים ,המשודרים בצורה
רנדומלית שלא מאפשרת הסתגלות ,ונשלט ע"י מעבד אלקטרוני מתוחכם .טווח
התדרים מכוון ע"י טכנאי חברת מגנור והוא יעיל להרחקת מכרסמים .מערכת זו
מאושרת ע"י עיריית תל אביב ומשרד הביטחון.
יחידת שליטה ובקרה למערכת להרחקת מכרסמים :magnor rat control -
central unit
• אחראית על ייצור מתח יציב למספר רב של יחידות תוך בקרה חוזרת על מנת
להרחיק חולדות/עכברים בצורה יעילה.
• יכולת הפעלה של עד  120יח' קצה)יכולה להפעיל יותר בהתאם לדרישות
המזמין(.
• פאנל קדמי:
 .1נורות אינדיקציה על תקלה בכל אזור.
 .2נורות אינדיקציה על תקלת ספק מתח .DC Power Supply
 .3מתג הפעלה ראשי לרכזת.
 .4נורת התראה על חימום יתר.
• נתיך הגנה לכל אזור .DC Output Protection
• ספק מתח  DCבזרם התואם למערכת.
• חיבור לבקרת מבנה והתראה על תקלה לפי כל אזור)מגע יבש(
• מתח הפעלה לרכזת  230V(A.C.) ; 50Hzבהספק 45VA
• מתח יציאה ליחידות קצה 12V :בזרם 12.5A
• מידות 20X45X60
יחידת קצה להרחקת מכרסמים תוצרת מגנור–
יחידת שידור תלת כיוונית לשידור בפריסה של  180מעלות ולטווח של כ 10-מ'.
• היחידה מייצרת קרן אולטראסונית בצורה קונית לטווח פעולה יעיל של 10
מטרים ב 180מעלות.
• מצוידת ב 3-רמקולים אולטראסוניים.
• החלפת תדרי שידור רנדומלית באמצעות מעבד חכם ( )CPUבטווח של 21-
.35kHz
• שינוי תדרים רנדומלי של  36דפוסי הסאונד (:)Sound Patterns
 2תדרים המשדרים חרדה.
 3תדרים המשדרים סכנה.
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•
•
•

•
•
•
•

08.30

 2תדרים המשדרים מצב מסוכן ולא ברור.
 29תדרים המשדרים הפרעות עצביות החודרות לאוזן התיכונה.
שידור עצמת סאונד בטווח של .30-71dB
בחלקה העליון של היחידה ממוקמות  2נורות אינדיקציה המסמנות עת תקינות
היחידה וקצב יציאות פולס סאונד.
בגב היחידה ישנו בורר להפעלת  4מצבי שידור שונים:
שליטה אוטומטית ומלאה של המעבד על תדרים ,עצמות שידור
.1
ודפוסי סאונד.
שליטה מלאה של המעבד על שינוי תדרים ודפוסי סאונד מוגבל
.2
לעוצמה של .55 dB
שליטה אוטומטית על עצמת הסאונד ודפוסי הסאונד  ,מוגבל
.3
לטווח תדרים של 30-35kHz
מצב בדיקה – Test Mode
.4
טווח טמפרטורה יעיל ליחידת קצה  (-5) – 60מעלות צלזיוס.
מידות 98X98X119
מחבר מהיר בחלקה האחורי של יחידת הקצה ( )Input Terminal
תושבת קיבוע אינטגראלית

תיעוד ,תיק עדות ותכניות עדות כללי

 08.30.01תיק עדות
•

•
•

•
•
•
•
•
•

הקבלן יגיש למפקח תיעוד מלא ,המתאר את כל העבודה שביצע ,ואת פרטיה
השונים .התיעוד יכלול תכניות  ,AS MADEשיתארו בפרוט את פריסת
התשתיות ,תעלות והן צנרות ,נקודות חשמל ותאורה ,נק' תקשורת ,נק' גילוי
אש וציוד שהותקן כגון גופי תאורה ותאורת חירום ,אביזרי חשמל ואביזרי
מנ"מ ,וכל החומר הנדרש לצרכי תפעול ותחזוקה ,למען הסר ספק לא תשולם
כל תוספת בגין ביצוע תיק "."As-Made
תשלום סופי בגין כלל העבודה יתבצע לאחר קבלת תיק עדות מלא ,ספרית
כמות התשתיות ,הנקודות והציוד יסתמך על תכניות העדות ועל סיור המפקח
בשטח.
תיק  As-Madeיכלול את כל התוכניות ,התרשימים ,הסברים בכתב והפרטים
תפעוליים והטכניים המעודכנים כפי שיידרשו ע"י המזמין .התיק יתבסס על
התכנונים המפורטים כפי שהוכנו ע"י הקבלן לפני תחילת העבודה ואושרו ע"י
המפקח.
טיוטת התיעוד תוגש למזמין לפני מועד בדיקות הקבלה בעותק אחד ,לצורך
אישור.
תיק התיעוד יתבסס על תכני וסעיפי תיק ה SOW-מסמך תכולת הפרויקט.
בנוסף ,ייבדק התיעוד גם בעת ביצוע בדיקות הקבלה ,על מנת לוודא את
התאמתו לעבודה שבוצעה בפועל.
תיק התיעוד יוגש ב 3-עותקים מודפס בנייר וכולל תקליטור  CDשל התיעוד.
התיעוד ייערך בטבלאות .Excel
כל תיק תיעוד יכיל:
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שם הקבלן.
איש קשר באתר :לציין טלפון ,שם ותפקיד.
גרסת תיעוד.
רשימת טלפונים ואנשי קשר.
רשימת ציוד כולל חתימות אישור של מפקח
מסמכי אחריות למוצרים ותווי תקנן של מוצרים
חוברות הפעלה אחזקה והתקנה למוצרים
תכניות לוחות חשמל במצג סופי
תכניות חשמל ומנ"מ בקנה מידה  1:50ב  DWGגרסא 2012
תכניות תאורה בקנה מידה  1:50ב  DWGגרסא 2012
תכניות תעלות חשמל ומנ"מ בקנה מידה  1:50ב  DWGגרסא 2012
תכניות פיתוח בקנה מידה  1:250ב  DWGגרסא 2012
כלל תכניות אלו מודפסות
סכימה ורטיקלית הכוללת כבילה וגידי הארקה
תכניות גנרטור
אישור משרד האנרגיה לגנרטור
כל התכניות יציינו במפורט את הציוד המותקן
תכונת גילוי האש למתקן
קודי הפעלה למתקן
חתימה על מסמכי התחייבות לפתיחת מערכת גילוי אש לספק חתום על
ידי הקבלן
מדריכי הפעלה לכלל הציוד הדורש תכנות או קינפוג כגון מפסקים
חכמים ,מכשירי מדידה ,שעוני שבת ,מערכות גילוי האש וכו'

 08.30.02כריכת תיעוד
הכריכה תהיה בקלסר קשיח.
•
על הקלסר בחלקו העליון יש להדפיס את שם הפרויקט,
•
בחלקו האמצעי :שם הגוף המזמין ,בחלקו התחתון :שם החברה המבצעת,
•
תאריך תום ביצוע הפרויקט ומס' ההזמנה.
•
גודל דפים בתיק התיעוד יהיה  .A4מלבד תכניות
•
כל חריגה מההגדרות התיעוד המפורטות לעיל תובא לאישור המפקח לאישור
•
לפני מסירת התיעוד.
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08.31

08.32

הכנת תשתיות סיב אופטי עת"א
• על הקבלן לבצע הכנות ותשתיות בהתאם לדרישות אגף המחשוב של עת"א
ולאשר את הביצוע טרם מסירה מול אגף המחשוב מר אלעד יאיר ,במידה והקבלן
מבקש לבצע שינוי בתכנון התשתית באחריותו לאשר בכתב מול אגף המחשוב
ולהעביר למפקח
אופני מדידה ותשלום
א.

אם לא צוין אחרת במפורש ,מחירי היחידה כוללים את כל החומרים הציוד,
העבודות ,אביזרי העזר ועבודות הלוואי ,הדרושים לשם השלמת העבודות
והתאמתן לדרישות החוזה ,אף אם לא פורטו באופן מפורש במסמכי החוזה,
אך דרושים לשם ביצוע העבודה בשלמותה ומסירתה במצב פועל לאחר בקורת
כאמור לעיל ,לרבות שילוט וסימון.
גם כל האמור במפרט המיוחד כנ"ל יחשב ככלול במחירי היחידה המוצגים
בכתב הכמויות
אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרישום במפרטים הבאים:
 המפרט המיוחד (מפרט זה). פרק  08שבמפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת משרד הביטחון (בהוצאתוהאחרונה).

ד.

מחיר נקודות הכוח והתאורה יכללו התקנות לכל סוגי האביזרים \ גופים בכל
תקרה ,קיר ריצוף וכו' ובכל גובה נדרש ,לא תתקבל טענה שמחיר ההתקנה
אינו כלול או כלול במחיר הגוף \ אביזר

ה.

במידה ותהיה סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור במפרטים
המוזכרים לעיל ,לגבי אופני המדידה והתשלום ,האמור במפרט מיוחד זה
יהיה בעדיפות ראשונה.

ו.

כל עבודה תימדד מדידה נטו בהתאם למפרט המיוחד (אלא אם צוין אחרת) –
כשהיא גמורה ,מושלמת ו/או קבועה במקומה ,ללא כל תוספת עבור פחת וכו'.
מחירה כולל את ערך כל חומרי העזר והעבודות הלוואי המוזכרים במפרט
המיוחד ו/או נספחיו והמשתמעים ממנו ובמידה ואותם חומרים ו/או עבודות
אינם נמדדים בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות שבמפרט זה.

ז.

לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שונות ,מיסים
סוציאליים ,שימוש בכלי עבודה ,הובלתם לאתר ,אפסון ושמירת ציוד ,ו/או
אבטחת העבודה המבוצעת על ידו ,עבודה בגובה ,בעומק ובכל מקום אחר
הנדרש להתקנות ולביצוע העבודה ,הוצאותיו הישירות והעקיפות וכל אשר
מתחייב מתנאי מכרז/חוזה זה.

ח.

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל
התאומים הדרושים לשם ביצוע העבודה כגון :חברת חשמל ,בזק ,מקורות,
העירייה ,משטרה ,קבלנים אחרים ,מתכננים וכו' ,גם אם לא הוזכרו במפורש.

ב.
ג.
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ט.

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל
הבדיקות הדרושות ,השימוש במתקני בדיקה ,בדיקת קבלה וכל המוזכר
במפרט המיוחד ,תיקון כל הליקויים ,אם יהיו ,בדיקות קבלה נוספות במידה
וידרשו וביקורת חברת חשמל.

י.

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור הכנת תיק
מתקן תאורה ותכניות " "AS MADEלכל המקצועות שבתחום מפרט זה שעל
הקבלן לספק למזמין בגמר עבודתו ,וכן את התשלום עבור האחריות שעל
הקבלן לתת ,כמפורט במפרט המיוחד.

יא .מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין מחולק כתב הכמויות לפרקים שונים,
ושתכולת העבודה כפי שהיא באה לידי ביטוי בסעיפים השונים ובפרקים
השונים של כתב הכמויות מהווה מכלול שלם המתאר את מרכיבי העבודה
לשלביה השונים והמזמין רשאי בכל עת ובכל שלב של העבודה להשתמש
כמרכיב לביצוע ותשלום לפי איזה סעיף שימצא לנכון מתוך כתב הכמויות
ללא שיוך לפרק כלשהו.
מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין חלק מהסעיפים שבכתב הכמויות הם
בעלי תוכן זהה מבחינת ביצוע העבודה ונמצאים בפרקים שונים אולם המזמין
ישלם לקבלן לפי המחיר הנמוך ביותר של אותם סעיפים במידה וייתן הקבלן
מחיר שונה לסעיפים זהים כמפורט לעיל.

08.33

יב.

עבודות ו/או פריטים המצוינים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך (מ.א).
ימדדו לאחר השלמת העבודה ,בקווים ישרים בלבד בתוואי הקצר ביותר
האפשרי לדעת המפקח.

יג.

הכבלים ימדדו לפי אורך הלכה למעשה ,כמו-כן מחירי היחידה יכללו את
מחיר כל החיבורים הנדרשים להפעלת התאורה במלואה ,מתקני הרמזור,
מכווני התנועה המוארים ,שלטי הרחוב המוארים ולוחות המודעות המוארים.

יד.

מוסכם בזה כי הקבלן ,קרא והבין את כל האמור לעיל והתחשב בכך במחירי
היחידה שהצג בכתב הכמויות וידוע לו שלא תשולם כל תוספת שהיא לביצוע
כל העבודה בהתאם לכל האמור במפרט המיוחד וכל נספחיו ,גם אם לא
הופיעה לכך דרישה במפורש בסעיפי כתב הכמויות ו/או התוכניות.

עמודי תאורה בגובה  6מ' ו  10מ'
א .עמודי תאורה בגובה  6ו  10מ' יהיו עמודים מפלדה בעלי חתך עגול אחיד  10צל
ובהתאם לתוכנית תאורה פרטים.
ב .העמודים יכללו פתח עבור דלת מגש חיבורים .בתוך הפתחים בעמודי התאורה
יעשו סידורים נאותים להרכבת מגשי אביזרים כמקובל על נציגי מח' מאור
עיריית תל אביב יפו.
ג .בתוך פתח דלת בעמודי התאורה יעשה סידור מתאים לתפיסת פלח פלדה
בצורת " "Uלשם תפיסת בורג הארקה מפליז בקוטר " 3/8עם אום עשוי פליז.
ד .עמודי התאורה כוללים דלתות מפלדה עם ברגים אלן שקועים מנירוסטה כאשר
הברגים יטבלו בגריז גרפיט סמיך בחלקם הפנימי.
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ה.

ו.

ז.
ח.

ט.
י.

יא.
יב.
יג.
יד.
טו.

טז.

יז.
יח.
יט.

ברגיי עיגון יהיו עשויים מפלדה מגולוון שעברו הליך תרמודיפיוזי ואיטום
סיליקטי ויהיו בקוטר בהתאם לתקן ישראלי  1225חלק  1ותקן ישראלי 4721
ובהתאם להוראות יצרן העמודים ותוכנית תאורה פרטים.
כל עמודי התאורה יכללו "שרוול עיבוי" (זנד) באורך  30ס"מ ונושאים תו תקן
ישראלי על כך שנבדק ע"י מכון תקנים מורשה ונמצא מתאים לתקן הישראלי
ולדרישות שבמפרט זה.
העמודים יבוצעו במפעל מאושר על-ידי מכון התקנים הישראלי ובפיקוחו ,ובעל
אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות .ISO 9002
העמודים יעמדו בדרישות הכלליות של התקן הישראלי לעמודי התאורה מס'
 812במהדורתו החדשה ,הקבלן יספק תוכניות מאושרות ע"י מהנדס אזרחי
לעמודים עד  11מ' גובה ,מטעם הקבלן ,בצרוף הנחיות בניית/יציקת הבסיס –
בהתחשב בסוג אופי הקרקע וכמות הפנסים בראש .כל הנ"ל כלול במחירי
היחידה לרבות בדיקת הקרקע (במידה ותידרש) תהיה ע"ח הקבלן.
עמודי התאורה יוצבו אך ורק בעזרת כלים מכניים ומנופים .העמודים יוצבו
בצורה אנכית בעזרת מערכת האומים והדסקיות שיהיו מגולוונים.
לאחר הצבת העמודים ומתיחה סופית של האומים יכוסו וימרחו ברגיי היסוד
והאומים כולל פלטת העמוד ובתוך העמוד  30ס"מ ושרוול חיזוק "זנד"
באריקוט שחור .ברגי היסוד והאומים מעל הפלטה ומתחת לפלטה ימרחו בגריז
גרפיטי שחור ,לאחר מכן יש למלא בבטון רזה את המרווח בין פלטת העמוד
ליסוד עמוד התאורה.
פס הארקה לעמוד יהיה עשוי פליז מצופה בדיל האורן עד  20ס"מ בחתך 20X5
מ"מ כולל ברגים בקוטר " .3/8
כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף.
יש למספר את העמודים :גודל הספרות 3 :ס"מ ,גובה המספר מעל פני השטח
 1.7מ'.
כל עבודות הנ"ל כלולים במחירי היחידה של סעיף עמוד תאורה.
לפני תחילת ייצור עמודי התאורה באחריות הקבלן לאשר תכנית SHOP
 DRWAINGאצל המפקח ולהביא דוגמה אחת מכל עמוד תאורה קומפלט
לאישור של נציגי מח' מאור עיריית תל אביב יפו והמפקח ובהתאם לתוכנית
פרטים תאורה.
עמודי התאורה ייוצרו במפעל בעל תו השגחה של מכון התקנים הישראלי,
והעומד בדרישות התקן הבינלאומי  .ISO 9001-2000העמודים ,על חלקיהם
יתאימו לדרישות ת"י  812חלק  1ולמפרט אספקה מס' .63
העמוד ייוצר עם חיזוקים מרותכים בין העמוד לבין משטח הבסיס ,ועם שרוול
חיזוק תחתון מפלדה באורך  30ס"מ.
פתח מגשי הציוד של עמודי התאורה יפנה לצד צפון או מזרח ,כך שיהיה ניתן
לגשת אליו מהמדרכה ו/או האי אך לא מהצד ולא מהכביש.
פתח העמוד יחוזק מבפנים באמצעות ריתוך מלא ונמשך של פס פלדה לאורך כל
פיאות הפתח .מכסה הפתח יחובר ללולאה שתרותך לעמוד ,באמצעות חוט
פלדה מגולוון שזור ,מצופה פלסטיק ,באורך של  60ס"מ לפחות .מכסה הפתח
יחוזק לעמוד ע"י בורג אלן מנירוסטה כלוא עם התקן שימנע נפילת הבורג עם
פתיחתו .גודל הפתח יתואם ,לפני ייצורו ,לגודל מגשי האביזרים אשר יוכנסו
אליו.
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כ.

כא.
כב.

כג.
כד.
כה.
כו.

כז.

כח.

בפתח העמוד יותקנו התקנים אשר יבטיחו חיזוק איתן של מגשי האביזרים,
כמו כן יותקן בורג פליז " 3/16או התקן מרותך לעמוד עם  4דסקיות פליז
רגילות ,אחת קפיצית מפליז ושני אומי פליז .על ההתקן או הבורג יותקן פס
הארקות מנחושת מצופה בדיל ,כפי שיפורט להלן.
כל הריתוכים בעמודים ובזרועות יבוצעו לפני גילוונם! והם ישויפו ויוחלקו
כראוי.
לפני הצבת העמוד  -בורגי היסוד ,פלטת הבסיס מכל צדדיה ,פנים העמוד עד
לגובה  30ס"מ ופני העמוד החיצוניים עד גובה  25ס"מ – ינוקו היטב וימשחו
ב"אאורוקוט" תוצרת "טמבור".
החלל בין בסיס הבטון לבין הבסיס המתכתי של העמוד ,ימולא בבטון
גראוטינג מיוחד למטרה זו ,תוצרת סיקה ,טורו או ש"ע.
העמוד יצויד בהתקנים והכנות לחיזוק הזרועות של הפנסים אליו.
לפני העמסת העמוד במפעל היצור ,הוא ייעטף עם יריעת פלסטיק לשם הגנתו
בהובלה.
בכל מקום אשר בו ניתן הדבר ,יוצבו עמודי התאורה במרחק של  45ס"מ משפת
הכביש או מקצה אבן השפה ,אלא אם ניתנה הנחיה אחרת בהוראת המפקח.
בכל מקרה המיקום חייב אישור של המפקח.
כל עמוד ימוספר באמצעות שבלונות בצבע עמיד .גודל הספרות והאותיות7*5 :
ס"מ ,גובה המספור מעל פני השטח 1.7 :מ' .מספור העמוד יהיה בעל  3-2שורות
עם הפרדה ביניהם .שורה עליונה לסימון מרכזית תאורה ,שורה תחתונה מספר
העמוד ,במרכזת המאור ומס 'המעגל .הנחיות למספור ימסרו ע"י עיריית
רמה"ש.
צביעת עמודי תאורה על פי שיטת צביעה אלקטרוסטטית בתנור כדלקמן:
.1

הכנת העמוד לגילוון ולצפוי:
לפני העברת העמוד לגילוון יוסרו כל סוגי ריתוך ("שלקה" ושאריות צבע
מתהליכי היצור) .הפלדה תשמש ליצור כל חלקי העמוד ,תתאים לגילוון
ותהיה בעלת טיב פני השטח דומה (אין להשתמש במתכת חלודה מאד
בצד מתכת לא חלודה).
הריתוכים יהיו מלאים ושלמים – ללא חורים ולא חללים .הגילוון (ציפוי
אבץ בטבילה חמה) יתאים לכל דרישות התקן הישראלי  .918משקל ציפוי
הגילוון למ"ר יהיה מינימום  860למ"ר ,המקביל לעובי מינימלי 80
מיקרון .לא יותרו סימני נזילה של גילוון וכל פגמי ציפוי במשטח העיקרי
של העמוד.
הציפוי יהיה רציף וללא כתמים כלשהם.

.2

התזת אבץ:
התזת האבץ תעשה אחרי התזת חול קלה שתחספס את כל פני השטח
בצורה קלה .ההתזה תעמוד בדרישות התקן הבריטי  3569חלק  1ותהיה
בעובי מינימלי של  80מיקרון (סה"כ עובי של הגילוון  +התזת האבץ
יהיה מינימום  160מיקרון).
בגמר ההתזה ,יוחלקו כל המקומות שבהם קיימות בליטות חדות של
שכבת האבץ המותז –ע"י בד שמיר .כל השטח יצבע בלכה ,חסרת
פיגמנטים של צבע פוליאוריתני המיוצר לפי תקן SPEC C – 83286 A
 MILהאמריקאי .תפקיד השכבה לאטום את האבץ המותז .יש לדאוג
להשארת כמות קטנה של פיגמנט צבעוני שיאפשר הבטחת כל כסוי כל
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השטח בשכבה האטימה .הצבע הנ"ל מיוצר ע"י "טמבור" בע"מ לפי
הזמנה.
.3

שכבות סופיות:
אחרי המתנה של  24שעות ,על מנת לאפשר התנדפות על ממיסים
מהצבע שבחרירי האבץ המותז ,תיושם השכבה השנייה של צבע
פוליאורתני אקרילי תוצרת  I.C.Iלפי תקן SPEC C – 83286 -A
 MILעם פיגמנטים ובגוון שיקבע ע"י האדריכל – בהתאם לעמודים
הקיימים באתר .עובי השכבה יהיה  80מיקרון .אחרי המתנה שנמשכה
בהתאם להוראות היצרן תיושם שכבה נוספת של  80מיקרון צבע
פוליאורתני כנ"ל.
הערה :סה"כ עובי הגילוון  +התזת האבץ  +מערכת הצבע יהיה
מינימום  380מיקרון
גוון סופי
גוון סופי של העמוד והזרועות לגופי תאורה ,מחזיקי דגלים זרועות
לשופרים יהיה בגוון (אפור מטאלי) .RAL 7032

.4

תאי כבלים/גובים
תא בקרה לטלפוניה ומחשוב יהיה חרושתי ,עשוי בטון ,עם תקרה
ומכסה מתאימים כמפורט במסמכי החוזה .התא יתאים לדרישות ת"י
 466חלק  .4התא יהיה עם ריצפה וצווארון עם מוטות עגינה .כניסות
הצנרת וצבת התא יבוצעו בהתאם לתוכניות לרבות חפירה ,הידוק לפני
הצבת התא ,הצבת התא וחיברו לתשתיות כנדרש במסמכי החוזה,
מילוי עפר סביב התא והידוק בשכבות.
להלן סוגי ומידות תאים לפי סיווג חברת "בזק":

סוג התא ( לפי סיווג חברת בזק )
P
A1
A2
A3
A5
A25
A401

.5

מידות פנים התר ( במ"מ )
גובה  /רוחב  /אורך
610/610/950
12750/570/1800
1430/910/1800
3000/1500/2000
2130/1680/2000
2000/1200/2000
2400/1100/2000

התא יסופק עם אבזור מלא ויכלול:
בתחתית התא – סרג לבור ניקוז ודלי פלסטי )במקומות בהם
(א)
קיימים מי תהום עיליים ,יש לסתום את בור הניקוז בבטון(
עוגנים.
(ב)
תמוכות ופסי מיתלה.
(ג )
מוט הארקה ,מתאים לדרישות ת"י  ,1742כנדרש במסמכי
(ד)
החוזה.
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בהתקנת תא בקרה באספלט או בציפוי אחר (כגון :כביש ומדרכה)
שטח פני המכסה יבלוט כ 2-מ"מ מעל פני הציפוי .בשטח פתוח יבלוט
שטח פני מכסה התא ב 15-עד  20ס"מ מפני הקרקע הסופיים .מכסה
תא יעמוד בדרישות ת"י  .489מכסה התא כולל מסגרת וסגר.
אם לא נאמר אחרת ,יהיו המכסים מהמינים הבאים כמוגדר בת"י
:789
-

בכבישים ובשולי כבישים  D400לפחות.
במקומות אחרים  B125לפחות.
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פרק  – 09עבודות טיח

 09.01כללי
הטיח יהיה טיח חרושתי מובא ,על בסיס צמנט ,כדוגמת ביח"ר טרמוקיר או כרמית
נושא תו תקן ,לא יותר יצור טיח באתר .יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות היצרן
ויאושפר  5ימים לפחות הטיח יבוצע גם בכפוף לאמור בתקן  1920חלק  1ו.2 -
הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל  1.5מ' לקבלת סרגל שני כוונים .במפגש בין בטון
לבלוקים ,בין קירות ומחיצות ניצבים ,בין קירות בנויים לבידוד בגשרי קור ,על גבי
גשרי קור ובמפגש בין תקרות קירות תיושם רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות 350
גרם למ"ר אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין  10/10מ"מ.
הרשת תונח בחפייה של  30ס"מ לפחות מעבר לקו המפגש בין החומרים
יש לנקות את הקיר משאריות אבק ,לכלוך ושמן.
יש להסיר שאריות שמן תבניות או סולר ע"ג בטונים בעזרת לחץ מים ו/או שימוש
במים ושפשוף בעזרת מטאטא כביש קשיח לפני יישום טיח
טיח פנים יהיה בעובי כולל של  15מ"מ לפחות ולא יותר מ  20מ"מ ,אלא אם צויין
אחרת .בכל קווי המגע בין טיח על קיר ותקרה ,יבוצע חריץ הפרדה בחתך  8על  4מ"מ.

09.02

שכבת הרבצה
ע"ג שטחי בטון הן פנימים והן חיצוניים תבוצע שכבת הרבצה .כן תבוצע שכבת
הרבצה ע"ג קירות באזורים רטובים (מקלחת וכו')

09.03

פינות חיזוק
בכל פינה ,הן בטיח פנים והן בטיח חוץ תותקן פינת חיזוק מ ( PVCלא פח) גרמנית.

09.04

טיח כתשתית לחיפוי
מתחת לחיפוי קרמיקה יבוצע בנוסף לאיטום כמפורט פרק  05לעיל גם טיח מיישר
לרבות שכבת הרבצה תחתונה

09.05

טיח למרחבים מוגנים
טיח למרחבים מוגנים יהיה טיח קל מיצור חרושתי כנ"ל  ,מאושר ע"י פיקוד העורף

09.06

אופני מדידה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

עבודות הטיח תכלולנה הכל כמפורט במפרט הכלל י ובמפרט המיוחד כנ"ל.
שכבת הרבצה הן ע"ג קירות חוץ ,הן ע"ג שטחי בטון פנים ובכל מקום שהיא
נדרשת ,יחשבו ככלולים במחיר הטיח ולא יימדדו בנפרד.
פינות חיזוק תחשבנה ככלולות במחיר הטיח ולא תימדדנה בנפרד
בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות טיח לא ישולם בנפרד עבור הפשלים
(גליפים) ושטחם יימדד לפי שטח במ"ר לפי סעיף הטיח.
טיח כתשתית לחיפוי לרבות שכבת הרבצה ושכבה מיישרת יחשבו ככלולים
במחיר החיפוי ולא ימדד בנפרד
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פרק – 10עבודות ריצוף
10.01

ריצוף גרניט פורצלן ע"ג מילוי
הריצוף יבוצע ע"ג מילוי יבוצע כמפורט להלן:

א .המילוי
הריצוף יבוצע ע"ג מילוי שומשום רחוץ.

ב.

ניקוי גב האריח
חובה להסיר מגב האריח לפני תחילת העבודה ובמהלכה אבק וכל חומר אחר אשר
יכול לפגוע בהדבקות.

ג.

הנחת האריחים
ע"ג מילוי השומשום תיושם שכבת טיט "ריצופית סופר" תוצרת תרמוקיר בעובי
 1.5 – 3ס"מ .לא יהיו אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט .על גב
האריח מורחים שכבה דקה של טיט "ריצופית סופר" כנ"ל לא סירוק ,על גב
האריח ,לשיפור ההדבקות ולמילוי החריצים .מצמידים את האריח לשכבת הטיט
שעל התשתית רטוב על רטוב תוך שמירה על מישקים במידות הנדרשות,
במקומות בהם נקבעו מישקי הרפייה חורצים את שכבת הטיט ,לאחר שהתייצבה,
לכל עומקה וברוחב המישק ,מקישים על האריחים באמצעות פטיש גומי ,עד
שיגיעו למפלס המתוכנן ,ועודפי המלט צמנט יצאו מהמישקים .יש לנקות את
שאריות הטיט מבין המישקים בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של הרובה.
מוודאים שפינות אריחים סמוכים יתלכדו לאותו מישור.

10.02

פוגות בריצוף גרניט פורצלן
א .פוגות יהיו ברוחב  4מ"מ לפי בחירת האדריכל .עצוב הפוגות ייעשה ע"י שומרי
מרחק מ ,P.V.C-מיוחדים למטרה זו.
ב .הרובה למילוי המישקים בריצוף תהיה רובה אולטרא קולור פלוס של חברת
" . "MAPEIיישום הרובה תבוצע על פי הוראת ספק החומר.
ג .שאריות רובה שהתקשתה וכן חומרי צמנט אחרים ,יש לנקות בעזרת חומרי ניקוי
מאושרים ע"י הספק.
ד .בפינות ,במפגש בין מישורים תיושם רובה אלסטית תוצרת  Lתוצרת ""MAPEI
ה .ישום הרובה וניקויה לפי הוראות היצרן.
ו .ישום הרובה יעשה  10ימים לפחות לאחר סיום עבודות הריצוף.
ז .משטחים גדולים יחולקו לרבועים שמפתחם אינו עולה על  5מ' לצורך יצירת
מישקי התפשטות .מישקי ההתפשטות ימולאו ברובה אלסטית תוצרת MAPEI
בגוון הרובה הקשיחה.
ח .גוונים לפי בחירת האדריכל.

10.03

חיפוי קירות
א .ביצוע החיפוי
חיפוי קירות באריחי קרמיקה /גרניט פורצלן כמוצג בכתב הכמויות יעשה כדלקמן
:
 .1התשתית תהיה מישורית סרגל שני כוונים
 .2החיפוי יעשה בהדבקה בדבק מוכן ,ארוז בשקים סגורים ,בדבק "פלסטומר
 "602לאריחים עד  30*30ס"מ ,ובדבק "פלסטומר  "603לאריחים מעל 30*30
ס"מ.
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.3
.4

.5
.6
.7

.8
.9

הדבק ימרח על פני התשתית במרית משוננת.
הרובה למילוי המישקים תהיה רובה אולטרא קולור פלוס של חברת
" "MAPEIמתאימה לפוגות ברוחב  4מ"מ .רוחב המישקים (פוגות) יהיה 4
מ"מ .בגוון לפי בחירת האדריכל.
את האריחים יש להדק אל הדבק כך ששכבת הדבק המהודקת תהיה בעובי 5
מ"מ.
החיפוי יעשה מעל פני הריצוף באריחים שלמים.
בתחתית החיפוי בין הקיר לרצפה וכן במפגש בין קירות יושאר מרווח של 4
מ"מ .מרווח זה ימולא ברובה אלסטית תוצרת " "MAPEIכנ"ל בגוון הרובה
הקשיחה.
עבוד חורים בקרמיקה לצינורות ואביזרים יבוצע במכשיר מיוחד .לא יותר
שימוש בחלקי אריח.
קווי הפוגות ברצפה יהיו נמשכים לקווי הפוגות בקירות

ב .מפגש בין מישורים וגמר חיפוי בפרופיל אלומיניום
אם לא נדרש בתוכניות אחרת מפגש בין מישורים (פינות) וגמר חיפוי אופקי או
אנכי יבוצע בפינת אלומיניום לפי בחירת האדריכל.

10.04

חיפוי פרקט למינציה
א .התשתית

פני התשתית המיועדת לחיפוי חייבת להיות ישרה וחלקה לחלוטין לכן על הקבלן
לבצע תשתית של ריצוף סוג ב'
פני התשתית לשטיחים יוחלקו במרק מסוג "פוליסטיק"  117או ש"ע בשתי שכבות
שיוחלקו היטב.

יישום
החיפוי יבוצע לפי הוראות היצרן לרבות הכנת המצע ע"י מרכיב מאושר ע"י הספק.
החיפוי יעמוד בדרישות ת"י  921ות"י  III.2.2 755לפחות .על הקבלן לקבל אישור
יועץ הבטיחות לעמידות באש של היריעות לפני האספקה.

ב.

הפנלים יהיו כמתואר בתוכניות האדריכל..

10.05

אופני מדידה מיוחדים
א.
ב.

ג.

עבודות ריצוף והחיפוי כמוצג בכתב הכמויות יכללו הכל כמפורט במפרט הכללי
 ,המפרט המיוחד ,התוכניות והפרטים.
לא תהיה הבחנה בין ריצוף על גבי מילוי לבין ריצוף בהדבקה והמחיר יהיה
אחיד ,לפי אותם סעיפים בכתב הכמויות .מילוי שומשום רחוץ או מילוי מיוצב
לפי בחירת המזמין יחשבו ככלולים במחיר הריצוף  ,עבור מדה כתשתית לריצוף
בהדבקה ישולם בנפרד.
הרובה אקרילית והרובה הגמישה במפגש בין מישורים בריצוף גרניט פורצלן
יחשבו ככלולים במחיר הריצוף ולא ימדדו בנפרד .עבור רובה אפוקסי במקומות
שתידרש תשולם תוספת לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות .רק רובה אפוקסי
בשטחי פסיפס תחשב ככלולה במחיר הפסיפס.
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ד.
ה.
ו.
ז.

לא תשולם תוספת עבור שילוב סוגים וגוונים שונים של ריצוף וחיפוי ,אלא אם
יוחד במפורש סעיף בכתב הכמויות.
לא תשולם תוספת עבור רצוף בשיפוע ועבור עיבוד בגרונג.
ריצוף חיפוי יכלול גם פינות  ,פרופילי קצה ,הפרדה וסיום מאלומיניום כדוגמת
אייל ציפויים ,כמפורט בתוכניות או בחירת המפקח.
חיפוי באריחים יימדד לפי שטח נטו במ"ר ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות
המילוי והרובה טיח מיישר ע"ג קירות בניה כתשתית לחיפוי לרבות שכבת
הרבצה יחשבו ככלולים במחיר החיפוי ולא ימדדו בנפרד
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פרק  – 11עבודות צבע

 11.01צבע
א.

כללי
עבודת הצבע יבוצעו גם לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות היסוד
וההכנה הנדרשות אף אם לא צויינו במפורש במסמך ממיסמכי החוזה.

ב.

גוון לפי בחירת האדריכל
כל הצבעים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו בגוון
לפי בחירת האדריכל.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין גוונים "מוכנים" בהתאם לקטלוג גוונים
של היצרן ,ו/או לדרוש גוונים על פי מניפת "טמבור" לגווני מיקס ( ,)MIXו/או
לדרוש ערבוב ידני של מספר גוונים.

ג.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשלב גוונים שונים לפי בחירת האדריכל.

ד.

עבודות הצבע של מוצרי מסגרות תבוצענה ע"י מפעל מאושר לפי תקן .ISO 9002

11.02

גלוון
כל חלקי הפלדה שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה ,הן אם לא נדרש בתוכניות במפורש
אחרת יגולונו כמכלולים לאחר בצוע העיבודים והריתוכים ,הסרת שלקות וליטוש.
הגלוון יבצע בחם ,בטבילה באמבט ,או בהתזת אבץ (לאלמנטים העשויים מפרופילים
דקים) כשעובי הגלוון המזערי הוא  100מיקרון ,הכול לפי דרישות ת"י .918
כל חלקי המתכת המגולוונים כנ"ל הנראים לעין ייצבעו כמפורט להלן .חלקי מתכת
נסתרים מתחת לתקרות אקוסטיות בתוך ארונות וכו' לא ייצבעו.

11.03

צביעת מוצרי פלדה מגולוונת
צביעת מוצרי פלדה מגולוונים ,תבוצע כדלקמן:
הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה.
א.

11.04

ב.

הסרת הברק בנייר לטש עדין.

ג.

ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.

ד.

 2שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטן דו רכיבי ,אוניקריל מטל-רסט של ניר לט
או ש"ע לפי בחירת האדריכל בעובי  60מיקרון כל שכבה  -סה"כ  120מיקרון .

צביעת שטחי טיח פנים
צביעת שטחי פנים תעשה כדלקמן:
הסרת גרגרים ונטפים רופפים.
א.
החלקת פני השטח בנייר לטש
ב.
ניקוי מאבק
ג.
צביעת שכבת יסוד טמבורפיל של טמבור והמתנה לייבוש מלא.
ד.
ה.

צביעת שכבה ראשונה אמולסיה אקרילית כמפורט בתוכניות מדוללת לפי הנחיות
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ו.
ז.
ח.

11.05

היצרן.
צביעת שכבה שנייה של אמולסיה אקרילית מדוללת לפי הנחיות היצרן.
צביעת שכבה שלישית במידה ונדרשת ,לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד ,כמו שכבה
שנייה.
בשטחים רטובים ובכל השטחים בהם הגמר יהיה גמר טיח יבוצע צבע נגד פטריות
אקרינול של טמבור או ש"ע

צביעת שטחי גבס
צביעת שטחי גבס תבוצע כמפורט בסעיף  11.04ב – ז לעיל.

11.06

11.07

צביעת מוצרים מפלדה מגולוונת ופלב"מ בתנור
א.

הכנת השטח
 .1בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ואו איתור
מוצרים שאינם מתאימים לצביעה.
 .2הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה ,או
באמצעות אלקלי חם בהתזה.
 .3התזת גרגירי פלדה מסוג  GRIT )ANGULAR( GL 40בגודל 0.5 – 1.0
מ"מ.
 .4ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.
 .5בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.
 .6במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש
גרעין  .36על פי החלטת המפקח מוצר פגום בגלוון יפסל ויוחזר לגלוון.

ב.

צביעה
איבוק בשיטת ה )FRICTION( TRIBO -או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה
על בסיס פוליאסטר טהור מסוג  )HIGH BILD( HBבעלת תכונות OUT
 FREE GASINGבעובי  80מיקרון לפחות בשכבה אחת .האבקה תהייה
מתוצרת אוניברקול סידרה  7000מאושרת לפי תקן  G.S.Bהגרמני לדהייה או
שווה ערך.

ג.

הקלייה
קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  140 - 155למשך  10דקות.
לאחר מכן  180 - 220למשך  20דקות נוספות.

ד.

קירור
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי
המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של  35 - 40 Cלפחות.
טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 185 -למשך  15דקות.

ה.

בקרת איכות
בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.
בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים  1מ"מ לא יהיה קילוף.
מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר תימדד לפני הצביעה.

שליכט צבעוני
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א.

ב.

11.08

ע"ג שטחי טיח אשר לא יחופו  HPLוכו' תבוצע שליכטה צבעונית מאספקת
נירלט או טמבור או ש"ע ,אשר תבוצע בגוון ומרקם שיאושרו מראש ע"י
המפקח .השליכטה תבוצע ברצף רטוב על רטוב ללא סימני הפסקה בין המיטות
או בכל מקום אחר.
השליכטה ותכלול גם הכל כנדרש ע"י יצרן השליכטה לרבות הכנה ופריימר.

אופני מדידה
א.
ב.

עבודות צבע יכללו הכל כמפורט במפרט הכללי ובמפרט המיוחד לעיל בתוכניות,
בפרטים והוראות הייצרן.
הקבלן ינהל יומן עבודה הכולל את הכנת השטח של התשתית ובין השכבות,
החומרים ,יחסי הערבוב של החומרים  ,אופן ההכנה והיישום ,זמני ייבוש וכל
פרט רלבנטי אחר.
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פרק  – 12עבודות מסגרות אומן (אלומיניום)
 12.01כללי
עבודות אלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  12מסגרות אומן (אלומיניום) ,וכן
בכפוף להוראות בתכניות ברשימות והמפרט המיוחד שלהלן.
פריטי האלומיניום יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים.
 12.02אישור תוכניות ייצור ,דיגום פריטים וייצורם
במסגרת עבודתו יתכנן הקבלן את פרטי האלומיניום תכנון מפורט ( Shop
א.
)Drawings
ב.

הקבלן יעביר לאישור המפקח בתוך  6שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע ,.תכניות
ייצור ( )Shop Drawingsמפורטות ושלמות של כל המוצרים ,האביזרים
והפריטים שיצורם נכלל במסגרת העבודה (להלן הפריטים) .תכניות אלה תהיינה
תואמות לרשימת האלומיניום ולתכניות העקרוניות המצורפות לחוזה זה,
ותהיינה לפי המפורט במפרט הטכני המיוחד ותכלולנה גם:
שם יצרן הפרופילים.
מספרי הפרופילים.
חזיתות כולל מידות לכל אלמנטי האלומיניום.
פרטים בקנ"מ  1:5ו 1.1-לפי הצורך.
פרטי חיבור ,זיגוג ,איטום וחיבור למבנה בחתכים אופקיים ואנכיים.
פרטי משקוף עיוור.
פרוט אביזרים ופרזול ומערכות אוטומטיות לפתיחה עבור שחרור עשן.
מפרט לחומרי האיטום.
המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור האמורות
כנדרש ,לפי שיקול דעתו ,להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה.

ג.

אושרו תכניות ייצור כאמור לעיל ,ייצר הקבלן ,בתוך המועד שייקבע לכך ,שני
פריטים לדוגמא לפי בחירת המפקח (אב-טיפוס) מחומרים ובתהליך ייצור זהים
מכל בחינה שהיא לאלה שישמשו בייצור הפריטים מאותו סוג ,ויעבירו לאישור
המפקח .המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך הייצור,
כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט לתכניות הייצור ולהוראות החוזה.

ד.

הקבלן ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות
על ידי המפקח ואך ורק מחומרים ובתהליך הייצור ששימשו לייצור אב-הטיפוס
שאושר על ידי המפקח.

ה.

הייצור הסדרתי של כל הפריטים ,בהתאם להוראות החוזה ,יהיה במקביל ובקצב
אחיד לפי הוראות המפקח ,אלא אם הורה המפקח לקבלן אחרת.

ו.

אישור תכניות הייצור ותהליך הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן
מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין.

 12.03פרזול
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 12.04זיגוג
א.

ידיות סגרים ומנעולים יחוברו לפרופילי החלון אך ורק באמצעות ברגי פלדה
בלתי מחלידים (לא במסמרות).
יש להגיש לאישור את כל האביזרים וחלקי הפרזול במועד הגשת תכניות העבודה
לאישור.
כמות הברגים לחיבור אביזרי הפרזול טעונה אישור המזמין ותיקבע בהתאם
לגודל ולתפקיד הפרזול.
כל אגף של חלון סובב יצוייד בשני זוגות מספריים .המספריים יהיו מנירוסטה 70
  30מעלות.מערכת ידית וסגר תהיה ממתכת ,בגמר אנודי/צבע בתנור לאישור המפקח.
מערכת של ידית בלבד תהיה מאלומיניום יצוק בגמר אלגון.
מספרים יהיו מנירוסטה (למעט הסטופר שיהיה מנחושת).
צירים יהיו מאלומיניום ,בגמר אלגון.
ברגים יהיו מסוג ובציפוי הטעונים אישור המפקח.
דיסקיות יהיו מנחושת או אוקולון.
מסמרות יהיו מפלדה עם ראש אלומיניום .הראש יהיה מאולגן.
גלגלים יהיו בצורת מיסב כדורי מפלדה עם תוספת עטיפה היקפית מאוקולון.
הגלגלים יהיו אורגינליים ומותאמים למשקל הכנף לפי דרישות ת"י .1068
( 5,000מחזורים רצופים).
בית גלגל יהיה מפי.וי.סי .קשיח או מאוקולון.
גוון אביזרי הפרזול יותאם לגוון הפרופילים.
עם השלמת אישור האביזרים ,על הקבלן להכין לוח המחשה לכל אביזרי הפרזול,
לשם הצבתו באתר.
מגבילי פתיחה לחלונות

עובי וסוגי הזכוכית יהיו לא פחות מהנדרש ב-ת"י  1099חלק  , 1הקבלן יחשב את
העובי הנדרש לכל פריט לפי התקן.
לא יהיו פגמים בזכוכית כמוגדר בת"י .938

ב.

כל הזכוכיות תהיינה מסוג א' ללא בועות ,כתמים ,שריטות ,או פגמים אחרים
כמוגדר בתקן.

ג.

עובי הזכוכיות יהיה בהתאם לדרישות התקנים ,אך בכל מקרה לא פחות מעובי 4
מ"מ .בכל מקום שבו צוין "לפחות" לגבי העובי ,על הקבלן להציג חישובים
הערוכים לפי פרק ד' לתקן ,שעל פיהם נקבע עובי הזיגוג.
עובי הזכוכית כפי שיחושב ע"י הקבלן יהיה העובי הנדרש לביצוע ,גם אם הוא
עולה על העובי המוזכר בתוכניות .

ד.

הקבלן ימציא מסמכים המאשרים כי סוגי הזכוכית עומדים בדרישות התקנים
המצוינים במפרט ומתאימים לדרישות המיוחדות לסוגים השונים .זכוכית
מחוסמת תישא חותמת של מפעל חיסום ,על כל לוח זכוכית שיותקן בשטח.

ה.

אופן הזיגוג יהיה בהתאם להוראות יצרן הזכוכית.

א.

האטמים יהיו עשויים ניאופרן או אי.פי.די.אם האטמים יהיו מהודקים ולחוצים
היטב לכל אורכם בתוך המסגרות ,והפינות תהיינה מחוברות ואטומות.
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 12.05ייצור וגימור
ההגנה מפני השפעות קורוזיביות תהיה ע"י צבע בתנור בגוון לפי בחירת המפקח.
א.

במלבן ובאגף החלון יחוברו הפינות באמצעות ברגים או מסמרות.
החיבור ייעשה באמצעות אביזרי פינה מאלומיניום או מזמק ,אשר יוכנסו למלבן
ולאגף כשהם טבולים בחומר איטום (כגון אפוקסי).

ב.

פרופילי אגפים יחוברו בפינות בגרונג ( 45מעלות) או ישר ,באמצעות מסמרות
שלא יראו בחזיתות.

ג.

מבנה החלון ינוקז ממים ויכלול חורי ניקוז המיוצרים באמצעות מבלט.

 12.06הרכבת המסגרת בפתחים
הקבלן יגן על מוצרי האלומיניום על ידי שרוולי פוליאתילן או קרטון גלי
א.
שיישארו שלמים עד לתחילת הרכבתם באתר.
המלבנים הסמויים ייעשו מפח פלדה מגולוון בעובי כמפורט ברשימות
ב.
האלומיניום ולכל הפחות  1.5מ"מ .ציפוי שייפגם כתוצאה מריתוכים יתוקן בצבע
עשיר אבץ (כל שכבה בגוון שונה) ,גם באזורים ניסתרים לאחר ההרכבה .צורת
המלבנים טעונה אישור המזמין.
המלבנים הסמויים יעוגנו לפתחים ע"י עוגני פלדה מפוצלים בחתך  25/2מ"מ,
ג.
אשר יבוטנו בקיר ע"י מלט עשיר צמנט .המרחק בין העוגנים לא יעלה על 60
ס"מ .המרחק בין עוגן לפינה לא יעלה על  10ס"מ .בכל כיוון יהיו לפחות  2עוגים.
הרכבת המלבנים הסמויים תהיה לפני טיוח הקירות .אין לבצע חיזוק אל הסף
שבתחתית הפתח .יש לדאוג לעוגנים באורך ,בצורה ובמיקום המותאמים לפרטי
הפתח .חיבור המלבנים הסמויים לקיר יהיה אך ורק באמצעות ברגים ,עם
דיבלים (לא יורשה חיבור ביריות) .במלבנים סמויים ברוחב  7ס"מ ומעלה ,יש
לשלב מיגרעות (פינויים) להכנסת דייס צמנטי (במזוזות ובפרופיל התחתון).
כוון פתח הפינוי כלפי מטה בלבד.
חיבור מסגרות החלון למלבן הסמוי יבוצע באמצעות ברגים ,בצידי החלון
ד.
ובחלקו העליון .אין לבצע חיזוק בחלקו התחתון של החלון.
איטום היקף חלונות ודלתות (החיבור בין המשקוף העיוור/הקיר )יבוצע
ה.
באמצעות סרט בוטילי ברוחב  10ס"מ עם גב לבד על גבי פריימר מתאים.
 12.07בדיקות
הפריטים יבוצעו בהשגחת מכון התקנים .על היצרן לאפשר למכון לבחור דגמים
א.
אקראיים במהלך הייצור ,מהאחסון ,ולאחר ההרכבה באתר.
בנוסף לבדיקות הנ"ל רשאי המזמין לבחון ולבדוק בכל עת כל פריט המיועד
ב.
לפרויקט.
 12.08מערכות פרופילים ואביזריהן
פרטים יהיו פרטי יצרן ויובאו לאישור המפקח.
א.
מערכות הפרופילים ופרטיהם יהיו עפ"י המפורט ברשימות האלומיניום.
ב.
כל הפרטים יעמדו בלחץ שיא כנגזר מהאזור בו ממוקם המבנה עפ"י ת"י .414
ג.
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 12.09ציפוי אלומיניום
א.

כללי
ציפוי באלומיניום יהיה מסוג המצויין בתוכניות  .מערכת הציפוי תכלול את
המרכיבים כדלקמן:
 .1מערכת עיגון מתאימה.
 .2מערכת נושאת המורכבת מפרופילים המקשרים בין יחידות הציפוי והעוגנים
לרבות מערכת ניקוז .
 .3יחידות הציפוי.
 .4אמצעי חיבור של המערכת הנושאת את יחידות הציפוי.
 .5פרופילי קצה וגמר שונים.

ב.

תוכנית עבודה
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לגבי תוכניות ייצור שיוכנו ע"י הקבלן,
התוכניות המפורטות הנ"ל יוכנו בקנה מידה של  1 : 20עם פרטים בקנה מידה
 1:1ובהם יפורט כל הנדרש לביצוע עבודה מושלמת מכל הבחינות כגון:
סוגי הפרופילים ,גודלם ,עוביים ,שיטות החיבור ,חיזוק וייצוב המוצרים בתוך
האלמנטים הקונסטרוקטיבים לרבות שיטות וחומרי איטום כולל שיטות הגנה על
הציפוי מפני פגיעה עד למסירת העבודה למפקח וכיו"ב.
בנוסף לנ"ל ,הקבלן יעבד תוכניות הרכבה שתכלולנה את כל האינפורמציה
הדרושה למפקח כגון חתכים ופרטים הנוגעים לאופן הרכבת האלמנטים
והתקנתם במקומם המיועד בלווי מפרט ו/או הערות בתוכניות המתייחסות
לפרטי ההרכבה והשינוע של אלמנטי הציפוי.

ג.

מיומנות הצבע
הרכבה תבוצע ע"י קבלן מיומן מאושר ע"י ספק הציפוי המעסיק פועלים בעלי
ניסיון מוכח של  3שנים לפחות בהרכבה של ציפוי מסוג זה בהיקף שאינו קטן מ-
 1000מ"ר (מאושר בכתב ע"י ספק הציפוי).

ד.

חיבור הציפוי
 .1חיבור המערכת הנושאת יעשה על ידי ברגים מפלדת אלחלד חוזק החיבורים
לגזירה ולשליפה יתאים לחישוב הסטטי של המערכת הנושאת.
 .2מיקום העוגנים יקבע ע"י הגיאומטריה של לוחות החזית וע"י הדרישות
הסטטיות של מערכת הנושאת.
 .3בורג עיגון יהיה בקוטר מינימלי של  8מ"מ ( ,)M8וכל חלקיו הגלויים יכוסו
למניעת חדירת רטיבות בכיסוי מתאים .כל הנ"ל יתאים לתקן גרמני 975
 .DINהעומסים המותרים של מערכת העיגון יתאימו לתקן ובהעדר תקן גנאי
יתאימו לתקן הגרמני . DIN1005
 .4עיגון העוגנים יכלול גם חומר אטימה מומלץ ע"י יצרן למנוע חדירת מים
ורטיבות.

ה.

הרכבה
חיבור הציפוי אל המערכת הנושאת יעשה באופן סמוי.
אין לראות ברגי חיבור מכל סוג שהוא בחזית החיצונית ו/או גומי בין התפרים.
אביזרי החיבור יהיו מחומרים עמידים בקורוזיה ואופן החיבור ימנע רעשי רעידה.
הנ"ל יבוצע ע"י אביזרים פלסטיים ברווחים בין אריחי הציפוי לבין המערכת
הנושאת .חוזק החיבורים לגזירה ושליפה יתאימו לחישוב הסטטי של המערכות.
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ו.

הגנה
כל פרטי האלומיניום יובאו לאתר כשהם עטופים בהגנה מפני פגיעה מכנית או
כימית .פגיעה בגלוון או צבע ,שתתהווה במהלך עבודות הקבלן ,תתוקן ע"י הקבלן
ועל חשבונו ובכלל זה פירוק והעברה לתיקון במפעל.
הקבלן יחליף לפי דרישת במפקח כל אלמנט פגום באחר ,חדש ותקין.

 12.10חיפוי בלוחות TRESPA
במקום שנדרש בתוכניות יחופו הקירות בלוחות TRESPA :תוצרת הולנד מסוג
א.
 METEONאו ש"ע .ע"ג הקיר המעוגל בתלייה נסתרת ע"ג קונסטרוקציה
נושאת
הלוחות שיסופקו יהיו מיוצרים על פי התקן הבינלאומי  EN 438 Fולפי עמידות
ב.
 UVתקן פלורידה  Grey scale ISO 105 A02עם חשיפה למנורת קסנון 3000
שעות ברמת העמידות  4-5מתוך  5הלוחות יהיו מוקשים בהמצאות טכנולוגיה
 EBCשמעניק ללוחות פני שטח בעלי תאים סגורים וספיגות נמוכה ,עם הגנה
כנגד אש וקרינה אולטרה סגולית ).( UV
הקבלן יתכנן באמצעות מתכננים מטעמו את מידות הלוחות ,חיתוכם ,פריסתם
ג.
אלמנטי התליה והתמיכה ,את אופן תלייתם ואת פרטי המפגש בינם לבין עצמם
ובינם לחומרי גמר אחרים והקונסטרוקציה הנושאת ,הכל בהתאם לתכניות
המנחות של ההמזמין ובשיתוף פעולה צמוד עם המפקח עד לאישורו הסופי.
הקבלן יספק בתוך  45יום ממועד צו התחלת העבודה .SHOPDRAWING
ד.
הקבלן יעסיק מהנדס קונסטרוקציה רשוי אשר יתכנן את החיפוי ,המהנדס יהיה
ה.
אחראי לעמידות מערכת החיפוי בכל העומסים הצפויים והמחייבים חישוב על פי
כל תקן.
הקבלן יספק דוגמאות של הלוחות לאישור הגוונים והצורות של פני החיפוי על
ו.
ידי המפקח
העבודה תבוצע לפי פרטי וכל הנחיות של ספק הלוחות.
ז.
גוון הקונסטרוקציה יבחר ע״י המפקח.
ח.
הלוחות יהיו לבידים המיוצרים מגיליונות נייר שלמים ורציפים ()CrattPaper
ט.
בלחץ  70באר למ״ר ומחוזקים על ידי תערובת שרפים פנוליים
ליבת הלוח תיעשה מניירות שלמים ורציפים ולא פתיתי נייר או סיבי נייר
י.
דחוסים שונים ( לא יתקבלו לוחות מפתיתי נייר דחוסים).
עובי הלוח יהיה  10מ״מ.
יא.
העבודה תבוצע ע״י מתקין מורשה מטעם הספק בעל נסיון מוכח בהתקנת לוחות
יב.
כנ״ל ב 3-פרויקטים לפחות ובהיקף של לפחות  1000מ״ר בכל פרויקט.
לוחות  TRESPAייחתכו ויעבדו במפעלי ציוד מתאים ומכונות  CNCע״פ
יג.
הוראות היצרן לעיבוד ברמת גמר מדויק לקנטים ופאזות ללא גרדים  ,על מנת
למנוע חיתוכים ועיבודים באתר הבנייה.
התפשטות/התכווצות מקסימאלית של הלוחות בעקבות שינויי הלחות תהיה 2.5
יד.
מ״מ לכל מטר אורך.
הלוחות יהיו בעלי תכונות ( scratching resistanceעמידות בפני שריטות) .
טו.
הלוחות יהיו קלים לניקוי מלכלוך סביבתי טבעי וצבעי גרפיטי.
טז.
מרחק מינמלי של קונסטרוקציה התלייה מהקיר יהיה  2ס״מ.
יז.
חירור הלוחות עבור הניטים או ברגים יאפשרו תנועה של הלוחות בהתרחבות
יח.
והתקבצות של הלוח.
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12.11

חירור הלוחות יהיה ל פי בחירת המפקח לפי הגדרות  TRESPAמדויקות.
הלוחות יעמדו בתקנים ירוקים FSC 1PEFC
יצרן/ספק הדבק ישלוח נציג מטעמו לאתר ההקמה כדי לתת הדרכה לביצועה
הדבקה ואחריות לפחות ל  10-שנים.
כול הלוחות יעמדו בתקנים הבאים:
 .5מת"י תקו אש :755
 .6דרגת התלקחות )5) V
 .7צפיפות עשן 4
 .8עיוות צורה 3
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו היחידה והלעדית של הקבלן לחיפי
וללתליתו
הקבלן יבצע דוגמת קטע ציפוי/חיפוי בטרספה לאישור המפקח כולל כל אביזרי
החיבור/התליה/הקנטים מגרעות לפס תאורה וכיו"ב בשטח מינימאלי של  8מ"ר
שיפורקו לאחר אישור הדוגמא .ביצוע הדוגמא כלול במחירי היחידות השונות
בפרק זה.

אופני מדידה מיוחדים
עבודות אלומיניום כמוצג בכתב הכמויות תכלולנה גם הכל כמפורט לעיל ברשימות
ובתוכניות.
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פרק  – 15מפרט טכני
15.01

כללי
מפרט מיוחד זה ,לעבודות מיזוג אוויר ,מהווה השלמה לנדרש במפרט הכללי למתקני מיזוג
אוויר וקירור ,בהוצאת הועדה הבין-משרדית – פרק  15בפרט ועל המפרט הכללי בכלל ,כפי
שפורסמו על-ידי הועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של משרדי הממשלה ,במהדורתו
המעודכנת האחרונה שפורסמה.
אופני המדידה והתשלום ,המתייחסים לעבודות אלו ,יהיו בהתאם להוראות המתוארות
באופני המדידה ותכולת המחירים כפי שפורסמו במפרט הכללי על-ידי אותה ועדה
וכמפורט במפרט המיוחד הזה ובאופני המדידה המתוארים בו  -המחמיר מביניהם.
הוראות המפרט הכללי מחייבות ,אלא אם נדרש אחרת במפורש ,במפרט מיוחד זה ו/או
בתוכניות .כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי ,למפרט המיוחד ,לתכניות ,לתקנים
הישראלים ,לתקנים האמריקאים ולתקנים מקצועיים אחרים כנדרש בסעיף - 15.01.01
תקנים במפרט הכללי .יש לראות את המפרט הכללי הבין-משרדי פרקים:
 ,00,01,02,04,05,08,09,11,16,19,34,57,58,59המפרט המיוחד ,התקנים הישראליים,
התקנים האמריקאים  ,כתב הכמויות והתכניות ,כמשלימים זה את זה .בכל מקרה של
סתירה בין האמור במסמכי החוזה השונים ,הדרישה המחמירה היא זאת שקובעת .על
העבודות להתאים מכל הבחינות לתקנות ולתקנים המחייבים .הקבלן במתן הצעתו מאשר
כי כל המסמכים הנ"ל נמצאים ברשותו והוא לקחם בחשבון בעת מתן הצעתו.
מערכת מובילי האוויר המיועדות לחימום ,לקירורו או לאוורור ,תתוכנן ותבנה בהתאם
לת"י  1001ומחייבת הפסקת פעולת המערכת וסגירת דמפרים במקרה של פרוץ שרפה בחלק
מחלקי המבנה.
צנרות ,מובילי (תעלות) האוויר החיווט והציוד יהיו מחומרים בלתי בעירים בלבד.
הציוד ,חומרי הבידוד והציפוי יהיו עשויים מחומרים בלתי דליקים ויעמדו בכל דרישות
תקני הבניה וחוקיה  921,755וסיווגם על פי ת"י  755לא יפחת מ . V.3.3 -בידוד תרמי /
אקוסטי
פנימי לתעלות יהיה בעל תקן בריאות .Bio-Soluble EUCEB M1
במקומות של חדירת תעלות מיזוג אויר/פינוי עשן דרך מחיצות אש ,יש להתקין מדפי
אש/עשן או מדפים משולבים (דמפרים) אוטומטיים תקניים ,מעוגנים אל הקירות ואו
לתיקרות לפי הנחיית היצרן והתקן לרבות איטום עמיד אש סביבם.
התקנה ,ציפוי ותחזוקה של תעלות/ארובות ומנדפים תעשה עפ"י תקן ישראלי  1001חלק .6
במקומות של חדירת צנרת מיזוג אוויר [גז ,מים ,ניקוז] ,דרך קירות אש ,תקרות ורצפות ,יש
לאטום בחומרים עמידים באש ואו קולרים ברמת העמידות של המחיצה .הנ"ל כלול במחיר
העבודה.
התאמת צורת התליה הצבה לציודים השונים ,תעלות ,צנרת וכד' הכלולים בעבודה תהיה
בהתאמה לקונסטרוקציית הגג וקירות המבנה .על הקבלן להמציא אישורי מהנדס ופרטי
ביצוע עבור ביצוע העבודה .הנ"ל כלול במחיר הציוד,מכלול וכד'.
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אישור קבלן המזוג וקבלני המשנה
תוך  14ימים ממתן צו התחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח את פרטי קבלן המשנה
למיזוג אוויר מטעמו לרבות הצוות הטכני שלו ,רשימת קבלני המשנה שלו .הקבלן אינו
רשאי לשנות את הרשימה לאחר שאושרה ללא הסמכה מראש ובכתב של מפקח .להלן תנאי
סף לקבלן מיזוג האוויר ולקבלני המשנה שלו ,לכל קבלן בנפרד (צנרת ,מגדלי קירור ,תעלות,
חשמל ,בידוד):
אישור מרשם הקבלנים בדבר רשום בפנקס הקבלנים כקבלן מורשה לביצוע עבודות
.1
עבור משרדי ממשלה בסווג ענף  - 170מתקני מזוג אויר.
תצהיר חתום ע"י עורך דין הכולל :נסיון קודם בפרוייקט דומה .מודגש שהכוונה
.2
לפרוייקט שבוצע בפועל ע"י הקבלן במתכונת המוצעת לפרוייקט זה .הקבלן נדרש
להיות עם ניסיון של  5שנים לפחות בתחום.
אישור לניסיון מוכח של חמש שנים לפחות למנהל העבודה ואו למהנדס הביצוע.
.3
רישום בפנקס הקבלנים בסיווג המתאים (חשמל ,צנרת וכד').
.4
תעודת הסמכה בתוקף לרתכי הצנרת בעלי שעברו בהצלחה מבחן לפי ת"י .127
.5
אישור מהנדס רשום למתכנן החשמל מטעם הקבלן ,בעל נסיון של  10שנים לפחות
.6
בתחום.
בדיקות ציוד ותהליכי עבודה
עלות בדיקת כל הציוד הדורש בדיקות בגמר היצור והביצוע יחולו על הקבלן .מפקח מטעם
המזמין יהיה נוכח במעמד ביצוע הבדיקות .הציוד הטעון בדיקה בתום היצור :משאבות,
יטאות ,מזגנים ,מפוחים ,לוחות חשמל ,צנרת ,בידוד ,תעלות וכד'.
במהלך העבודה יבוצעו בדיקות נוספות להוכחת טיב העבודה .עלות בדיקות אלו כלולה
במחירי הציוד .הקבלן יזמין מכון בדיקה מוסמך על פי בחירת המזמין ועל חשבון הקבלן.
בין הבדיקות הנדרשות:
בדיקות טיב הצנרת – דוגמאות יועברו לאישור מכון המתכות/טכניון לעמידה בדרישות
התקן הרלוונטי הנבדק כולל מידות חוזק ואנליזה כימית.
בדיקות ללא הרס לאישור ריתוכים צנרת וקונסטרוקציה.
בדיקת מערכת החשמל של מתקן מיזוג האוויר והאוורור כולו [לוחות חשמל ,אינסטלציה
חשמלית ,יחידות קצה ומערכת החשמל והפיקוד שלהן וכד'] – באמצעות בודק מוסמך.
בדיקות של ביצועי יטאות ,מפוחים ,משאבות וכד' – במפעל היצרן.
בדיקות תרמו גרפיות ללוחות החשמל.
בדיקת תקרת תותב לפי תקן ישראלי  5103חלק  - 1בדיקת התאמת התקנת כל האביזרים
[המשויכים למערכות המזוג האוורור וכד' הכלולות בעבודה זו] שמעל תקרת התותב/או
המשולבים בה ,מחוברים באמצעות מתלים נפרדים לתקרת המבנה או לקונסטרוקציה
הנושאת את המבנה.
לקראת תחילת הביצוע יגיש הקבלן למכון התקנים תכניות להערות ויקבע מועד לבדיקות
עתידיות .במהלך העבודה הקבלן יזמין את מכון התקנים לעריכת בדיקת התאמת מערכות
מיזוג האוויר לת"י  .1001על הקבלן לתקן כל שיידרש בהתאם לבדיקה הנ"ל ללא תוספת
מחיר.הקבלן ישתתף ככל שידרש בבדיקות אינטגרציה .הקבלן נדרש להמציא עם סיום
עבודתו אישור בכתב שהמערכות שהותקנו על ידו עומדות בדרישות מכון התקנים הישראלי.
כל הבדיקות לקבלת אישורים על עמידות בתקן ממכון התקנים/מוסמך כמפורט לעיל כלול
במחיר העבודה והסעיפים השונים ויעשו על חשבון הקבלן.
ההפעלה ראשונה תיעשה באתר אך ורק על ידי מתקין מוסמך המורשה מטעם היצרן.
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המתקין ידאג בסיום העבודה להחתים את תעודת האחריות למוצר ולשגרה לידי היצרן
ולוודא כי האחריות למוצר ולתפעולו נרשמה כנדרש.
דרישות ותקנים למערכות/ציוד מיזוג ואוורור ולבעלי מיקצוע -רתכים
כל העבודות שיבוצעו ע"י הקבלן והציוד שיסופק על-ידו ,יהיו עפ"י כל התקנים הישראליים
העדכניים ביותר ועפ"י הנחיות משרד העבודה והבטיחות כגון :תקני בטיחות ,תקני רעש -
 ,1004חוק החשמל הישראלי ,תקן מסגרות חרש ואינסטלציה עבור צנרת מים וריתוכים
פרק ,19-תקן ישראלי  1001 ,1001/6 ,755על כל פרקיו העדכניים ביותר ,בדיקת התאמת
התקנת כל האביזרים [המשויכים למערכות המזוג האוורור וכד' הכלולים בעבודה זו] שמעל
תקרת התותב/או המשולבים בה ,לפי תקן לבדיקת תיקרת תותב  -תקן ישראלי  5103חלק
 1וכד'.
כל החומרים ,הציוד המכשירים ,ביצוע ,תכנון ושרטוטים לעבודה זו יהיו בהתאמה לתקן
הישראלי ובהתאמה לדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות ויסופקו עם אישורי תקן
ישראלי או אירופאי/אמריקאי.
בהיעדר תקנים מקומיים יחולו על הקבלן תקנים ודרישות של "המדריך של האגודה
האמריקאית למהנדסי חימום קירור ואיוורור" ( )ASHRAEבמהדורתו האחרונה ,מדריך
האגודה האמריקאית של קבלני עבודות פח ( ,)SMACNAהוראות האגודה האמריקאית
להגנה בפני אש ( ,)NFPAאו תקנים אמריקאיים אחרים המתייחסים לנידון .
עבודות מיזוג האוויר ,קירור ואוורור ייעשו עפ"י תקן ישראלי  1001על כל פרקיו העדכניים
ביותר ,תקן  .921,755,על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו ,יישום כל הדרישות המופיעות
בתקנים ובחוקים או על-פי דרישות נציגי הרשויות גם אם לא הוגדרו במפורש במפרט ,בכתב
הכמויות ,או בתכניות המכרז .במידה ויידרש ,יהיה עליו להוסיפם ללא תמורה.
דרישות התקן והעבודה על-פיו ,קודמים לכל הנאמר במפרט ,בתכניות ובכתב הכמויות.
בכל מקרה של סתירה או השלמה בין דרישות התקנים השונים או בין התקנים לבין האמור
במסמכי החוזה השונים ,הדרישה המחמירה היא זאת שקובעת.
ככלל היחידות ,מפוחים ייבנו ויכילו לפחות את כל המפורט בפרקים  1501 ,1502ו 1503-של
המפרט הכללי וכמתואר במפרט הטכני המיוחד  -המחמיר מביניהם.
יחידות מזגן ,טיפול באוויר ,מפוח נחשון וכד' יהיו מוצר מוגמר של יצרן מוכר בעל תו בדיקה
המקובל בארץ ממכון התקנים הישראלי מת"י ,או בעל תו תקן ארה"ב  ,ULאו תקן
אירופאי, EUROVENTוהעונה על הדרישות לתקנים הנדרשים בארץ ובחו"ל:
תקן  - 994ייצור והתקנת מזגני אוויר ,עמידה בדרישות הבטיחות.
תקן  1001על כל פרקיו  -בטיחות אש במערכות אוורור ומזוג ,מבנים ומטבחים.
תקן  - 2002איכות יצור והתקנה.
תקן  - 755חומרים רמת עמידות בסווג  V.3.3לפחות .
תקן  921תגובה בשרפה של חומרי בניה.
תקן  931 -עמידות אלמנטי בניה באש.
ת"י -127המסמיך רתכים,ת"י –  1340המגדיר אלקטרודות.
חוק התכנון והבנייה.
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תקן  1419לוחות חשמל
תקן איכות יצור והתקנה.
תו צהוב עמידה בדרישות היצור לפי תקן ת"י  994הצהרת תפוקות אנרגיה ו/או עמידה
בדרישות אימות תפוקות עפ"י המכון האמריקאי למיזוג אוויר וקירור  AHRIתקן
אמריקאי  ARI-210/240 -ו/או עמידה בדרישות אימות תפוקות עפ"י EUROVENT
איגוד יצרני מיזוג אוויר ואוורור באירופה ,עפ"י תקן .5151
אבטחת כל מכלולי פיזור האוויר המותקנים בתוך חלל התקרה ועל התקרה למניעת נפילה
באמצעות תמיכות מתועשות ,מוטות הברגה ,שרשראות וכד' כלולים במחירי התעלות
כנדרש בתקן ישראלי 5103חלק .1
רתכים בעלי תעודת הסמכה לפי -ת"י -127המסמיך רתכים,ת"י –  1340המגדיר
אלקטרודות.
הקבלן יתקין גלאי עשן בתעלות אספקת אוויר לכל מזגן מעל  2000רמל"ד ובכל תעלה/ענף
בעל ספיקת אוויר הגדולה מ  2,000-רמל"ד.
ככלל חומרי הבידוד התרמי /אקוסטי פנימי בתעלות ובשאר הציודים המותקנים בפרוייקט
יהיו בעלי תקן בריאות .Bio-Soluble EUCEB M1
מסנן האוויר ביחידות המספקות אוויר צח יהיה .)F6( MERV 11
מפוחי סילוק עשן צירים\ צנטריפוגליים ככלל היחידות יבנו ויכילו לפחות את כל המפורט
בפרקים  1501 ,1502ו 1503 -של המפרט הכללי וכמתואר במפרט הטכני המיוחד -המחמיר
מביניהם.המפוחים לפי תקן . 1001/4
ההפעלה ראשונה תיעשה באתר אך ורק על-ידי מתקין מוסמך המורשה מטעם היצרן.
המתקין ידאג בסיום העבודה להחתים את תעודת האחריות למוצר ולשגרה לידי היצרן
ולוודא כי האחריות למוצר ולתפעולו נרשמה כנדרש.
הבטחת גישה ציוד:
הקבלן יוודא אפשרות גישה נוחה לצורכי אחזקה וטיפול בציוד ,לכל הציוד המותקן על ידו.
הקבלן יוודא אפשרות שינוע של כל הציוד לצורך הבאתו לאתר והצבתו במקום ולצורך
העתקתו ממקומו לצורך תיקון או החלפה.
העברת חומרים ואפשרות לשינוע וציוד:
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם עליו להעביר את הציוד למקומו .במידה ותנאי
המקום ידרשו זאת ,הציוד יובא למקום מפורק ויורכב לאחר הכנסתו למקומו.
הקבלן יעשה את כל הבדיקות הדרושות ויכיר את כל המתקנים והמערכות והדרכים להבאת
ציוד ,אחסנתו ,טיפול בציוד וחומרים שידרשו לעבודתו ויכיר את כל הקשיים העלולים
לנבוע בביצוע עבודתו בהתאם לכוונות המפרט והתכניות המצורפות לו.
מכשירי ההרמה הדרושים לשינוע העברה והנפה של הציוד למקומו ,יובאו על ידי הקבלן,
על חשבונו ובאחריותו.
הבאת הציוד למקום תתאפשר רק אחר בדיקתו ואישורו על ידי המפקח.
הגנה על הציוד :הקבלן יגן על הציוד המסופק או מותקן על ידו ממועד הבאתו לאתר ועד
למסירתו למזמין ,לרבות כיסוי ביריעות פוליאתילן עבות כהגנה מפני טיח ,אבק או כל
לכלוך אחר כתוצאה מעבודות הבנייה במקום ותנאי המקום.
פתחים בצנרת ותעלות אוויר יש לאטום עד גמר עבודות ההרכבה.
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הקבלן יתקן כל נזק שיגרם לציוד במהלך העבודה עד לקבלה הסופית .תיקון הנזקים יבוצע
על ידי הקבלן ועל חשבונו.
סיום הפרויקט:
לפני הגשת בקשה למפקח לבצע ביקורת אישור סיום של החלק העיקרי של העבודה ,הקבלן
ישלים את כל העבודות ,המטלות והתנאים המפורטים להלן ,וכן ירשום בבקשה את
הרכיבים החריגים הידועים לו:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

הקבלן יגיש ספר/תיק מתקן הכולל שרטוטים ותרשימי עדות (תוכניות כפי שבוצע
המתקן) ,חוברות שימוש בציוד ,תעודות אחריות וכן כל האישורים והמסמכים
כנדרש בסעיף  15.01.09במפרט הכללי וכל מידע נוסף המצוי ברשותו כולל מדיה
מגנטית.
הקבלן ימסור כלי עבודה ,חלקי חילוף ,עודפי חומרים ופריטים דומים למפקח ,כפי
שיידרש.
הקבלן ישלים את ההפעלה ,הבחינה וההדגמה של המערכות לשביעות רצון המפקח,
כדי להראות כי ההתקנה נסתיימה ,כי בוצע כוונון נכון ,ותנאי הפעלה נכונים
הקבלן יבצע ניקוי סופי של האתר בהתאם לדרישות.
הקבלן יעביר את המערכת בביקורת חשמל של בודק מסמך.
אישורים:
על הקבלן להמציא אישור על בדיקת מתקני מיזוג האוויר ע"י מכון התקנים או
מעבדה מוסמכת מטעמוולהמציא אישור בכתב שתכנון המערכות והביצוע בפועל הוא
עפ"י דרישות בטיחות אש ,פרוגרמת הבטיחות של הפרוייקט ,כפי שאושרו ע"י גורמי
כיבוי אש וכן בכפוף לדרישות התקן הישראלי  1001על כל חלקיו  -למערכות מזוג
האוויר ,שחרור העשן ,הנידוף ,על לחץ בחדרי מדרגות ,אינטגרציה למערכות החרום.
אשור לחומרים בהם נעשה שימוש בהתאם לתקן הישראלי .921,931,755 ,אישור
ללוחות החשמל בהתאם לת"י  1419ועפ"י כל תקני הבניה ,החשמל והתקנים
והחוקים הרלוונטיים למערכת זו.
הקבלן ימציא אישורים לקבלת רמת הרעש הנדרשת מיחידות העיבוי ושאר הציודים
 כפי שנדרש מהמזמין והרשויות.הקבלן ידאג שיבוצעו כל הביקורות הסופיות ויינתנו האישורים הנדרשים לפרוייקט
מטעם כל הרשויות המקומיות ,הממשלתיות ,איכות הסביבה ,מכבי אש ומכון
התקנים.
אישור בודק מוסמך למתקן החשמל למערכות כולן.
באחריות הקבלן לקבל את האישורים המתאימים ,לצורך קבלת רישיון עסק,
הפעלה ,טופס  4וכד' ולהתאים את הציוד המסופק לדרישות הרשויות.
הגשת הציוד תכלול אישור על עמידה בתקנים המתאימים.
לפי דרישה הקבלן ידאג שיסופקו מזגנים בעלי דרוג אנרגטי כנדרש בתקינה הירוקה
לקבלת ניקוד ,הקבלן ימציא את כל האישורים הנדרשים עבור הדירוג האנרגטי לכל
אחד מהמזגנים המסופקים על ידו לפרוייקט.
חומרי בידוד תרמי /אקוסטי פנימי לתעלות יהיו בעלי תקן בריאות EUCEB M1
 .Bio-Solubleמסנן האוויר ביחידות המספקות אוויר צח יהיה .)F6( MERV 11
הקבלן ידאג שיבוצעו כל הביקורות ויסופקו כל המסמכים הנדרשים עבור הדרוג
לבניה ירוקה.
הנ"ל כלול במחיר העבודה.
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15.02

תאור העבודה
העבודה הכלולה במפרט זה ,מתייחסת לאספקה והתקנה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור
לבית ספר גיל בתל אביב יפו.
מערכת מזוג האוויר לכל אחת ממשרדים/אולמות/חללים /כיתות מבוססת על מזגנים
מפוצלים  -מיני-מרכזים או עיליים בשיטת ההתפשטות הישירה לקירור או חימום –
"משאבת חום" ,משרדים/חדרים קטנים מרוחקים מהגג בקומת הקרקע וכד' ימוזגו
באמצעות מערכות מיזוג אוויר בטכנולוגית אינוורטר לקירור וחימום בו-זמנית
– , HEAT RECOVERYקופסאות הפיצול יותקנו בפרוזדורים בלבד .בחדרים יותקנו
מאיידים בתצורת יחידות אופקיות סמויות בחלל תיקרה או עיליים גלויים .פיזור האוויר
בחללים ייעשה באמצעות מערך תעלות ומפזרים.
אוויר צח מטופל יסופק לחדרים באמצעות מערכת מזוג עצמאית מפוצלת רגילה ,כאשר
החימום יעשה באמצעות גופי חימום חשמליים.
וויסות האוויר הצח לכל אחד מהחללים/יחידות יעשה באמצעות מדפי וויסות .
ככלל התעלות יעשו מפח מגולבן ויבודדו בבידוד טרמי אקוסטי.
מערכת/ת האוורור לשירותים/וכד' מבוססת על מפוח/ים צנטריפוגלים על הקו בתא
אקוסטי שקטים במיוחד להתקנה על הגג/על הקו ומערך תעלות ותריסי יניקה.
מערך יחידות העיבוי וחלק מהמאיידים ימוקמו על הגג.
אולם הספורט/אולם רב תכליתי ימוזגו באמצעות יחידות אחודות –פקג' מטיפוס משאבת
חום ,פיזור האוויר יעשה באמצעות מערך תעלות ומפזרים .
המטבח המחמם יאוורר וימוזג .
יחידות העיבוי יוצבו על הגג ,על-גבי קונסטרוקציית פלדה מגולבנת – גישטל/שולחן עם
אמצעי נעילה ומנעול כנגד גניבה .המעבים יוצבו על בולמי רעידות.
הצבת הציוד/פתיחת פתחים דורשים אישור קונסטרוקטור  -באחריות ועל חשבון הקבלן.
במידת הצורך יוצב הציוד על-גבי קונסטרוקציית פלדה לחלוקת המשקל.
בסיום הפרוייקט תתקבל מערכת שלמה מושלמת מתפקדת ומבוקרת.
הקבלן יעביר את מכלול המערכות בבקורת מכון התקנים להתאמה לתקן  1001על כל
פרקיו.

15.03

הכנת מסמכים ,תכניות עבודה ,מפרטי ציוד ,שינויים ואישורים
לא יחל הקבלן בביצוע העבודה ולא יספק או יתקין כל חומר או ציוד טרם הגשתם לאישור.
לא יגיש הקבלן חומר לאישור שאינו מתאים לתוכניות העבודה ,למפרט הציוד המאושר ע"י
המפקח.
הקבלן יכין מסמכים עם פרוט כל דרישותיו בהתאמה לציוד המסופק על ידו בפועל .
המסמכים יכללו פרוט כל הזנות החשמל ,ומיקומי הקצה הנדרשים לצורך הפעלה עבור
הכנת צנרת עם חוטי משיכה  ,נקודות ניקוז שיקושרו למחסומי ריצפה פעילים למניעת
ריחות בחורף.
הקבלן יכין תכניות עבודה ,קטלוגי ומפרטי ציוד ב 3-עותקים ויגישם לאשור המפקח לפי
נהלי אישור שיקבעו בתחילת העבודה ולפי לוח הזמנים של הפרויקט .כל התכניות ,דפי
הקטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם ליעודם ושימושם .אינפורמציה שהיא
כללית ולא מותאמת במיוחד לפרוייקט זה לא תתקבל.
לאחר שהמפקח יבדוק את המסמכים,יוחזר עותק אחד מכל מסמך לקבלן עם הערות באחת
משלשת הרמות:
מאושר  -ניתן להתחיל בבצוע העבודה/יצור הציוד ו/או הזמנת החומרים.
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מאושר כפוף להערות  -ניתן להתחיל בבצוע העבודה/יצור הציוד ו/או הזמנת החומרים
בכפיפות להערות הרשומות (אם אינן מפריעות לפעולות אלה) ובמקביל לתקן את המסמכים
ולהעבירם לאישור סופי.
לא מאושר  -יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור .אין להתחיל בביצוע שום
עבודה הקשורה לחומר בלתי מאושר זה.
אין להתקין חומרים וציוד טרם שנבדקו ואושרו על ידי המפקח .במקרה שהקבלן התקין
חומרים וציוד לפני שקיבל שקיבל אישור ,יהיה עליו להחליפם לפי הוראות המפקח במקרה
שידרש ,ללא תוספת תשלום.
הקבלן יהיה אחראי לכ מויות הנכונות ,המידות ופרטי הביצוע אפילו אם לא סומנו במיוחד
על ידי המזמינה שאישר את תכניות העבודה ,אך דרושים לפעולה תקינה וסדירה של
מערכות מיזוג האויר.
אישור המזמינה לתכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לטיב
הציוד ,התאמתו לתפקידו,תיפקודו ופעולתו התקינה וזאת עד לסיום תקופת האחריות של
המתקן.
מידות ומיקום הציודים ,מערך התעלות והצנרת ,המצויין בתכניות ,הינו דיאגרמטי .מיקום
המערכות הנ"ל וכן מידות תעלות האוויר ,הצנרת ומפלסי הקו התחתון ,חייבים למצוא את
ביטויים בתכניות העבודה של הקבלן וזאת ,לאחר בדיקת התנאים בפועל באתר.
להלן רשימה עקרונית של תכניות העבודה שעל הקבלן להכין ולהגיש טרם תחילת ביצוע
בנוסף לאלה המפורטים בסעיף  15.01.06של המפרט הכללי:
תכניות עבודה מפורטות ומתואמות של האזורים הממוזגים ,מיקומי היחידות/חדרי
.1
המכונות לרבות ציוד ,בסיסים ,מהלכי תעלות אוויר ,צנרת גז/מים ,מערכות כיבוי
אש ,חשמל ופיקוד.
תכניות עבודה של כל מהלכי הצנרת וכל התעלות .תכניות אלו על בסיס תכניות
.2
המזמינה שעליהן הקבלן יכניס את השינויים הדרושים ויגיש לאישור כנדרש.
התכניות הנ"ל יכללו את סידור התעלות,התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם ותלייתם
.3
למבנה .התוכניות יכללו לפי הצורך חישובי משקל ,חוזק הקונסטרוקציה ,פרטי
תמיכות ,תליות ,חישובי התפשטות ,וכו' .החישובים הנ"ל יעשו ע"י קונסטרוקטור
ע"ח הקבלן לפי דרישה ויכללו במחיר העבודה.
שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד .שרטוטים אלה יבוצעו על
.4
בסיס הציוד שאושר.
תכניות הצבה ,בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר באזורים השונים.
.5
תכניות פתחים ושרוולים בקירות ותקרות .מיד עם קבלת העבודה  ,הקבלן יבדוק את
.6
התכניות כולל תכניות הבנין ויוודא שכל השרוולים וכל הפתחים מתאימים
למערכותיו .תכניות אלה יועברו למזמינה וזה יהפכן לתכניות ביצוע עבור הקבלן.כמו
כן יבדוק יסמן ויתאם הקבלן את החורים ,השרוולים והמעברים בתקרות ,קורות
וקירות ,הקיימים בשטח והמתוכננים בעתיד ויוודא התאמתם.
תכניות בצוע/הצבה/תליה של יחידות הטיפול באוויר ופרטי התקנתן .תכניות אלה
.7
יכללו את כל הפרטים כנדרש במפרט ויביאו בחשבון את מבנה/חלוקת הציוד לצורך
שינועו למקום.
תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן ,כולל נתונים מפורטים על הרעש
.8
שהם יוצרים.
תוכניות מפורטות של לוחות חשמל שתוכננו ע"י מתכנן לוחות עבור יצרן לוחות.
.9
תכניות בצוע של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות וחתכים דרך
התאים.
 .10תכניות החווט החשמלי ,תוואי צנרת כבלים מחוץ לחדרי המכונות של מזוג אויר
ופקוד מהלוחות אל הציוד בהתאם לציוד שיסוכם עליו.
 .11פרטים מלאים על ציוד הבקרה.
 .12תכניות עבודה וייצור נוספות כפי שיידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי הוראת המפקח.
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.13
.14

.15

.16

קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי .בדפים הקטלוגים יש לסמן בצורה ברורה את
הציוד המוצע.
תכניות העבודה שיוגשו על ידי הקבלן יהיו על בסיס תאום מערכות שיבוצע על ידו.
על התכניות לכלול חתכים שבהם יסומנו מיקומם של המערכות למיזוג אויר ,חשמל,
תקשורת ,אינסטלציה סניטרית וספרינקלרים.
שרטוטי בצוע תכניות העבודה יהיו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני (ת"י) ובקנ"מ
 1:50שעליהן יוסיף הקבלן את פרטיו ובין היתר את שם המהנדס מטעמו שגם יאשר
את התכניות.
השרטוטים יהיו בתוכנת אוטוקד בגרסה מתקדמת.

על הקבלן למדוד ולוודא את המרווחים והמעברים העומדים לרשותו למעשה ולעדכן את
תכניותיו בהתאם .על הקבלן להתריע על כל אי התאמה לשטח ולמגבלותיו .בכל מקרה בו
יסופקו ויבוצעו על-ידי הקבלן מערכות ,אשר אינן תואמות את המרווחים החללים
המיועדים להן לפי הקיים בפועל בשטח ואת המופיע בתוכניות האדריכלות
והקונסטרוקציה ,יחוייב הקבלן לפרק ולהתקין מחדש את המערכות המתאימות וזאת ללא
כל תשלום נוסף .הקבלן יקח בחשבון מראש שמידות הפתחים המפורטות בתכניות
הארכיטקטוניות לא כוללות את המשקופים השונים אשר מקטינים את הפתחים בהתאם.
במקרה שהקבלן מציע בתכניות העבודה שינויים ,עליו לסמן שינויים אלה ביחד עם הסיבות
להצעת השינוי .לא יבוצע שום שינוי אלא באישורו בכתב של המפקח .אין אישור זה מהווה
לכשעצמו אישור תשלום כלשהו.
אישור המפקח לשרטוטי העבודה ו/או פרטי ציוד ,אינם משחררים את הקבלן מאחריותו
לטיב הציוד ו/או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי במפרט והתוכניות.
דוגמאות
הקבלן יספק ,לפי דרישת המפקח ,דוגמאות של חומרים ,חלקי מלאכה ואביזרים ,מפזרים,
מסגרות ,קופסאות פיזור וכד' בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בבצוע העבודה.
הקבלן יספק דוגמאות של חומרי הבידוד לצנרת ,לתעלות וכן קטעי תעלות מבודדות
ומושלמות כמפורט ,מפזרים ואביזרים נוספים כאמור לעיל .הדוגמאות ישמרו במשרד
באתר עד לאחר גמר בצוע המתקן וישמשו להשוואה לחומרים ולמוצרים שיסופקו
ולמלאכה המבוצעת.
הקבלן יספק פרטים של חלקי ציוד ומערכות גלויים ודוגמאות של מפזרים וגרילים לאדריכל
לקבלת הנחיות בנושא הגוון החיצוני שלהם.
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היקף העבודה
א .העבודה נשוא פרק זה תכלול אך לא תוגבל בכפוף לאמור להלן ובייתר מסמכי
המכרז:
 .1מערכות מפוצלות ( )D.Xמיני מרכזיות מטיפוס משאבת חום שקטות במיוחד-
.SQ
 .2מזגנים מפוצלים עיליים מטיפוס משאבת חום.
 .3מערכות מיזוג אוויר מרכזיות בטכנולוגית אינוורטר לקירור וחימום בו-זמנית
–.HEAT RECOVERY
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12
.13
.14
.15
.16

מערכות מפוצלות ( )D.Xמטיפוס קל למזוג/טיפול באוויר צח מטיפוס משאבת
חום או גופי חימום .
מערכת מפוצלת/אחודה [פקג']  .D.Xבמבנה פרופילי אלומיניום– מטיפוס
"משאבת חום".
מערכות צנרת גז מבודדות מותקנות בתוך תעלות פח להגנה.
מפוח אוורור צירי/על הקו/צנטרפוגלי לאיוורור /אספקת אוויר צח.
קונסטרוקציה/גישטל וכו'  -להצבת הציוד או תלייתו [יחידות עיבוי וכד'] .
גישטל כפול לשני מעבים .
מערכות תעלות מיזוג אוויר מלבניות/עגולות ,אביזריהן ובידודן.
אביזרי תליה/הצבה לקונסטרוקצית המבנה עבור  -יחידות הטיפול באוויר,
תעלות ,צנרת וכד'.
מתקן חשמל ,לוחות חשמל ,אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח ולפיקוד,
לוחיות הפעלה ,גלאי נפח ,מנתק בטחון לכל מנוע ,מתנע רך לכל מנוע בהספק
מעל  4כ"ס לפי חוק החשמל ,מערכות מושלמות.
תכנון וביצוע מתקן החשמל ,ומערכת בקרה ולוחות החשמל ע" מהנדס חשמל
מטעם הקבלן.
תכניות עבודה ,העמדת ציוד ,פרטי הצבה ,תמיכה ,תליה ואישור קונסטרוקטור
מטעם הקבלן לנ"ל.
אביזרי מעבר דרך הגג והקירות (תעלות וצנרת).
מערכות פיקוד מושלמות.
הפעלה ,וויסות ,שרות ואחריות לשנה.

 .17ויסות כמויות אוויר במערכות פיזור אוויר והיניקה ,וויסות תפוקת האוויר של
יחידות המיזוג.
 .18איטום מעברים בקירות ומחיצות בחומר תקני בעל עמידות אש זהה
לקיר/מחיצה אותו/ה הוא חוצה.
 .19כל ההכנות הנידרשות לביצוע כגון פתחים ,קידוחים ,ניקוזים ,הזנות החשמל,
בסיסים וכד'
 .20הגשת מפרט טכני ותכניות הצבה/תליה לרשויות במידת הצורך ולאישור
המפקח.
 .21קבלת כל האישורים המתאימים ,לצורך קבלת טופס אכלוס והתאמת הציוד
המסופק לדרישות הרשויות ,רעש ,תקן בניה ירוקה -המצאת דרוג אנרגטי
כנדרש ,עמידות באש.
ב.

העבודה כמפורט להלן תבוצענה על ידי הקבלן לפי מפרטים וכמויות המובאים
בפרקים אחרים של המפרט וכתב הכמויות:
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-

ביצוע הזנות חשמל תלת-פאזי/חד-פאזי אל מערכות מיזוג האוויר  ,D.Xואל
לוחות החשמל.

-

ביצוע הזנות חשמל חד-פאזי למאיידים/מפוחים.

-

נקודות ניקוז

-

בנית יסודות הגבהה.

תנאי תכנון
מתקן מיזוג האוויר תוכנן לשמירת תנאי הפנים כדלקמן:
קיץ24ºC - 75 F.D.B 63 F.W.B :
חורף. 22ºC - 72 F.D.B :
תנאי חוץ שנלקחו בחשבון
קיץ78 F.W.B 93 F.D.B :
חורף40 F.D.B :

15.06

מעברים בקירות פנימיים
טרם חציבות בבטונים ובקירות לבנים ובלוקים להכנת פתחים ומעברים נדרש אישור
קונסטרוקטור והמפקח באתר -באחריות הקבלן.
מהלכי צנרת גז/מים יתואמו מראש ובכתב עם המפקח טרם ביצוע .כל הנדרש לביצועה
ייעשה ע"י הקבלן .וכלול במחיר הצנרת.
תשומת ליבו של הקבלן ,מופנית לכך ,שפתיחת פתחים למעבר תעלות בקירות פנימיים,
לרבות אספקת מסגרות עץ לביטון בקירות ,ובמחיצות הגבס כלולים במחיר
התעלות/צנרת/כבלי חשמל .תיקון הפתחים בקירות מחיצות רגילות ייעשה על ידי הקבלן.
תיקון הפתחים לאחר ההתקנה בכל מעבר של תעלת אוויר או צנרת או כבילה בקיר או
ברצפה המהווים מחיצת אש ,ייעשה בחומר עמיד אש ,תיקני ,בעל עמידות זהה למחיצה על
ידי הקבלן ועל חשבונו.
עבור מזגנים מפוצלים לסוגיהם  -פתיחת פתח ו/או קידוח ו/או פתיחת חריץ ,לרבות
אספקת שרוולי מגן לביטון בקיר ,כלולים במחיר הצנרת.
מפזרים -מודגש בזאת שאם המסגרות לרבות הדרכה בעניין התקנתן לא יסופקו בשלב
בנית הקירות ו/או המחיצות יהיה על הקבלן לבצע את הפתחים ,ולתקן את כל התיקונים
על חשבונו.
כל מעבר של תעלת אוויר או צנרת בקיר או ברצפה המהווים חסימה אקוסטית ,ייאטמו
לאחר ההתקנה באטימה אקוסטית מתאימה למניעת מעבר רעש דרך הקיר או הרצפה.
האטימה תבוצע כך שלא יפגעו התעלה ,הצינור או הבידוד .שרוול מעבר מתאים להפרדה
בין התעלה או הצינור לבין האטימה ,יסופק ויותקן על ידי הקבלן ועל חשבונו.
כל מעבר של תעלת אוויר או צנרת בקיר חיצוני או גג המהווים חסימה נגד גשם ,ייאטמו
לאחר ההתקנה באטימה מתאימה ובשיפוע מתאים למניעת חדירת מים אל תוך
המבנה.פרט יוגש לאישור טרם ביצוע .האטימה תבוצע כך שלא יפגעו התעלה ,הצינור או
הבידוד.
שרוול מעבר מתאים להפרדה בין התעלה או הצינור לבין האטימה ,יסופק ויותקן על ידי
הקבלן ועל חשבונו.
הנ"ל כלולים במחירי הסעיפים :תעלות וצנרת.
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בולמי רעידות
א.

יחידות העיבוי ,מעבים ,מפוחים ,יחידת סינון יוצבו ע"ג סט בולמי רעידות מגומי-
כריות מסוג  SUPER-W-PADSמתוצרת "מייסון" ,ועל גבי מרצפות רחוב
ואיזוצף .כל המפורט לעיל כלול במחיר הציוד.

ב.
ג.

עבור כל בסיס יחידה יספק הקבלן איזוצף.
יחידות בתוך המבנה תיתלנה באופן גמיש באמצעות מתלים קפיציים מסדרה ""30N
מתוצרת "מייסון" או שווה ערך.
מחיר בולמי הרעידות כלול במחיר הציוד אליו הוא משוייך.
מחיר בולמי הרעידות מרצפות רחוב ואיזוצף כלול במחיר הציוד.

ד.
ה.
15.08

ציוד מיזוג האוויר – דרישות
רמת רעש
יחידות הטיפול באוויר /יחידות המפוח נחשון ,המותקנות בתוך המבנה יהיו שקטות באופן
מיוחד ומתאימות להתקנה בחללים בהן יותקנו .מפלס הרעש כתוצאה מפעולת היחידות לא
יעלה על הדרישות הבאות:
אזורי הישיבה – כ42 db-
במידת הצורך יטופלו היחידות אקוסטית לצורך השגת מפלס הרעש באמצעות ספוג
 .SONEXמפלס הרעש יימדד במרחק  1מטר לפי סקלה  Aבמהירות הנמוכה.
מפלס הלחץ הקולי של יחידות העיבוי לא יעלה על ] [Lp[62db[Aבמרחק  1מ' ,בתפוקה
מלאה .לשם כך יש להשתמש ביחידות עיבוי שרמת ההספק הקולי שלהן נמוכה מ72 db -
].]Lwa
באחריות הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לוודא שהציוד המסופק על-ידו ,מבטיח
את קבלת רמת הרעש הנדרשת.
נצילות אנרגטית
המערכות השונות יהיו בעלות נצילות אנרגטית מינימאלית מוכחת בתנאי סטנדארט-
 EUROVENT /ARIכדלקמן :
 מזגנים עילים רגילים –דרוג מינימאלי . B - במערכות מיני מרכזיות רגילות בתפוקות העולות על  5ט.ק - .יהיו המזגנים בעלינצילות של מעל .COP - 3.3
 במערכות אינוורטר מרכזיות מולטי ,מיני מרכזיות ,מפוצלות/אחודות אינוורטר –יהיו המזגנים בעלי נצילות של מעל .COP - 3.8
המזגנים יעמדו בדרישות תקן הבניה הירוקה לקבלת ניקוד ויסופקו עם כל התיעוד הנדרש
להוכחת העמידות הנדרשת.

15.09

צנרת ניקוז
הקבלן יחבר את כל היחידות הפנימיות אל צינור מאסף/נקודות.
א.
במחיר היחידה כלול סיפון ניקוז ,מתאם חיבור-גומיה לצנרת מאספת או אביזר
ב.
איטום.
צנרת הניקוז עבור יחידת הטיפול באוויר תהיה מ P.V.C-קשיח בקוטר  ”2בהדבקה
ג.
בתוך המבנה ומפלדה מגולבנת בחיבורי הברגה על הגג עם פקק שרות .הצנרת
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ד.

ה.
ו.
15.10

תתחבר אל היחידה באמצעות סיפון ומקשר .הצנרת והסיפון יהיו כלולים במחיר
היחידה.
בחיבור ליחידות מיני מרכזיות  F.C/יותקן אביזר מתאם וצינור פלסטי שרשורי גמיש
בקוטר  20מ"מ עד לצנרת המאספת .הצינור יהודק באמצעות בנדים מנירוסטה.
מחיר הצינור כלול במחיר היחידה.
צינורות הניקוז יובילו אל נקודות הניקוז הסמוכות.
צנרת במעבר בקיר אש תכלול קולר/מיגון במחירה

תעלות אוויר
מידות התעלות הרשומות בתכניות הן מידות חוץ הפח כולל בידוד אקוסטי ,לא כולל בידוד
תרמי.
הקבלן יספק וירכיב את כל התעלות כמצוין בשרטוטים ובהתאמה למציאות בבניין.
התעלות יבוצעו מפח מגולוון באיכות כפוף גבוהה .העובי והמבנה יהיה כפי שמצוין
בשרטוטים ובכפיפות להוראות המדריך של  .SMACNAהעבודה כוללת את התעלות,
התמיכות ,התליות ,החיזוקים כנדרש .הביצוע (מבחינת מהלך תעלות ומיקום נקודות
הקצה ,מפזרים ותריסים) ,יבוצע בהתאם לתוכנית אדריכלית (כולל פריסות) ,במקרה של
אי-התאמה לתוכנית ,יש לתאם הביצוע עם הפיקוח מראש ובכתב טרם ביצוע.
א.
ב.
ג.

תעלות צינורות ומובילי אויר לסוגיהם השונים יהיו באופן כללי בהתאם לפרק
 ,1505של המפרט הכללי הבינמשרדי.
תעלות מפח פלדה מגולבן תבוצענה בחתך ובמידה כמצויין בתוכניות ותותקנה
כמפורט בסעיף  150511במפרט הכללי.
הקבלן יספק וירכיב את כל התעלות כמצויין בשרטוטים ובהתאמה למציאות בבניין.
העבודה כוללת את התעלות ,התמיכות ,התליות ,החיזוקים כנדרש .מידות התעלות
הן מידות פנים הפח.
התעלות יבוצעו מפח מגולוון בעובי מינימלי של הגלוון  20מיקרון מכל צד ,באיכות
כפוף גבוהה .העובי והמבנה יהיה כפי שמצוין בשרטוטים ובכפיפות להוראות המדריך
של  .SMACNAהתעלות תהיינה קשיחות ,ואטומות עם כיפופי הקשחה.
תעלות אספקת האוויר ללחץ נמוך מוגדרות כתעלות בהן הלחץ הסטטי של האוויר
נמוך מ 1-אינץ' מעל הלחץ החיצוני ומהירות של עד  9מטר לשנייה .התעלות יהיו
אטומות במידה סבירה ע"י אמצעי אטימה [חיבורי שיבליסט].
תעלות ללחץ בינוני וגבוהה מוגדרות כתעלות בהן הלחץ הסטטי של האוויר גבוהה
מ 1-אינץ' מעל הלחץ החיצוני ומהירות האוויר עד או מעל ל 9-מטר לשנייה .התעלות
יהיו אטומות היטב ע"י אמצעי אטימה  -חיבורי אוגנים ואיטום סיליקון.
תעלות אלה ישמשו גם להולכת אויר ממוזג וגם להוצאת עשן.
עובי הפחים ,מבנה התעלות וצורת החיזוקים והתליות יהיה בהתאם לנראה בתכניות
ובגליון פרטים ובכפיפות להוראות מדריך אגודת  SMACNAארה"ב ,הוצאה
אחרונה כדרישות מינימום.
תעלות מלבניות יהיו מחוברות ביניהן באוגנים  MEZ-FLANGEאו שווה ערך בגובה
 30מ"מ לפחות ובגובה  40מ"מ אם הלחץ הסטטי ידרוש זאת .האוגנים יהודקו זה
אל זה ע"י אביזרי הידוק מכונה ועל ידי מהדקים חרושתיים כדוגמת MEZ-LATZ
או שווה ערך .במידת הצורך בתוספת ברגי איסכורית.
הקבלן יבצע בדיקה לדליפות אוויר למערך תעלות ללחץ בינוני וגבוהה .הבדיקה
תעשה טרם בידוד התעלות [בידוד תרמי] .הבדיקה תעשה במקטעים לאחר איטומה
באופן זמני ,ע"י הפעלת מפוח שיסופק ע"י לצורך הבדיקה ליצור לחץ של  200מ"מ
עומד מים בתוך התעלות ולוודא שכל הנזילות אותרו .הבדיקה תיעשה חזותית לאורך
כל התעלות וכמו כן ע"י השוואה בין ספיקת האוויר המסופק לתעלה וזולג דרך
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הפתחים/חריצים לא אטומים ולזה המתוכנן כך שלא יעלה על  3%בתעלות לחץ בינוני
וגבוהה ו 5%-בתעלות ללחץ נמוך .הפעלה ארעית זו תיכלל במחירי התעלות של
הקבלן ולא תשולם בנפרד.
היה והקבלן לא יקפיד על איכות עבודת הפחחות ,והאטימה ,יפורקו קטעי התעלות
להרכבה מחודשת ,הכל בהתאם לשיקול המפקח.
מחיר התעלות יכלול בין היתר פתיחת פתחים בקירות בניה או גבס ,מסגרת פח
לביטון בקיר בניה או בטון או גבס ,ואטימה בין התעלה לבין המסגרת ,במעבר
במחיצות אש תבוצע אטימה לפי התקן.
היה והקבלן לא יקפיד על איכות עבודת הפחחות ,והאטימה ,יפורקו קטעי התעלות
להרכבה מחודשת ,הכל בהתאם לשיקול המפקח.
מחיר התעלות יכלול בין היתר :פתיחת פתחים בקירות בניה או גבס ,מסגרת פח
לביטון בקיר בניה או בטון או גבס ,ואטימה בין התעלה לבין המסגרת ,במעבר
במחיצות אש תבוצע אטימה לפי התקן.
עובי הפח יהיה כדלקמן:
ד.
  0.8מ"מ עבור תעלות בהן המידה הרחבה היא עד  75ס"מ.  0.9מ"מ עבור תעלות בהן המידה הרחבה היא עד  125ס"מ.  1.0מ"מ עבור תעלות בהן המידה הרחבה היא עד  210ס"מ.  1.25מ"מ עבור תעלות בהן המידה הרחבה היא מעל  210ס"מ.תעלות מעל  100ס"מ רוחב ,יבוצעו עם תפר עומד ובעובי פח של  0.9מ"מ ותמיכות
אנכיות בתוך התעלה.
ה .גילוון הפח יהיה לפי תקן  ASTM525דרגה  ,G-90בעובי מינימלי של  20מיקרון מכל
צד ובלתי ניזוק בכיפוף .LONG QUALITY FORM
ו .התעלות יהיו בעלות בידוד תרמי אקוסטי בעובי  1אינץ' ובצפיפות של  32ק"ג למ"ק,
תעלות חשופות על הגג יבודדו בבידוד בעובי  2אינץ' כנ"ל ,מתאים לתקן  .755מערכת
הבידוד (חומר  +דבק) של התעלות תעמוד בדרישות העדכניות של  U.L.ארה"ב בהתאם
לסטנדרט  90Aשל  NFPAארה"ב וכן בכל דרישות התקן הישראלי לפי דרישת
הרשויות (תקן .)755
ז .תעלות פליטה משירותים יהיו אטומות במרק סילקוני בכל התפרים.
ח .תעלות עגולות יהיו כדוגמת ספירקל .התליות יהיו באמצעות מוטות הברגה שיעברו דרך
התעלה דרך צינור בקוטר מינימאלי  0.5אינץ ,שישמש כמרווח בקוטר התעלה.עובי פח
מינימאלי  1מ"מ.
ט .תעלות גלויות על גג יהיו בעלות אטימה כנגד גשם ואבק בתחבושות סילפס בתפרים.
התעלות תצבענה בצבע גמר עליון לבן בשתי שכבות כדוגמת "אקרילפז"
י .הקבלן ידאג להארקת התעלות בהתאם לחוקי החשמל .מחיר הארקה יהיה כלול
במחירי התעלות.
יא .חדירות בגגות /קירות– יותקנו פעמוני אטימה [בכל היציאות].
יב .תעלות סילוק העשן יהיו תעלות ללחץ גבוה וייעשו מפח מגולבן בעובי מינימאלי של ¼1
מ"מ .חיבורי התעלות ייעשו בחיבורי אוגנים עם אטם עמיד בחום ,אטם רחב עמיד ב-
 .800ºאו שווה ערך בעל תקן מאושר.
יג .תעלות הנידוף ייעשו מפח שחור מרותך בעובי  2מ"מ .חיבורי התעלות יהיו בריתוך לפי
התקן בכל היקף התעלה .חיבור התעלות יתאפשר רק בחיבור תעלה בתוך תעלה  -לפי
התקן .התעלות ייצבעו בצבע יסוד ובצבע גמר .התעלות יחוברו בחיבור קשיח ליחידת
הסינון/מפוח .התעלות יצופו בעטיפה תקנית עמידה באש [ציפוי קרמי תיקני].
התעלות יותקנו במרווח  15ס"מ בינה לבין גבס וורוד שנחשב דליק ובמרווח של  8ס"מ
מרווח לחומר לא דליק לפי התקן.
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תעלות באורך קטן מ 23-מטר יותקנו בשיפוע של  .2%תעלות באורך גדול מ 23-מטר
יותקנו בשיפוע של .8%
התעלות יצוידו בפתחי גישה לשירות  -בהתאמה לתקן לפי פרט מצורף במידות שלא יקטנו
מ 50/50-ס"מ ,על מנת לאפשר כניסת אדם .פתחי השרות חייבים להיות מותקנים בצידי
התעלה או בחלקה העליון היכן שיותר נגיש .חל איסור על התקנה בחלק התחתון – למניעת
נזילות .דלת פתח השרות תהיה בנויה מאותו חומר ממנו בנויה התעלה [ברזל שחור או
נירוסטה] .אטימה תיעשה באמצעות אטם עמיד בטמפ' של לפחות  815מעלות צלסיוס.
אין לקדוח חורים לברגים בגוף התעלה/ארובה ,ניתן להלחים ברגים לתעלה ולהשתמש
באומי פרפר.
יש להתקין פתח גישה לשרות ליד כל קשת/זווית בתעלות .יש להתקין כל  3.7מטר בתעלות
אופקיות בנוסף לפתחי השרות בכל עיקול-זווית .חובה להקפיד שהמרחק בין פתח השרות
לקצה התעלה ו/או להלחמת חיבור לא יהיה קטן מ 4-ס"מ .בתעלה אנכית אשר גודלה
[על-פי תקן] ,מאפשר כניסת אדם יש לפתוח פתח שירות בחלק העליון ביתר של התעלה.
בתעלה אנכית אשר גודלה [לא על פי תקן] אינו מאפשר כניסת אדם ,יש להתקין פתח
שירות בכל קומה.
בתעלות אופקיות אשר מאפשרות כניסת אדם לתוכן  -יש לוודא כי התמיכות לתעלות
חרושתיות מפלדה מגולוונת כדוגמת פרופיל מקצועי או ש"ע מאושר עם כל סדרת
האביזרים הנלווים  -כך שתוכל לשאת בנוסף למשקלה גם משקל אדם בתוכה ,כל נקודת
תליה/מערכת תמיכה לתעלות תתאים למשקל של לפחות 363-ק"ג בכל נקודה .יש לתאם
ביצוע עם הפיקוח מראש ובכתב טרם ביצוע ולהמציא אישור קונסטרוקטור לפרט התליה
והתאמה ביחס למקום התליה.
בחיבורי תעלה למפוח בצד הכניסה ובצד היציאה  -יש להתקין פתח שירות ,המרחק
המקסימלי של פתח השירות לא יעלה על  92ס"מ מהכניסה או מהיציאה .חיבור אוגנים
במנדפים אשר מותקן דמפר בפתח התעלה שלהם ,יש לפתוח פתח שרות בסמוך ביותר
למנדף ,אך יש להקפיד כי המרחק בין המנדף לבין פתח השרות לא יהיה יותר מ 45-ס"מ.
כלל זה נכון גם לגבי פתחי שרות למערכות גילוי וכיבוי אש אוטו'.
חיבור התעלה למנדף ייעשה בריתוך או בחיבור לפי הפרט בתקן עם ברגיי הידוק  +אטם
עמיד ב 850-מעלות צלסיוס +סיל  .300החיבור למפוח משני ציידיו ייעשה כנ"ל.
יד .כללי :התמיכות לתעלות תהיה חרושתית מפלדה מגולוונת כדוגמת יוניסטרט או פרופיל
מקצועי -ש"ע מאושר עם כל סדרת האביזרים הנלווים ,מוטות הברגה ,פיליפסים וכד',
אלא אם נדרש פתרון אחר לחסכון בגובה ע"י המפקח.
לא יתקבלו פרופילי פח שיעשו ע"י הפחח ללא אישור מכון תקנים.
התעלות/קופסאות הפיזור/מפזריםקווים עםקופסאות פיזור המותקנות בחללי
תיקרה לא יותקנו על פרופילי התיקרה ללא אישור קונסטרוקטור .האביזרים
המפורטים לעיל יאובטחו לתיקרה במידה ותאושר הצבה על פרופילי התיקרה.
התעלות/קופסאות פיזור יעוגנו/יאובטחו באופן קשיח למבנה לפי פרט מאושר
שיוגש ע"י הקבלן לאישור טרם ביצוע.
טו .אבטחת כל מכלולי פיזור האוויר המותקנים בתוך חלל התקרה ועל התקרה למניעת
נפילה באמצעות תמיכות מתועשות ,מוטות הברגה ,שרשראות וכד' כלולים במחירי
התעלות כנדרש בתקן ישראלי  5103חלק .1
יש לתאם הביצוע עם הפיקוח מראש ובכתב טרם ביצוע.
15.11

מפזרים/תריסים
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א.

ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.

15.12

המפזרים יהיו מתוצרת "יעד"או "מטלפרס" ויהיו מתאימים ומאושרים ע"י היצרן
לשימוש אליו הם נדרשים ולציוד ממנו הם מוזנים  -כמופיע בפרטים  -באחריות
הקבלן.
גוון המפזרים ,תריסים ,סוג עם/בלי שוליים ,רוחב שוליים – טרם הזמנה יסופקו
דוגמאות -לאישור האדריכל.
מפזרים לתעלות עגולות יהיו בעלי מסגרת מתאימה ויכללו ווסת כמות ומיישר זרימה.
מידות סופיות לתאום בשטח ,לתאום כנגד תוכניות אדריכל/אדריכל פנים .אין להזמין
מפזרים טרם קבלת אישור מפקח.
מחיר המפזר/תריס יניקה כולל את כל הנדרש להתקנתו ,מסגרת אלומיניום מקורית
למפזר ,שתקובע לקיר או פרופילי תקרת/מחיצת הגבס ,שטוצר ,קופסאות פיזור
מקורית עם ווסת כמות ומתאם חיבור לתעלה גמישה ,צביעת המכלול ,קטעי הדמה
ופנים התעלה בצבע שחור  -כולל צביעה בשחור של התעלה והחלל בגב הגריל וכו'.
זוויות להבי המפזרים הקווים יוגשו לאישור המפקח טרם הזמנה.
שטוצרים ,מסגרות קופסאות הפיזור עבור המפזרים ,יהיו מבודדים תרמי למניעת
גשרי קור והזעה.
מידת פתח יציאת האוויר בתעלה אליו מחובר השטוצר יהיה לפחות במידת מפזר
האוויר ולא קטן מזה .היקף השטוצר בחיבור לתעלה יהיה אטום במרק סיליקוני.

מערכת מפוצלת מיני מרכזית  D.X.שקט במיוחד S.Q
המזגן יהיה כדוגמת תוצרת "אלקטרה"" ,תדיראן"" ,מיצובישי" "מ.ק.מ ".או שווה ערך
דגם .S.Q
מבנה המזגן ומרכיביו יהיה מוגן בגלוון חם וצבע אפוקסי בתנור.
המזגן יתאים לפעולה בגז .410
יחידות בתפוקה של עד  5טון קירור יהיו בעלי דירוג אנרגטי מינימאלי .B
יחידות בתפוקה של מעל  5טון קירור יהיו בעלי נצילות אנרגטית מינימאלית
מוכחת של .COP -3.2
א.

יחידת עיבוי
יחידת העיבוי תהיה מוצר מוגמר של בית החרושת ,דגם המהווה צמד תואם עם
יחידת הטיפול באוויר שקטה במיוחד  .SQהיחידה מתאימה להצבה תחת כיפת
השמים .גז .A410-מהירות האוויר על הסוללה לא תעבור את ה .500 F.P.M-
היחידה תהיה בעלת אחד/שני מדחסים הרמטיים ,תלת-פאזים מותקנים בתאים
אקוסטיים ,מעבה מקורר אוויר ,צנרת גז מושלמת ,לוח חשמל ופיקוד ,מערכת חשמל
והגנות.
היחידה תבנה לפעול כמשאבת חום לחימום בחורף.
יחידת אוויר צח תפעל לקירור בלבד.
מערכת הפיקוד תכלול פרסוסטט לבקרת ספיקת האוויר/לחץ עיבוי כדי לאפשר
פעולה גם בטמפרטורת חוץ נמוכה.
היחידה תתוכנן לפעול בלחצי עבודה המתאימים לטמפרטורה  40/120 Fבתנאי
התכנון.
סוללת המעבה תהיה בעלת צפיפות עלים שלא תעלה על  12צלעות לאינץ' .בקרבת
הים או לפי דרישה תהיה הסוללה עשויה מחמרן ימי.
היחידה תבנה מקונסטרוקציית פרופילי פלדה ופנלים מבודדים אקוסטית ותותקן
כך שתתאפשר גישה קלה לשירות .מבנה היחידה ומרכיביו יהיה מוגן בגלוון חם וצבע
אפוקסי .היחידה תכלול לוח חשמל  .54-IP-התקנת מערכת החשמל תהיה מסודרת
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ותבוצע עפ"י חוקי חברת החשמל ,תוך נקיטת אמצעי אבטחה למניעת התחשמלות
של אנשי השירות ,או המשתמשים .כל יחידת עיבוי תצוייד במנתק ביטחון חשמלי.
היחידה תיבנה עם בסיס שישמש כאגן ניקוז עם חורי ניקוז.
כל מערכת מיזוג תהיה בעלת מעבה אחד הכולל 1 / 2 :מדחסים ויכולת פעולה
בתפוקה חלקית.
לוח החשמל יהיה אטום  .I.P. 54לוח החשמל באחת היחידות ישמש כלוח כוח –
הזנה לכל שאר היחידות במערכת אליו תחובר ההזנה .כל רכיב במערכת יוגן ע"י
מאמ"ת וכד'.
לוח החשמל יכיל :מפסקים ,בוררים ,נורות ,מתנעים/מתנע רך לכל מדחס מעל  4כ"ס
לפי חוק החשמל ,מבטחים לכל מנוע ,קונטקטורים ,קבלים לשיפור כופל ההספק,
אביזרי פיקוד ובקרה ,פרסוסטטים לשמירת לחץ ראש וכו' .לוח החשמל יבוצע
בהתאם לחוק החשמל ויהיה בעל תקן .חיבור הכוח ייעשה ע"י הקבלן .לוחית
ההפעלה תשמש כלוח הפעלה מרחוק.
היחידה תוצב על-גבי בולמי רעידות.
היחידה תוצב על גבי קונסטרוקציית פלדה מגולוונת – גישטל ,על-גבי בולמי רעידות
מגומי מחורץ  -כלול במחיר היחידה.
מפלס הלחץ הקולי של יחידות העיבוי לא יעלה על ][Lp[62db[Aבמרחק  1מ',
בתפוקה מלאה .לשם כך יש להשתמש ביחידות עיבוי שרמת ההספק הקולי שלהן
נמוכה מ.]Lwa] 72 db -
היחידה תצויד במנתק בטחון.
ב.

יחידת טיפול באוויר
יחידת הטיפול באוויר תהיה מטיפוס קל ,בעלת מבנה פרופילים מכופפים ופנלים
מבודדים ,הבנויים לפירוק בקלות ,אולם מהודקים למקומם לקבלת אטימות מרבית.
השלדה והפנלים ביחידה יעברו גילוון חם בכל חלקיהם וצביעה אלקטרוסטטית
בצבע אפוקסי ברמת גימור גבוהה.
כל אחת מהיחידות תכיל מפוח צנטריפוגלי בעל כפות נטויות קדימה ,שקט בפעולתו,
סוללת קירור/חימום בעלת  4שורות עומק מינימאלית ומסננים מטיפוס אלומיניום
לשטיפה או "אמרגלס" בעובי " 1מותקנים על מסילות ניתנים לשליפה עם דלת .לוח
חשמל פיקוד ובקרה עם הכנה לחיבור לרכזת גילוי אש ולגלאי נפח .התקנת מערכת
החשמל תהיה מסודרת ותבוצע עפ"י חוקי חברת החשמל ,תוך נקיטת אמצעי אבטחה
למניעת התחשמלות של אנשי השירות ,או המשתמשים .כל יחידת טיפול באוויר
תצויד במנתק ביטחון חשמלי.
היחידות יתלו/יוצבו על גבי בולמי רעידות מגומי במאמץ גזירה .התאמת צורת
התליה/הצבה תהיה בהתאמה לקונסטרוקציית המבנה ותהיה כלולה במחיר
היחידה.
היחידות יתחברו אל התעלות באמצעות חיבורים גמישים שיכללו במחירן.
תפוקת יחידה רגילה בכתב הכמויות תתאים לתנאי עבודה :טמפ' עבודה ,40/120 F
ותנאי כניסת אוויר למאייד  78 F.D.Bו ,65 F.W.B -תנאי חוץ .95 F
יחידת אוויר צח תכלול בנוסף למפורט לעיל חטיבת מסננים הכוללת :מסננים בשתי
דרגות" ,אמרגלס" בעובי " FARR-30-30 ,2בעובי " ,4המסננים ניתנים לשליפה על-
גבי מסילות ,בתוך מבנה היחידה עם דלת חיצונית .סוללת קירור/חימום בעלת 6
שורות עומק עשויה מחמרן ימי.
תפוקת יחידת אוויר צח בכתב הכמויות תתאים לתנאי עבודה :טמפ' עבודה F
 ,40/120ותנאי כניסת אוויר למאייד  93 F.D.Bו.78 F.W.B -מהירות אוויר 400
רגל לדקה וכמתואר בטבלת הציוד.
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מבנה ומרכיבי יחידות הטיפול באוויר לסוגיהן כדוגמת :בריכות ניקוז ,מאיצים ,בתי
מאיצים ,מסננים ,חומרי הבידוד החיצוניים והפנימיים יהיו בסווג  V.3.3לפחות
(כמוגדר בת.י  1001 / 755על כל פרקיהם העדכניים ביותר) הקבלן ידאג להתאמתן
לתקן ולהמצאת האישורים להתאמתן לתקן על חשבונו.
יחידות שיוצבו חשופות תחת כיפת השמיים ,יהיו אטומות יצוידו בגגון מוגבה בגובה
 5ס"מ מעל הפנל העליון .היחידות יבודדו בבידוד פנימי בעובי  2אינץ' .לוח החשמל
ביחידה יתאים לאזור בו היא מוצבת .היחידות יוצבו\יתלו על גבי בולמי רעידות
מגומי מחורץ על גבי קונסטרוקציית פלדה מגולוונת .היחידה תוצב על גבי מרצפות
רחוב על גבי איזוצף או תיתלה לקיר.
לוח החשמל של היחידות ייתלה בסמוך ליחידה על הקיר ,או לתיקרה ולא על גוף
היחידה על פנל מתפרק.
ג.

כללי
המזגן יכלול מערכת חשמל בקרה ופיקוד מושלמת ,לוחית הפעלה מרחוק ,הכנה
לחיבור לרכזת גילוי אש ,לגלאי נפח ולמדפי אש.
ככלל המזגן יופעל על ידי לחצני הפעלה וינתקו את הזנת החשמל.
המזגן יהיה בעלי דירוג אנרגטי מינימאלי .B
לוח החשמל של היחידות [מאייד] ייתלה בסמוך ליחידה על הקיר ,או לתיקרה ולא
על גוף היחידה .השלדה והפנלים ביחידות יעברו גילוון חם בכל חלקיהם וצביעה
אלקטרוסטטית בצבע אפוקסי ברמת גימור גבוהה.
כל המפורט לעיל כלול במחיר היחידה/מערכת.

15.13

מזגן מפוצל עילי
המזגן יהיה כדוגמת תוצרת "אלקטרה"" ,אלקו"" ,תדיראן"" ,מיצובישי" או שווה ערך.
יחידת העיבוי תהיה מוצר מוגמר של בית החרושת וצבועה בתנור ,דגם המהווה צמד תואם
עם היחידה הפנימית .היחידה תהיה בעלת מדחס הרמטי חד-פאזי מותקן בתא אקוסטי,
מעבה מקורר אוויר עם צינורות נחושת וצלעות אלומיניום ,בצפיפות מרבית של  12צלעות
לאינץ' ,צנרת גז מושלמת ומערכת חשמל והגנות.
המזגן יתאים לפעולה בגז  410ויהיה בעלי דירוג אנרגטי מינימאלי .B
היחידה תיבנה לפעול כמשאבת חום לחמום בחורף ,ויותקן בה מנגנון הפשרה ()DE ICER
שיאפשר פעולה גם בטמפרטורת חוץ נמוכה.
מפוח המעבה יהיה צירי ,בהנעה ישירה ,מטיפוס "אוזן פיל" ,ויהיה שקט בפעולתו.
היחידה תתוכנן לפעול בלחצי עבודה המתאימים לטמפרטורה  40/120 Fבתנאי התכנון.
היחידה תבנה ותותקן כך שתתאפשר גישה קלה לשרות .התקנת מערכת החשמל תהיה
מסודרת ,ותבוצע ע"פ חוקי חברת החשמל ,תוך נקיטת אמצעי אבטחה למניעת התחשמלות
של אנשי השירות ,או המשתמשים כל יחידת עיבוי/איוד תצויד במנתק ביטחון חשמלי.
יחידת העיבוי תוצב על גבי בולמי רעידות מגומי מחורץ על גבי קונסטרוקציית פלדה
מגולוונת שתיתלה על הקיר או תוצב על גבי מרצפות רחוב על גבי איזוצף.
היחידה הפנימית תהיה מטיפוס עילי לתליה.
(יחידה לפעולה לקירור כל עונות השנה תצוייד לשם כך במערכת בקרת שמירת לחץ עיבוי,
יחידות לחדרי מחשב ותקשורת).
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הפעלת היחידה תיעשה באמצעות שלט אל-חוטי .השלט יכיל באופן עקרוני :תרמוסטט,
בורר קירור חימום ,בורר שלש מהירויות למפוח ,מפסק הפעל הפסק ,מפסק חיסכון למפוח,
הפשרה אוטומטית ,השהיית מדחס אוטומטית בין פעולות עוקבות.
היחידה תצוייד בגלאי נפח או תקושר לגלאי נפח ולשם כך יצויד במגע יבש שיאפשר את
הפסקתו בחוסר תנועה בחלל הממוזג.
תפוקת היחידה בכתב הכמויות תתאים לתנאי עבודה 40/120 F :ותנאי כניסת אויר F.D.B
 80ו 67 F.W.B -תנאי חוץ .95 F
היחידה תתאים לפעולה גם בתנאי חוץ גבוהים מאלו המופיעים בתנאי התכנון (.)42 C
מפלס הלחץ הקולי של יחידות העיבוי לא יעלה על ][Lp[62db[Aבמרחק  1מ' ,בתפוקה
מלאה .לשם כך יש להשתמש ביחידות עיבוי שרמת ההספק הקולי שלהן נמוכה מ72 db -
].]Lwa
כל המפורט לעיל כלול במחיר היחידה/מערכת.
15.14

מערכת מפוצלת/אחודה [פקג']  – D.X.מטיפוס "משאבת חום"
המערכת תכלול את כל הרכיבים במבנה אחוד-פקג' ,או כמערכת מפוצלת .המערכת תהיה
מושלמת מכל הבחינות .בנויה כחטיבה אחת או משתי יחידות הכוללת את כל המפורט
בפרקים  1502 ,1501ו 1503-של המפרט הכללי.מבנה היחידות יהיה מטיפוס קל או
מפרופילי אלומיניום כמוגדר בטבלאות הציוד ובכתב הכמויות.
היחידה/ות תהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מאושר ע"י המפקח בעל וותק בייצור יחידות
מטיפוס זה ,כדוגמת תוצרת" אוריס"" ,יוניק"" ,מ.ק.מ" ".טריין"  ,ותאושר רק לאחר
הצגת דפי קטלוג ובחירה מפורטים .היחידה תהיה בהתאם להוראות המפרט הכללי,
מתאימה להצבה תחת כיפת השמים .היחידה תובא לאתר טעונה בגז קירור.
המזגנים/מערכות יהיו בעלי נצילות אנרגטית מינימאלית מוכחת של .COP -3.2
היחידות [בטכנולוגית אינוורטר] יכללו נחשון קירור/חימום עם שסתומי התפשטות
אלקטרוניים שיסופקו ע"י יצרן המעבים ומערכת בקרה תואמת .מכלול מושלם של יצרן
ציוד כדוגמת אל גי ,היטאצי ,מיצובישי ,פוגיטסו וכד' .המערכת תבוצע רק לאחר קבלת
הרצת מחשב למכלול ואישור יצרן הציוד בחו"ל.
א.

יחידת עיבוי -מעבה מקורר אוויר
יחידת העיבוי תהיה מוצר מוגמר של בית החרושת ,דגם המהווה צמד תואם עם
יחידת הטיפול באוויר .מבנה יחידת העיבוי יהיה תואם וזהה למבנה יחידת הטיפול
באוויר אליה הוא משוייך .במערכת בעלת מאייד מפרופילים יהיה המעבה במבנה
פרופילי אלומיניום/פלדה ומבנה מאייד מטיפוס קל יהיה המעבה מטיפוס קל וכד'.
היחידה תהא מתאימה להצבה לאזור בה היא מוצבת ולהתקנה תחת כיפת השמים.
גז.A410-
מפלס קול מרבי נדרש בתפוקה מלאה של היחידה לא יהיה גבוה] Leq= db70 [Aב
מרחק  1מטר וללא טונים בולטים .היחידה תהיה בעלת שני מדחסים הרמטיים,
תלת-פאזים מותקנים בתוך תאים אקוסטיים אשר יספקו הפחתת קול בשיעור של
כ 15db -לפחות בתדר של .500HZ
המדחסים יוצבו על גבי בולמי רעידות על מסגרת היחידה .כל מדחס יצוייד באביזרים
הבאים:
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.1
.2
.3
.4

ברזי ניתוק בקו היניקה ובקו הסניקה.
זכוכית מראה לגובה שמן.
מנוע המדחס יהיה מקורר ע"י גזי היניקה ויוגן נגד עלית טמפרטורה.
קו החזרת שמן בין אגן השמן למפריד השמן.

מעבה מקורר אוויר -עם  2מפוחים שקטים במיוחד לפחות ,מפוחי המעבה יהיו
ציריים כדוגמת דגם אוזן פיל תוצרת "זיל אבג" ובעלי רשת מגן .זרימת האוויר תהיה
כלפי מעלה .המנועים יוצבו על גבי בולמי רעידות ויניעו את המפוחים בהנעה ישירה.
יהיו שני מפוחים לפחות לכל מעגל .מנועי המפוחים יהיו מטיפוס סגור לחלוטין
בדרגת הגנה .I.P.-65
היחידה תהיה בעלת מעבה אוויר מטיפוס נחשון מצולע עם צינורות נחושת לא תפר
בקוטר וצלעות אלומיניום בצפיפות של עד  12צלעות לאינץ'.
צנרת גז מושלמת  -מערכת צינורות הגז תהיה עשויה נחושת קשה מטיפוס ""L
כשהחיבורים נעשים בהלחמת כסף .מערכת הצנרת תהיה מושלמת על כל אביזריה
ומותאמת לפעולת קירור וחימום לפי עקרון ההתפשטות הישירה מספר מעגלי הגז
יהיו בהתאמה למספר המדחסים (שתי מערכות גז לפחות).
תכניות מערכת הצנרת תהיינה בהתאם להמלצת יצרני הציוד המוצע למתקן .כל
השסתומים ,המסננים ,המתלים ,החיזוקים ,הבידוד וכו' – יהיו מחומר ואופי
המתאימים למערכת הנדונה.
צנרת הגז תכלול בין השאר לכל מעגל/מדחס :מפלר חיצוני ,גמישים ,מערכת של
שסתומי התפשטות ,רסיבר ,שסתומים סולוניאידים ,מייבשים ,מסננים עם צינורות
עוקפים ,שסתומים ,עין ביקורת וברזי ניתוק על כל מדחס.
היחידה תבנה לפעול כמשאבת חום לחימום בחורף ,ותהיה בעלת יכולת פעולה גם
בטמפרטורת חוץ נמוכה.
היחידה תתוכנן לפעול בלחצי עבודה המתאימים לטמפרטורה  40/120 Fבתנאי
התכנון.
היחידה תבנה מקונסטרוקציית פרופילי פלדה/אלומיניום ופנלים מבודדים
אקוסטית ותותקן כך שתתאפשר גישה קלה לשירות .היחידה תכלול לוח חשמל-IP-
 .55התקנת מערכת החשמל תהיה מסודרת ותבוצע עפ"י חוקי חברת החשמל ,תוך
נקיטת אמצעי אבטחה למניעת התחשמלות של אנשי השירות ,או המשתמשים .כל
יחידת עיבוי תצוייד במנתק ביטחון חשמלי.
היחידה תיבנה עם בסיס שישמש כאגן ניקוז עם חורי ניקוז ויהיה מוגן בגלוון חם
וצבע אפוקסי.
לוח החשמל יהיה אטום  .I.P. 55לוח החשמל באחת היחידות ישמש כלוח כוח –
הזנה לכל שאר היחידות במערכת אליו תחובר ההזנה .כל רכיב/מנוע במערכת יוגן
ע"י מאמ"ת וכד'.
לוח החשמל יכיל :מפסקים ,בוררים ,נורות ,מתנעים ,מתנע רך לכל מדחס לפי חוק
החשמל ,מבטחים-מאמ"ת לכל מנוע ,הגנת חוסר היפוך פאזה ,קונטקטורים ,קבלים
לשיפור כופל ההספק ,אביזרי פיקוד ובקרה ,פרסוסטט הגנה ללחץ גבוה ונמוך,
פרסוסטטים לשמירת לחץ ראש ,מגע להפסקה מרכזת גילוי אש וכו' .לוח החשמל
יבוצע בהתאם למפרט הכללי .חיבור הכוח ייעשה ע"י הקבלן .לוחית ההפעלה תשמש
כלוח הפעלה מרחוק.
פיקוד מערכת אלקטרונית מושלמת הכוללת בין השאר :התנעה מדורגת של
המדחסים ,בקר לשמירת טמפרטורה במספר דרגות [כמספר המדחסים] עם רגש
טמפרטורה להתקנה אחרי תריס אוויר חוזר.
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מערכת שמירת לחץ עיבוי  -עבור כל מעגל קירור יותקן פרסוסטט לחץ דו/תלת-דרגתי
עם רגש על קו הסניקה שיפקד על מפוחי המעבה אחד אחד -כולל אחרון לשמירת
לחץ עיבוי.
הגנות ללחץ גבוהה או לחץ נמוך.
הגנת טמפרטורה גבוהה באוויר חוזר לניתוק במקרה של שריפה.
היחידה תוצב על-גבי בולמי רעידות.
היחידה תוצב על גבי קונסטרוקציית פלדה מגולוונת – עבור פילוס/חלוקת משקל
באזור ההצבה במידת הצורך  -כלול במחיר היחידה.
מפלס הלחץ הקולי של יחידות העיבוי לא יעלה על ][Lp[62db[Aבמרחק  1מ',
בתפוקה מלאה .לשם כך יש להשתמש ביחידות עיבוי שרמת ההספק הקולי שלהן
נמוכה מ.]Lwa] 72 db -
ב.

יחידת טיפול באוויר במבנה פרופילים
יחידת הטיפול באוויר תהיה בעלת מבנה פרופילים אלומיניום מדגם המונע גשרי קור,
ופנלים מבודדים בעובי  1אינץ' ,הבנויים לפירוק בקלות ,אולם מהודקים למקומם
לקבלת אטימות מרבית .היחידה תיבנה ותבודד למניעת גשרי קור.
יחידה להצבה תחת כיפת השמים ,תבודד  -בבידוד בעובי " 2ותצוייד בגגון הגנה
מוגבה  5ס"מ מעל הפנל העליון ביחידה.
כל יחידה תכיל מפוח צנטריפוגלי בעל כפות נטויות קדימה ,שקט בפעולתו ,מנוע ,הנע
רצועות .המכלול מוצב על קונסטרוקציה משותפת על גבי קפיצים ,סוללת
קירור/חימום ,מסנן "אמרגלס" בעובי " ,2המסנן ניתן לשליפה על-גבי מסילות ,בתוך
מבנה היחידה עם דלת חיצונית .מדפי וויסות מאלומיניום לאוויר צח ולאוויר חוזר.
היחידה תוצב על קונסטרוקציית פלדה מגולוונת במידת הצורך ,על-גבי בולמי
רעידות מגומי במאמץ גזירה – שוקולדים ,עבור פילוס היחידה/הצבה.
בריכת הניקוז תבנה משתי שכבות ,שיכבה עליונה מפח נירוסטה בעובי  1.5מ"מ
ושכבה תחתונה מפח מגולבן בעובי של  1.5מ"מ ,וביניהן לוח בידוד בעובי של 0.75
אינץ' עשוי מחומר בידוד קשיח .הבריכה תותקן בשיפוע מתאים לניקוז בכיוון זרימת
האוויר ,כשמוצא המים בחלק התחתון .חיבור צינור הניקוז יעשה באמצעות סיפון.
הסוללה תהיה עשויה מצינורות נחושת קשה ללא תפר לפי תקן  ASTMבעלי עובי
דופן מינימאלי של  0.02אינץ' .אל הצינורות יהיו מקושרות באופן מכני צלעות
אלומיניום בעובי של לא פחות מ 0.2-מ"מ ובצפיפות שלא תעלה על  10צלעות לאינץ'
אורך צינור.
מסגרת הסוללה תהיה מפח מגולבן בעל עובי דופן של  1.5מ"מ.
הסוללה תתוכנן לזרימת אוויר במהירות אשר אינה עולה על  500רגל לדקה
ותפוקתה תהיה בהתאם למפורט ברשימות הציוד ובתנאי הטמפרטורה המפורטים
בהן.
עם כל יחידה יסופקו מסנני אוויר מטיפוס הניתן להחלפה ,מתוצרת  A.A.Fמטיפוס
 AMER GLASS PADאו שווה ערך מאושר ,בעובי של " .2מסנן האוויר ביחידות
המספקות אוויר צח יהיה  .)F6( MERV 11מסגרת כל מסנן תהא עשויה מפח
דקופירט מצופה אבץ באלקטרוליזה .מסגרות המסננים יקבעו בתוך מסילות בית
המסננים .הוצאת המסננים תהיה ע"י משיכה לאורך המסילה ,ולשם כך יותקן פס
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משיכה עם טבעת אחיזה .המסננים יצוידו ברשת בצד יציאת האוויר לכיוון
היחידה.מהירות אוויר לא תעלה על .F.P.M 400
מסבי מנוע המפוח יהיו ל 100,000-שעות .המסבים יותקנו בתוך בית מיסב על גבי
קונסטרוקציה נושאת ויאפשרו גישה נוחה לפרוק ואחזקה.
מהירות יציאת האוויר מהמפוח לא תעלה על .1,800 F.P.M
מנוע המפוח יהיה גדול ב 35%-מה .B.H.P.-מנוע היחידה יהיה תלת-פאזי.
היחידות יתחברו אל התעלות באמצעות חיבורים גמישים מבודדים תרמית עם ציפוי
פח שייכללו במחירן.
נחשון הקירור יחולק למספר מעגלים ,מעגל עבור כל מדחס .בדרישה חלקית לקירור,
תיפסק פעולת המעגל העליון בסוללה.
סוללת המאייד תהיה בעלת לפחות  4/6שורות עומק וצלעות אלומיניום בצפיפות של
עד .10 F.P.I
כללי
לוח החשמל יהיה אטום למים  IP-55וצבוע כנ"ל ויכיל את האביזרים הנדרשים.
הלוח יבוצע בהתאם למפרט הכללי.
ביחידות בהן נדרש גוף חימום חשמלי יותקן פרסוסטט דיפרנציאלי ,ותרמוסטט הגנה
עם ריסט ידני
להגנה על גופי חימום בפני ספיקת אוויר נמוכה .היחידה תצוייד בלוח חשמל
אינטגרלי תיקני שיכיל :הגנות חשמליות ,קונטקטורים עבור גופי חימום ,לוח
חיבורים ,קבל למנוע וכו'.
היחידות יבודדו בלוחות פיברגלס חצי מוקשה בצפיפות מזערית של  73ק"ג למ"ק
ועובי " ,1וציפוי נאופרן.
ג.

יחידת אוויר צח
תכלול בנוסף למפורט לעיל חטיבת מסננים הכוללת :מסננים בשתי דרגות,
"אמרגלס" בעובי " FARR-30-30 ,2בעובי " ,4המסננים ניתנים לשליפה על-גבי
מסילות ,בתוך מבנה היחידה עם דלת חיצונית.
סוללת הקירור/חימום בעלת  6שורות עומק עשויה מחמרן ימי.
תריס נגד גשם בחזית המסננים .
היחידה תצויד במנתק בטחון לפי הצורך.

ד.

יחידה במבנה קל
היחידות במערכת תהינה במבנה מטיפוס קל ויכללו את כל הרכיבים כמפורט
בסעיפים לעיל.
היחידות תהיינה בעלת מבנה פרופילים ופנלים מבודדים מטיפוס קל ,הבנויים
לפירוק בקלות ,אולם מהודקים למקומם לקבלת אטימות מרבית.
כל אחת מהיחידות תכיל מפוח צנטריפוגלי בעל כפות נטויות קדימה ,שקט בפעולתו,
סוללת קירור/חימום בעלת  4/6שורות עומק ומסננים מטיפוס אלומיניום לשטיפה
או "דורלסט" בעובי " 1ניתנים לשליפה .היחידות יתלו  /יוצבו על גבי בולמי רעידות
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מגומי במאמץ גזירה .התאמת צורת התליה /הצבה תהיה בהתאמה לקונסטרוקציית
המבנה ותהיה כלולה במחיר היחידה.
היחידות יתחברו אל התעלות באמצעות צווארונים וחיבורים גמישים שיכללו
במחירן.
תפוקת היחידה בכתב הכמויות תתאים לתנאי עבודה :טמפ' עבודה ,40/120 F
ותנאי כניסת אוויר למאייד  78 F.D.Bו ,67 F.W.B -תנאי חוץ  95  Fאלה באם
צויין אחרת בטבלאות הציוד.
ה.

כללי לכל היחידות המפורטות לעיל
לוח החשמל יהיה אטום למים  IP-55וצבוע כנ"ל ויכיל את האביזרים הנדרשים.
הלוח יבוצע בהתאם למפרט הכללי.
הלוח יכלול מגע יבש להפסקה מרכזת גילוי אש ,הגנת טמפרטורה גבוהה באוויר
חוזר לניתוק במקרה של שריפה ,ניתוק בעת קבלת סיגנל מגלאי עשן בתעלות.
ביחידות בהן נדרש גוף חימום חשמלי ,מחיר היחידה יכלול את גוף החימום ,גם אם
יותקן בתעלה .להגנת גוף החימום החשמלי יותקן פרסוסטט דיפרנציאלי,
ותרמוסטט הגנה עם ריסט ידני להגנה על גופי חימום בפני ספיקת אוויר נמוכה.
היחידה תצוייד בלוח חשמל אינטגרלי תיקני שיכיל :הגנות חשמליות ,קונטקטורים
עבור גופי חימום ,לוח חיבורים ,קבל למנוע וכו'.
היחידות יבודדו בלוחות פיברגלס חצי מוקשה בצפיפות מזערית של  73ק"ג למ"ק
ועובי  1או  2אינץ וציפוי נאופרן.
יחידות שיוצבו חשופות תחת כיפת השמיים ,יהיו אטומות יצוידו בגגון מוגבה בגובה
 5ס"מ מעל הפנל העליון .היחידות יבודדו בבידוד פנימי בעובי  2אינץ' .לוח החשמל
ביחידה יתאים לאזור בו היא מוצבת.
היחידות מאייד/מעבה/פקג' יוצבו\יתלו על-גבי בולמי רעידות מגומי-כריות
מסוג - SUPER-W-PADSעל גבי קונסטרוקציית פלדה מגולוונת/מרצפות רחוב
על גבי איזוצף.
לוח החשמל של היחידות ייתלה בסמוך ליחידה על הקיר ,או לתיקרה ולא על גוף
היחידה.
השלדה והפנלים ביחידות יעברו גילוון חם בכל חלקיהם וצביעה אלקטרוסטטית
בצבע אפוקסי ברמת גימור גבוהה.
מבנה ומרכיבי יחידות הטיפול באוויר לסוגיהן כדוגמת :בריכות ניקוז ,מאיצים ,בתי
מאיצים ,מסננים ,חומרי הבידוד החיצוניים והפנימיים יהיו בסווג  V.3.3לפחות
(כמוגדר בת.י  1001 / 755על כל פרקיהם העדכניים ביותר) ,הקבלן ידאג להתאמתן
לתקן ולהמצאת האישורים להתאמתן לתקן על חשבונו.
כל המפורט לעיל כלול במחיר היחידה/מערכת.
השלדה והפנלים ביחידות יעברו גילוון חם בכל חלקיהם וצביעה אלקטרוסטטית
בצבע אפוקסי ברמת גימור גבוהה.

15.15

מערכת מיזוג אוויר מרכזית או מיני מרכזיות –
תהיה אינוורטר  -מטיפוס משאבת חום או קירור וחימום בו זמנית .HEAT RECOVERY
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VRV/VRF – VARIABLE, REFRIGERANT FLOW
המערכת תהיה בעלת יכולת פעולה בתנאי החוץ כדלקמן:
קיץ לקירור. 95 F.D.B :
חורף לחימום:בטמפ' שבין 72 F.D.B - 22 F.D.B
א.

כללי
בהתקנת מערכות  V.R.Vו V.R.F-יש לדאוג לביצוע כלל העבודה על-פי הנחיות היצרן
כדוגמת הוראות כלליות להתקנה ,הפעלה והדרכה של יצרן הציוד  -ובפיקוח הסוכן( .כל
שלב ביצוע יאושר בכתב) .ובפרט יש לקבל אישור בכתב של הסוכן לביצוע הצנרת לפי
סכמת צנרת שתוכן ותאושר על ידו ,שימוש באביזרים מקורים שיסופקו על ידו ,ביצוע
טסט לחץ – ואישור ביצוע למכלול הצנרת כולה .הפעלה של מערכות מיזוג אלו ,יבוצעו
ע"י הסוכן והקבלן במשותף .ויימסר למזמין דו"ח הפעלה של הציוד ואחריות של
הסוכן/הספק למשך  3שנים.

ב.

מערך צנרת גז
בהתקנת מערכות  V.R.Vו V.R.F-יש לקבל אישור בכתב של הסכן לביצוע הצנרת לפי
סכמת צנרת שתוכן ותאושר על ידו ,שימוש באביזרים ,ומפצלים מקורים שיסופקו על
ידו ,ביצוע טסט לחץ –ואישור ביצוע למכלול הצנרת כולו.
המערכת כוללת צנרת גז מושלמת בין יחידת/יחידות הטיפול ויחידת העיבוי .מבנה מעגל
הגז יאפשר אורך צנרת בין יחידה חיצונית לפנימית המרוחקת ביותר של  100מטר
והפרשי גובה של  50מ' ללא מלכודות שמן .פיצולים במעגל הגז יהיו פיצולים מקוריים
של ספק הציוד.
הצנרת כוללת:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8
.9

.10

צנרת נחושת מטיפוס "( "Kמתאימה ללחצי עבודה של הקרר,מבוצעת תוך כדי
הזרמת חנקן ,תחת פיקוח סוכן הציוד ולאחר מעבר קורס מתאים)
בידוד ארמפלקס " 0.75ועטיפה תחבושת סילפס מחוץ למבנה ובסרט פלסטי
מתאים לתקן  755בתוך המבנה.
תעלות פח מגולבן בעובי מינימאלי  1.5מ"מ ,להגנה על צנרת הגז -בהתקנה
גלויה וסמויה – בעובי הקיר/מילוי רצפה וחשוף על הגג.
מתלים – מבודדים.
קולט נוזלים ,שסתומי התפשטות ,עין מראה ,ברזים ,ברז חשמלי ארבע דרכי,
ברזים חשמליים ,מסנן ,מייבש ,שסתומי כיוון אחד ומפריד טיפות ,מפריד
שמן ,משתיקים ,ברזי ניתוק ,מעגל נוסף לקירור יתר.
קופסת פיצולים למערכת  HEAT RECOVERYאו  3צינורות לפי הצורך –
סוג המערכת שתותקן  .הקופסאות יותקנו בשטחים ציבורים למניעת מטרדי
רעש.
צנרת גז מושלמת עם אביזרים מקוריים לפיצול-התקנה לפי הנחיות ספק
הציוד ותחת פיקוחו.
שטיפת הצנרת ,טסט לחץ לפי  1.5מלחץ עבודה ,וואקום ומילוי גז.
פתיחה וסגירה של פתחים בקירות למעבר צנרת פתיחה וסגירה של פתחים
בקירות/תקרות למעבר צנרת,פתיחת חריצים בקירות/ריצפה/תיקרה לרבות
ביטון לרבות קידוחים בבטון למעבר צנרת .
קשתות  P.V.Cבקוטר " 8לקבלת צוואר אווז ,במעבר צנרת הגז דרך הגג או
ביציאה מהקיר לפי הנידרש והפרטים בתוכניות.
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הערה :שסתומי ההתפשטות יותקנו במידת הצורך מחוץ ליחידה ומחוץ לחלל
הממוזג ויושתקו באמצעות השתקה מקורית של יצרן הציוד.
ג.

בקרת תפוקה – במאיידים
בכניסה לסוללה יחובר שסתום התפשטות פרופורציונאלי ליניארי מסוג מחט בעל יכולת
ויסות מדויקת – מהלך בין פסיעה לפסיעה –  1מיקרומטר.
דרישה ליציבות טמפ' בחלל הממוזג – בתחום של  0.5מ"צ סביב טמפרטורה נדרשת.
למניעת רעשים בזמן הפעולה ,יותקנו השסתומים בתוך ערכות השתקה אקוסטיות מחוץ
לחדר ,באחריות הקבלן ובהנחיית סוכן הציוד כלול במחיר היחידה.

ד.

הזנות חשמל
יחידות העיבוי תהינה תלת פאזיות.
היחידות יצוידו במנתק ביטחון ובקבלים לשיפור כופל ההספק כלול במחיר היחידה .

ה.

גבולות רמות רעש
יחידות מתועלות לא יעברו את רמות הרעש המפורטות בטבלה בעת מדידת הרעש
 1.5מ' מתחת ליחידה כאשר באספקה תעלה ישרה באורך  1מ' ובאוויר
ממרחק
 1מ' כאשר המפוח במהירות הגבוהה רמת הרעש
חוזר תעלה ישרה באורך
המכסימאלית [).32]dB(A

ו.

יחידה עיבוי חיצונית
סוג היחידה :היחידה תהיה מטיפוס משאבת חום בתפוקת קירור/חימום משתנה באופן
רציף לחלוטין בזרם ישר.
היחידה תספק קרר בספיקה משתנה ורציפה אל יחידות מפוח נחשון בתוך המבנה.
מבנה :פח מגלוון עם צביעה אלקטרו סטטית .תא המדחסים ביחידה יהיה סגור הרמטית
מכל הכיוונים באמצעות פנלי מתכת מבודדים אקוסטית .מבנה היחידה והסוללה יתאים
להצבה בסביבה ימית לפי דרישה.
במעבה מקורר מים :מחליף החום במעבה יהיה לקירור באמצעות מים –מתאים לעבודה
ללא פריקה בטמפ' של עד  35מעלות צלסיוס .מפל לחץ מכסימלי  2מטר.
המערכת תכלול הגנות ללחץ עבודה גבוה ולחוסר זרימת מי מיגדל.
בחוסר זרימת מים לא תתאפשר כניסה לעבודה של המערכת.
מדחסים :מדחסים יהיו מסוג הרמטי  -סקרול ויכללו מעטפת אקוסטית.
תפוקת מדחסי האינוורטר יאפשרו תפוקה משתנה ורציפה בין  10%ל  100%תפוקה.
המדחסים יכללו הגנת לחץ ראש גבוה ,הגנה מפני התחממות יתר ,הגנה מפני זרם גבוה.
משנה מהירות למנוע מדחסים :משנה המהירות יתאים לפעולת המדחס ויכלול הגנות
זרם גבוה והגנת טמפרטורת יתר .
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במעבה מקורר אוויר  :המפוח יהיה מפוח אוזן פיל צירי שקט במיוחד בעל מהירות סיבוב
מרבית של  600סל"ד .כונס האוויר יהיה בתצורת פעמון .מנוע המפוח יהיה בעל מהירות
משתנה פרופורציונאלית ללחץ העיבוי .מספר המפוחים יהיה כמספר המדחסים ביחידה.
לוח חשמל:
לוח חשמל של היחידה יהיה מוגן מפני גשם ומוגן בתוך מעטפת מתכתית מפני התפשטות
שרפה בעת קצר חשמלי בלוח.
לוח החשמל יכלול מיקרו מעבד שיציג ע"ג תצוגה דיגיטאלית את סטטוס פעולת המעבה,
ודיווח על תקלות במידה ויתרחשו מעין אלו.
מעגל הגז :מעגל הגז יכלול משתיק קול ביניקת המדחס ,מעקף גז חם ,משאבת חום,
מפריד שמן בקו הדחיסה ,אקומולטור לקרר עודף.
המעגל יכלול מעגל גז נוסף לשיפור ביצועי המערכת – מעגל .SUB COOLING
ז.

בקרת מאייד/מפוח נחשון מכל טיפוס תתבצע כלהלן:
הפעלה באמצעות שלט אלחוטי/חוטי (לבחירת הלקוח – יש להגיש לאישור).
מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר.
טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין
הטמפרטורה הנדרשת לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר.
בכניסה לסוללת מאייד וביציאה  ,תימדד טמפרטורת הקירור באמצעות רגשי
טמפרטורה כך שפתיחת השסתום האלקטרוני תשמור על  SUPER HEATשל  6מ"צ.
בהתאם לכך יפוקד המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות באופן שיבטיח טמפרטורת
איוד קבועה.
כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה ,השסתום האלקטרוני ייסגר.
העברה מקירור לחימום תיעשה באמצעות בורר ראשי עבור המערכת כולה ,או באמצעות
בורר בשלט היחידות .היחידה הראשונה שתופעל ,תקבע את אופי פעולת המערכת כולה
קירור או חימום.
הערה :שסתומי ההתפשטות יותקנו מחוץ ליחידה ומחוץ לחלל הממוזג ויושתקו
באמצעות השתקה מקורית של יצרן הציוד.

ח.

אופציות נוספות לפיקוד:
ניתן לחבר את המערכת לפיקוד מבית חכם וממערכת בקרת מבנה כדוגמת מערכת
 AMXעם שלטי .MODBUS, BACNET, LON WORKS, SMARTEC, TOUCH
ניתן לחבר את המערכת לשלטים מרכזיים  ,בכלל זה שלטים הניתנים לחיבור לרשת
מחשב עם כתובת  IPשתאפשר גלישה מרחוק אל השלט באמצעות תוכנת WINDOWS
.WXPLORER
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ט.

מאייד
יחידות המאייד יבחרו בהתאמה למגבלות השטח ודגם היחידה שיבחר יבטיח יכולת
קבלת שרות.
בכלל החדרים יותקנו יחידות עיליות גלויות דקורטיביות שיאושרו אצל האדריכל טרם
הזמנה.
בחלק מהחדרים יותקנו יחידות אופקיות.
יחידות המאייד יבחרו בהתאמה לאורך התעלות ומפל הלחץ ,אורך צנרת הגז וההפסדים
הנובעים מאורכה .חישוב והתאמה באחריות הקבלן.
מאייד להתקנה מחוץ למבנה יותקן בתוך תא יחידת טיפול באוויר מטיפוס קל מתאימה
להצבה תחת כיפת השמיים אטומה לחלוטין ותצויד בגגון מוגבה בגובה  5ס"מ מעל הפנל
העליון .היחידה תבודד בבידוד פנימי בעובי  2אינטש.
המחיר עבור יחידה מושלמת ,בנויה ממסגרת פרופיל מכופף ופנלים מתפרקים
המאפשרים הכנסת והוצאת המאייד ,גישה נוחה לשרות ,בידוד אקוסטי ,חיבורים
גמישים ,בולמי רעידות ,גישטל הצבה תליה.
מבנה ומרכיבי יחידות הטיפול באוויר לסוגיהן כדוגמת :בריכות ניקוז,מאיצים,בתי
מאיצים,מסננים,חומרי הבידוד החיצוניים והפנימיים יהיו בסווג  V.3.3לפחות (כמוגדר
בת.י  1001 / 755על כל פרקיהם העדכניים ביותר)הקבלן ידאג להתאמתן לתקן
ולהמצאת האישורים להתאמתן לתקן על חשבונו.
לוח החשמל של כל מאייד יכיל בנוסף למסופק ע"י היצרן מגעים להפסקה ממרכזת גילוי
אש.הלוח ישמש כלוח הזנה למדפי האש המשויכים לאותו מאייד.

15.16

גופי חימום חשמליים
הקבלן יספק ,יתקין ויחבר את גופי החימום החשמליים בהתאם לפירוט ברשימת הציוד,
בכתב הכמויות ובתכניות.
גופי החימום החשמליים שיותקנו בתוך יחידות טיפול באוויר יחוברו למסגרת שתורכב
כמגירה עם אפשרות שליפה.
גופי החימום החשמליים שיותקנו בתוך יחידות מפוח-נחשון יחוברו במסגרת וחיזוקים
שיורכבו באופן קבוע לדפנות היחידה עם קופסת חיבורים משוריינת ואטומה.
הגופים להתקנה בתעלות יתוכננו למהירות זרימה מכסימלית של  900רגל לדקה ,גופי
החימום יחושבו לפי  500ואט למטר אורך של צינור קוטר  10מ"מ.
הגופים ייבנו מקטעי צינורות עשויים מפלדת אל-חלד .הצלעות תהיינה אף הן מפלדת אל-
חלד .גופי החימום כתוך הצינורות יהיו מטיפוס עמיד בטמפרטורות גבוהות .הגופים יחושבו
למתח חד-פאזי של  220וולט והמעגלים יחולקו בכל דרגה באופן שווה בין  3הפאזות .כל
גוף חימום יצוייד במפסק-תרמוסטט ביטחון עם הפעלה חוזרת ביד ,להגנה מפני חימום יתר
במקרה תקלה ,ומפסק זרימה לאוויר .כל הביטחונות יהיו ניתנים לגישה לשירות באמצעות
קופסת חיבורים ומבלי לפרק את הנחשון .היחידה תצוייד בלוח חשמל אינטגרלי תקני
שיכיל :הגנות חשמליות ,קונטקטורים עבור כל גוף חימום ,לוח חיבורים וכו'.

15.17

צנרות גז
מהלכי צנרת גז יתואמו מראש ובכתב עם המפקח/מזמין טרם ביצוע.
כל מקטע צנרת ייבדק לנזילות טרם סיום העבודה.
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סוג הצנרת יהיה בהתאמה לסוג הגז במערכת ויעמוד בלחץ בדיקה של פי  1.5מלחץ עבודה.
.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7

.8

הצנרת תיעשה מנחושת קשה דרג " ,"Kעם חיבורים בהלחמת כסף ,בעלת עובי דופן
המתאימה לסוג הגז והעומדת בלחץ בדיקה הגבוה פי  1.5מלחץ העבודה .כל
האביזרים יהיו מנחושת או סגסוגת נחושת מקוריים של יצרן הציוד .לא יהיו
חיבורים לאורך הצנרת.
קטרי הצנרת ייבחרו בהתאם לתפוקת הקירור ולארכה ,להבטחת תפקוד אופטימלי
של המערכת .בחירת הקטרים בהתאם למעגלי הגז ,תיעשה ע"י סוכן הציוד.
מהלכי הצנרת האנכיים והאופקיים על הגג ,מהלכי צנרת בתוך מילוי ריצפה/קירות
 ייעשו בתוך תעלות פח מגולבנות ,כלולות במחיר הצנרת .בתוך הקומה לפי דרישה.מהלכי צנרת אנכית יתוכננו להחזרת שמן ע"י סוכן הציוד .מהירות הזרימה בקווי
היניקה ,לא תיפול מ 1,000-רגל לדקה.
העבודה כוללת קידוח והתקנת שרוולים ,כולל איטום למעברי צנרת .לרבות
קידוחים בבטון.
העבודה כוללת :פתיחה וסגירה של פתחים בקירות/תקרות למעבר צנרת ,פתיחת
חריצים בקירות/ריצפה/תיקרה למעבר צנרת ,אספקת שרוולי מגן בכל מעבר ,ביטון
וטיח.
קשתות  P.V.Cבקוטר " 4לקבלת מקל סבא ,במעבר צנרת הגז דרך הגג או ביציאה
מהקיר לפי הפרטים בתוכנית .מעברי הצנרת יבוצעו "במקלות סבא" ממתכת
(לטובת האיטום).
תמיכת הצנרת תהיה חרושתית מפלדה מגולוונת כדוגמת יוניסטרט או ש"ע מאושר
עם כל סדרת האביזרים הנלווים.

כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים למניעת רעש ע"י גומי בעובי  5מ"מ לפחות.
הצנרת תוגן באוכף ובגומי מחורץ בנקודות ההשענה.
15.18

בידוד הצנרת
צנרת הגז תבודד לכל אורכה בקליפות גומי ספוגי "ארמפלקס" בעובי מינימלי "0.75
במיני מרכזי ובעובי מינימלי " 0. 5במפוצל עילי .הבידוד ייעטף בסרט פלסטי כבה מעצמו
תיקני [תקן  ,]755בחפיפה של  30%לפחות ,לכל אורכו .הבידוד יותקן בהשחלה ,לפני
חיבור הצנרת.
ככלל תותקן הצנרת על הגג בתוך תעלות פח מגולבנות ,קטעי צנרת גלויה על הגג יצופו
בתחבושת ואקרילפז.

15.19

מפוחים לאוורור:
מפוחים לאוורור השירותים יהיו ציריים להתקנה על הקיר או צנטריפוגליים/על הקו
ויותקנו במקומות כמצויין בתכניות.
המפוחים יצוידו בחיבורים גמישים.
המפוחים יהיו לספיקה ומפל לחץ כמצוין בתוכנית ,שקטים במיוחד.
המפוחים יהיו מתוצרת ודגם כמצוין בתכניות או שווה ערך מאושר על-ידי המפקח.
המפוח יהיה בעל עמידות מתאימה לסביבה בה הוא מותקן.
מחיר המפוח יכלול בין השאר :חיבורים גמישים,הגנה לגמישים בהתקנה על הגג ,אל-חוזר,
רשתות מגן ,תריס נגד גשם ,קונסטרוקציית תליה/הצבה ,מנתק ביטחון וכד'.
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15.20

מדפי אש/עשן/משולבים
מדפים יותקנו בכל מקום בו התעלה חוצה מחיצת אש כפי שהיא מוגדרת ע"י
א.
הרשויות ו/או המזמין ובכל מקום בו נדרש בתכנית.
המדף יהיה לפי ת"י  1001העדכני ,המדפים יהיו בעלי עמידות של  1.5שעות
ב.
לפחות.
המדף יותקן בתוך שרוול מפח מגולבן בעובי  2מ"מ.
ג.
במדף ממונע השרוול יהיה באורך של עובי הקיר/תקרה  50 +מ"מ מצד אחד
ובליטת המנוע מצד שני של הקיר.
השרוול יבוטן/יחובר לקיר עם מסגרות מפרופיל  Lבשני הצדדים.
הפעלת המדפים תהייה ע"י מנוע חשמלי ,המדף ייסגר/יפתח בחוסר מתח ע"י
ד.
קפיץ מחזיר .במידה וידרש נתיך בתקן -יהיה הנתיך לטמפרטורה כנדרש בתקן
ובהתאם ליעוד  -אש או עשן.
המדף יהיה מטיפוס רב-להבי תיקני.
ה.
מספר ודגם המנועים בהתאם לשטח המדף.
המדף יכיל מפסק גבול המציין שהמדף פתוח לגמרי ואשר ידליק נורה ירוקה בלוח
ו.
החשמל.
לכל מדף תותקן דלת גישה בתעלה .הדלת תהיה מוצר מוגמר של ביח"ר במידות
ז.
 40 X 30ס"מ מתוצרת "מטלפרס" ,דגם  ,BHאו ש"ע מאושר.
בשטח תבוצע דוגמת התקנה של מדף אש שיאושר ע"י המפקח.
ח.

15.21

תמיכה ותליות לציודים
תמיכה ותליות לציודים,בסיסים וכד'
הקבלן יספק וירכיב את כל התמיכות ,החיזוקים והתליות הדרושים לשם תמיכת הציוד,
הצנרת ,וכד' בצורה שהמערכת תהיה חופשית מרעידות.
עבור כל תמיכות/תליות הציודים השונים ,צנרת ,תעלות ,מפוחים ,יחידות טיפול באוויר
מערכות מזוג ,יחידות סינון וכד' לקירות/תקרות ,גגות יידרש הקבלן לפתרון תליה מתאים
שיתוכנן ,ייבדק ויאושר ע"י או מהנדס קונסטרוקציה מוסמך מטעמו.
יתקבלו ברגי עיגון מסוג "פיליפס"באישור המפקח .במקומות בהם לא ניתן להתקין ברגים
פיליפסים ,יידרש הקבלן לפתרון תליה מתאים שיתוכנן ,ייבדק ויאושר ע"י מהנדס
קונסטרוקציה מוסמך מטעמו.
יחידות אשר בהן יש רעידות עקב פעולתן ,ייתלו אך ורק עם בולמי רעידות.
במידת הצורך תתאפשר תלית ציודים שונים ,צנרת ,תעלות לקונסטרוקציית מבנה עשויה
פלדה באמצעות אביזרים מתועשים המיועדים לכך ואינם דורשים קידוח או ריתוך.
אביזרים כדוגמת תוצרת חברת  .CADYיש לקבל אישור לתליות .יש לתת שימת לב
מיוחדת לתליית הציוד ,התעלות והמערכות לקונסטרוקציה .במידת הצורך יותקנו
פרופילים מקשרים בין האגדים עבור ריתום נכון לקונסטרוקציה ואליה ייתלה
הציוד/תעלות במרווחים הנדרשים.
התמיכות לתעלות פח שחור יהיו חרושתיות מפלדה מגולוונת כדוגמת פרופיל מקצועי או
ש"ע מאושר עם כל סדרת האביזרים הנלווים – ויתוכננו כך שיוכלו לשאת בנוסף למשקל
התעלה גם משקל אדם בתוכה ,כל נקודת תליה/מערכת תמיכה לתעלות תתאים למשקל של
לפחות  363-ק"ג בכל נקודה.
במידה ותקרת המבנה הקיים הינו בעל קונסטרוקציית "בטון" מיוחדת ,יש לקבל אישור
לתליות .יש לתת שימת לב מיוחדת לתליית הציוד והמערכות לתקרה .במידת הצורך יותקנו
פרופילים מקשרים עבור רתום נכון לקונסטרוקצייה ואליה ייתלה הציוד.
אבטחת כל מכלולי פיזור האוויר המותקנים בתוך חלל התקרה ועל התקרה למניעת נפילה
באמצעות תמיכות מתועשות ,מוטות הברגה ,שרשראות וכד' כלולים במחירי התעלות
כנדרש בתקן ישראלי  5103חלק  .1הקבלן יאבטח את כל מכלולי פיזור האוויר המותקנים
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בתוך חלל התקרה התותבת ועל התקרה למניעת נפילה .האבטחה תעשה באמצעות תמיכות
מתועשות ,מוטות הברגה ,שרשראות וכד'.
הקבלן נדרש לתכנן את פרטי התליה/הצבה ולהתאים את הפתרון לשטח .הפרטים יתוכננו,
ייבדקו ויאושרו ע"י מהנדס קונסטרוקצייה מוסמך מטעמו ועל חשבונו ויוגשו לאישור טרם
ביצוע.
קונסטרוקציית פלדה לתמיכה
 .1תתוכנן ע"י מהנדס קונסטרוקציה מוסמך (התכניות יהיו חתומות ע"י מהנדס).
 .2חיבורים ע"י ברגים.
 .3מבנה – פרופילי פלדה מגולוונים.
 .4התכנון יהיה לפי שקיעה מכסימלית של .L/500
 .5הקבלן יעביר תכנית לבדיקה ואישור מוקדם.
 .6אופני מדידה לקונסטרוקציית פלדה :עפ"י משקל נטו לפי טבלאות יצרן.
יתומחר במידת הצורך לפי מאגר מחירי דקל.
כל המפורט לעיל כלול במחירי הציודים השונים כמפורט לעיל.
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15.22

צבע וגימור  -לכלל הציוד
השילדה והפנלים ביחידות – מאייד ומעבה ,יעברו גילוון חם בכל חלקיהם וצביעה
אלקטרוסטטית בצבע אפוקסי ברמת גימור גבוהה .כל תהליך הצביעה והציפוי ייעשה לאחר
גמר תהליך הייצור .שום קידוח לא יורשה לאחר גמר הגילוון והצביעה.
כל ברגי ההידוק יהיו מגולבנים .כל המכלולים הפנימיים כגון :בית מאיץ ,מאיץ מנועים,
קונסטרוקציה ,גישטלים וכו' יהיו מגולבנים וצבועים.
כל חלקי הציוד ,האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע נגד
קורוזיה ויצבעו בהתאם להוראות המפקח ,למפורט בפרק " - 11מפרט כללי לעבודות
צביעה" ולמתואר בסעיף זה .בכל מקום בו נדרש גלוון הוא יהיה בשיטת הטבילה החמה.
כל חלקי הקונסטרוקצייה ,תמיכות ,צנרת גלויה ואביזרים בתוך המבנה יהיו מגולוונים.
לחילופין לפי אישור מראש יצבעו לאחר ניקוי חול יסודי בארבע שכבות צבע בעובי 100
מיקרון.
ציוד ,מפוחים ,תעלות ,חלקים מפח שחור יעברו ניקוי חול לדרגת נקיון גבוהה .לאחר מכן
יצבעו בצבע אפוקסי בעובי  150מיקרון.
תעלות שחורות ושרוולים שחורים המשמשים להעברת אויר יצבעו פנים וחוץ.

15.23

כל מנועים
א.
ב.
ג.

כל המנועים יהיו מתוצרת יצרן אחיד .המנועים בדרגת הגנה  IP-55עם בידוד ""F
לתנאי חוץ של .°50C
כל המנועים יהיו ברמת נצילות גבוהה  .IE-3/ EFF1המנועים מתוצרת אושפיז ,ABB
סימנס או ש"ע מאושר.
מנועים לטמפ' גבוהה יסופקו ע"י יצרן המפוח עם אישור היצרן ומכון תקנים.

המפורט בסעיפים לעיל כלול במחירי הציודים השונים כמפורט לעיל.

15.24

עבודות חשמל
.1

.2

.3

הקבלן יתכנן ויבצע את כל מערכות החשמל הקשורות לאוורור ,סילוק עשן ומיזוג
אוויר ,ויתאים את גודל הזנות החשמל לכל אחד מהציודים בהתאם להספק וצורת
ההזנה הנדרשת לציוד המסופק בפועל .הקבלן יוציא מכתב דרישות +סימון בשטח
+אישור ההספקים בלוחות החשמל.
קבלן יספק הזנה ללוחות החשמל למזוג האוויר .החיבור הסופי אל הלוחות ,כולל
נעלי כבלים ,אספקה והרכבת הלוחות וההתחברות אליהם ,חווט בין הלוחות כנדרש,
קווי זרם אל המנועים והציוד וההתחברות אליהם ,קווי הפקוד ,הבקרה ,התקשורת,
מרכזות גילוי אש ,פנל כבאים ,אביזרי הקצה-פיקד ובקרה ,רגשים ,פרסוסטטים וכד'
וביצוע כל ההתחברויות למפורט לעיל לקבלת מערכת מושלמת פועלת.
הזנות חשמל יחידות העיבוי של מערכות האינוורטר תהינה תלת פאזיות.
במערכת מולטי אינוורטר  VRFהמכילה מספר מעבים יספק הקבלן לוח חלוקה עם
הגנות להזנת כל אחד מהמעבים .הזנה לכל מעבה תעשה דרך מנתק ביטחון לפי חוק
החשמל.
הזנה ראשית ללוח החלוקה והזנה לכל מאייד תתואם מול המפקח.

216
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14
.15
.16

כל חיווט הכוח ,חיווט הפיקוד בין היחידות הפנימיות ,יחידת העיבוי ,לוחיות ההפעלה,
רגשי טמפ' ,לוחות החשמל ,מערכות פיקוד ובקרה ,גלאי נפח ,מרכזות גילוי אש לרבות
החיווט .מערכת מושלמת פועלת.
מערכות הפעלה בקרה וויסות מושלמות על כל אביזריהן לכל אחד מהמזגנים/מערכות.
הכנה בכל לוח יחידה/לוח חשמל להפסקה/הפעלה דרך מרכזת גילוי אש.
חיבור כל הציוד ותאום אופן הזנות החשמל.
צינורות פלסטיים תיקנים קשיחים או תעלות חשמל להעברת החיווט עבור כל
הסעיפים הנ"ל.
התקנת קבלים לשיפור כופל ההספק למדחסים.
התקנת מתנע רך למנועים תלת-פאזיים – שצריכת החשמל שלהם עולה על 4.4
קוואט"ש ולמנועים חד-פאזיים – שצריכת החשמל שלהם עולה על  3קוואט"ש לפי
דרישות חברת חשמל.
התקנת מנתקי ביטחון לכל היחידות והציודים.
הארקת כל הציוד תעלות וצנרת בהתאם לחוקי החשמל ומערכות השוואת
פוטנציאלים.
הגנת חוסר היפוך פאזה לכל מערכת.
הצבת הציוד ולוחות החשמל בהתאמה לחוק החשמל.
בדיקה תרמוגרפית ללוחות החשמל.
העברת ביקורת של בודק מוסמך למתקן כולו.

כל המפורט לעיל כלול במחיר הציוד ומערכות החשמל והבקרה.
15.25

לוחות חשמל
כללי
יצור הלוחות יעשה ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י המזמין ושעבר את אישורי מכון התקנים
הישראלי כמוסמך לאבטחת איכות לפי  ISO 2000ובנוסף קיבל הסמכה לפי נוהל ת"ת 22
של מכון התקנים הישראלי.
כל הלוחות ייבנו בהתאם למפרטים ,חוקים ותקנות הבאים ,במהדורתם התקפה האחרונה:
המפרט המיוחד.
המפרט הכללי הזה.
המפרט הכללי למתקני חשמל (מפרט  )08בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת
האחרונה.
חוק החשמל התשי"ד –  1954המעודכן ותקנותיו ,ובין היתר :התקנת לוחות במתח
עד  1000וולט.
התקנים הישראליים ,כאשר התקן המוביל הוא ת"י  )IEC 439-1( 1419חלק - 1
לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך ,דרישות ללוחות מתועשים.
ייצור הלוחות
הלוחות יתוכננו בהתאם לציוד אותו הם צריכים להפעיל עם מערכת פיקוד ובקרה כפי
שמצוין בתכניות השונות .מערכת הפיקוד של כל לוח תהיה באמצעות שנאי פיקוד מבדל.
בנוסף לכל האישורים הנדרשים  ,יגיש הקבלן תכניות לאשור המפקח  .רק לאחר אשורם
ייגש הקבלן לייצור הלוחות.
כל החישובים ייעשו בהתאם להנחיות התכנון הבסיסיות המגדירות את גודל זרם הקצר
הצפוי בכניסה ללוח ואת מקדם העומס עבור כל תא.
בצמוד להגשת תכניות יצור ללוחות חלוקה ,יגיש יצרן הלוח (באמצעות הקבלן) ,חישובים
המאמתים את יכולתו של הציוד להגן על הקווים להם הוא מיועד .החישובים ייעשו

217
באמצעות תוכנת מחשב ייעודית ,של יצרן הציוד המוצע .בחישובים יוצג שימוש בציוד אותו
מתכוון הקבלן להתקין בלוח המוצג לאישור.
החישובים יאמתו:
התאמת ההגנות התרמיות והמגנטיות לכבלים עליהם מגן הציוד.
יכולת עמידה בזרמי קצר הצפויים במקומות ההתקנה.
סלקטיביות בין הענפים של רשת החלוקה כולה.
החישובים יהיו חתומים על ידי מהנדס חשמל של הקבלן ו/או יצרן הלוח.
ביצוע החישובים והצגתם מהווים חלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן בכל הנוגע ללוחות
חלוקה ולא ישולם עבור המתואר לעיל בנפרד או במיוחד.
הגנה בפני מגע אדם:
כל חלקי המתכת שאינם נושאים מתח יהיו מוארקים .חלקים הנמצאים תחת מתח וניתן
להגיע אליהם (עם פתיחת הדלתות) ללא שימוש בכלי עבודה יהיו מוגנים בפני נגיעה מקרית
באמצעות כיסוי הגנה מתאים.
כל הלוחות מעל  A63יצוידו במערכת גילוי אש לפי דרישות התקן.
הבקרים יותקנו בתאים נפרדים .כל ציוד המיתוג של הלוחות הראשיים ,וכן כל המפסקים
הראשיים של כל השדות בכל לוחות החלוקה ,יצוידו במגעי עזר לבקרה ,וזאת בנוסף לכל
שימוש אחר .מגעי עזר אלה יחווטו למהדקים מיוחדים המיועדים להתחברות למערכת
בקרת מבנה ולמרכזת גילוי אש .המהדקים יותקנו בתא נפרד בלוח ,וישולטו בהתאם.
הלוח יעמוד בכל דרישות המפרט בהתאם לנתונים שהמפקח ימסור לקבלן לגבי מקום
ההתקנה ותנאי האוורור במקום.
יחד עם זה על הקבלן לבדוק בעצמו את תנאי ההתקנה של הלוח.
יצרן הלוח יתקין את הציוד בלוח בהתאם להוראות יצרני הציוד.
שילוט לוח:
שילוט לוח יעשה משלטי סנדוויץ' פלסטי חרוט ויכללו בנוסף למספר המעגל גם תיאור קצר
של הייעוד וסוג המעגל .שילוט זה יעודכן בהתאם לעדכון הסופי של נשוא השילוט באתר.
אביזרי לוח ישולטו גם בחלקו הפנימי של מבנה הלוח ,כאשר השילוט ישא את מספר
האביזר כפי שמופיע בתכנית היצרן של הלוח.
כל אחד מהמוליכים המתחברים למהדקים יסומן ע"י צינורית סימון עם מספר המעגל
המתאים .הדברים אמורים לגבי מוליכי הפאזות של היציאות ,הכניסות ומוליכי פיקוד.
תכולת מחירי לוח וציוד:
תכנון לוח החשמל ותוכניות הלוח משורטטות במחשב כולל מדיה מגנטית.
.1
מחיר לוח כולל הובלה ,פריקה העברה התקנה חיבור והפעלה במקום המיועד באתר.
.2
מחיר ציוד שבהצעת הקבלן יינתן עבור ציוד מורכב מחווט ,משולט ומחובר בלוח,
.3
תואם את זרם הקצר הדרוש.
הקבלן יכלול בעבודתו את כל ההכנות לשילוב מכלולי גילוי אש ויאפשרו שליטה
.4
ואידיקציה על המערכות והמכלולים השונים [מדפי אש/עשן ,מפוחי סילוק עשן
,מערכות פיצוי אוויר וכד'] מהרכזות ומפנל כבאים  [.פנל  ULלפי דרישה]
כל ההכנות הנידרשות להזנה והפעלה של מדפי אש/עשן/משולבים במתח נמוך וקבלת
.5
אינדיקציה למצב המדף.
מחירי כל המתואר בסעיפי פרק "לוח חשמל" דלעיל ופרק  08במפרט הכללי כלול
.6
במחיר לוח או אביזריו ולא ישולם עבורם בנפרד או במיוחד אלה באם צוין במפורש
בכתב הכמויות.
ככלל לכל המנועים והאלמנטים החשמליים יהיו מתגי פקוד תלת-מצבים אוטו-מופסק-יד.
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מצב יד ישמש בעיקר להפעלות ניסוי ולמטרות אחזקה וטפולים ,בדרך כלל המתגים יהיו
במצב אוטומטי שבו האלמנטים יופעלו לפי סדר מסוים בהתאם לפעולתה של מערכת
הבקרה .חלק מהמתגים יהיו בחזית הלוח וחלקם בתוך הלוח כפי שנראה בתכניות.
כל המנועים והאלמנטים השונים יכללו אינדיקציות לפעולה ותקלה בלוח החשמל והבקרה
המקומי ובמערכת הבקרה המרכזית.
המנועים והאלמנטים יופעלו מהלוחות המתאימים וממרכז הבקרה כפי שנראה בתכניות
החד קוויות.
למנועים מרוחקים מהלוח יהיו מנתקי כוח לידם ,מנתקי הכוח תחת כיפת השמים יהיו
מוגנים בדרג  IP65לפחות ,משוריינים ,אטומים והכניסות אליהם  -תמיד מלמטה.
לוחות החשמל יכללו את פונקציות הפקוד ,הבקרה והתפעול.
ציוד הבקרה ויחידות ה CPU-יהיו בתא נפרד על ידי מחיצה מציוד הכוח.
כל גיד ימוספר כנדרש לצורכי ביצוע ההתחברות לכבלי התקשורת.
הלוחות יהיו קשורים בקשרי פיקוד בינם לבין עצמם ועם מרכז הבקרה ,כפי שהדבר מתבקש
מסעיף זה ומהתכניות ,ראה להלן ובסכמות הבקרה של מערכות מזוג האוויר .יש לכלול את
מחיר החיבורים הללו במחירי מערכות הבקרה.
לוח מערכת מפוצלת/אחודה [פקג']  – .D.Xמטיפוס "משאבת חום" רגיל
ככלל המערכת תוזן מלוח החשמל של המערכת ותופעל מלוחית הפעלה  -מרחוק.
הלוח יזין ויפעיל את המדף הממונע המקושר אליו ביחידת האוויר הצח מא.2-
לוח המערכת יכלול עבור המערכת-
בורר מופעל ,מופסק,אוטומטי – שיאפשר הפעלה ממערכת בקרת מבנה לפי דרישה[בהתקנת מתאם תקשורת].
בורר מקרוב רחוק להפעלה מפנל/לוחית הפעלה מרחוק .בורר קירור חימום .נורת פעולה תקלה לכל מנוע ,מעבה.מגעים להפסקה ממרכזת גילוי אש ,הגנות וקונטקטורים למנועים ,שנאי והזנות למערכת
הפיקוד במתח נמוך ,מתנע רך לכל מדחס ,קבלים לשיפור כופל ההספק,מתאם תקשורת
לחיבור לבקרת מבנה לפי דרישהה.
לוחית ההפעלה מרחוק מוצר של סוכן הציוד המסופק -תכיל בורר "מופעל" "מופסק" עם
אחזקה עצמית והשהייה בין הפעלות עוקבות של ההמערכת ,תרמוסטט לוויסות טמפרטורה
[הדרגתי] עם רגש טמפ' להתקנה על הקיר/בתעלה.
שנאי וכל הנידרש להפעלה והזנה של מדפי אש במתח נמוך .
לוח/ית מפוח אוורור /מפוח על הקו
המפוח/תא/יחידה יוזן ויופעל מלוח/ית חשמל שיותקן במבנה על הקיר בסמוך לאזור
המטופל כמופיע בתוכנית .הלוח יכיל בורר "מופעל" "מופסק" "שעון שנתי ניתן לתכנות"
ונורות פעולה תקלה.
הלוח יכלול מגעים להפסקה מרכזת גילוי אש ,הגנות וקונטקטורים למנועים ,שנאי והזנות
למערכת הפיקוד במתח נמוך ,קבלים לשיפור כופל ההספק.
הזנה להמפוח/תא/יחידה תיעשה דרך מנתק ביטחון.
מפוחים קטנים לתא שרותיים בודד יוזנו משקע ויופעלו בזרם פיקוד ממפסק תאורה.
הכנה בכל לוח עבור מדף אש  /עשן :
ממסר מכני/בקר שיאפשר פתיחה או סגירה לפי דרישה ממערכת גילוי או במקביל לפעולת
הציוד אליו הוא משוייך.
 המדפים יוזנו דרך שנאי במתח נמוך.הלוח יתחבר למערכת גילוי אש/עשן .צורת ההתחברות  -פיקוד באמצעות מגע יבש ,או
סיגנל במתח נמוך.

219
15.26

הפעלה ופיקוד
א.

גלאי נוכחות
כל יחידה תכלול אפשרות קישור לגלאי נפח ופעולתה תופסק ולא תתחדש בחוסר
תנועה בחלל הממוזג .היחידה תחזור לפעולה רק בהפעלה מחדש .חיבור הכנות
במזגן לגלאי הנוכחות.

ב.

מזגן מפוצל עילי
כל יחידה תופעל באמצעות שלט אל-חוטי.
השלט יכיל באופן עקרוני תרמוסטט ,בורר קירור -חימום ,בורר שלוש מהירויות
למפוח מפסק "הפעל"" ,הפסק".
מערכת הפיקוד תכלול בין השאר הפשרה אוטומטית ,השהיית מדחס אוטומטית
בין פעולות עוקבות ,בקרת טמפ'.
היחידה תצויד בגלאי נפח או תקושר לגלאי נפח ופעולתה תופסק ולא תתחדש
בחוסר תנועה בחלל הממוזג .היחידה תחזור לפעולה רק בהפעלה מחדש.
במידה ולא יותקן גלאי נפח תתאפשר הפסקת היחידה ע"י הפסקת ההזנה ליחידה.
מערכת ההפעלה תאפשר הפעלה חוזרת רק אחרי הפעלה ידנית מחדש.
מזגן לחדר תקשורת/מחשב יכלול מערכת בקרה שתאפשר הפעלתו לקירור גם
בחורף .שסתום זינגר ופרסוסטט לבקרת לחץ עיבוי למפוח מעבה.

ג.

מערכת מפוצלת מיני מרכזית  D.X.רגילה/אינוורטר
ככלל היחידה תוזן מלוח החשמל של המערכת ותופעל מלוחית הפעלה -מטיפוס
תרמוסטט חדר ,שתותקן על הקיר בסמוך/כמופיע בתוכנית .הלוחית תכיל בורר
"מופעל" "מופסק" עם אחזקה עצמית ,בורר מהירויות ,תרמוסטט חד/דו-דרגתי
[כמספר המדחסים/גופי חימום] עם רגש טמפ' להתקנה על הקיר/תעלת
אספקה/אוויר חוזר ,בורר קירור חימום.
מערכת הפיקוד תכלול בין השאר  -השהייה בין פעלות עוקבות של המדחס ,טיימר
להבטחת המשך פעולת המפוח במצב חימום עד לקירור גופי החימום.
היחידה תצוייד בגלאי נפח או תקושר לגלאי נפח ופעולתה תופסק ולא תתחדש
בחוסר תנועה בחלל הממוזג .היחידה תחזור לפעולה רק בהפעלה מחדש .במידה
ולא יותקן גלאי נפח תתאפשר הפסקת היחידה ע"י הפסקת ההזנה ליחידה
באמצעות לחצנים שיסופקו ע"י הקבלן .מערכת ההפעלה תאפשר הפעלה חוזרת רק
אחרי הפעלה ידנית מחדש.
מערכת אינוורטר תכלול את המפורט לעיל .
טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין
הטמפרטורה הנדרשת לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר.
בכניסה לסוללת מאייד וביציאה  ,תימדד טמפרטורת הקירור באמצעות רגשי
טמפרטורה כך שפתיחת השסתום האלקטרוני תשמור על  SUPER HEATשל 6
מ"צ.
בהתאם לכך ייפוקד המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות באופן שיבטיח
טמפרטורת איוד קבועה.

ד.

מערכת מרכזית ,מיני מרכזית ,מפוצלת -אינוורטר
כמתואר במפרט-מערכת מיזוג אוויר מרכזית/מיני מרכזית  -אינוורטר  -מטיפוס
משאבת חום או קרור וחמום בו זמנית.
 יחידת טיפול באוויר אופקית אנכיתכל יחידה תופעל באמצעות שלט חוטי שקוע בקיר .טמפרטורת אספקת האוויר
תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין הטמפרטורה הנדרשת לבין
הטמפרטורה הנמדדת בחדר.
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בכניסה לסוללת מאייד וביציאה  ,תימדד טמפרטורת הקירור באמצעות רגשי
טמפרטורה כך שפתיחת השסתום האלקטרוני תשמור על  SUPER HEATשל 6
מ"צ.
בהתאם לכך ייפוקד המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות באופן שיבטיח
טמפרטורת איוד קבועה.
כל יחידה תכלול כרטיס  /מגע יבש  /יחידת קונטרול שיאפשר חיבור המאייד
למערכת פיקוד לחיסכון באנרגיה – גלאי נוכחות/נפח ויאפשר הפסקת המאייד
בחוסר נוכחות משתמש בחדר .גלאי הנוכחות יכיל מגע יבש שיפתח או יסגר
בהתאמה למצב בחדר וישלוט גם על התאורה.
כל יחידה תצויד בשנאי  V12עבור הזנת מדף אש ובמגע יבש עבור יכולת התחברות
למרכזת גילוי אש ,שיאפשר הפסקת פעולת המאייד בעת קבלת התראה.הנ"ל
יותקנו במידת האפשר בלוח היחידה או בתוספת ללוח שתותקן בסמוך ללוח
היחידה.
 יחידה עילית דקורטיביתכל יחידה תופעל כנ"ל אך באמצעות שלט אלחוטי .
 יחידת אויר צחכל יחידה תופעל כנ"ל באמצעות שלט חוטי שיותקן בקומה כמופיע בתוכניות.
השלט יכיל באופן עקרוני תרמוסטט ,בורר קירור-חימום ,בורר שלוש מהירויות
למפוח מפסק "הפעל"" ,הפסק,שעון הפעלה יומי.
רגש הטמפרטורה יותקן בחלל הקומה/או בתעלת אספקה.
ה.

מערכת מפוצלת/אחודה [פקג'] D.X.
ככלל היחידה תוזן מלוח החשמל של המערכת ותופעל מלוחית הפעלה  -מרחוק
שתותקן על הקיר כמופיע בתוכנית .הלוחית תכיל בורר "מופעל" "מופסק" עם
אחזקה עצמית והשהייה בין הפעלות עוקבות של המדחס ,תרמוסטט דו/תלת-
דרגתי [כמספר המדחסים] עם רגש טמפ' להתקנה על הקיר ,בורר קירור חימום
ונורות פעולה תקלה לכל מנוע.
לוח היחידה יכלול מגעים להפסקה ממרכזת גילוי אש ,הגנות וקונטקטורים
למנועים ,שנאי והזנות למערכת הפיקוד במתח נמוך ,מתנע רך לכל מדחס ,קבלים
לשיפור כופל ההספק.
היחידה תצוייד במע' שמירת לחץ ראש המאפשרת פעולת קירור בימים קרים בכל
יחידת עיבוי – עבור כל מעגל קירור יותקן פרסוסטט לחץ הדרגתי עם רגש על קו
הסניקה/יניקה שיפקד על מפוחי המעבה אחד אחד.
מדפי אש הקשורים ליחידה [הזנה לכל מדף] יוזנו מלוח היחידה אליה הם
מקושרים.
בעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש ועשן יבוצעו הפעולות הבאות:
תופסק פעולת מערכת מיזוג האוויר ,ויסגרו מדפי האש השייכים.
הפעולה הנ"ל תעקוף ) (over-rideבכל מקרה ,כל סיגנל ממערכת בקרת המבנה.
תרמוסטט הגנה נגד אש (פיירסטט) יותקן באוויר החוזר ויפסיק את פעולת המפוח
בעת עליית הטמפרטורה מעל  125מעלות פרנהייט .התרמוסטט יהיה בעל ריסט
ידני.
יחידות בספיקה של  2000רמל"ד ומעלה יתוכננו להתקנת רגשי עשן בתעלת הסניקה
ובכל ענף מסתעף בספיקה העולה על  2000רמל"ד .בכל כניסת אוויר ביחידת אוויר
צח.
לוח היחידה יתוכנן להפסקת היחידה בעת גילוי אש .באחריות הקבלן לתאם מול
מבצע מערכות גילוי אש.
יחידות עם גופי חימום-גופי החימום יוזנו מלוח היחידה דרך קונטקטורים במספר
דרגות.
גופי החימום יוגנו ע"י מאמ"ת ,פרסוסטט דיפרנציאלי ותרמוסטט גבול עליון עם
ריסט ידני .תתאפשר רק התקנת רגש הטמפ' בתוך היחידה בסמוך לגופי החימום.
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ביחידה בעלת גופי חימום חשמליים ,יופסק גוף החימום תחילה ,ורק לאחר השהיה
יופסק מנוע המפוח.
שמירת לחץ העיבוי תעשה כדלקמן:
בכל יחידת עיבוי – עבור כל מעגל קירור יותקן פרסוסטט לחץ הדרגתי עם רגש על
קו הסניקה/יניקה שיפקד על מפוחי המעבה באופן רציף להפחתת ספיקת האוויר.
ו.

יחידות אוויר צח
בקרת הטמפ' תיעשה באמצעות תרמוסטט חד/דו/תלת-דרגתי ורגש טמפ' שיותקן
בתעלת האספקה ויפקד על המדחסים ביחידת העיבוי .בחימום כנ"ל .התרמוסטט
יותקן בלוח היחידה .ההפעלה תיעשה מלוחית ההפעלה מרחוק הכוללת בורר
"מופעל"" ,מופסק" ,בורר "קירור"" ,חימום" .נורת פעולה ותקלה לכל מעבה
ומאייד.
יחידות עם גופי חימום  -גופי החימום יוזנו מלוח היחידה דרך קונטקטורים במספר
דרגות.
גופי החימום יוגנו ע"י מאמ"ת ,מפסק זרימה ותרמוסטט הגנה עם ריסט ידני.
בעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש ועשן יבוצעו הפעולות הבאות:
תופסק פעולת מערכת מיזוג האוויר ,ויסגרו מדפי האש השייכים.
הפעולה הנ"ל תעקוף ) (over-rideבכל מקרה ,כל סיגנל ממערכת בקרת המבנה.
תרמוסטט הגנה נגד אש (פיירסטט) יותקן באוויר החוזר ויפסיק את פעולת המפוח
בעת עליית הטמפרטורה מעל  125מעלות פרנהייט .התרמוסטט יהיה בעל ריסט
ידני.
במערכת אוויר צח שמירת לחץ הראש תעשה כדלקמן:
בכל יחידת עיבוי – עבור כל מעגל קירור יותקן פרסוסטט לחץ הדרגתי עם רגש על
קו הסניקה/יניקה שיפקד על מפוחי המעבה אחד אחד.
 מערכת מיזוג אוויר מרכזית -אינוורטר  -מטיפוס משאבת חום או קרורוחמום בו זמנית.
 כמתואר בסעיף  13במפרט יחידת טיפול באוויר אופקית אנכיתכל יחידה תופעל באמצעות שלט חוטי שקוע בקיר .טמפרטורת אספקת האוויר
תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס להפרש שבין הטמפרטורה הנדרשת לבין
הטמפרטורה הנמדדת בחדר .בכניסה לסוללת מאייד וביציאה  ,תימדד טמפרטורת
הקירור באמצעות רגשי טמפרטורה כך שפתיחת השסתום האלקטרוני תשמור על
 SUPER HEATשל  6מ"צ.
בהתאם לכך ייפוקד המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות באופן שיבטיח
טמפרטורת איוד קבועה.
כל יחידה תכלול כרטיס  /מגע יבש  /יחידת קונטרול שיאפשר חיבור המאייד
למערכת פיקוד לחיסכון באנרגיה – גלאי נוכחות/נפח ויאפשר הפסקת המאייד
בחוסר נוכחות משתמש בחדר .גלאי הנוכחות יכיל מגע יבש שיפתח או יסגר
בהתאמה למצב בחדר וישלוט גם על התאורה.
כל יחידה תצויד בשנאי  V12עבור הזנת מדף אש ובמגע יבש עבור יכולת התחברות
למרכזת גילוי אש ,שיאפשר הפסקת פעולת המאייד בעת קבלת התראה.הנ"ל
יותקנו במידת האפשר בלוח היחידה או בתוספת ללוח שתותקן בסמוך ללוח
היחידה.
-

יחידה עילית דקורטיבית
כל יחידה תופעל כנ"ל אך באמצעות שלט אלחוטי .

-

יחידת אויר צח
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כל יחידה תופעל כנ"ל באמצעות שלט חוטי שיותקן בקומה כמופיע בתוכניות.
השלט יכיל באופן עקרוני תרמוסטט ,בורר קירור-חימום ,בורר שלוש מהירויות
למפוח מפסק "הפעל"" ,הפסק,שעון הפעלה יומי.
רגש הטמפרטורה יותקן בחלל הקומה/או בתעלת אספקה.

15.27

ז.

יחידות בספיקה של  2000רמל"ד ומעלה יתוכננו להתקנת רגשי עשן בתעלת הסניקה
ובכל ענף מסתעף בספיקה העולה על  2000רמל"ד  ,בכל כניסת אוויר בכל כניסת
אוויר צח לפי התקן.

ח.

תא מפוח/מפוח אוורור/מפוחי אספקת אוויר
 במפוחים מקומים [על הקו] לתא שירותיים ההפעלה תיעשה באמצעות זרםפיקוד ממפסק התאורה של השירותים .לאחר כיבוי התאורה בשירותים
תתאפשר המשך פעולת מפוח האוורור למשך זמן של כ -20-דקות .משך הזמן
יהיה ניתן לכיוון באמצעות טיימר.
 במפוחים מרכזיים באמצעות בורר בלוח/ית הפעלה מרחוק וטיימר ניתןלכיוון.
 -הזנת כל אחד מהמפוחים ,תיעשה מלוח/ית אל המפוח דרך מנתק ביטחון.

ט.

מדפי אש/עשן/משולבים
ככלל מדפי אש [הזנה לכל מדף] המקושרים וגם אלו שאינם מקושרים לציוד יוזנו
מלוח היחידה/ציוד הקרוב אליהם.
בעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש ועשן יבוצעו הפעולות הבאות:
תופסק פעולת מערכת מיזוג האוויר ,וייסגרו מדפי האש השייכים.
תופעל או תופסק המערכת ויפתחו או יסגרו מדפי העשן
הדממת/הפעלת המערכת או חלקי מערכת יהיו בתאום עם המפקח.
הפעולה הנ"ל תעקוף ) (over-rideבכל מקרה ,כל סיגנל ממערכת בקרת המבנה.

י.

כללי:
כל אחת ממערכות המיזוג/אוורור יתוכננו :
על הקבלן להכין בלוחות החשמל השונים ובלוחות יחידות המזוג את כל הנדרש כך
:
 .1שבעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש ועשן יבוצעו הפעולות הבאות:
תופסק פעולת המזגנים ומערכות מיזוג האוויר ,ויסגרו מדפי האש השייכים.
הדממת המערכת או חלקי מערכת יהיו בתאום עם המפקח.
הפעולה הנ"ל תעקוף ) (over-rideבכל מקרה ,כל סיגנל ממערכת בקרת
המבנה.
 .2כל יחידה בספיקה של  2000רמל"ד ומעלה תתוכנן להתקנת רגשי עשן בתעלת
הסניקה ובכל ענף מסתעף בספיקה העולה על  2000רמל"ד ובכל כניסת
אוויר ביחידת אוויר צח.

אינסטלציה חשמלית:
אינסטלציה חשמלית:
הקבלן יספק ויתקין את כל מערכות קווי ההזנה והפיקוד הפנימיים של המנדף ,לרבות כל
האביזרים ,5 ,וכן כל קווי הפיקוד הנדרשים ליחידות הקצה ואביזרי הפיקוד השונים.
האינסטלציה החשמלית תבוצע בהתאם למפרט ,לחוק החשמל ולתקן  ULבנושא מערכות
מצילות חיים – רכזות גילוי ופנל כבאים.

223
העבודה כוללת את כל המוליכים והחווט ,הזנה ופקוד מלוחות החשמל לכל ציוד הפקוד
והבקרה בבנין ,לרבות כל החיבורים אל הלוחות ,אביזרי הפיקוד למיניהם ,רגשים ,בקרים,
אביזרי קצה ,וכל הנדרש.
האינסטלציה תבוצע בקווים בין חלקי המתקן השונים ,לרבות מנועים ,פיקוד ,לוחות
חשמל ,מרכזות/לוחות גילוי אש וכו' ,ותהיה מושלמת על כל אביזרי ופרטיה כנדרש.
סיומת הצינורות לאביזרים השונים תהיה בצינורות גמישים .כל היציאות מהרצפה
לאביזרים יוגנו על ידי צינור מים מגולבן ,כולל כל האביזרים להגנה ואיטום בין הכבלים
וקצוות הצינורות ,כל חיזוקי הצינורות ,הכבלים והברגים שלהם יהיו מחומר בלתי מחליד
או יצופו בציפוי המונע חלודה.
המוליכים יהיו בצבעים שונים וצבעם יסומן בתכניות החווט החשמלי .חתך כל מוליך לא
יהיה קטן מ 1.5-ממ"ר.
הקבלן יעביר את האינסטלציה בקורת בודק מוסמך לרבות תעודת אישור ללא הסתייגויות,
אשר תימסר למפקח.
הקבלן יהיה כפוף בבצוע עבודתו לתקנים ולדרישות המפורטות בפרק המפרט הכללי
לעבודות חשמל.
עבודות האינסטלציה החשמלית תבוצענה בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי בעל רישיון,
מתאים לעבודה זו לפי החוק.
לתשומת לב הקבלן:
מהלכי האינסטלציה החשמלית יהיו על גבי סולמות ,מגשים או תעלות ,אשר יוכנו על ידי
הקבלן .על הקבלן לתאם ולקבל אישור המפקח לכל תוואי של מהלך צנרת החשמל מכל סוג
שהוא.
כל האינסטלציה החשמלית לרבות התחברות לרכזת תקשורת ,לרכזת גלוי אש תבוצע ע"י
הקבלן.
הקבלן יספק ויתקין את כל מערכות קווי ההזנה והפיקוד לרבות כל האביזרים ,הנורות ויתר
חלקי הציוד החשמלי ,וכן כל קווי הפיקוד וההזנה הנדרשים למערכות השונות וליחידות
הקצה ואביזרי הפיקוד השונים.
תכניות האינסטלציה החשמלית תתוכננה בתאום עם דרישות החשמל של המזמינה או בא
כוחה ,ותכלולנה את כל האביזרים בהתאם לדרישות החשמל של המזמינה ,חוק החשמל
ופרק  08במפרט הכללי.
כל תכניות האינסטלציה החשמלית תימסרנה למפקח לאישור לפני הביצוע.
הקבלן אחראי שהאינסטלציה תעבור את ביקורת חברת החשמל הישראלית ותתקבל על-
ידה .העברת הביקורת תיעשה על-ידי הקבלן ותעודת האישור על קבלת המתקן על-ידי
חברת החשמל או בודק מוסמך ,או מכון התקניים ,ללא הסתייגויות ,תימסר למפקח.
הקבלן יהיה כפוף בביצוע עבודתו לתקנים ולדרישות המפורטות במפרט לעבודות החשמל
של המבנה ,בין אם צורף למפרט זה ובין אם לא.
עבודות האינסטלציה החשמלית תבוצענה בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי בעל רישיון,
מתאים לעבודה זו לפי החוק.
המועד לביקורת על-ידי חברת החשמל או בודק מוסמך ,ייקבע בתיאום עם המפקח.
15.28

התקנות חוץ של מערכות החשמל
בכל מקרה בו ציוד מכל סוג שהוא ,מנועי חשמל ,לוחות ,אינסטלציה חשמלית ,יהיו
מותקנים בצורה גלויה בחוץ ,יהיו אלה בנויים ומותאמים באופן מיוחד לעמידה בתנאי
חוץ ,מוגנים בפני חדירת מי גשם ,לחות ,אבק וכו'.
המנועים יהיו מטיפוס סגור הרמטי ,עם אטימה בהתאמה לתקן  IP - 54לפחות ויצוידו
כל אחד בכסוי כיפתי חופף עשוי פיברגלס .אלמנטי הקישור של הכיפה יהיו מגולבנים
בטבילה חמה .מחיר הכיפה יכלל במחיר המנוע.

15.29

הארקות
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בנוסף לברגי הארקה המקוריים המותקנים על גבי פריטי הציוד השונים יתקין הקבלן
הארקות כדלקמן:
א .צנרת מים /גז
הקבלן ירתך ברגי הארקה מפלדה/נחושת לצנרת המים/גז בכל מקום בו יש נתק
במוליכות (גמישים) .קוטר כל בורג יהיה "½ ,ויבלוט  5ס"מ מחוץ לבידוד.
הברגים ירותכו ניצב לצנרת ובמפלס אחיד לכל מערכת צנרת.
בכל אזור של מכונות תהא לפחות מערכת אחת של ברגים ,בורג לכל צינור ,במפלס
אחיד אופקי או אנכי .לצנרת האופקית העוברת על הגג ו/או בקומה ירותכו הברגים
לכל צינור במפלס אופקי אחיד .בתחילת הצנרת ובסוף כל הסתעפות.
מקום נקודות ריתוך הבורג חייב לקבל אישור המפקח.
ב.

15.30

תעלת אוויר
הקבלן יתקין ברגי הארקה כנ"ל בכל יחידת מזוג האוויר ,מפוח ,ובכל תעלת אספקה,
החזרה ,יניקה או פליטת אויר בכל מקום בו יש נתק במוליכות (גמישים).
מיקום ברגי הארקה חייב לקבל אישור המפקח.

סימון ציוד ואביזרים
כל הציוד והאביזרים יסומנו כמפורט להלן:
לכל פריט ציוד תוצמד לוחית סנדוויץ' עם כל הפרטים הנדרשים חרוטים.
צינורות יסומנו בצבעים וחצים ואביזרי צנרת על ידי טבעות סימון.
לוחות חשמל יסומנו בשלטים .לכל לוח יסומן מקור הזנת הכוח.
כל הכבלים והמוליכים בלוחות החשמל יסומנו בטבעות סימון (חרוזים) .כל המהדקים
ימוספרו .כל האביזרים בלוח החשמל יסומנו בשלטי סנדוויץ' חרוטים ומחוזקים בברגים
לאביזר או בקרבתו.
המערכות והציודים השונים המקושרים אליהן ישולטו באמצעות לוחיות בגודל  20/10ס"מ.

15.31

בדיקה ,כיוון והפעלה
הקבלן יספק את כל החומרים ,המכשירים והעבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות ופעולות
הכיוון המתוארות להלן.
עם גמר התקנת המתקן יערוך הקבלן את כל הבדיקות והוויסותים הנדרשים .כל הבדיקות
והכיוונים ייעשו בפיקוח טכנאי מוסמך מצד סוכן הציוד.
הקבלן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי בפני המפקח על בצוע הבדיקות .המפקח רשאי
לדרוש מספר בדיקות של המתקן בעונות שנה שונות ,לאמור סתיו ,חורף ,אביב וקיץ ,עד
ארבע בדיקות.
סוג הבדיקות ,סידרן ומועדי ביצוען יאושרו מראש על ידי המפקח .תוצאות הבדיקות ירשמו
בטפסים ובטבלאות מסודרות שיכין הקבלן וימסור עם סיום הבדיקות .המפקח יאשר את
הבדיקות בחתימתו.
מערכת צנרת הגז תישטף להוצאת לכלוך ושיירים טרם התקנתה.ההתקנה תבוצע
.1
תחת הזרמת גז.
צנרת הגז תיבדק בלחץ ,כל נזילה תאותר ותתוקן .מילוי גז ושמן יהא רק לאחר פעולת
.2
שטיפה בחומר מתאים ,הורקה וייבוש באמצעות משאבת ואקום.
המפוחים ,מערכת פיזור האוויר וכו' – ייבדקו ויכוונו להבטיח שהתפוקה המתקבלת
.3
הינה בהתאם לתכניות ולנדרש במפרט .מהלך הבדיקה יאושר תחילה ע"י המפקח.
דו"ח המציין את תוצאות כיוון מפזרי האוויר ותריסי אוויר חוזר השונים ,המורה על
.4
כמויות האוויר ומהירות היציאה לכל מפזר ומהירות הכניסה של כל תריס לאוויר
חוזר – יימסר לאישור המפקח.
דו"ח המציין את תוצאות בדיקת אמפרז' של המנועים בעומס מלא יימסר לאישור
.5
המפקח.
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.6
.7
.8

.9

הדו"ח יוגש בצורת טבלה בה יצוינו המנועים השונים תפקידם ורישום עבור כל מנוע,
הכולל :הספק המנוע ,אמפרז' נומינלי ,אמפרז' בעומס ,וכיוון בטחונות ליתר זרם.
טבלת ציוד עבור כל המזגנים שסופקו – דגם ,תפוקה ,קירור או קירור/חימום .
תעודות אחריות לכל ציוד .
דו"ח המציין את תוצאות בדיקת פעולתם של אביזרי הפיקוד ,המדידה והביטחון
במערכת מיזוג האוויר ,יימסר לאישור המפקח .הדו"ח יוגש בצורת טבלת סימון בה
יפורטו כל האביזרים ויצוינו ערכי הכיוון.
במסגרת הבדיקות והוויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות:
למפוח יבדקו וירשמו:
א.
ספיקת האוויר של המפוח.
צריכת זרם המנוע של המפוח.
כיוון יתרת הזרם של המנוע.
ב.

למערכות מזוג יבדקו וירשמו:
בדיקת נזילות מצנרת גז
צנרת גז תיבדק לפני בידודה בלחץ הידרוסטטי של  X 1.5לחץ העבודה
במערכת .אך לא פחות מאשר  40אטמוספירות .כל הנזילות יאותרו ויתוקנו.
הבדיקה תוכר כמוצלחת אם לא תובחן דליפה ו/או ירידה בלחץ כעבור שעה
מגמר הפעלת משאבת הוואקום.
בדיקת לחץ נוספת עם אביזרי/יחידות הקצה תעשה ללחץ של  X 1.5לחץ
העבודה במערכת גז.
ההפעלה ראשונה
תיעשה באתר אך ורק על ידי מתקין מוסמך המורשה מטעם היצרן.
המתקין ידאג בסיום העבודה להחתים את תעודת האחריות למוצר ולשגרה
לידי היצרן ולוודא כי האחריות למוצר ולתפעולו נרשמה כנדרש .הקבלן
יוודא תאימות סוג המערכת שסופקה לנדרש בכתב הכמויות ובמפרט ליכולת
קירור וחימום ולתפוקה הנדרשת.

ג.

ליחידות עיבוי/קירור יבדקו וירשמו:
צריכת זרם המנוע של כל מדחס קירור.
כיוון יתרת הזרם של כל מנוע.
לחץ דחיסה בכל מדחס.
לחץ יניקה בכל מדחס.
לחץ שמן (אם קיים).
בדיקת רמת הרעש.
טמפרטורת אויר בכניסה לסוללת המעבה.
טמפרטורת אויר ביציאה מסוללת המעבה.
מפל לחץ לאורך סוללת המעבה.
חישוב תפוקת המתקן – טון קירור.

ד.

ליח' מאייד במזגן יבדקו וירשמו:
מדידה ואיזון ספיקת האוויר של מפוח היחידה.
צריכת זרם המנוע של המפוחים.
כיוון יתרת הזרם של המנועים.
לחץ סטטי ודינמי של המפוח.
בדיקת רמת הרעש.
טמפרטורת גז קירור בכניסה לסוללת הקירור.
טמפרטורת גז קירור ביציאה מסוללת הקירור.
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טמפרטורת אויר בכניסה -לח/יבש לסוללת הקירור.
טמפרטורת אויר ביציאה -לח/יבש מסוללת הקירור.
ה.

למפוח יבדקו וירשמו:
מדידה ואיזון ספיקת האוויר של מפוח היחידה.
מדידה של סיבובי המנוע ושל סיבובי המפוח (בהינע רצועות).
מדידת צריכת זרם המנוע של המפוחים.
כיוון יתרת הזרם של המנועים.
מדידת לחץ סטטי ודינמי של המפוח.
בדיקת רמת הרעש.

ו.

בדיקת נזילות מצנרת מים/גז
צנרת גז/המים תיבדק לפני בידודה בלחץ הידרוסטטי של  X 1.5לחץ העבודה
במערכת .אך לא פחות מאשר  40אטמוספירות .כל הנזילות יאותרו ויתוקנו.
הבדיקה תוכר כמוצלחת אם לא תובחן דליפה ו/או ירידה בלחץ כעבור שעה
מגמר הפעלת משאבת הדחוס ומקסימום ירידת לחץ של  5%במשך  4השעות
הבאות.
עם גמר הבדיקות תישטף במים תחילה במים עם חומרים ממיסים ולאחר מכן
במים נקיים עד להוצאת שיירי לכלוך סיגי ריתוך שאריות חומרים זהים וכו'.
השטיפה תיעשה בתוך הצינורות בלבד .נחשונים וחלקי ציוד יאטמו ויעקפו כדי
למנוע כניסת לכלוך לתוכם.
לאחר שהצנרת נקייה יש לבצע בצנרת שטיפות לצורכי פסיבציה והוספת
כימיקלים למניעת קורוזיה והתפתחות חיידקים בתוך הצנרת .
בדיקת לחץ נוספת עם אביזרי/יחידות הקצה תעשה ללחץ של  10אטמוספרות
במערכת מים למשך  24שעות ובלחץ הידרוסטטי של  X 1.5לחץ העבודה
במערכת גז.
בדיקת מערכת הניקוז.

ז.

מערכות אויר  -תעלות ,גרילים ומפזרים
בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל התעלות ,בכל המפזרים ,כל הגרילים ,כל
הפתחים ,כל המסננים ,כל החדרים וכל האלמנטים בהם או דרכם זורם
אויר.

ח.

למערכת החשמל והפיקוד ייבדקו וירשמו:
צריכת זרם מכסימלי בעומס מלא.
כיוון מגן טמפ' גבוהה.
כיוון טיימרים ,שעוני הפעלה והשהיה.
תקלה למצב חוסר זרימת אוויר (מפסק דגל).
צריכת זרם גופי חימום חשמליים (אם יש).
תקלה למערכת גילוי אש/עשן( .אם יש).
תיפקוד גלאי נוכחות לכל למזגן( .אם יש).
רישום תיפקוד מערכת הבקרה הממוחשבת והקישור למרכז הבקרה( .אם
יש).
רישום פעולה לכל ממסר לחץ.
רישום פעולה לכל ממסר טמפרטורה.

ט.

בדיקות אינטגרציה של מערכות גילוי אש  /עשן ומערכות ניהול עשן
לאורך פרק הזמן של הקמת והרצת מערכות האוויר יבוצעו במבנה בדיקות
אינטגרציה – שילוב פעולה של מערכות הקשורות לגילוי לכיבוי ולניהול עשן.
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בדיקות התפעול והאינטגרציה של המערכות השונות ינוהלו ע"י הקבלן
בהתאם לטבלת האינטגרציה/מטריצה שתוגדר על ידי המזמין.
הקבלן אחראי להעביר את תוכניות למכון התקנים ולהתקשר איתם בהסכם
לבדיקת המתקן כולו לעמידה בתקני  1001על כל פרקיו הרלבנטיים ,לזמן את
מכון התקנים לביקורות מקדימות לקבלת הערות ולהעברת המערכת בביקורת
נציגי המכון התקנים וקבלת אישור התאמה לתקן.

15.32

י.

אישור מפקח להשלמת הבדיקות
לאחר השלמת סידור הבדיקות ,האיזון ,הכיול והויסות כנדרש וכמפורט
בפרק זה ובמפרט הטכני כולו בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים להוכחת
השלמה כזו לשביעות רצון המפקח ,יחשבו העבודות האלה כגמורות בכפיפות
לאישורו של המפקח.

יא.

הרצה והדגמה
הרצה
הקבלן יריץ את המערכות והמתקנים כאשר עבודת ההתקנה וההרכבה שלהן
הסתיימו  -בהתאם לאשור המפקח.
כהרצה מוצלחת תיחשב פעולה שוטפת של המתקנים במשך ( 3שלוש) יממות
פעולה רצופה ללא תקלות .במידת הצורך וכפי שיתחייב מתאריכי סיום קטעי
העבודה (כפי שבא לידי ביטוי בלוחות הזמנים של הפרוייקט) ,יבצע הקבלן
הרצות של חלקי מערכות .הפיצול לחלקי מערכות יהיה רק באשור המפקח.
בשום מקרה לא תיחשב הרצה של רכיבים בודדים כהרצה של המערכת.
הקבלן יבצע את הרצת המתקנים החיונים – המוגדרים כמצילי חיים גם בזרם
רגיל וגם בהפסקת זרם רגיל  -גנרטור.

יב.

הדגמה והדרכה
הדגמת פעולתם של המתקנים תיעשה ע"י צוות מקצועי של הקבלן שיכלול בכל
עת לפחות טכנאי בכיר מיומן ועוזר .במהלך ההדגמה ידגים צוות הקבלן לפני
צוות התפעול של המזמינה וידריך אותו בהפעלת המתקנים ,התגברות על
התקלות ובצוע פעולות שרות שוטפות.
תחילת תקופת ההדגמה וההדרכה הזו תקבע רק באשור המפקח ואחרי
שההרצה הסתיימה!
הטכנאי המדריך יהיה חייב להיות מומחה בתפעול אותו מתקן שאת פעולתו
הוא מדגים ומדריך .במידת הצורך יוצג לכל סוג של מערכת טכנאי אחר.
לדוגמא ,לבקרה  -מומחה לבקרה ,למפוחים  -טכנאי מתאים וכו'.
ההדרכה תיעשה בהסתמך על הרשום בטיוטת ספר המתקן.
לאחר תקופת ההדרכה יוכנסו בספר המתקן שינויים ותיקונים כפי שיידרש
בנוסף לשנויים ולתיקונים שיוכנסו בהתאם להערות המפקח! במידה וסיום
העבודות במתקנים השונים לא יהיה באותו מועד ,יהיו פעולות ההדגמה
וההדרכה מפוצלות.
הפרש הזמנים ומידת הפיצול של הימים יקבעו בהתאם להוראות המפקח
ולסיום העבודות בחלקי המתקן השונים.
עם סיום העבודה יפעיל הקבלן את כל חלקי המערכת ויבטיח שהפעלתם תהא
בהתאם לנדרש למשך תקופה של  14יום לפחות ,בתקופת הקיץ ,כמו כן ,יהיה
מוכן לביצוע הפעלה לתקופה דומה גם בתקופת החורף.
לאחר הרצת המתקן כאמור לעיל וללא תקלות ניתן יהיה לזמן את המפקח
לבצע ביקורת אישור סיום.

סיום הפרוייקט:
לפני הגשת בקשה למפקח לבצע ביקורת אישור סיום של החלק העיקרי של העבודה,
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הקבלן ישלים את כל העבודות ,המטלות והתנאים המפורטים לעיל ולהלן ,וכן ירשום את
כל הרכיבים החריגים הידועים לו.
ביקורת קבלת מתקן לאישור על סיום הפרויקט תבוצע רק לאחר השלמת המפורט להלן:
העבודות יחשבו כגמורות כאשר המתקנים שהם נשוא חוזה זה יבדקו ,יאוזנו ,יווסתו,
.1
יופעלו ויורצו לשביעות רצון המפקח ויספקו את תנאי הפנים המתוכננים ,ויוגשו כל
דו"חות ההפעלה המתאימים ויצורפו לתיק המתקן .הכיולים יעשו ע"י ספקי הציוד.
הקבלן יוודא שיבוצעו כל הביקורות הסופיות ויינתנו האישורים הנדרשים לפרויקט
.2
מטעם כל הרשויות המקומיות והממשלתיות.
הקבלן יגיש תיקי מיתקן המכילים :שרטוטים ותוכניות עדות (כפי שבוצע המתקן),
.3
תוכניות לוחות חשמל ,חוברות שימוש בציוד ,תעודות אחריות וכן כל מידע נוסף
המצוי ברשותו וכן מדיה מגנטית המכילה את כל המפורט לעיל .סט מלא של תכניות
התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם יסמן את כל השנויים ,התוספות והסטיות שנעשו
בביצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד הקיים .התכניות ימסרו בתוך
תיקים נאים ומסודרים .טפסים מסודרים ממולאים ,בדוקים ,מאושרים וחתומים
גם ע"י מבצע הבדיקות מטעם הקבלן וגם ע"י נציג המזמינה שנוכח בבדיקות.
ספר המתקן יכיל:
תיאור המתקנים ,הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת תקלות
אפשריות והטיפול בהן .הוראות אחזקה ,הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות :אחזקה
שבועית ,חודשית ועונתית כנדרש .רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון
השתייכות כל אלמנט ועם כל הפרטים הנוגעים כמו תוצרת ,סוג ,מודל ,זרמים,
מתחים ,בדוד וכו' כמופיע בשלט ,כוון אוברלואד וכו' כנדרש .קטלוגים וספרי מכונה
שבהם יצוינו כל הפרטים השייכים לציוד המסוים שסופק .רשימת חלקי חלוף
מומלצים לרכישה ע"י המזמינה .שרטוטי המערכות בתוכנת AutoCAD-2000
(תוכניות כמבוצע).שרטוטי יחידות מיזוג אוויר ,שרטוטי חשמל ולוחות חשמל
בתוכנת  .AutoCAD-2000תיאור בקרת המערכת אופן פעולתה ותחזוקתה.
כל השרטוטים והתוכניות על מדיה מגנטית.
מסירת ספר המתקן המסודר בשלשה העתקים ומדיה מגנטית -תנאי לקבלת
המתקן.

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

הקבלן ימסור כלי עבודה ,חלקי חילוף ,עודפי חומרים ופריטים דומים למפקח ,כפי
שיידרש.
הקבלן ישלים את ההפעלה ,הבחינה וההדגמה של המערכות לשביעות רצון המפקח,
כדי להראות כי ההתקנה נסתיימה ,כי בוצע כוונון נכון ,ותנאי הפעלה נכונים.
הקבלן יעביר את המערכת/מתקן בביקורת חשמל של בודק מסמך.
הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה ודלעיל.
הקבלן הזמין את מכון התקנים לבדיקת התאמת המערכת לת"י  1001על כל פרקיו
וקיבל את אישורו.
הקבלן הגיש מסמך ובו הוא מאשר שכל המערכות שהותקנו נעשו בכפיפות להוראות
ת"י בכלל ות"י  1001 -בפרט ולפי התוכניות.
עם סיום העבודה יפעיל הקבלן את כל חלקי המערכת ויבטיח שהפעלתם תהא בהתאם
לנדרש למשך תקופה של  14יום לפחות ,בתקופת הקיץ ,כמו כן יהיה מוכן לביצוע
הפעלה לתקופה דומה גם בתקופת החורף.
לאחר שמולאו התנאים הנ"ל יודיע הקבלן למפקח וזה יזמן את צוות הקבלה לבדיקות
מסירה וקבלה.
בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מנהל הפרוייקט וטכנאים שעסקו בהתקנת
והרצת המתקנים בהתאם למערכות הנמסרות.
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תאריך קבלת המתקן יקבע על ידי המפקח לאחר בצוע כל הטעון תיקון ע"י הקבלן
וכפי שיבוא לידי ביטוי בדוחות בדיקות הקבלה.
המתקן יתקבל רק לאחר שבבדיקת הקבלה לא יהיו הסתייגויות .תחילת תקופת השרות
והאחריות תהיה במועד קבלת המתקן.
15.33

שרות ואחריות
הקבלן יהיה אחראי לפעולתן התקנה של כל המערכות לתקופה של  12חודשים מיום אישור
בכתב של קבלת המתקן על ידי המזמין .הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה ,פגם או פעולה לקויה
של מערכות מזוג אויר אשר יקרו בתקופת שנת האחריות .אלא אם כן הוכח שהתקלה היא של
מערכות מזוג אויר ועקב הפעלה לקויה של המערכת שלא בהתאם להוראות .הקבלן מתחייב
לשלוח צוות שרות מייד עם קבלת הודעה על תקלה .הקבלן מתחייב לבצע את עבודות התיקון
והחלפת החלקים במהירות ,ללא השהייה ובשעות בהן תגרם הפרעה מינימלית לפעולת המתקן
ולסדרי המשרדים בעבודתם .הקבלן מתחייב להחליף כל חלק שנמצא פגום בחלק חדש .תקופת
אחריות של  12חודשים נוספים יחולו על כל חלק שהוחלף מיום הפעלתו .באם הקבלן לא יופיע
תוך  24שעות מעת מסירת ההודעה ,רשאי המזמין לבצע את התיקון באמצעות אנשי מקצוע
אחרים שאינם עובדיו של הקבלן ,אך על חשבון הקבלן.
במשך תקופת האחריות מתחייב הקבלן לבצע  4ביקורות תקופתיות לבדיקת מערכות מזוג
האוויר .ביקור באתר עקב תקלה לא ייחשב כביקורת תקופתית .הקבלן מתחייב להודיע בכתב
למתכן על כל תקלה שתוקנה במערכת במשך תקופת שנת האחריות .בנוסף לאמור לעיל .בעת
מסירת המערכות ימסור הקבלן למזמין ספר לרישום תקלות ובו העמודות הבאות:
תאריך ההודעה ,מהות התקלה ,פירוט התיקון ,שם הטכנאי ,חתימת הטכנאי ,תאריך התיקון,
שם מלא של האחראי מטעם המזמין וחתימתו.
במחברת זו על הטכנאי לרשום כל תקלה ותקלה כנדרש .המחברת תישאר בידי המזמין.
במסגרת השרות לתקופת האחריות מתחייב הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:
במסגרת השרות לתקופת האחריות מתחייב הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:
 .1תיקוני צבע לאחר ניקוי החלודה לפי המפרט.
 .2חיזוק ברגים ואומים.
 .3תיקון בידוד כנדרש.
 .4אספקת והחלפת מסננים ביחידות טיפול באוויר ,יחידות מפוח נחשון ובשאר יחידות
קצה.
 .5החלפת מסנני השמן והגז.
 .6החלפת מסנני אויר ו/או ניקויים.
 .7סיכה ,בדיקה ומילוי שמן למדחסים.
 .8מילוי גריז או שמן למיסבים.
 .9בדיקת ומילוי גז במערכת הגז.
 .10מתיחה ו/או החלפת רצועות.
 .11ניקוי נחשוני יחידות מפוח נחשון במערכות קירור.
 .12ניקוי נחשוני המעבה ושטיפתם
 .13תיקון בידוד כנדרש.
 .14כיול וכיוון אביזרי פיקוד.
כל הנ"ל כלול במחירי הסעיפים בכתב הכמויות -העבודה כולל חלקי החילוף.
בתום תקופת האחריות יזמין הקבלן את המזמין וימסור את המערכות לאחריותו של המזמין
ו/או בא כוחו .על הקבלן להודיע בכתב לכל הגורמים  30יום לפני מועד המסירה הסופית של
המערכת .תוארך תקופת האחריות והשרות עד למועד בו ימסרו המערכות כולן לשביעות רצונם
המלאה של המזמין.
במערכות אינוורטר  ,VRV/VRFתגובה אחריות הקבלן באחריות סוכן הציוד למשך שנה אחת
כמפורט לעיל.
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אחריות הסו כן תימשך שנתיים נוספות לאחר תום שנת האחריות הראשונה ותכלול קריאות
בגין תקלות וחלקי חילוף במידת הצורך[.ההתייחסות לציוד המסופק ע"י הסוכן בלבד].יש
לגבות בכתב אחריות סוכן .סה"כ  3שנים אחריות סוכן ציוד.
15.34

אופני מדידה
א .כללי
 .1כללי מדידת הכמויות הם אלה המפורטים בפרק  15סעיף  15.00של המפרט
הכללי בהוצאת משרד הביטחון ,אלא אם נאמר אחרת במפורש במפרט זה או
בכתב הכמויות או באופני המדידה המפורטים להלן .הדרישה המחמירה היא
הנדרשת.
 .2כל אחד מהסעיפים בכתב הכמויות כולל אספקה ,התקנה,הובלה והנפה של הציוד
וכל האביזרים הנלווים המפורטים בכתב הכמויות באופני מדידה מיוחדים
ובמפרט.
 .3פריט ,מכלול או מערכת בקרה המופיעה בתיאור הסעיף בכתב הכמויות ,ישולם
במחיר הסעיף בלבד ,וזאת גם אם יש פריט דומה בכתב הכמויות בסעיף נפרד.
 .4הסעיפים השונים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים את כל המפורט ומתואר במפרט
המיוחד ,במפרט הכללי פרק  15והמתואר בסעיפי אופני המדידה לפרויקט זה
ובהתאמה לכתב הכמויות.
ובכלל זה:
אספקה והתקנה ,הובלה ,הנפה ,שינוע ,הפעלה וויסות שירות ואחריות
א
מחיר הסעיפים כולל את כל האביזרים והאביזרים הנילווים המפורטים
ב.
באופני מדידה מיוחדים במפרט ,בתוכניות ובמפרט הכללי.
הכמויות בכתב הכמויות הינן באומדנה -והינן למדידה אלה אם סוכם
ג.
אחרת.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להשמיט ,או להוסיף סעיפים בכתב
ד.
הכמויות כראות עיניו ולבצע את העבודה בשלבים ,ולקבלן לא תהיה זכות
לסרב או לשנות את מחירי היחידות בכתב הכמויות.
הקבלן מחויב להתריע על חריגה בכמויות טרם ביצוע ולקבל אישור בכתב
ה.
להמשך ביצוע .לא ישולם עבור חריגה ללא קבלת אישור.
תוכניות עדות ,תיק מתקן והדרכה.
ו.
שנת שרות ואחריות אלא באם צוין אחרת ,במפורש.
ז.
.6

.7

.8

ב.

כל מתקן יסופק עם אישור תקן לדרגת הנצילות האנרגטית – A/Bבציוד בתפוקות
של עד  4-טון קירור ואישור יצרן לנצילות  3.3 -COPליחידות בתפוקה גדולה מ-
 4טון קירור.
אישור קונסטרוקטור לפרטי התליה/הצבה למשקלים כלול במחיר הציוד ,צנרת.
במידת הצורך יותקנו פרופילים עבור רתום נכון לקונסטרוקציה ולחלוקת משקל
של הציוד הנ"ל כלול במחיר הציוד.
כל אביזרי העזר לתליה ,הצבה ,תמיכה ,קיבוע ,לרבות מוטות הברגה ,פרופילים
מגולבנים ,ברגים ,אומים ,ברגי פטנט ,יהיו מצופים קדמיום אלא אם נדרש אחרת
במפרט  .עלות האביזרים כלולה במחיר הציוד אליו הם
קשורים/נידרשים/שייכים.

תעלות ובידוד
תעלות האוויר ימדדו לפי שטחן המחושב ביחידות מ"ר ,על ידי הכפלת אורך ציר התעלה
בהיקף חתך התעלה .מדידות התעלה ,בידוד תרמי חיצוני ובידוד אקוסטי פנימי יהיה
מידות פנים התעלה כמצוין בתכניות .מידות תעלה עם בידוד אקוסטי פנימי יהיו מידות
פנים נטו של התעלה כמצוין בתכניות ובתוספות עובי הבידוד.
המדידה תעשה נטו לאורך הציר המרכזי של התעלה הגמורה.
.1
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.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

.23
.24
.25
.26
.27
ג.

למעברים לא תשולם כל תוספת .מעברים יחושבו לפי היקף המעבר הגדול ביותר.
קשתות החל מ 30 -מעלות יחושבו לפי אורך הציר בתוספת אחד מטר אורך תעלה.
קשתות מעבר יחושבו כנ"ל לפי ההיקף הגדול ביותר.
לא תשולם כל תוספת עבור יציאות למפזרים ופתיחת פתחים בתעלה למפזרים.
יציאות למפזרים יחושבו לפי מדידת תעלה רגילה .כנ"ל אך עבור יציאות לתעלות
גמישות – מהתעלה הראשית /קופסת פיזור.
לא תשולם כל תוספת עבור התפלגויות או צווארונים למסעף.
לא תשולם כל תוספת למדפים מפצלים במסעפים ,ווסתי כמויות חד-להבים ,ווסתי
כמויות רב-להבים בתעלה ומכווני זרימה ,בין אם מסומנים בתכניות או לא.
לא תשולם כל תוספת עבור חיבור תעלה ליחידות ומפוחים וכד',בין אם הציוד
מסופק על ידי הקבלן או לא.
לא תשולם כל תוספת עבור חיבור תעלה לתעלה קיימת .
לא תשולם כל תוספת עבור פעמוני אטימה ,אלא אם יופיע בנפרד בכתב הכמויות.
חיבורים גמישים (תקניים) יכללו במחיר התעלה/יחידת מזוג אוורור.
פתחי גישה בתעלה יכללו במחיר התעלה בין אם מסומנים בתכניות או לא.
חיבור "למד" ייחשב כקשת אחת בלבד .זאת במידה וכל זווית קטנה מ 45 -מעלות.
מחיר התעלות כולל כל התליות ,החיזוקים ,התומכים ,מתלים קפיציים ,מסגרות
עץ במעבר קירות וכל אביזרי העזר הדרושים.
הכנת פתחים עבור רגשי עשן  -לפי התקן.
במעבר תעלות בקירות אש כולל מחיר התעלה איטום בחומר תקני בעל עמידות אש
זהה לקיר/מחיצה.
בידוד תרמי חיצוני יחושב בנפרד.
בידוד אקוסטי פנימי יחושב בנפרד.
ציפוי בחומר תיקני בעל עמידות אש לשעה או שעתיים  .פתחי גישה בציפוי יכללו
במחיר הציפוי בין אם מסומנים בתכניות או לא.
הארקת כל תעלה ותעלה כלולה במחיר היחידה לתעלות.
אישור קונסטרוקטור לפרטי התליה ולמשקלים כלול במחיר התעלות.
העברת המערכת בביקורת מכון התקנים לפי תקן ישראלי  5103חלק - 1אבטחת כל
מכלולי מערכות מיזוג האוויר המותקנים בתוך חלל התקרה ועל התקרה למניעת
נפילה באמצעות תמיכות מתועשות.
כאמור אביזרי עזר תוצרת  DURA-DYNEכגון סיכות להידוק הבידוד לתעלה
וכד' ,כלולים במחיר התעלות.
תעלות עגולות – יימדדו כמפורט לעיל ,במידה ולא מופיע אביזר בנפרד בכתב
הכמויות יימדד כמתואר במפרט הכללי.
תעלות פח שחור – יימדדו כמפורט לעיל ,פתחי גישה ימדדו בנפרד .במידה ולא
מופיע אביזר בנפרד בכתב הכמויות יימדד כמתואר במפרט הכללי.
במידת הצורך יותקנו פרופילים מקשרים עבור רתום נכון לקונסטרוקצייה ואליה
ייתלה הציוד/תעלות/צנרת/וכד'.
מחיר אביזרי התליה הנ"ל כלולים במחיר מ"ר/מ.א של התעלה ,יחידה וכד'.

מפזרים /תריסים
מחיר המפזר כולל את כל הנדרש להתקנתו כמפורט להלן:
מסגרת מקורית לתריס קווי להתקנה :בקיר ,בתקרה ,במחיצת גבס .שטוצר.
.1
מפזר  SLOTכולל קופסת פיזור מקורית עם מדפי וויסות של יצרן המפזר.
.2
צביעת פנים המכלול בצבע שחור/פח צבוע שחור מאחורי מפזרי הדמה וכו'.
.3
פתיחת פתח מתאים עבור המפזר בתעלה.
.4
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.5
ד.

ביקורת מכון תקנים.

מערכת מזוג מרכזית  /מיני מרכזיות -אינוורטר V.R.F.
מחיר כל מערכת כולל התקנת :מעבה ,מאיידים ,שלטים ,מכלול צנרת גז על כל
אביזריה ,מערכת/מתקן חשמל,מנתקי ביטחון ,מערכת הפעלה .מערכת מושלמת
פועלת עבור כל קומה .כל מערכת כוללת את כל הרכיבים כמפורט להלן:
מאייד/יחידה/יחידות טיפול באוויר
ככלל היחידה כוללת:
סוללת קירור בת  4שורות עומק עם בריכת ניקוז.
.1
מפוח ומנוע  5מהירויות.
.2
לוח חשמל בקרה ופיקוד.
.3
השלמה למאייד של חטיבת מסננים שטוחה לשטיפה ניתנת לשליפה ,עם דלת על
.4
צירים.
חיבורים גמישים.
.5
צנרת ניקוז משורשרת אל מחוץ למבנה/נקודת ניקוז.
.6
בולמי רעידות-שוקלדים.
.7
הובלה ותליה.
.8
גישטל תליה/הצבה ,עשוי מקונסטרוקציית פלדה מגולבנת ,צבועה.
.9
 .10מדף אוויר צח ,לרבות רשת נגד זבובים ותריס נגד גשם.
 .11פנל תחתון מתפרק לצורך גישה לשירות.
 .12יחידות עיליות גלויות יהיו בעלות מעטה דקורטיבי.
 .13מנתק ביטחון.
יחידת עיבוי מקוררת אוויר/מים
ככלל היחידה כוללת:
סוללת עיבוי/מחליף חום מים גז.
.1
מפוח/מפוחים צירים ,מנועים.
.2
תא מדחס מבודד אקוסטי לרבות מדחס עם עטיפה אקוסטית.
.3
לוח חשמל ,פיקוד והפעלה תיקני המכיל :פרסוסטטים ,קונטקטורים ,טיימרים,
.4
מתנעים מבטחים ,קבלים לשיפור כופל ההספק ,מפסקים ,משני תדר וכו'.
מנתק ביטחון.
.5
גישטל הצבה/תליה עשוי מקונסטרוקצית פלדה מגולבנת ,צבועה,מרצפות רחוב
.6
ואיזוצף.
בולמי רעידות מגומי – ' 'SUPER-W-PADSמתוצרת מייסון.
.7
מיגון לסביבה קורוזיבית  -לפי דרישה.
.8
גישטל הצבה/תליה עשוי מקונסטרוקצית פלדה מגולבנת ,צבועה.
.9
 .10במעבה מים -מערך צנרת מים מקשרת לרבות כל האביזרים כמופיע בסכמה .לרבות
הגנות לחוסר זרימת מים.
צנרת גז
מכלול צנרת גז מבודדת מושלמת בין יחידת/יחידות הטיפול/מאייד ,ויחידת העיבוי
בהתאמה לסוג המערכת – חימום קירור או קירור וחימום בו זמנית.
ככלל הצנרת כוללת:
צנרת נחושת קשה מטיפוס "( "Kמתאימה ללחצי עבודה של הקרר ,מבוצעת
.1
תוך כדי הזרמת חנקן ,תחת פיקוח סוכן הציוד ולאחר מעבר קורס מתאים)
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בידוד ארמפלקס " 0.75ועטיפה תחבושת סילפס מחוץ למבנה ובסרט פלסטי
.2
מתאים לתקן  755בתוך המבנה או תחבושת סילפס לבחירת המפקח.
תעלות פח מגולבן בעובי מינימאלי  1.5מ"מ ,להגנה על צנרת הגז:
.3
בהתקנה גלויה-על הגג.
בהתקנה סמויה – בעובי הקיר/הרצפה.
מתלים – מבודדים –אומגות עם אוכפים-יותקנו במרווחים של כ 2.5-מטר בין
.4
אחד לשני.
בפירים יותקנו פרופילים חרושתיים מגולבנים-יוניסטרטים לרוחב הפיר ואליו
תיתפס הצנרת עם אביזרי אומגה מבודדים-להגנה על הצנרת.
מעגל הגז יכלול :קולט נוזלים -אקומולאטור לקרר עודף ,שסתומי התפשטות,
.5
עין מראה ,ברזים ,ברז חשמלי ארבע דרכי ,ברזים חשמליים ,מסנן ,מייבש,
שסתומי כיוון אחד ומפריד טיפות ,מפריד שמן,מלכודות שמן ,משתיקים ,ברזי
ניתוק ,מעגל נוסף לקירור יתר ,מעקף גז חם.
המעגל יכלול מעגל גז נוסף לשיפור ביצועי המערכת – מעגל SUB
.COOLING
צנרת גז מושלמת עם אביזרים מקוריים לפיצול ,חלוקה ,איחוד יציאות,
.6
שלשה צינורות ,מחלקים וכד'-התקנה לפי הנחיות היצרן וספק הציוד ותחת
פיקוחו.
שטיפת הצנרת ,טסט לחץ לפי  1.5מלחץ עבודה ,וואקום ומילוי גז.
.7
פתיחה וסגירה של פתחים בקירות למעבר צנרת פתיחה וסגירה של פתחים
.8
בקירות/תיקרות למעבר צנרת ,שרוולים,פתיחת חריצים
בקירות/ריצפה/תיקרה לרבות ביטון לרבות קידוחים בבטון למעבר צנרת .
קשתות  P.V.Cבקוטר " 8לקבלת צוואר אווז ,במעבר צנרת הגז דרך הגג או
.9
ביציאה מהקיר לפי הפרטים בתוכניות.
כל המפורט לעיל כלול במחיר הצנרת.
אישור קונסטרוקטור לפרטי התליה/הצבה למשקלים כלול במחיר הציוד
,צנרת .במידת הצורך יותקנו פרופילים עבור רתום נכון לקונסטרוקציה
ולחלוקת משקל של הציוד.הנ"ל כלול במחיר הציוד.
חיווט חשמלי
החיווט כולל:
אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח ,פיקוד ,בקרה ותקשורת בין יחידת/יחידות
.1
הטיפול באוויר ,יחידת העיבוי ותרמוסטט חדר עם רגש  /לוחיות פיקוד והפעלה
,מערכת בקרת מבנה ,גלאי נפח ,רכזת אש ,מדפי אש/עשן.
מערכת הפעלה
המערכת כוללת:
במערכות  -VRFתרמוסטט חדר חוטי עם בקרה הדרגתית או שלט אלחוטי-
.1
למאייד ,לוחית הפעלה מרכזית ,או תקשורת עם פרוטקול מתאם למערכת
בקרת מבנה/דירה .
כרטיס  /מגע יבש  /יחידת קונטרול שתאפשר חיבור המאייד למערכת פיקוד
.2
לחיסכון באנרגיה – גלאי נוכחות/נפח להפסקת המאייד בחוסר נוכחות
משתמש בחדר
מערכת הפשרה ,בקרת לחץ עיבוי.
.3
ה .מערכת מפוצלת  D.X.מרכזית /מיני מרכזית רגיל או אינוורטר במבנה מטיפוס קל
מחיר המערכת בסעיף זה כולל את כל המפורט להלן:
יחידת טיפול באוויר הכוללת
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סוללת קירור בת  6/4שורות עומק עם בריכת ניקוז[.כמתואר במפרט/כתב
•
כמויות טבלאות ציוד]
מכלול מפוח ,מנוע ,הנע ישיר/רצועות-לפי
•
מפל לחץ.
לוח חשמל ופיקוד.
•
לוחית/פנל הפעלה מרחוק.
•
חטיבת מסננים שטוחה בעובי  2אינץ ,ניתנת לשליפה על מסילות עם דלת על
•
צירים.
חיבורים גמישים.
•
צנרת ניקוז משורשרת או  P.V.C.בהדבקה אל מחוץ
•
למבנה/נקודת ניקוז.
בולמי רעידות.
•
הובלה –הנפה ,תליה/הצבה.
•
גישטל תליה/הצבה/מוטות הברגה/קונסטרוקציה
•
מתאמת לתליה.
מדף אוויר צח ואוויר חוזר.
•
מנתק ביטחון.
•
צבע אפוקסי בצביעה אלקטרוסטטית.
•
יחידת עיבוי מקוררת אוויר הכוללת
סוללת עיבוי.
▪
מפוחי מעבה ציריים.
▪
מדחס/ים ותא מדחס/ים אקוסטי מבודד.
▪
לוח חשמל ,פיקוד והפעלה מכיל :פרסוסטטים  ,קונטקטורים ,טיימרים,
▪
מתנעים ,מבטחים ,קבלים לשיפור כופל ההספק ,מפסקים ,הגנת חוסר
היפוך פאזה וכו'.
מנתק ביטחון.
▪
הובלה –הנפה ,תליה/הצבה.
•
בולמי רעידות.
•
גישטל הצבה עשוי מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת ,צבועה ,מותאמת לבסיס
▪
הקיים כולל אמצעי נעילה ומנעול.
צבע אפוקסי בצביעה אלקטרוסטטית.
▪
מערכת הכוללת יותר ממעבה אחד -הזנת החשמל למעבה השני וכו' תעשה
▪
מלוח היחידה המובילה .לא יסופקו שתי הזנות חשמל למערכת אחת.
צנרת גז כוללת צנרת גז מושלמת בין יחידת הטיפול ויחידת העיבוי עבור
▪
שני מעגלי גז.
צנרת נחושת מטיפוס "( "Lמתאימה ללחצי עבודה של הקרר ,מבוצעת תוך
▪
כדי הזרמת חנקן ,תחת פיקוח סוכן הציוד ולאחר מעבר קורס מתאים).
בידוד ארמפלקס " 0.75ועטיפה תחבושת סילפס מחוץ למבנה ובסרט פלסטי
▪
מתאים לתקן  755בתוך המבנה.
תעלות פח מגולבן בעובי מינימאלי  1.5מ"מ ,להגנה על צנרת הגז:
▪
בהתקנה גלויה  -על הגג.בהתקנה סמויה – בעובי הקיר/הרצפה.
▪
מתלים – מבודדים – אומגות עם אוכפים  -יותקנו במרווחים של כ 2.5-מטר
▪
בין אחד לשני .בפירים יותקנו פרופילים חרושתיים מגולבנים – יוניסטרטים,
לרוחב הפיר ואליו תיתפס הצנרת עם אביזרי אומגה מבודדים  -להגנה על
הצנרת.
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המערכת תכלול בין השאר קולט נוזלים ,שסתומי התפשטות ,עין מראה,
▪
ברזים ,ברז חשמלי ארבע דרכי ,ברזים חשמליים ,מסנן ,מייבש ,שסתומי
כיוון אחד מפריד טיפות ,מלכודות שמן.
מכלול צנרת גז מבודדת מושלמת בין יחידת/יחידות הטיפול/מאייד ,ויחידת
▪
העיבוי.
שטיפת הצנרת ,וואקום ומילוי גז.
▪
פתיחה וסגירה של פתחים בקירות למעבר צנרת פתיחה וסגירה של פתחים
▪
בקירות/תיקרות למעבר צנרת ,שרוולים,פתיחת חריצים
בקירות/ריצפה/תיקרה לרבות ביטון לרבות קידוחים בבטון למעבר צנרת .
קשתות  P.V.Cבקוטר " 8-4לקבלת צוואר אווז ,במעבר צנרת הגז דרך הגג
▪
או ביציאה מהקיר לרבות קידוחי בקוטר מתאים,לפי הפרטים בתוכניות.
מערכת הכוללת שני מעבים ,תהיה בעלת מערכת צנרת גז כפולה ,כמפורט לעיל.
ככלל מערכת הפעלה /מתקן חשמל כולל:
לוחית/פנל הפעלה כדוגמת תרמוסטט חדר חד/דו-דרגתי תוצרת "מיטב" ,עם
▪
רגש טמפ' להתקנה על הקיר ויכולת חיבור לגלאי נוכחות.
מערכת הפשרה.
▪
מערכת שמירת לחץ ראש לפעולת קירור .
▪
מתנע רך למדחס לפי חוק/דרישת חברת חשמל.
▪

▪

▪

▪
▪
▪
ו.

אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח ,פיקוד ,בין יחידת/יחידות הטיפול
באוויר ,תרמוסטט חדר עם רגש ,רגש טמפ' ,לוחיות פיקוד והפעלה ,לוחות
חשמל,לוח גילוי אש ,מדפי אש וכו' ,לרבות ,חוטים ,כבלים ,כבלי תקשורת,
צינורות ,תעלות חשמל ,קופסאות חיבורים ,מהדקים ,חיזוקים וכל
האביזרים הנדרשים כולל ביצוע החיבורים בלוחות החשמל ובאביזרי הקצה
כגון רגשים ,לוחיות ,וכד'.
לוחות חשמל מקומיים ,לוחיות הפעלה מרחוק לכל יחידה וציוד ,שנאים.
לוח החשמל יחושב כיחידה אחת מושלמת –קומפלט כלול במחיר המערכת.
המתנעים ,מגענים ,ממסרי הפיקוד ,ממסרי זמן ,מדי זרם ומתח ,שנאיים,מנורות
סימון ,לחצנים ,מטפי כיבוי אש אוטומטי בתוך הלוח .וכל אביזר העזר הדרושים
לפעולתו התקינה של המערכות בין אם צוינו בתכניות ובמפרט הטכני ובן אם לא –
הכל בשלמות .בנוסף לכך יכלול המחיר תכנון לוח החשמל .
העברת המערכת כולה בביקורת חברת החשמל.
חיבור וחיווט לגלאי נוכחות .
מתקן חשמל מושלם-מערכת פועלת.

מערכת מפוצלת  D.X.מיני מרכזית או במבנה מטיפוס קל לטיפול באוויר צח
המערכת תהיה כמפורט לעיל בתוספת:
יחידת הטיפול באוויר תהיה עשויה מקונסטרוקציית פרופילי אלומיניום
▪
ופנלים מבודדים בעובי  1אינץ' בתוך המבנה 2,אינץ להצבה תחת כיפת
השמיים.
מכלול מפוח ,מנוע ,הנע ישיר/רצועות-לפי
•
מפל לחץ.
שתי דרגות סינון.
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
ז.

סוללת מאייד מחמרן ימי – 6שורות עומק במאייד.
מגש ניקוז מנירוסטה.
לוחית הפעלה מרחוק.
במערכת בעלת שני מעבים – שתי מערכות צנרת גז .לוח החשמל באחד
המעבים ישמש כלוח חלוקה ויזין את כל המערכת.
כמוגדר במפרט ובטבלת הציוד.
תריס נגד גשם ורשת נגד זבובים מנירוסטה .
מערכת שמירת לחץ ראש לפעולת קירור בחורף.
כל האביזרים הדרושים אלא אם מופיע הפריט ברשימת הכמויות בנפרד .
גופי חימום חשמליים ,לרבות הגנות וקונטקטורים בלוח החשמל.
הגננות לגופי החימום הכוללות מפסק זרימה ותרמוסטט עם ריסט ידני.

מזגן מפוצל עילי בשיטת "משאבת חום"-רגיל או אינוורטר
המחיר כולל:
יחידת מפוח נחשון פנימית עם מעטה.
.1
יחידת עיבוי שקטה במיוחד הכוללת תא אקוסטי וכיסוי אקוסטי למדחס
.2
ומפוח שקט במיוחד.
מערכת פיקוד ובקרה הנשלטת באמצעות שלט על חוטי.
.3
חיווט חשמלי.
.4
כבל חשמלי ותקע ליחידה הפנימית.
.5
למעבה קבלים לשיפור כופל ההספק ,מנתק ביטחון.
.6
גישטל הצבה/תליה ליחידת העיבוי ,העשוי מקונסטרוקציית פלדה מגולבנת
.7
צבועה הכולל מוטות הברגה העוברים את כל עובי הקיר ומוט אבטחה
לנעילת יחידת העיבוי למניעת נפילה/גניבה כולל אמצעי נעילה ומנעול.
בולמי רעידות.
.8
מערכת הפשרה.
.9
מרצפות רחוב ואיזוצף לפי צורך.
.10
הובלה –הנפה ,תליה/הצבה.
.11
צנרת גז
צנרת גז מושלמת בין היחידה הפנימית ויחידת העיבוי ,המחיר כולל:
צנרת נחושת .
.1
בידוד ארמפלקס " 0.75ועטיפה בסרט פלסטי.
.2
מתלים – מבודדים – אומגות עם אוכפים  -יותקנו במרווחים של כ 2.5-מטר
.3
בין אחד לשני .בפירים יותקנו פרופילים חרושתיים מגולבנים – יוניסטרטים,
לרוחב הפיר ואליו תיתפס הצנרת עם אביזרי אומגה מבודדים  -להגנה על
הצנרת.
מערכת צנרת גז מושלמת לרבות מלכודות שמן.
.4
שטיפת הצנרת וואקום ומילוי גז.
.5
צנרת ניקוז שרשורי.
.6
כבל חשמלי ותקע.
.7
תעלות וכיסוי לצנרת הגז מפח צבוע.
.8
פתיחה וסגירה של פתחים בקירות/תקרות למעבר צנרת,פתיחת חריצים
.9
בקירות/ריצפה/תיקרה ,לרבות ביטון לרבות קידוחים בבטון למעבר צנרת.
קשתות  P.V.Cבקוטר " 4-8לקבלת צוואר אווז ,במעבר צנרת הגז דרך הגג
.10
או ביציאה מהקיר לפי הפרטים בתוכניות,לרבות קידוח.
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מערכת שמירת לחץ ראש לפעולת קירור בחורף -פרסוסטט ושסתום זינגר.
.11
מכלול צנרת מבודדת ,חשמל וניקוז באורך  2מטר כלולה במחיר ההתקנה ,אורך
מעבר למדידה .
ח .מערכת מזוג מפוצלת/אחודה [פקג']  –D.X.מטיפוס קל או מקונסטרוקצית פרופילי
אלומיניום  /פלדה כמוגדר בטבלת הציוד
יחידת הטיפול באוויר
מחיר היחידה כולל:
יחידת הטיפול באוויר תהיה עשויה מקונסטרוקצית פרופילים ופנלים
▪
מבודדים.
מכלול מפוח ,מנוע הנע רצועות לפי הלחץ על בסיס משותף וקפיצים.
▪
סוללת קירור בת  6שורות עומק מחמרן ימי עם בריכת ניקוז מנירוסטה.
•
גופי חימום והגנות לפי דרישה .
•
לוח חשמל ופיקוד.
•
לוחית הפעלה מרחוק.
•
חטיבת מסננים שטוחה דורסלט ניתנת לשליפה על מסילות עם דלת על צירים.
•
חיבורים גמישים.
•
צנרת ניקוז משורשרת או  P.V.C.בהדבקה אל מחוץ למבנה/נקודת ניקוז.
•
בולמי רעידות.
•
הובלה ותליה/הצבה.
•
גישטל תליה/הצבה/מוטות הברגה/קונסטרוקציה מתאמת לתליה למאייד/
•
פקג'.
מדף אוויר צח ואוויר חוזר עם תריס נגד גשם ורשת זבובים מנירוסטה.
•
מנתק ביטחון.
•
צבע אפוקסי בצביעה אלקטרוסטטית.
•
יחידת עיבוי מקוררת אוויר מקונסטרוקציית פרופילים ופנלים[.מקוררת אוויר או
מים] מחיר היחידה כולל:
סוללת עיבוי/מחליף חום מים גז.
▪
מפוחי מעבה ציריים.
▪
תא מדחס מבודד אקוסטי לרבות מדחס  [.עטיפה אקוסטית לפי דרישה].
▪
לוח חשמל ,פיקוד והפעלה מכיל :פרסוסטטים ,קונטקטורים ,טיימרים,
▪
מתנעים ,מבטחים ,קבלים לשיפור כופל ההספק ,מפסקים ,הגנת חוסר היפוך
פאזה וכו'.
בולמי רעידות מגומי – ' 'SUPER-W-PADSמתוצרת מייסון.
▪
מנתק ביטחון.
▪
במעבה מקורר מים תכלול המערכת בנוסף:
הגנות לחוסר זרימת מים.
▪
מערכת בקרת לחץ עיבוי.
▪
גישטל הצבה/תליה עשוי מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת ,צבועה ,מותאמת
▪
לאתר /לבסיס הקיים על הגג/למבנה הגג.
מערך צנרת מים מקשרת לרבות כל האביזרים כמופיע בסכמה.
▪
צבע אפוקסי בצביעה אלקטרוסטטית.
▪
מערכת הכוללת שני מעבים הזנת החשמל למעבה השני וליחידת הטיפול
▪
באוויר תעשה מלוח היחידה המובילה .תסופק הזנת חשמל אחת למערכת.
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צנרת גז
מכלול צנרת גז מבודדת מושלמת בין יחידת/יחידות הטיפול/מאייד ,ויחידת העיבוי
כמפר מעגלי הגז.
ככלל הצנרת כוללת:
צנרת נחושת קשה( .מתאימה ללחצי עבודה של הקרר ,מבוצעת תוך כדי
▪
הזרמת חנקן ,תחת פיקוח סוכן הציוד ולאחר מעבר קורס מתאים)
בידוד ארמפלקס " 0.75ועטיפה תחבושת סילפס מחוץ למבנה ובסרט פלסטי
▪
מתאים לתקן  755בתוך המבנה או תחבושת סילפס לבחירת המפקח.
תעלות פח מגולבן בעובי מינימאלי  1.5מ"מ ,להגנה על צנרת הגז:
▪
בהתקנה גלויה-על הגג.
בהתקנה סמויה – בעובי הקיר/הרצפה.
מתלים – מבודדים –אומגות עם אוכפים-יותקנו במרווחים של כ 2.5-מטר בין
▪
אחד לשני.
בפירים יותקנו פרופילים חרושתיים מגולבנים-יוניסטרטים לרוחב הפיר ואליו
▪
תיתפס הצנרת עם אביזרי אומגה מבודדים-להגנה על הצנרת.
מעגל הגז יכלול :קולט נוזלים -אקומולאטור לקרר עודף ,שסתומי התפשטות,
▪
עין מראה ,ברזים ,ברז חשמלי ארבע דרכי ,ברזים חשמליים ,מסנן ,מייבש,
שסתומי כיוון אחד ומפריד טיפות ,מפריד שמן,מלכודות שמן ,משתיקים,
גמישים,ברזי ניתוק ,מעגל נוסף לקירור יתר ,מעקף גז חם.
המעגל יכלול מעגל גז נוסף לשיפור ביצועי המערכת – מעגל SUB
▪
.COOLING
צנרת גז מושלמת עם אביזרים מקוריים לפיצול ,חלוקה ,איחוד יציאות-
▪
התקנה לפי הנחיות ספק הציוד ותחת פיקוחו.
מכלול צנרת גז מבודדת מושלמת בין יחידת/יחידות הטיפול/מאייד ,ויחידת
▪
העיבוי.
שטיפת הצנרת ,וואקום ומילוי גז.
▪
שטיפת הצנרת ,טסט לחץ לפי  1.5מלחץ עבודה ,וואקום ומילוי גז.
▪
פתיחה וסגירה של פתחים בקירות למעבר צנרת פתיחה וסגירה של פתחים
▪
בקירות/תיקרות למעבר צנרת ,שרוולים ,פתיחת חריצים
בקירות/ריצפה/תיקרה לרבות ביטון לרבות קידוחים בבטון למעבר צנרת .
קשתות  P.V.Cבקוטר " 8לקבלת צוואר אווז ,במעבר צנרת הגז דרך הגג או
▪
ביציאה מהקיר לפי הפרטים בתוכניות.
כל המפורט לעיל כלול במחיר הצנרת.
הערה :מערכת הכוללת שני מעבים ,תהיה בעלת מערכת צנרת גז כפולה ,כמפורט
לעיל.
מערכת הפעלה /מתקן חשמל
ככלל המערכת/מתקן כולל :
אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח ,פיקוד ,בין יחידת/יחידות הטיפול
▪
באוויר ,תרמוסטט חדר עם רגש ,רגש טמפ' ,לוחיות פיקוד והפעלה ,לוחות
חשמל ,לוח גילוי אש ,מדפי אש וכו' ,לרבות ,חוטים ,כבלים ,כבלי תקשורת,
צינורות ,תעלות חשמל ,קופסאות חיבורים ,מהדקים ,חיזוקים וכל האביזרים
הנדרשים כולל ביצוע החיבורים בלוחות החשמל ובאביזרי הקצה כגון רגשים,
לוחיות ,וכד'.
לוחות חשמל מקומיים ,לוחית הפעלה מרחוק לכל יחידה וציוד.
▪
לוח החשמל יחושב כיחידה אחת מושלמת -קומפלט .המתנעים ,המגענים,
ממסרי הפיקוד ,ממסרי הזמן ,מדי זרם ומתח ,שנאיים,מנורות סימון,
לחצנים,מערכת בקרת טמפ',רגש טמפ',תרמוסטט הגנה-פיירסטט ,מטפי כיבוי
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

אש אוטומטי בתוך הלוח .וכל אביזר העזר הדרושים לפעולתו התקינה של
המערכות בין אם צוינו בתכניות ובמפרט הטכני ובן אם לא – הכל בשלמות.
בנוסף לכך יכלול המחיר תכנון לוח החשמל .
לוחית הפעלה מרחוק.
מערכת הפשרה.
מערכת שמירת לחץ ראש לפעולת קירור .
מערכת שמירת טמפרטורה.
העברת המערכת כולה בביקורת חברת החשמל.
השלמת מתנע רך למנועים לפי דרישת חברת חשמל במידת הצורך.
מערכת פועלת מושלמת.
המערכת כולה מתאימה להתקנה תחת כיפת השמים כמתואר במפרט.

כללי:
יחידת אוויר צח תכיל שתי דרגות סינון.
▪
יחידה להצבה תחת כיפת השמיים תבוד בבידוד בעובי  2אינץ.
▪
אופן מדידה – מזגן מושלם אחוד– פקג'
▪
המחיר הוא עבור יחידה מושלמת עשויה מקונסטרוקציית פרופילי אלומיניום
ופנלים מבודדים בעובי  2אינץ' כמפורט לעיל בסעיף מערכת מפוצלת/אחודה
 D.Xובמפרט ואת כל המפורט לעיל בסעיף מערכת מפוצלת/אחודה D.X
(מקונסטרוקציית פרופילי אלומיניום)

ט .מערכת/מתקן חשמל
ככלל המערכת/מתקן כוללת את כל הסעיפים הבאים:
 1אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח ,פיקוד ,בקרה ותקשורת בין יחידת/יחידות
הטיפול באוויר ,מאיידים ,יחידת העיבוי ,תרמוסטט חדר עם רגש ,רגש טמפ',
לוחיות פיקוד והפעלה ,גלאי נוכחות וכו' ,לרבות ,חוטים ,כבלים ,כבלי תקשורת,
צינורות ,תעלות חשמל ,קופסאות חיבורים ,מהדקים ,חיזוקים וכל האביזרים
הנדרשים כולל ביצוע החיבורים בלוחות החשמל ובאביזרי הקצה כגון רגשים,
לוחיות ,גלאי נוכחות וכד'.
 2לוחות חשמל מקומיים ,לוחיות הפעלה מרחוק/שלט אל חוטי לכל יחידה וציוד,
שנאים ,גלאי נוכחות.
 3התאמת המערכת לחוקים ,לתקנים ולדרישות חברת החשמל .העברת המערכת
כולה בביקורת חברת החשמל
 4בנוסף לכך יכלול המחיר בדיקת ואישור המערכת ע"י בודק מוסמך.
 5מערכת פועלת מושלמת.
מערכת הפעלה
ככלל המערכת כוללת:
 מערכות -VRFכוללת את הבקרה המתוארת במפרט למעבה ולמאייד-בקרה רציפה.
 תרמוסטט חדר חוטי עם בקרה הדרגתית –לכל מאייד. גלאי נוכחות-לחיסכון באנרגיה. מערכת הפשרה ובקרת לחץ עיבוי-למעבה.י.

אינסטלציה חשמלית
אינסטלציה חשמלית עבור כל אחת ממערכות מיזוג האוויר ,מזגנים ,מפוחים וכד'
כמפורט לעיל ,תחשב כיחידה אחת מושלמת הכוללת את כל האביזרים צינורות,
חוטים ,כבלים ,קופסאות הסתעפות ,מפסקים ,חיבורים חשמליים של כל מרכיבי
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המערכת ,כל חומרי העזר הדרושים לפעולתה הסדירה של מערכת בין אם צוינו במפרט
הטכני והתכניות או לא ,הכל בשלמות.
בנוסף לכך יכלול המחיר בדיקת ואישור המערכת ע"י בודק מטעם חברת החשמל.
תכנון המערכת ותכניות המערכת משורטטות במחשב כולל מדיה מגנטית.
יא .תא מפוח  /מפוח אוורור  -צירי /צנטריפוגלי /על הקו
מחיר המפוח כולל:
קונסטרוקציית הצבה תליה הנדרשת להתאמה לשטח ,עשויה מפרופילים
.1
מגולבנים וצבועים.
חיבורים גמישים ,מתאמי חיבור לתעלות.
.2
מנתק ביטחון.
.3
אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח ,פיקוד.
.4
התחברות לאינסטלציה חשמלית  -לכוח ופיקוד.
.5
לוח חשמל/לוחית הפעלה /חיבור למפסק תאורה/בקרת מבנה/לוח מבנה .
.6
מערכת הפעלה[.מפוח לתאי שרותיים המפוקד ממפסק תאורה יכלול מתקן
.7
חשמל מושלם וטיימר להפסקה אחרי  20דקות מעת כיבוי האור].
מרצפות רחוב ואיזוצף.
.8
תא אקוסטי ומסנן בתא מפוח לפי דרישה.
.9
אישור קונסטרוקטור לפרטי התליה/הצבה למשקלים כלול במחיר הציוד
.10
,צנרת .במידת הצורך יותקנו פרופילים עבור רתום נכון לקונסטרוקציה
ולחלוקת משקל של הציוד הנ"ל כלול במחיר הציוד.
יב .בולמי רעידות
בולמי הרעידות יכללו תמיד במחיר היחידה אליה הם שייכים.
יג .מדפי אש
מדפי האש ימדדו לפי מ"ר שטח נטו של המדף( ,מידת הצוואר) .המחיר יכלול את המדף
לרבות צווארון ,מסגרת והרכבתו במקומו לפי פרט/פרט התקנת יצרן/תקן ,אך למעט
המנוע .מנוע המדף יימדד בנפרד ,לפי יחידות.
מידה מזערית למדידה תהייה  0.25מ"ר .כל מידה קטנה מ 0.25-מ"ר תימדד כ0.25-
מ"ר.
מדפי האש יכללו בנוסף גם שני מגעי קצה לציון מצב הפתיחה והסגירה של המדף,
אינסטלציה חשמלית חסינת אש ,עד ללוח החשמל המפעיל את המדף לרבות חיבור
קצוות הכבלים למגעים בשני הצדדים.
יד .אביזרים
כל אביזרי העזר לתליה ,הצבה ,תמיכה ,קיבוע ,לרבות מוטות הברגה ,פרופילים
מגולבנים ,ברגים ,אומים ,ברגי פטנט ,יהיו מצופים קדמיום אלא אם נדרש אחרת
במפרט  .עלות האביזרים כלולה במחיר הציוד אליו הם קשורים/נידרשים/שייכים.
טו .כל המתקן יסופק עם אישור תקן לדרגת הנצילות האנרגטית – A/Bבציוד בתפוקות של
עד  4-טון קירור ואישור יצרן לנצילות  3.3 -COPליחידות בתפוקה גדולה מ 4-טון קירור,
ללא תוספת מחיר.
טז .אישור קונסטרוקטור לפרטי התליה/הצבה למשקלים כלול במחיר הציוד ,צנרת .במידת
הצורך יותקנו פרופילים עבור רתום נכון לקונסטרוקציה ולחלוקת משקל של הציוד הנ"ל
כלול במחיר הציוד.
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יז .עבודה נוספת ומסירת העבודה
 .1בנוסף לעבודות המפורטות לעיל .מתחייב בזה הקבלן לבצע לפי דרישת המזמין
ו/או המפקח עבודות נוספות במקומות עבודה נשוא מקום זה בתנאי כי עבודות
נוספות אלו תהינה בתחום מומחיותו של הקבלן ובמסגרת העבודה נשוא הסכם
זה.
 .2במקרה של עבודות נוספות ייקבעו המחירים לפני ביצוע העבודות הנוספות וכל
תנאי הסכם זה .יחולו גם על העבודות הנוספות בתנאי כי במידה והעבודות
הנוספות תהיינה זהות או דומות לנושא הסכם זה .אזי יהיו מחירי העבודות
הנוספות זהות למחירי היחידות המתאימות.
 .3הקבלן לא יהיה רשאי למסור את העבודה או כל חלק ממנה לקבלן אחר מבלי
לקבל את הסכמתו של המזמין מראש ובכתב.
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דף נתוני ציוד בית ספר גיל יחידות מיזוג אוויר
סימון מא( 6 -מע,6/1-מע – )6/2-יחידה לטיפול באוויר צח
מערכת מפוצלת  DXלמזוג אוויר צח – לקירור בלבד.
יחידת טיפול באוויר  -מבנה קל.
מיקום – גג
ספיקת אוויר

2400 cfm

אוויר צח

2400 cfm

תנאי כניסת אוויר לסוללה

95.0 ° F.D.B.
78.0 ° F.W.B

תנאי יציאת אוויר לסוללה

I -42.2

55.0 ° F.D.B.
54.0 ° F.W.B.

I -22.6

תפוקת קירור  -באורך צנרת של כ 40-מטר.
חום מורגש

103,700 BTU/H – QS

חום כולל

211,700 BTU/H – QT

גוף חימום

)1.5,1.5,3,6( 12 KW

 4דרגות.
סוג גז

R410A

סוללת קירור מאייד
טמפ' איוד 40F -
מעגלי גז2 -
שטח פנים מינימאלי6.0 ft2 :
מס שורות עומק מינימאלי6 –-
צלעות -חומר חמרן ימי max– 10 FPI,
מפוח מאייד גודל מינימאלי [מהירות יציאה מקסימלית AT12”-12” [1800 fpm-עומד .1.6" -
מנוע -

הספק מינימאלי –  1.5כ"ס מנוע3 PH ; 50 Hz ; 400 V ; TEFC ; IP – 55 :

הנע -

ישיר/רצועות בהתאמה למפל לחץ ".1.6

מסנן  -שתי דרגות – חטיבה שטוחה
דרגה ראשונה -אמרגלס עובי " - 2חטיבה שטוחה עם מסגרת ורשת תמיכה.
דרגה שניה FARR 30-30 -עובי ” - 4חטיבה שטוחה עם רשת תמיכה
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יחידת עיבוי
יחידה/ות של מערכת מפוצלת להתקנה במפלס קרקע.
מעגלי גז2 -
מדחסים –  2יחידות עיבוי עם מדחסי סקרול.
סוללת עיבוי

4 R.D.max 12 FPI

מפוחים ציריים כמות  -מינימום – 2למעגל
טמפ' עיבוי -

120F

טמפ' איוד מקסימלית-

45F

תנאי חוץ קיץ

95F

תנאי חוץ חורף 32F
יכולת עבודה גם בתנאי חוץ של קיץ  105Fחורף 14F
נדרשת רמת רעש נמוכה של SOUND PRESSURE-56DB -במרחק של  10מטר.
המערכת כוללת בין השאר -גגון ,לוחות חשמל ופיקוד ,לוחית הפעלה מרחוק ,אינסטלציה
חשמלית מושלמת לכוח ולפיקוד ,מערכת פיקוד ובקרה מושלמת ,שסתום התפשטות  ,ווסת תדר
למנוע תלת פאזי של מפוח מאייד ,צנרת גז מבודדת כולל מלכודות שמן ותעלות פח על הגג,
מערכת שמירת לחץ עיבוי –ווסת מהירות הדרגתי ,מתנע רך לכל מדחס ,אינסטלציה חשמלית
מושלמת לכוח ,לפיקוד ותקשורת ,לוחות חשמל בקרה ופיקוד ,פנל הפעלה מרחוק ,תריס נגד גשם,
סוללת עיבוי עם ציפוי הגנה ,מגש ניקוז מנירוסטה ,כמתואר במפרטים ,באופני מדידה מיוחדים
ובכתב כמויות מערכת מושלמת פועלת.

244

סימון מע – 56-פקג'  -מיזוג אולם רב תכליתי
מערכת אחודה/פקג' רגילה לקירור או חימום  COP=3.3מינימום
טיפוס-משאבת חום
מבנה – פרופילי אלומיניום ופנלים מבודדים בעובי ".2
מיקום – גג
תא יחידת טיפול באוויר
ספיקת אוויר

10,000 cfm

אוויר צח

2,000 cfm

תנאי כניסת אוויר לסוללה

77.72 F DB
64.56 F WB

תנאי יציאת אוויר לסוללה

I -29.6

55.0 ° F.D.B
54.0° F.W.B

I -22.6

תפוקת קירור -
245,400 BTU/H – QS

חום כמוס

315,000 BTU/H – QT

חום כולל
סוג גז

R410A

סוללת קירור מאייד
טמפ' איוד 40F -
מעגלי גז2 -
שטח פנים מינימאלי25.0 ft2 :
מס שורות עומק מינימאלי6 – -
צלעות -חומר חמרן max– 10 FPI,
מפוח מאייד גודל מינימאלי [מהירות יציאה מקסימלית [AT18-18x2 1800 fpm-או AT25-
 25עומד .1.6" -
מנוע -

הספק מינימאלי –  6כ"ס מנוע3 PH ; 50 Hz ; 400 V ; TEFC ; IP – 55 :

הנע -

רצועות

מסנן  -חטיבה שטוחה עם מסגרת ורשת תמיכה מסוג :אמרגלס עובי " .- 2נצילות12% :
שטח פנים25.0 ft² :
תא יחידת עיבוי
מבנה  -פרופילי אלומיניום/פלדה/פח מכופף .מדחסים בתאים אקוסטים צבע אפוקסי.
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מעגלי גז2 -
מדחסים  2 -סקרול – טנדם .מינימום צמד בכל מעגל.
סוללת עיבוי

4 R.D.max 12 FPI

מפוחים ציריים כמות  -מינימום – 2למעגל .סה"כ .4
טמפ' עיבוי -

120F

טמפ' איוד מקסימלית-

45F

תנאי חוץ קיץ

93F

תנאי חוץ חורף 32F
יכולת עבודה גם בתנאי חוץ של קיץ  105Fחורף 14F

נדרשת רמת רעש נמוכה של SOUND PRESSURE-56DB -במרחק של  10מטר.
המערכת כוללת בין השאר-לוחות חשמל ופיקוד ,לוחית הפעלה מרחוק ,אינסטלציה חשמלית
מושלמת לכוח ולפיקוד ,מערכת פיקוד ובקרה מושלמת ,מערכת צנרת גז מושלמת מבודדת על כל
אביזריה ,מתנע רך/ווסת מהירות לכל מדחס,ברזי ניתוק לכל מדחס ,מערכת שמירת לחץ עיבוי,
מגש ניקוז מנירוסטה  ,מדף וויסות אוויר צח ,מדף וויסות אוויר חוזר ,תריס נגד גשם .כמתואר
במפרטים ,באופני מדידה מיוחדים ובכתב כמויות מערכת מושלמת פועלת.
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סימון מע – 59,60-פקג'  -מיזוג אולם רב תכליתי
מערכת אחודה/פקג' רגילה לקירור או חימום  COP=3.3מינימום
טיפוס-משאבת חום
מבנה – פרופילי אלומיניום ופנלים מבודדים בעובי ".2
מיקום – גג
תא יחידת טיפול באוויר
ספיקת אוויר

8,000 cfm

אוויר צח

1,600 cfm

תנאי כניסת אוויר לסוללה

77.72 F DB
64.56 F WB

תנאי יציאת אוויר לסוללה

I -29.6

55.0 ° F.D.B
54.0° F.W.B

I -22.6

תפוקת קירור -
190,000 BTU/H – QS

חום כמוס

252,000 BTU/H – QT

חום כולל
סוג גז

R410A

סוללת קירור מאייד
טמפ' איוד 40F -
מעגלי גז2 -
שטח פנים מינימאלי20.0 ft2 :
מס שורות עומק מינימאלי6 – -
צלעות -חומר חמרן max– 10 FPI,
מפוח מאייד גודל מינימאלי [מהירות יציאה מקסימלית [AT18-18x2 1800 fpm-או AT22-
 22עומד .1.6" -
מנוע -

הספק מינימאלי –  5כ"ס מנוע3 PH ; 50 Hz ; 400 V ; TEFC ; IP – 55 :

הנע -

רצועות

מסנן  -חטיבה שטוחה עם מסגרת ורשת תמיכה מסוג :אמרגלס עובי " .- 2נצילות12% :
שטח פנים25.0 ft² :
תא יחידת עיבוי
מבנה  -פרופילי אלומיניום/פלדה/פח מכופף .מדחסים בתאים אקוסטים צבע אפוקסי.
מעגלי גז2 -
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מדחסים  2 -סקרול – טנדם .מינימום צמד בכל מעגל.
סוללת עיבוי

4 R.D.max 12 FPI

מפוחים ציריים כמות  -מינימום – 2למעגל .סה"כ .4
טמפ' עיבוי -

120F

טמפ' איוד מקסימלית-

45F

תנאי חוץ קיץ

93F

תנאי חוץ חורף 32F
יכולת עבודה גם בתנאי חוץ של קיץ  105Fחורף 14F

נדרשת רמת רעש נמוכה של SOUND PRESSURE-56DB -במרחק של  10מטר.
המערכת כוללת בין השאר-לוחות חשמל ופיקוד ,לוחית הפעלה מרחוק ,אינסטלציה חשמלית
מושלמת לכוח ולפיקוד ,מערכת פיקוד ובקרה מושלמת ,מערכת צנרת גז מושלמת מבודדת על כל
אביזריה ,מתנע רך/ווסת מהירות לכל מדחס,ברזי ניתוק לכל מדחס ,מערכת שמירת לחץ עיבוי,
מגש ניקוז מנירוסטה ,מדף וויסות אוויר צח ,מדף וויסות אוויר חוזר ,תריס נגד גשם .כמתואר
במפרטים ,באופני מדידה מיוחדים ובכתב כמויות מערכת מושלמת פועלת.
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סימון מא( 58 -מע – )58-מערכת מפוצלת DX
יחידת טיפול באוויר  -מבנה קל.
טיפוס – משאבת חום.
מיקום – גג
ספיקת אוויר

3200 cfm

אוויר צח

1300 cfm

תנאי כניסת אוויר לסוללה

81.95 ° F.D.B.
68.25 ° F.W.B

תנאי יציאת אוויר לסוללה

I -32.5

55.0 ° F.D.B.
54.0 ° F.W.B.

I -22.6

תפוקת קירור  -באורך צנרת של כ 15-מטר.
חום מורגש

93,200 BTU/H – QS

חום כולל

142,600 BTU/H – QT

סוג גז

R410A

סוללת קירור מאייד
טמפ' איוד 40F -
מעגלי גז1 -
שטח פנים מינימאלי8.0 ft2 :
מס שורות עומק מינימאלי6 –-
צלעות -חומר חמרן ימי max– 10 FPI,
מפוח מאייד גודל מינימאלי [מהירות יציאה מקסימלית 2XAT10”-10” [1800 fpm-או
”AT15”-15עומד .1.6" -
מנוע -

הספק מינימאלי –  2כ"ס מנוע3 PH ; 50 Hz ; 400 V ; TEFC ; IP – 55 :

הנע -

ישיר/רצועות בהתאמה למפל לחץ ".1.6

מסנן  -שתי דרגות – חטיבה שטוחה
דרגה ראשונה -אמרגלס עובי " - 2חטיבה שטוחה עם מסגרת ורשת תמיכה.

יחידת עיבוי
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יחידה/ות של מערכת מפוצלת להתקנה במפלס קרקע.
מעגלי גז1 -
מדחסים  -סקרול צמד טנדם.
סוללת עיבוי

4 R.D.max 12 FPI

מפוחים ציריים כמות  -מינימום – 2למעגל
טמפ' עיבוי -

120F

טמפ' איוד מקסימלית-

45F

תנאי חוץ קיץ

95F

תנאי חוץ חורף 32F
יכולת עבודה גם בתנאי חוץ של קיץ  105Fחורף 14F
נדרשת רמת רעש נמוכה של SOUND PRESSURE-56DB -במרחק של  10מטר.
המערכת כוללת בין השאר-לוחות חשמל ופיקוד ,לוחית הפעלה מרחוק ,אינסטלציה חשמלית
מושלמת לכוח ולפיקוד ,מערכת פיקוד ובקרה מושלמת ,מערכת צנרת גז מושלמת מבודדת על כל
אביזריה ,מלכודות שמן ,מתנע רך/ווסת מהירות לכל מדחס ,ברזי ניתוק לכל מדחס ,מערכת
שמירת לחץ עיבוי ,מגש ניקוז מנירוסטה ,מדף וויסות אוויר צח ,מדף וויסות אוויר חוזר ,תריס
נגד גשם .כמתואר במפרטים ,באופני מדידה מיוחדים ובכתב כמויות מערכת מושלמת פועלת.
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פרק  - 17מפרט למעלית
כללי
17.01
א .מפרט זה הנו כללי ומפרט את הציוד העיקרי הדרוש ליצור והתקנת המעלית,
וכולל את המערכות והדרישות התפקודיות .התכנון המפורט יעשה על ידי
הקבלן ויוגש לאישור המזמינה.
ב .מפרט זה מתבסס על החוקים והתקנים הבאים:
 )1תקן ישראלי  2481על כל חלקיו.
 )2חוק תכנון ובניה המתייחס למעליות.
 )3תקן ישראלי ת"י  1918חלק  – 3.1נגישות סביבה הבנויה הכולל ת"י 2481
חלק  70נגישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים.
 )4חוק החשמל ע"פ ת"י  108יועמדו בדרישות פרק  8למפרט כולל להתקנת
חשמל.
 )5פקודת הבטיחות בעבודה – נוסח חדש (תש"מ .)1980
 )6חוק ההגבלים העסקיים.
17.02

תיאור הפרויקט
מפרט זה הנו עבור התקנת מעלית חשמלית ל 13-נוסעים לעומס  1000ק"ג העומדת
בדרישות תקן נכים .המעלית תשרת  4מפלסים של המבנה.
המעלית המתוכננת הנה מעלית חשמלית מדגם ( MRLללא חדר המכונות)
המותקנת באופן בו המנוע יורכב בראש הפיר על בסיס מיוחד ולוח הפיקוד יותקן
בחזית הפיר בצמוד למשקוף או כחלק ממנו בתחנה העליונה (מפלס  +12.30מ’).

17.03

תנאיי ההצעה
הקבלן מתחייב שהמעלית המוצעת או המותקנת על ידו תעמד בדרישות
.1
תקן ישראלי  4707חלק  1בדירוג אנרגטי  Bלפחות.
הקבלן והציוד המוצע צריכים לקבל את אישור המזמינה.
.2
המעלית תהיה משל חברה המספקות מעליות מדגם ( MRLללא חדר
.3
המכונות) בלבד המיובאות קומפלט מחברה ידועה ומוכרת מחו"ל.

17.04

עבודות בניה הקשורות להקמת המעליות
הקבלן יבנה את פיר המעלית בהתאם לתכניות מאושרות של האדריכלות
והקונסטרוקציה ויסייד את הפיר.
הקבלן תקין את לוח הפיקוד בחזית הפיר ,צמוד למשקוף או כחלק מהמשקוף
בתחנה העליונה (מפלס  +12.30מ’) .לוח פיקוד יהיה בעל דלת חיצונית עם מנעול
ותהיה גישה נוחה ובטוחה ללוח הפיקוד.
הקבלן יבצע עבודות חשמל ,כולל התקנת תאורה בכל פיר ע"פ דרישות התקן.
הקבלן יספק תכניות חב' המעליות אשר אושרו ע"י המזמינה .ויבצע את האמור
להלן:
.1
.2
.3

חלון אוורור בשטח  0.5מ"ר לפחות ,עם מסגרת ברזל ורפפה ,סמוך לתקרת
הפיר וכלפי חוץ הבניין – ע"פ תכניות האדריכלות.
פיגום יציב לכל גובה הפיר על פי תכנית מאושרת של ספק המעליות.
 4ווי תליה לעומס  1500ק"ג כ"א בחלק העליון של הפיר .המיקום המדויק של
הווים ע"פ תכניות מאושרות של ספק המעליות .
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נישות בדפנות בחלק העליון של הפיר עבור בסיס המנוע והציוד ע"פ תכניות
.4
מדויקות של ספק המעליות – במידה ונדרש ע"י חב' המעליות .
חשמל עם קו הזנה נפרד לקומה העליונה (מפלס  +12.30מ’) בצמוד לחזית
.5
הפיר עבור לוח הפיקוד של המעלית .אספקת חשמל כוללת גם אספקה
והתקנת מפסק פקט בסמוך ללוח הפיקוד בקומה העליונה (מפלס  +12.30מ’).
קו טלפון (נק') בסמוך לחזית הפיר במקום המתוכנן ללוח הפיקוד בקומה
.6
העליונה (מפלס  +12.30מ’).
גופי תאורה ולחצני הדלקת התאורה ביציאה מהמעלית בכל תחנה במרחק
.7
של עד כ 1 -מ' מפתח המעלית .כולל התקנת תאורה בעוצמה של כ 200 -לקס,
ותאורת חירום ליד פתח המשקוף בתחנה העליונה (מפלס  +12.30מ’) במיקום
המיועד ללוח הפיקוד ,ע"פ תכניות מאושרות של חב' המעליות ובאישור
המפקח.
ביטון וחיפוי המשקופים ע"פ הנחיות מדויקות של חב' המעליות או המפקח.
.8
השיש בריצוף תא המעלית יבוצע ע"י הקבלן .סוג השיש ועוביו יסכמו מראש
.9
עם המפקח.
 .10צנרת וביצוע חווט בין חזית הפיר (קומה עליונה) לחדר המנהל /מזכירות או
חדר בקרה אחר במבנה ,עבור מערכת אינטרקום או כל מערכת בקרה אחרת
אשר תידרש.
 .11מטף לכיבוי אש בסמוך ללוח הפיקוד במבואה הציבורית בתחנה העליונה
(מפלס  +12.30מ’).
 .12לחצן תאורה וגוף תאורה (רצוי תאורה דו תכליתית משולבת בתאורה
הרגילה) ביציאה מהמעלית בכל תחנה במרחק של עד כ 1 -מ' ממפתח המעלית
ע"פ תכניות מאושרות של חב’ המעלית.
 .13קו הארקה עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לבור הפיר.
 .14מדידות אנכיות בניית הפיר  -סטייה אפשרית  2 -+ס"מ.
כל עבודות הבניה ,תבוצענה על פי תכניות של ספק המעליות ,במידה ותוכניות אלה
לא יוגשו במועד ובזמן הנדרש ,ובעקבות עיכוב זה יהיה צורך בהריסות ,שינויים
וחציבות  -תעשה העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
17.05

מידות
על הקבלן לבצע מדידות מדויקות של הפיר .תוצאות המדידות יועברו למפקח
לבדיקה לפני הגשת תכניות סופיות למעלית לאישור .ע"פ תוצאת המדידות יוזמן
ציוד המעלית.

17.06

תכניות
הקבלן יגיש תוך ארבעה שבועות מיום מתן צו התחלת העבודה תיק תכניות ראשוני
לביצוע העבודה בשלושה העתקים המסתמכים על המפרט הטכני ויתר תנאי החוזה.
התכניות יכללו:
 תכניות מוקדמות של הפיר לצורכי בניה כולל תוכנית פיגום בפיר. תוכנית הרכבה כללית של המעלית הכוללת פרטי תא ,דלתות ומשקופים. תכניות חשמל ,אביזרי איתות ,פנל לחצנים.לאחר ביצוע מדידות הפיר יעודכנו התכניות בהתאם למידות שנמצאו ויועברו
לאישור מחדש .התכניות יבדקו ע"י המפקח ואם ימצאו עונות לתנאי החוזה או
לאחר שהקבלן תיקן את הערות המפקח ,יאשר המפקח את התכניות לביצוע .כל
הגשה תעשה ב 3-העתקים מכל תכנית .נוסף על התכניות והנתונים האמורים לעיל
חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן לאחר גמר התקנת המעלית ב 3-העתקים:
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 שרטוטי הרכבה .As Made תכניות פיקוד ותרשים מתקן החשמל .As Made תוכנית חווט חשמלי .As Made הוראות אחזקה מפורטות. הוראות שימוש במעלית בפעולה רגילה ובזמן חירום. כל חומר נוסף שיידרש ע"י המזמינה.כמו כן מתחייב הקבלן להגיש למפקח את כל התכניות והדוגמאות הדרושות לבחירת
צורת דלתות ,משקופים ,גוונים ,לחצנים וכו' והכל ללא תשלום נוסף.

17.07

בדיקות וקבלת המעלית
לאחר הרכבת המעלית יזמין הקבלן את הבדיקות הבאות:
א .ביקורת חברת חשמל.
ב .בדיקת בודק מוסמך מטעם משרד העבודה או מכון התקנים אגף מעליות.
ג .אישור מח' בקרת איכות של הספק.
כל הבדיקות יהיו ע"ח הקבלן.
בדיקת קבלה ראשונה של המעלית תתבצע תוך חודש מבדיקת הבודק המוסמך
בנוכחות המפקח ,שיבדקו התאמת המעלית למפרט הטכני ולתכניות שהוגשו .תיקון
הליקויים יבוצע תוך פרק זמן שיקבע ע"י המפקח ,לאחר ביצוע התיקונים תיערך
קבלה סופית .הקבלן יגיש את כל העזרה הדרושה לרבות הבאת משקולות וציוד
מדידה לביצוע הבדיקה .המעלית תימסר לשימוש שוטף מיד עם קבלת טופס 4
לבניין ,גם אם טרם הסתיימו ביצוע תיקון הליקויים שהתגלו בבדיקת הקבלה.
מסירת המעלית לשימוש תתבצע ללא קשר לבדיקות הקבלה.

17.08

הדרכה
הקבלן ידריך את המזמינה או בא כוחו ,באופן השימוש וינחה אותם בפעילות בשעת
חירום ,חילוץ ועזרה ראשונה .ההדרכה תינתן בעת מסירת המעלית או בהתאם
לבקשת נציג המזמינה.

17.09

אחריות
תקופת האחריות תתחיל מיום קבלת העבודה והשלמת המבנה כולו ע"י הקבלן,
ולאחר ביצוע תיקון הליקויים.
תקופת האחריות תהיה לתקופה של  24חודשים.
הקבלן יהיה אחראי למעלית על כל חלקיה ,לטיב החומרים ,הציוד ,העבודה ולפעולה
תקינה של המעליות במשך תקופת האחריות ,כל התיקונים יבוצעו תוך  12שעות
מרגע הקריאה ויהיו על חשבון הקבלן כולל החלפת חלקים .בתקופת האחריות יבצע
הקבלן שרות למעלית בהתאם להסכם השירות המאושר ע"י המזמינה .עלות
השירות והאחזקה כלולה במחיר המעלית בתקופת האחריות.
השרות והטיפול יבוצעו אחת לחודש או לפחות  10פעמים בשנה .מחיר השרות כולל
שרותי מוקד טלפוני .24/7

17.10

שרות תקופתי
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המשתמשים והקבלן יחתמו על הסכם שרות .הקבלן מתחייב לספק את כל
השירותים המופיעים בהסכם השרות .בנוסף לעבודות השרות מתחייב הקבלן לבצע
בשעות העבודה הרגילות כל תיקון או טיפול שיידרש ללא תשלום נוסף.
יש להחתים אחראי מטעם המשתמשים על כל ביצוע טיפול ,תיקון או החלפת חלקים
כדי שיוכר ביצוע העבודה .הקבלן ינהל ספר שרות או ספר קריאות ממוחשב במשרדי
חברת המעליות ובו ירשמו התקלות ,עבודות השרות וזמני העבודה שבוצעו
במעליות ,נציג הקבלן יחתום על ביצוע העבודה.
שלושה חודשים ראשונים מיום מסירת המעלית למזמינה יוגדרו כתקופת הרצה
ולאחריה מתחייב הקבלן שמס' התקלות המשביתות לא יעלה על  4תקלות לשנה.
כמו כן מתחייב הקבלן שמשך השבתת מעלית לא יעלה על  24שעות.
באם תהינה יותר תקלות או כל נזק אחר או שמשך ההשבתה יעלה על האמור יחויב
הקבלן לפצות ע"פ כל הנזקים שנגרמו בגין השבתת המעלית .גובה הפיצוי ייקבע ע"י
גורם מוסמך שימונה.
התקלות הנובעות מהסיבות הבאות לא יחשבו כתקלות:
א .שימוש לא נכון של המשתמשים.
ב .תקלות כתוצאה מלכלוך או מפגעים בבניין.
ג .תקלות כתוצאה מהספקת חשמל לא סדירה.
על פי הרישום בספר תפסוק המזמינה אלו תקלות רלבנטיות להשבתת המעלית
ונובעות משרות לקוי ,ציוד פגום או הרכבה והפעלה שגויים.
17.11

תיאור כללי למעלית נוסעים מדגם MRL

עומס
מהירות נסיעה

-

דיוק עצירה
יחס תליה
מכונת ההרמה
מיקום המכונה
מיקום לוח פיקוד

-

עומס האיזון
זרם החשמל
מס' התנעות
סוג הפיקוד

-

מידות הפיר
גובה קומה העליונה
עומק הבור
גובה הרמה
מס' תחנות
גודל הדלת
מבנה התא

-

 13נוסעים עומס  1000ק"ג העומדת בדרישות תקן נכים
 1.0מ/שנ' בזרם חילופין מבוקר  VVVFבעלת גישה ישירה לתחנה
((Direct Approach
 5±מ"מ
2:1
מכונת הרמה ללא גיר ()Gearless
בחלק העליון של הפיר על בסיס מיוחד
בחזית הפיר כחלק ממשקוף או צמוד למשקוף בתחנה העליונה
(מפלס  +12.30מ’)
 50%ע"י המשקל הנגדי
 3 ,380פזות 50 ,הרץ
 180התנעות לשעה
מאסף מלא  +פיקוד כבאים (ת"י  + )8888פיקוד עומס מלא ויתר +
חיווי קולי בתא
 2500x2000מ"מ (נטו)
 5000מ"מ לפחות
 1500מ"מ
כ –  12.30מ'
 4תחנות בכיוון אחד
 1100x2100מ"מ בפתיחה מרכזית
בהתאם לתיאור טכני ,קטלוג היצרן ואישור המפקח
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גודל התא
דלתות

-

נעלי תא ומשקל נגדי
גודל פסי התא
גודל פסי משקל נגדי
אביזרי פיקוד
מערכת חילוץ

-

כבלי תילוי

-

(עומק) ( X1400רוחב) ( x1600גובה)  2300מ"מ
אוטומטיות בתא ובתחנות בפתיחה מרכזית מטיפוס Heavy Duty
ופועלות בזרם חילופין ומבוקר תדר ()VVVF
נעלי החלקה עם שימון אוטומטי
ע"פ תכנון היצרן ובאישור המפקח
ע"פ תכנון היצרן ובאישור המפקח
בהתאם לתיאור טכני ,קטלוג היצרן ואישור המפקח
מערכת חילוץ חשמלית ידנית כולל חילוץ חשמלי אוטומטי בהפסקת
חשמל
כולל מתקן רפיון כבלים

17.12

צביעה
כל חלקי הברזל כמו :חיזוקים לפסים ,מסגרת תא ,מסגרת משקל נגדי ,משקופים,
חיזוקים למשקופים וכדומה יהיו מפח מגולוון וינוקו ,יטופלו ולאחר מכן יצבעו
בצבע יסוד מיניום סינתטי מעקב חלודה וצבע סופי.

17.13

שלטים
הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים בהתאם למפורט בת"י .2481

17.14

מעלית חשמלית ללא חדר מכונות מדגם MRL
מערכות וציוד עיקרי
המכונה
א.
הנע המעלית יהיה מבוקר תדר בשיטת  VVVFוללא כננת ( )Gearlessעם
מנוע סינכרוני (סרבו) .Permanent Magnet Brushless
המכונה על כל חלקיה תורכב ותפולס על בסיס פלדה מבודדת ע"י כריות
גומי מדגם מאושר ע"י חברת האם המייצרת את המעלית מיתר חלקי הבניין
למניעת רעידות ורעשים שיועברו לבניין והכל על פי תקן .1004.3

ב.

בקרת מהירות
המנוע יופעל על ידי מערכת שתבקר את התאוצה ,המהירות הנומינלית
והתאוטה .הנע המעלית יבוקר ע"י ממיר בקרת תדר  VVVFבעלת חוג סגור
עם טכו  /אנקודר לקבל עקומת נסיעה קבועה שאינה תלויה בעומס.
המערכת תצויד בביטחונות לעצירת חירום במקרה של אי התאמה בין
המהירות המתוכננת לבין המהירות המעשית .המערכת תצויד במסננים
המונעים סיכון של הפרעות רדיו ורשת .עצירת המעלית תהיה חשמלית
והבלם ישמש רק לאחזקת המעלית לאחר העצירה .בקר מהירות יותקן על
גבי כריות גומי מדגם מאושר בחלק העליון של הפיר עם גישה נוחה .המשקל
הנגדי כולל המסגרת יצבעו על פי הנחיות המפקח.

ג.

כבל תילוי
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הכבלים יהיו מיוחדים למעליות אשר קיבלו אישור להתקנה בחו"ל וכן
להתקנה בארץ ע"י מעבדת מכון התקנים.
הכבלים מדגם המסופק ע"י חברת האם ומתוחים במידה שווה .מתחת/מעל
לפעמוני התליה יותקן מפסק "כבל רפוי" להגנה מפני רפיון כבלים עם מגע
חשמלי שיפסיק את פעולת המעלית במקרה של התארכות יתר או רפיון
באחד הכבלים.

17.15

ד.

כוונות התא ומשקל נגדי
הכוונות יהיו מיוחדות למעליות ,מסוג  ,Tמשוכים בקר ,דגם הכוונות יתאמו
למהירות המעלית.
הכוונות יהיו מחוברים ומעוגנים לקירות הפיר באופן אנכי מדויק עם
חיזוקים מיוחדים .חיבורי הכוונות יעשו באופן מדויק כך שיהוו המשך
רציף .את הכוונות יש להאריק בהתאם לחוק החשמל .מתחת לכוונות יונחו
מאספי שמן.

ה.

נעלי הובלה
נעלי התא והמשקל הנגדי יהיו נעלי החלקה עם קפיצים וציפוי מתאים
בחלק הנע על המסילות .על נעלי התא והמשקל הנגדי יותקנו משמנות
לסיכה אוטומטית.

ו.

משקל נגדי
מסגרת מברזל צורתי עם חיזוקי אורך בקרבת תילוי הכבלים.
מילוי המסגרת של משקל נגדי היה בלוחות ברזל קומפלט .המשקל הנגדי
כולל מסגרת יצבע .עומס המשקל הנגדי יהיה משקל התא  50% +מעומס
התא .המשקל הנגדי יובטח שלא ישתחרר מהמובילים במקרה ונעלי
ההובלה ישחקו .בתחתית המשקולת יותקנו תותבים אשר יפורקו לאחר
התארכות הכבלים (מס' תותבים ע"פ גובה מחושב להתארכות הכבלים ,כ-
 2%לכל הפחות מאורך הכבלים.
בתחתית הבור לפי תקן  2481יותקן פח או רשת הפרדה והגנה מפני המשקל
הנגדי וכן יותקן סולם ירידה לבור ע"י הקבלן.

ז.

פגושים
בתחתית הפיר בבור באזור התא ומשקל הנגדי יותקנו פגושים הידראוליים.
סוג הפגושים וגובהם יהיה בהתאם לתקן .הפגושים יותקנו על בסיס פלדה.
בסיס הפלדה יתוכנן כך ,שבאת התארכות כבלי ההרמה ניתן יהיה להנמיכם
מבלי צורך לקצר את כבלי ההרמה.

משקופים ודלתות פיר
בכל הקומות יותקנו משקופים חצי סמויים (משקופי  )Box-Frameהמותאמים
לציפוי אבן ,מנירוסטה דקורטיבית ,גוון המשקוף כגוון הדלתות.
המשקופים כולל החיזוקים עשויים מנירוסטה  2מ"מ לפחות ,יעוגנו היטב בעזרת
בורגי פיליפס ויבטנו .אם ספי המשקופים יבלטו לתוך הפיר יותר מ 110-מ"מ יורכבו
כיסויים ממשקוף למשקוף ע"י הקבלן.
מנגנון הדלת יהיה מטיפוס  Heavy Dutyויופעל חשמלית בזרם חילופין מבוקר תדר.
מגעי הדלתות היו מותאמים לעמידות של .IPX3
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הדלתות נגררות בפתיחה מרכזית במידות  1100x2100מ"מ .דלתות הפיר
והמשקופים יעמדו בכל הדרישות תקן  .2481הדלתות יהיו מנירוסטה דקורטיבית
לבחירת המזמינה.
כל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח חילוץ תקני .לכל דלת משקולת או קפיץ
שתבטיח סגירתה במידה והתא אינו חונה מולה ועם חיגור מכני בין אגפי הדלת
בהתאם לתקן.
מנעולי הדלתות יהיו מסוג אלקטרומכני מדגם מאושר .במסילת הדלתות התחתונה
חריצים לפינוי לכלוך.
כל החלקים הגלויים של המשקוף (ראש משקוף והמזוזות) יצופו בנירוסטה ע"פ
בחירת המפקח ,גוון הדגם של המשקוף כגוון הדלתות.
כל פרטי עיצוב משקופים ודלתות הפיר יהיו לבחירה מתוך קטלוג היצרן ויקבלו את
אישור בכתב מהמפקח לפני הזמנת המעלית.
17.16

מסגרת ותא המעלית:
מסגרת תא:
−
−
−
−
−

התא בנוי במסגרת יציבה של ברזל צורתי המתאימה לגודל ולעומס המעלית.
שלד התא מיובא מחברה מוכרת ומאושרת ויתאים לעומס התא.
התא יבודד מהמסגרת ע"י כריות גומי למניעת העברת רעידות.
גג התא יתאים לנשיאת  2אנשים לפחות ויגודר במעקה מ 3-צדו.
על מסגרת התא יורכבו:
 מנגנון תלית הכבלים או גלגלי ההטיה, נעלי התא, משמנות הפסים ,התקן תפיסה,  2גלגלי תליה תחתונים, מע' השקילה רציפה עם מגעים לעומס מלא ועומס יתר, טבלת לחצני שרות ,פעמון כולל לחצן להפעלת פעמון על גג התא ,יחידתאינטרקום ,מע' תאורה ותאורת חירום,
 מנגנון דלת אוטומטית, -מפוח יניקה דו-כיווני לאוורור התא ברמת רעש מרבית של 45DB

דלתות:
−
−

−
−
−

מנגנון הדלתות יותאם לפתיחות מרובות ויופעל חשמלית בזרם חילופין
מבוקר תדר או בזרם ישר.
מנגנון יצויד במגביל כוח סגירה שימנע פגיעה בנכנס כאשר הדלת נסגרת .בזמן
הפסקת חשמל או קלקול במנגנון אפשר יהיה לפתוח את הדלת ביד מהתא.
מהירות הדלת בסוף הפתיחה והסגירה יהיו איטיות כדי למנוע דפיקות
וזעזועים.
פתח הכניסה יהיה בגובה  2100מ"מ ורוחבם  1100מ"מ.
הדלתות מפח מגולוון בעובי  1.5מ"מ מצופות נירוסטה דקורטיבית לפי בחירת
המפקח.
על כנפי הדלתות יורכבו טור תאים פוטואלקטריים מדגם מאושר ע"י
המפקח.
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ריצפת התא:
−
−

מפח מגולוון בעובי מתאים כדי להבטיח נשיאת העומס הדרוש,
תותאם לריצוף באריחי שיש לפי בחירת המזמינה (ההכנה לשיש תבוצע
בהתאם לעובי השיש שיסוכם עם המפקח).

קירות התא:
−
−
−
−
−
−
−

−
−

יהיו מפח מגולוון בעובי  1.5מ"מ לפחות עם חיזוקים מצדם החיצוני ומצופים
בחומר אקוסטי שיידרש למניעת רעש ורעידות בזמן הנסיעה.
תא המעלית יעוצב מתוך קטלוג חברת המעליות דגמים מפוארים וניתנים
לתוספות ושינויים בעיצוב לפי בחירת המזמינה .עיצוב תא יהיה באלמנטים
של נירוסטה דקורטיבית ,מראה וכו' ע"פ הקטלוג ודגם שהוזמן.
בדופן צד וקיר אחורי יותקן מעקה מנירוסטה .המעקה מדגם מתוך קטלוג
חברת המעליות.
סביב קירות בצמוד לרצפה יורכב מגן רגל מנירוסטה "."Brushed
בחלק התחתון לכל רוחב פתח התא יותקן סינר שגובהו  750מ"מ לפחות
וישופע בחלקו התחתון לאורך אנכי של עוד  50מ"מ.
תא המעלית יהיה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליון והתחתון.
טבלת לחצני תא תהיה בהתאם לאישור פונקציונלי של המפקח .הלחצנים
שימושיים יותקנו בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י  1918חלק  – 3.1נגישות
סביבה הבנויה הכולל ת"י  2481חלק  70נגישות נכים וסידורים מיוחדים
לאנשים מוגבלים ובתאום ואישור המפקח.
הלחצנים מדגם אנטי וונדאליים עם כיתוב מובלט וכוללים כתב ברייל וחיווי
קולי ומתוך קטלוג החברה.
טבלת לחצנים תהיה מתוך קטלוג החברה שאושרה ולפי בחירת המפקח.

תקרת התא:
−
−
−
−

בתקרת התא תותקן תאורה אוטומטית בעלת  6-8נורות לפחות ,תאורת
חרום,
מפוח יניקה בעל שתי מהירויות ברמת רעש מרבית של  45DBמוסתר מאחורי
מגש ע"פ תכנית האדריכלות ואישור המפקח.
תקרה דקורטיבית תיבחר מתוך קטלוג החברה ע"י המפקח.
כל פרטי עיצוב התא :טבלאות לחצנים ,ציפוי רצפה ,ציפוי וגימור הקירות,
עיצוב תקרת התא ,ידית אחיזה וכו' לבחירה מתוך קטלוג חברת המעליות
בדגמים ניתנים לתוספות ושינויים בעיצוב ויקבל את אישור המפקח בכתב
לפני הזמנת המעלית.
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17.17

אינסטלציה חשמלית
הכבלים החשמליים בפיר כולל קווי תאורת הפיר יעמדו בדרישות תקן החשמל
לכבלים מסוג מוגן מים ויועברו בתעלות חשמל בהתאם לחוק החשמל ,כל
ההסתעפויות יעשו בקופסאות הסתעפות עם מהדקים .הכבל הכפיף יתאים לעבודה
מאומצת ומתוצרת מוכרת .בכל כבל כפיף יהיו  10%גידים רזרביים ולא פחות
משלושה גידים.
כל המכלולים האלקטרו-מכניים והאלקטרוניים המותקנים בפיר ובתא המעלית
יהיו אטומים למים ויעמדו בדרישות  IPX3לפחות .בבור בסמוך למפסק הבור יותקן
שקע חשמל ,מפסק תאורת פיר ,לחצן פעמון אזעקה ,יחידת אינטרקום ,ובפיר תותקן
תאורה בהתאם לדרישות התקן .הקבלן יבצע את כל עבודות החשמל כולל התקנת
תאורה בפיר ע"פ דרישות התקן.

17.18

לוח פיקוד
לוח הפיקוד יורכב בתוך משקוף או צמוד למשקוף בתחנה עליונה (מפלס  +12.30מ').
לוח הפיקוד יורכב עם דלת פח מצופה בנירוסטה או עשויה מנירוסטה בהתאם
לנירוסטה של הדלתות והמשקופים שמורכבים והכל ע"פ סיכום והחלטת המפקח.
לוח הפיקוד יותאם לעמידות בדרישות  .IPX3לוח הפיקוד יצויד במאווררים ,תוך
התחשבות באוורור המקסימלי הניתן ובהוצאת אוויר חם.
לוח הפיקוד יותאם לעמידות  IPX3לפחות .בלוח הפיקוד יותקנו לפי דרישות התקן
וחוק החשמל :מפסק ראשי תלת פאזי ,מפסק כוח מעלית עם שילוט באדום ועם
נעילה מכנית במצב  ,OFFמפסקים חצי אוטומטיים חד פאזיים עבור תאורת הפיר
ותאורת תא המעלית ,בית שקע חד פאזי ,מפסקים חצי אוטומטים לשקע ,לתאורה
ולתאורת החירום.
מעל ללוח הפיקוד התקנת תאורה קבועה בעוצמה של כ 200 -לקס ותאורת חירום.
בלוח הפיקוד תותקן מע' חילוץ קומפלט מסוג חילוץ חשמלי (אוטומטי) .בהפסקת
חשמל יופעל חילוץ אוטומטי ופתיחת דלתות אוטומטית כולל חיווי וסימון בכתב
"מעלית בקומה".
 17.14הפיקוד
פיקוד המעלית היה פיקוד מסוג מאסף מלא  +פיקוד כבאים  +פיקוד עומס מלא
ויתר  +חיווי קולי בתא
מאסף מלא -רישום קריאות בזיכרון .המעלית תענה לקריאות חוץ בהתאם לכוון
הנסיעה .עצירת המעלית מבטלת את קריאת החוץ שבכוון הנסיעה .מערכת
השקילה בתא תהיה אלקטרונית וליניארית כדי לאפשר תפקוד יעיל של
מערכת הבקרה בהתאם לעומסי התא המשתנים.
פיקוד כבאים לפי תקן  -8888בקומת הכניסה יותקן מתג מפתח אשר ישלוט על
נסיעת המעלית ,בנסיעה מעלה המעלית תעצור בתחנה הקרובה תשנה כיוון
ללא פתיחת דלתות ותרד לקומת הכניסה .תפתח דלתות ותמתין להפעלה
מבפנים בעזרת מפתח כבאים בלבד.
עומס מלא ויתר  -תא מלא בעומס  90%מהעומס המותר לא יענה לקריאות חוץ
נוספות .קריאות שלא נענו ,יענו לאחר יציאת נוסעים מהתא.
עם כניסת מספר נוסעים העולה על המותר לא תפעל המעלית .הדלתות לא
תיסגרנה ,זמזם ונורית יציינו מצב עומס יתר.
חיווי קולי בתא – בתא המעלית יותקן חיווי קולי אלקטרוני אשר יציין מס' הקומה
בחלוף התא בקומות ,הנוסח יקבע ע"י המזמינה.
ביטול מעלית – בקומת הכניסה יותקן מפתח "ביטול מעלית".
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17.19

אביזרי פיקוד
בתחנות  -בכל תחנה לחצני קריאה משולבים בנורית סימון ,חיצי כיוון ,מראה קומות
" 2וגונג אלקטרוני המציין הגעת מעלית .בקומת כניסה יותקנו בנוסף מפתח
פיקוד כבאים ומפתח ביטול מעלית .כל לחצני ההפעלה ומראה קומות
יעמדו בדרישות עמידות  .IP X3הפעלת לחצני הקריאה בתחנות רק לאחר
פתיחתם ע"י מפתח אשר יותקן במקביל ללחצני הקריאה בכל תחנה או
מפתח קפיצי
בתא – תותקן טבלת לחצנים מנירוסטה לכל גובה התא בתוך ארגז סגור במישור
אחד עם קירות התא וכוללת :לחצן ונורות סימון לכל קומה שבשרות
המעלית ,לחצן אזעקה מואר בהפסקת חשמל והפעלת אינטרקום ,לחצן
פתח דלת ,לחצן סגור דלת לקיצור השהייה בסגירת הדלתות ,מפסק תאורה
מואר בעבודה ,מתג מפוח מואר בעבודה ,נורה וזמזם לעומס יתר ,מפתח
פיקוד כבאים ,חצי כיוון ומראה קומות דיגיטלי " ,2מיקרופון לאינטרקום,
מערכת לאינטרקום דו-כיווני וחייגן אוטומטי.
בפתח התא יותקן טור תאים פוטואלקטריים (עם  72עיניים או כל דגם אחר שיאושר
ע"י המפקח).
כל הלחצנים מדגם "מיקרו מהלך" ,אנטי ונדאלים ובעלי מנורות רישום קריאה יהיו
בולטים מהקיר ,פניהם ישרים בעלי קוטר של לא פחות מ 20-מ"מ עם ספרה בולטת,
מוארת כולל כתב ברייל וחיווי קולי בלחיצה על לחצן קריאה ומותאם לדרישות תקן
נגישות נכים ת"י  2481חלק  70על גבי לחצני הקומות בטבלאות הלחצנים בתא
ובתחנות.
הדגם ומיקום טבלאות הלחצנים ומראה הקומות ,הגונגים וחצי הכיוון שיבחר יהיה
מכל דגם מפואר הקיים בחברה (לפי הדגם של חברת האם) וע"פ אישור המפקח
בכתב.
חיזוק הפנלים ואביזרי הפיקוד יהיה באמצעות ברגים שקועים ואו נסתרים.
באם יידרש ע"י המזמינה החלפת הלחצנים במפתחות או באמצעי קריאה אחר בתא
או בחוץ  -זה יבוצע ללא חיוב נוסף ובלבד שההוראה תינתן בזמן לפני שהוזמנו
פלטות הלחצנים.

17.20

מתקני בטיחות
וסת מהירות והתקן תפיסה למעלית  - MRLהתקן התפיסה דו-כיווני או לכיוון
מטה בלבד אשר עומד בתקן  2481יופעל ע"י וסת מהירות ,הוסת יפעיל את
ההתקן כשמהירות של המעלית גדולה ממהירות המתוכננת בהתאם
לדרישות התקן.
כמו כן יותקן מפסק שיפסיק את תנועת המעלית ב 2-הכיוונים במהירות של
 115%ממהירות הנסיעה הרגילה .על התא יותקן מתג מאולץ אשר ינתק את
הפיקוד בזמן הפעלת התקן התפיסה.
תאורת חירום ופעמון אזעקה במעלית  -בתא תמצא תאורת חירום הפועלת על
סוללות ומטען .זמן הפעולה עפ"י התקן .פעמון האזעקה יופעל אף הוא על
ידי הסוללה .הסוללה והמטען יותקנו בלוח הפיקוד.
תאורה ופעמון אזעקה בפיר –בבור הפיר סמוך למפסק בור יותקנו מפסק לתאורת
הבור והפיר וכן יותקנו לידו שקע חשמל ולחצן הפעלת פעמון אזעקה חיצוני
ואינטרקום.
גובלים  -מעל התחנה הקיצונית יותקנו מפסקים מאולצים אשר יפסיקו קו ראשי
של הפיקוד.
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מערכת החילוץ ופתיחת דלתות אוטומטית – בלוח הפיקוד תותקן מע' חילוץ
קומפלט מסוג חילוץ חשמלי (אוטומטי) .בהפסקת חשמל יופעל חילוץ
אוטומטי ופתיחת דלתות אוטומטית כולל חיווי וסימון בכתב "מעלית
בקומה".

17.21

אינטרקום
בשלוש עמדות  -בין התא ,לוח הפיקוד (אזור חילוץ) ועמדת המזכרות/מנהל הבית
או כל עמדה שתבחר ע"י המזמינה תותקן מע' אינטרקום הכוללת מצברי ניקל
קדמיום ,מטען וחייגן אוטומטי שיותקנו ויסופקו על ידי הקבלן .הסוללות והמטען
יותקנו בלוח פיקוד .בכל תא יותקן חייגן אוטומטי.
הספקת קו טלפון לקומת המיועדת להתקנת לוח הפיקוד וחיווט של המערכות
יועברו לקומת המיועדת להתקנת לוח הפיקוד וחיבור בתא יבוצע ע"י הקבלן.
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אישור הציוד ןפרוט החלקים
17.22
הקבלן יגיש בתוך  60יום לאישור המזמינה רשימת ציוד ופרוט החלקים –מעלית
חשמלית  13נוסעים עומס  1000ק"ג מדגם  MRLכדלקמן.
דגם
תוצרת וארץ יצור
תיאור החלק
מס'
 .1מנוע ( Gearlessהספק ומס סיבובים)
 .2מעצור
 .3מערכת בקרת מהירות
 .4ווסת מהירות
 .5לוח פיקוד
 .6מערכת חילוץ
 .7כבלים (מס' וקוטר)
 .8פעמוני תילוי
 .9פסי תא
 .10פסי משקל נגדי
 .11התקן תפיסה
 .12תא
 .13נעלי החלקה להובלת התא והמשקל הנגדי
 .14משקל נגדי
 .15מפעיל דלת אוטומטי
 .16מנעולים ואביזרי דלתות
 .17דלתות תא ופיר
 .18משקופים
 .19מפוח בתא
 .20כבל כפיף
 .21אביזרי פיקוד ולחצנים
 .22פגושים
 .23אינטרקום
 .24מערכת השקילה
 .25מתקן לרפיון כבלים
 .26טור תאים פוטו אלקטריים
 .27חייגן אוטומטי
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פרק  - 19מסגרות חרש
 19.01כללי
מפרט זה מהווה השלמה לאמור במפרט הכללי ובתוכניות.
 19.02תוכניות ביצוע לייצור והקמה
על הקבלן להכין בכפוף לאמור בתקן  1225חלק  1סעיפים  4.4 ; 4.3ו  4.5 -תוכניות
ייצור והקמה ,לאישור המפקח .בכל תכניות יצוין באופן ברור סוגי הפלדה ,קטרי
הברגים ועוביי הריתוך.
א  .על הקבלן לספק לאישור התכניות הבאות :
תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ" מ . 1:20
פרטי חיבור לנ" ל בקנ" מ . 1:5
פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה . 1:5
פרט ייצור ,הובלה והרכבה.
פרטי החיפוי וחיבורו לקונסטרוקציה הנושאת לרבות פלשונגים ,מזחלות
והכיסויים.
ב  .כל הנ" ל יוגש בשלב אחד לאישור .לא יתקבלו תכניות חלק יות ובשלבים .
על הקבלן להשלים בתוך  20יום ממועד קבלת צו התחלת העבודה את
ג.
תוכניות הייצור.
ד  .כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התוכניות כנ" ל יחולו על הקבלן.
19.01

תקנים
העבודה נשוא מכרז/חוזה זה תעמוד גם בדרישות ת" י  1225חלק  1ות" י . 1508

 19.02חומרים
א  .פרופילים ,צינורות ופחים מפלדה
 . 1פרופילים וכן כל פחי החיבור המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת
תכונות השוות לפחות לפלדה מסוג  . Fe 360לפי תקן . 1225
 . 2סוג הפלדה לפרופילים מלבניים חלולים (  ) RHSיהיה  FE – 510לפי
תקן . 1225
ב.

ברגים ,אומים ודיסקיות
 . 1ברגים המחברים בין אלמנטי קונסטרוקציה ראשיים (כגון חלקי
אגדים ,חלקי קורות ראשיות וכו') יהיו לפחות מדרגת חוזק  8.8לפי
 ISO 1978-899/1כמפורט בסעיף  3.2של ת"י  . 1225ברגי עיגון יהיו
מדרגת חוזק 5.6
 . 2ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזק  4.6לפי ISO 1978-898/1
כמפורט בסעיף  3.2של ת"י . 1225
 . 3אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים
עליהם הן מורכבות ,כמפורט בת"י  , 1225חלק  , 1טבלה . 3.4
 . 4דיסקיות ודיסקיות קפיציות יהיו לפי ת"י  , 1225חלק  , 1סעיף . 3.2.3
 . 5כל האומים ,הברגים ,הדיסקיות והדיסקיות הקפיציות יהיו
מגולווני ם.
 . 6ברגי העיגון של אלמנטים קונסטרוקטיביים ראשיים לאלמנטי הבטון
ייענו לדרישות החשובים הסטטיים אך לא יהיו קטנים מ – " . 5/8
 . 7קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמנטים קונסטרוקטיביים לא יקטן
בכל מקרה מ – " . 1/2
 . 8כל חיבורי הברגים יבוצעו בשני אומים או אום ושייבה קפיצית.
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 19.03ריתוך
א  .כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים ,שהוסמכו כמוגדר בת"י 127
חלק  . 2נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת"י  1032חלק . 2
התאמת הפלדה לריתוך :פלדת הריתוך תתאים מבחינה מטלורגית לפלדת
ב.
הרכיבים – ראה תקנים ת"י  , 1338ת"י  , 1339ת"י  1340ובכל מקרה חוזק
חומר הרתך (מתכת המילוי) יגדל מחוזק חומר הבסיס (הפרופיל המרותך).
התאמת אלקטרודות :יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלדה.
ג.
ד  .כל הריתוכים יהיו רציפים ויהיו בעובי של  5מ"מ לפחות אך לא יותר מ 0.7 -
מעובי הפח הדק בחיבורים .מודגש בזאת שכל הריתוכים יבוצעו לפני
הגילוון.
ה  .נוהל ר יתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר
קבלת האישור ,אלא אם יפטור המפקח את הקבלן מראש ובכתב ממילוי
דרישה זו.
בדיקות ללא הרס יבוצעו לפי דרישות ת"י  1225סעיף  11.9.6בכל מקרה בו
ו.
ידרוש זאת המפקח וכן לפי דרישות תקן אמריקאי למבנה פלדה D AWS 1.1
רמה . C
 19.04הכנת חלקי קונסטרוקציה
א  .בבית מלאכה יש לבצע את מירב החיבורים כדי לצמצם באתר את מספר
החיבורים למינימום ההכרחי.
ב  .עבור החיבורים שהמפקח יאשר לבצע באתר יכין הקבלן מראש חורים
לברגים ושיפועים בשפות המיועדות לריתוכים.
כל החלקים המוכנים מראש יצויינו ויסומנו באופן ברור במטרה לאפשר
ג.
זיהוי מקומם בקונסטרוקציה ומיקום חיבורם לחלקים שכנים.
ד  .חיתוך האלמנטים יבוצע במשור או בכלי מכני בלבד .אין לחת וך במבער.
שטחי החיתוך בכל מקרה ישארו ישרים ובלי חריצים ובמידת האפשר יהיו
חלקים.
ה  .האלמנטים המובאים מוכנים לאתר יורכבו רק אחרי בדיקה ואישור המפקח.
הקבלן אחראי להתאמת מידות קונסטרוקצית הפלדה למידות בתכניות
ו.
ולמידות המבנה ,על כל אי התאמה יודיע למ פקח .
על הקבלן להרכיב בבטונים עוגני פלדה כהכנה להתחברות עם חלקי הפלדה
ז.
לפי פרטים שימסרו לקבלן  .על הקבלן לדייק בביצוע עבודות הבטון  ,כדי
לאפשר הרכבת קונסטרוקצית הפלדה.
ח  .בהרכבת קונסטרוקציה בגבהים ,הקבלן יעשה את כל ההכנות כפיגומים
זמניים ,תמיכות וכו' ,כדי לבצע את העבודה תוך עמידה בדרישות הבטיחות.
 19.05הרכבה
א  .שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך
שהיא חייבת לקבל מראש ,את אישורו של המפקח.
בעת ההרכבה יש לבצע תימוך זמני הולם ,הן מבחינת בטיחות בעבודה והן
ב.
כדי למנוע התהוותם של מאמצים ,בלתי מחושבים ,בחלקים הנושאים.
מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המפקח.
ג.
האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי
ד.
הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה.

19.06

שימוש בחלקים רציפים
אלמנטי קונסטרוקצית הפלדה יבוצעו בחלקים שלמים כמפורט בתוכניות  .לא
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יותר ביצוע אלמנט המתואר בתוכניות כרציף ,ע" י חיבור מס' חלקים בריתוך .
במידה ויהיה צורך להאריך אלמ נט בריתוך ,הדבר טעון אישור בכתב מהמפקח.
הריתוך יבוצע במפעל ובנוכחות המפקח לאחר שהמפקח נוכח לדעת כי הקב לן
נקט בכל האמצעים להבטחת חדירה מלאה.
19.07

חיבורי עיגון
עיגון של חלקי הברזל ,יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים
בתכניות ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח .הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור
נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר ,ויוברג מעליו באמצעות אום.
הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי
בטון ,ויהיה אחראי להתקנה המדוייקת של כל העוגנים בבנין  -אליהם מיועדת
להתחבר קונסטרוקצית הפלדה.

19.08

מערכת צבע לקונסטרוקצית פלדה מגולוונת
כל אלמנטי הפלדה המגולוונים יצבעו במערכת צבע מתאימה לסביבה  C– 4כהגדרתה
בתקן ישראלי  1225חלק  , 2.2לרמת קיימות גבוהה – יותר מ  15שנה  ,כהגדרתה
בתקן ישראלי  1225חלק  , 2.1תוצרת טמבור או ניר לט .הקבלן יציג דוקומנטציה של
ספק/יצרן הצבע לעמידות מערכת הצבע בדרישה זו.
מודגש בזאת שעבודות הצביעה יבוצעו במסגריה ,באתר יבוצעו תיקוני צבע

19.09

רכיבי סנדביץ ( פאנלים מבודדים )
התקנה

רכיבי

סנדוויץ

( פאנלים

א  .הנחיות
מבודדים )
 . 1התקנת הפאנלים תבוצע בהתאם להנחיות ההתקנה של יצרן הפאנלים
המבודדים  .עותק מהוראות ההתקנה יועבר ל מפקח.
 . 2הנפות ופריקות  -פנלי גג יונפו כך שהחובקים יהיו מוגנים ולא ישענו
ישירות על הפח ,המפתחים יתמכו בעזרת קורות ברוחב הפנל .פנלי קיר
יפורקו ע"י מלגזות (תומכים יהיו ברוחב מפתח של  1.5מ' לפחות) כל
חבילה תורד בנפרד .ההנחה לא תהיה ישירות על הקרקע אלא על
מגבהים כל  1.5מ'.
 . 3בעת כיסוי קירות יש לוודא אנכיות מישור הקיר לפני ההתקנה .בעת
כיסוי גגות יש לוודא שהפלטות ישרות ומצויות במישור אחד .
 . 4יש לנקות את הפאנלים מלכלוך לפני הנחתם על הקונסטרוקציה.
 . 5יש להניח את הפאנלים על הגג באופן שייתמכו כראוי ע"י הפלטות ולא
יפגעו בקונסטרוקציה ו/או ינזקו.
 . 6אין לרכז בגג במקום אחד פנלים ואין להעמיד הגג בערימת/ות לוחות.
 . 7שינוע הפאנל הבודד יבוצע אנכית בלבד באופן שי מנע כפיפתו.
 . 8פאנלים ארוכים ,ישונעו ע"י  2אנשים לפחות.
 . 9אין לגרור פאנלים על גבי המבנה בשום מקרה.
 . 10יש להסיר את יריעות הפוליאתילן מהפח הפנימי רק לפני הנחת הפאנל
במקומו  ,סמוך למועד התקנת הפאנל.
ב  .סדר ההנחה
ככלל ,על הקבלן לקבל אישור מאת המפקח בנוגע לסדר ההנחה של כל גג וגג
 . 1בעת חיבור הפאנלים לגגות או קירות ,יש להתחשב בכווני גשם ורוח.
 . 2ההרכבה תתבצע תמיד בכוון נגדי לכוון הרוח והגשם על מנת להבטיח
איטום מפני חדירת מים.
 . 3הלוחות משני צידי הרכס יונחו באופן שהגלים או הרכסים (אם יש
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.4
.5
.6

.7
ג.

בחתך) יהיו בהמשך אחד.
בזמן ההרכבה ,יש להקפיד על הצמדה מלאה של פאנלים סמוכים.
בחפיית אורך יורכב תחילה הפאנל התחתון תוך התקדמות מהמזחלה
אל הרכס.
בהתקדמות לאורך המבנה ימוקם הפאנל הראשון בהתאם למדידות
שבוצעו כשכל פאנל שיונח בעקבותיו – תבדק מקביליותו בעין בלתי
מזויינת.
לאחר הנחת כל  10פאנלים יש לוו דא מקביליותם ע"י מדידה.

איטום
 . 1האטימה בין פאנלי י הגג זה לזה תבוצע תוך שימוש ב פסי איטום מושרים
על ידי ספק הפנלים  .ה פס האיטום יונח לאורך הפאנל ,כשיישומו
במקומות המיועדים לכך ,יבטיח את איכות האיטום.
 . 2אטימת קצוות פאנליי הגג עם האביזרים השונים ,תעשה באמצעות אטם
סוגר גלים (אטמי פלציב) דוגמת מבנד – זכר ונקבה .אטמים אלה
עשויים מפולאטילן מוקצף מצולב וצורתם זהה לצורת גלי הפאנל.
 . 3ניתן להשתמש בחומרי איטום נוספים כדוגמת מרק על בסיס סיליקון
ופס קומפריבנד  ,לאחר איש ור מראש של החומרים ע"י הפיקוח.

ד  .ברגי חיבור
 . 1במידה ולא נדרש אחרת יש להשתמש בברגי "  1/4מצופים קדמיום וכן
בדיסקיות ובאטם ניאופרן או . EPDM
 . 2חיבור חפייה בין זוג פאנלי גג
החיבור יבוצע תוך שימוש בבורג הידוק SELF TAPPING SCREW
(אינץ') העשוי מפלדה  , SAE 1018המחוסם חיצונית
שקוטרו " 1/4
ל  , RC 45-58 -מצופה קדמיום שהינו בעל  14כריכות לאינץ' ,כדוגמת
ברגי "מיברג" (ק .עין המפרץ) .ראש הבורג יהיה משושה בתוספת דסקה
צמודה.
הבורג יכלול דסקת פלדה עם שכבת ניאופרן אוטמת.
קנה הבורג יהיה באורך של לפחות "  3/4וההברגה תהיה לכל אורכו.
 . 3חיבור פאנל גג למריש (פטה)
החיבור יבוצע תוך שימוש בבורג הידוק שקוטרו "  1/4והינו בעל 14
כריכות באינץ' ,העשוי מפלדה  , SAE 1018ומחוסם חיצונית ל 45- -
 RC 58והמצופה קדמיום כדוגמת ברגי "מיברג" .הבורג יכלול דיסקת
פלדה עם שכבת ניאופרן .קנה הבורג יהיה באורך של עובי הפאנל 60 +
מ"מ .ההברגה תהיה באורך של  50מ"מ לפחות.
 . 4כמות הברגים תתאים לדרישות התכנון ובהעדרן תהיה
הכמות המינימלית כלהלן:
גגות – בכל פטה שבאה בקצה פאנל (קצה גג או חפיות אורך) יוברג
בורג חיבור בכל גל בפאנל .על פטות הביניים יוברג ו שני בורג י
חיבור לפחות בפאנל שיעבור דרך גל (רצוי גל החיבור).
קירות  -בכל פטה שבאה בקצה פאנל יוברגו  2ברגי חיבור בכל פאנל.
על פטות ה ביניים יוברג ו שני בורג י חיבור לפחות פאנל.
(מורחק מעט מקו החיבור)
 . 5בפאנל גג יכלול הבורג פחית עם אטם ניאופרן או ש"ע המותאמים לצורת
רכס הפאנל.
 . 6אין לחבר פאנל גג לפטה כשהבורג מצוי ב"שקע" שביו הגלים.
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בעת הנחת הפאנלים על הגג ,יש תחילה לחברם למבנה בשני ברגים
(לפלטות העליונה והתחתונה) ובמידת הצורך להוסיף בורג נוסף במרכז,
ובגמר סידור הפאנלים על הגג ,תושלם כמות יתר הברגים.
להשלמת חיבור הפאנלים זה לזה ,יש להוסיף ברגי איחוי (תפר) קצרים
שיוברגו לאורך הפאנל במרווחים שלא יעלו על  1.5מ'.
בתום הקדיחה יש להרחיק מש טח הגג והקירות את שבבי המתכת
ושאריות והפוליאתילן ,למניעת הווצרות חלודה.

ה  .ניקיון בתום הרכבה
 . 1יש לוודא הסרת כל כיסוי הפוליאתילן מפחי הפאנלים.
 . 2יש לשטוף משטח הגג במים ולנקות במטלית לחה ,כאשר ניתן להיעזר
בחומרי שטיפה המיועדים לשטיפת רכב – אין להשתמש בחומרים
ה תוקפים את הצבע/פח.
 . 3בתום הניקוי יש לוודא שהפאנלים לא נשרטו ,ובמידת הצורך לבצע
תיקוני צבע בהתאם להוראת יצרן הפאנלים.
ו.

19.10

כללי
במקרה של סתירה בין הוראות היצרן לבין המתואר במפרט זה ,על הקבלן
לפנות למפקח על מנת לקבל הנחייתו בכתב ומראש.

מערכת "קו חיים" להגנה מפני נפילת בעבודה על גגות.
א  .כללי.
 . 1עבודות קו חיים להגנה מפני נפילה ,תבוצע בתכנון וביצוע ע"י הקבלן.
 . 2העבודה כוללת בין היתר גם תכנון והכנת תרשימי עבודה Shop
 Drawingsשל כל המערכת ואופן התקנתה ,אספקה והתקנה של כל ציוד
מערכת "קו חיים" כמפורט בהמשך ,ואספקה של ערכות ציוד מגן אישי
(רתמות ,התקן סופג אנרגיה ,אבזרים ,טבעות ,קובע מגן עם רצועת
סנטר וכיוב') קבלת אישור מהנדס מתכנן מטעם הקבלן ועל חשבונו,
לעמידת המתקן בתקן  EN 795ושכירת שירותיו של מנחה
מקצועי/מפקח מטעם יצרן הציוד שיותקן ,כמפורט בהמשך.
ב  .תכולת העבודה ופירוט הדרישות מקבלן הביצוע של מערכת "קו חיים"
 . 1הוראות כלליות :הקבלן יכין ויציג את המסמכים הבאים לפני תחילת
הביצוע( .תחילת העבודה תתאפשר רק לאחר קבלת אישור המפקח):
 תוכניות לביצוע בהתאם להוראות יצרן הציוד ובהתאם לתקניםהרלבנטיים ,חתומים בידי מהנדס מתכנן מטעם הקבלן.
 סקר סיכונים –  - JSAלתהליך העבודה שלו. הוראות הבטיחות בהן הוא ישתמש במהלך עבודתו בהתאם לסקרהנ"ל.
 הצעדים בהם הוא מתכוון לנקוט למניעת נפילת כלי עבודה. תוכנית הדרכה הבטיחות לעובדיו. שמות העובדים ,ועותק של הסמכתם לעבודה בגובה. . 2יש להקים מערכת הגנה זמנית למניעת נפילה מגובה ,בעת התקנת
מערכת הקבועה .במסגרת זאת העובדים יעוגנו לעוגנים הקבועים
הראשונים של המע רכת ,וינועו על הגג כשעליהם רתמה אישית מלאה,
התקן בלימת נפילה חופשית ומתקן גלילה אוטומטי לפריסה ואיסוף
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.3

.4

.5

.6
.7

ג.

כבל החיבור ,כולל כל האביזרים הנדרשים.
אורך הכבל האישי לא יאפשר קירבה מסוכנת לשפת הגג .עובדי
ההתקנה יהיו מצוידים בצמ"א מתאים ותהיה להם הסמכה וכשירות
לעבו דה בגובה כלי העבודה והחומרים יועלו לגג בנפרד ,ולא תוך כדי
הטיפוס בפיר הסולם או בעזרת סל אווירי חיצוני.
הקבלן יקפיד לגדר ולשלט את תחום הקרקע שמתחת לאזור העבודה,
כך שלא יהיה סיכון להולכי רגל או כלי רכב ,בעזרת גידור קשיח
משתלב ,כך שימנע לחלוטין מעבר באזורים אלו (לא סרט סימון).
במערכת ההגנה הקבועה ,יתקין הקבלן כבל "קו חיים" ,בכל מקום בו
הגג נדרש לתחזוקה ,כגון בצד מרזבים ומפוחים .באותה שיטה יתקין
הקבלן קווי רוחב בין קווי האורך הנ"ל ,כך שיתאפשר מעבר חלק ללא
ניתוק טבעת ההחלקה אליה ייקשר הכבל האישי של כל עובד.
לא יהיה מצב שבו עובד לא יהיה רתום כלל .הסעת טבעת האבטחה
לאורך כבלי ההגנה לא תצריך התערבות ידנית של העובד וידיו תהיינה
חופשיות.
עמידה בתקנים :כל ציוד הבטיחות מפני נפילה יעמוד בדרישות "תקנות
הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)  ." 2007מערכת העגינה והכבלים
תעמוד בדרישות תקן  EN 795סיווג  A2וסיווג  , Cוכן שהיצרן והמבצע
יהיו בעלי תקן אבטחת איכות . ISO 9001
הקבלן ימציא אישורים של יצרן המערכת ופרטי התקנה לפי הוראות
היצרן ויזמין על חשבונו מהנדס מתכנן לחישוב ולבדיקת המערכת,
ולקבלת אישור על התאמה לדרישות תקן . EN 795
נציג מומחה של יצרן הצ יוד ,ינחה את הקבלן בביצוע העבודה ,יבדוק
אותה בסיום וייתן אישור בכתב על עמידתה בדרישות היצרן.
הקבלן יתקין את המערכת על פי שרטוט התקנה שיאושרו ע"י המפקח.
בתום העבודה ימציא הקבלן למזמין תוכניות עדות ( .) ׂ As Made
הציוד למערכת "קו חיים" יהיה תוצרת  SOLLגרמניהVERTIC ,
צרפת ,או ש"ע לנ"ל המאושר ע"י המפקח ,כולל מכתבי הסמכה ,וכו'.

הנחיות תכנון של מערכת "קו חיים".
 . 1מערכת "קו חיים" צריכה ללוות את עובדי התחזוקה של הגג מרגע
צאתם מסולם העלייה לגג או רדתם מסל ההרמה ,לאורך הגג ,כך
שהעובדים לא יוכלו להגיע לשפת הגג ("מניעת נפילה" ולא "בלימת
נפילה").
 . 2מספר העובדים המרבי שיהיו בו זמנית על קטע קו חיים אחד ,בין שני
עוגני ביניים ,לא יעלה על  . 2תכנון המערכת צריך לענות על האפשרות
ששני העובדים ייפלו יחד ויגרמו להלם של  1.1 ( 11kNטון) לפחות ,על
קטע כבל הגנה אחד.

 . 3אורך מרבי של קטע כבל "קו חיים" יהיה  100מטרים (בין עוגני קצה).
מרחק מרבי בין עוגני ביניים יהיה עד  12.5מ' .ברגים יהודקו עם מד
פיתול וכבלים יימתחו באמצעות ציוד מיוחד של היצרן ,באחריות
הקבלן.
 . 4בקצות כל קטע קו חיים ,ליד עוגני הקצה ,יותקנו מותחנים תקניים של
הי צרן ,התקני חיווי לציון נפילה ומחווני מתח.
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 . 5בכל מקום שבו מתקיים מפגש בין מתכות שונות (בורגי הידוק מפלדת
אל  -חלד למשל) תהיה הגנה מפני שיתוך ולא ייגרם לגג נזק כלשהו ,הן
בהתקנה או במרוצת הזמן ,והן במקרה של פירוק המערכת בעתיד.
 . 6במקרה שנדרש חיבור של העוגן דרך הפח הגלי באמצעות ברגים ו/או
ניטים ,הדבר מחייב בידוד ואיטום בין הפח לבין הניט ו/או הבורג וכן
איטום מעל הבורג ו'או הניט .בכל מקרה ,הקבלן יהיה אחראי לאיטום
הגג בנקודות חיבור מערכת קו חיים.
 . 7כל החלקים המסופקים ע"י יצרן הציוד יהיו מפלב"ם . 316
19.12

אופני מדידה
העבודה תכלול גם את כל האמור בפרק  19של המפרט הכללי  ,במפרט המיוחד
ובתוכניות.
מחירי קונסטרוקצית פלדה ואלמנטי מסגרות חרש המוצגים בכתב
א.
הכמויות יחשבו ככוללים גם:
 . 1הכנת תוכניות יצור מפורטות על ידי מהנדס רשוי מטעם הקבלן הבקיא
בתחום ,ייצור ,הובלה ,הרכבה  ,גילוון וצבע וכל העבודות הנדרשות
למסירת מוצר מושלם לידי המזמין.
 . 2ליווי ופיקוח הנדסי צמוד של מהנדס ריתוך מוסמך מטעם הקבלן ,כולל
תכנון מפורט של הריתוך ע"פ הנחיות תקן  AWSוהכנת נוהל הריתוך
והיצור כנדרש ובדיקות המעבדה הנדרשות.
 . 3כל הפחים ,הזויות ,המחברים ,פחי ההקשחה וכל אביזר מרותך או
מחובר בברגים לרכיבי הפלדה הראשיים.
 . 4ברגים ,אומים ,דסקיות ,דסקיות קפיציות ,פלטות פילוס ,דסקיות
התאמה ,פחיות טכנולוגיות ,עוגנים מכאניים וכימיים וכל אביזרי
העזר הנדרשים.
 . 5דיס צמנטי בתחתית העמודים ובכל מקום אשר י י דרש
 . 6הכנת תכניות מפורטות (תכניות בית מלאכה)
 . 7גלוון וצביעה בצבע.
 . 8תכנון מפורט ע"י הקבלן.
 . 9הספקת אלמנטים רציפים לפי אורכם התיאורטי המפורט בתכניות
בית המלאכה כאשר הם שלמים וללא חבורים כלשהם.
מחיר סיכוך קונסטרוקציית פלדה המוצג בכתב הכמויות יחשב ככולל גם
ב.
הכנת תוכניות מפורטות וליווי ופקוח הנדסי כנ"ל ,החיפוי  ,הבידוד ,הגלוון
והצבע ,הברגים ,הדיס קיות והאטמים ,החפיות ,הפלשונגים ,האיטום וכל
שיידרש לקבלת סיכוך סגור ואטום.
קוי חיים קבועים יימדדו לפי מ"א כבל אופקי ומותקן ,וייכללו את כל
ג.
המתואר במפרט המיוחד כקומפלט תכנון וביצוע ע"י הקבלן.
קוי חיים זמניים להתקנות הגג וציודיו לא יימדדו ,ומחירם מוכל במחירי
הקונסטרוקציה והחיפוי.

פרק  – 22רכביבים מתועשים בבנין
22.01

כללי
א.

דוגמאות וקטעים ניסיוניים
בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  ,22הקבלן יספק דוגמה ,מכל מוצר ויכין קטע
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ניסיוני מכל עבודה אשר תסופק או במסגרת חוזה זה .שטח כל דוגמה יהיה 5
מ"ר לפחות לרבות אביזרי קצה.
בניגוד לאמור במפרט הכללי כל ההוצאות כרוכות במילוי הוראת סעיף זה עד
לאישור הדוגמה יחולו על הקבלן .
ב.

תכן
כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכן המפורט ע"י הקבלן בכפוף לאמור בסעיף
 2201של המפרט הכללי יחולו על הקבלן.

ג.

אלמנטים קונסטרוקטיבים
כל האלמנטים הקונסטרוקטיבים המחברים את הרכיבים המתועשים למבנה
ובכלל זה מחיצות מתועשות ,תקרות תותב  ,מחיצות קלות וכו' יתוכננו ע"י
מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן אשר יעביר מראש תוכניות ופרטים
מאושרים על ידו לאישור המפקח וכן יפקח אישית על ביצועם ויהיה אחראי על
יציבותם .המהנדס מטעם הקבלן יעביר בסוף העבודה אישור למזמין כי כל
האלמנטים הקונסטרוקטיבים המחברים את הרכיבים המתועשים למבנה תוכננו
על ידו ,בצועם לווה על ידו והם יציבים מבחינה סטטית וראויים לשימוש.
הן התכנון והן הביצוע של כל האלמנטים הקונסטרוקטיבים המחברים את
הרכיבים המתועשים למבנה ,יחשבו ככלולים במחירי הרכיבים המתועשים ולא
ימדדו בנפרד.

ד.

סוג לוחות הגבס
לוחות הגבס יהיו מסוג מצופה קרטון .תוצרת אורבונד.

ה.

עמידות נגד אש ועמידות נגד מים
מחיצות ,ציפויים ,תקרות ,סינורים ,סגירות וכו' מגבס בעלי אפיון נגד אש או נגד
מים יכללו את כל הטיפולים נגד אש או מים כמוגדר בתו תקן האמריקאי וכמצוין
בפרטים במפרט המיוחד תוצרת אורבונד או ש"ע .לא תשולם תוספת עבור
טיפולים אלו למעט תוספת עבור לוחות עמידי אש או מים.

ו.

שיטת אורבונד
כל עבודות הגבס ,אלא אם נדרש במפורש אחרת ,יבוצע בשיטת הבנייה בחומרים,
באביזרים ,בחומרי העזר במפרטים ופרטים של חברת אורבונד ובכלל זה לוחות,
פרופילים ,ברגים ,חומרי איחוי ,החלקה ,איטום ,דבקים ,מגני פינה ,חומרי בידוד,
תופסני סרט ,קופסאות חשמל ,מתקנים חרושתיים להרכבת אביזרים ,פתחי
שירות – לא תותר חריגה ממפרטי אורבונד אלא באישור המפקח בכתב .לא יותר
שימוש בחומרים ואביזרים שלא ממסגרת ושיטת אורבונד אלא באישור המפקח
בכתב.
הקבלן חייב להחזיק באתר העבודה באופן קבוע את המפרטים והפרטים של
חברת אורבונד .כל האמור והמפורט במפרטים ובפרטים יחשב ככלול בעבודה אף
אם לא צוין במפורש במסמך ממסמכי החוזה.
בכל מקרה של סתירה בו יידרש על פי מפרטי אורבונד בצוע עבודה בסטנדרט גבוה
יותר מהנדרש בתוכניות ובמפרטים נשוא חוזה זה .העבודה תבוצע לפי מפרט
אורבונד (לאחר שהדבר אושר ע"י המפקח) ללא תוספת מחיר.

ז.

בידוד
בידוד יהיה מצמר זכוכית בעובי "  2לפחות בצפיפות  24למ"ק ,קבוע בידוד צמר
זכוכית בציפויים אנכיים ובמחיצות יבוצע ע"י תופסני סרט אופקיים כל  60ס"מ
לרבות סרט עליון וסרט תחתון.
בעל תקן בריאות  Bio-Soluble EUCEB Category M1או שו"ע ובעל יכולת
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התנגדות תרמית מינימאלית של  m²·°C/W 1.25 = rל  50מ"מ או 0.65 = r
 m²·°C/Wל  25מ"מ.
22.02

22.03

מחיצות גבס וחיפויי גבס
מחיצות וחיפויי גבס יבוצע ע"ג שלד פח פלדה מגולוון כמפורט בסעיף  22025של
ב.
המפרט הכללי לרכיבים מתועשים בבניין .הניצבים יובאו לאתר כשבהם  5חורים
להעברת צנרת.
הסטד בחיפוי קירות אבן לא יחובר לקירות
ג.

עובי הזקיפים יהיה לפחות  0.8מ"מ ובגובה של מעל  3.5מטר יהיה  1מ"מ ,הזקיפים
יובאו לאתר באורך המתאים ,לא יותר חיבור זקיפים באתר.

ד.

המרחק המקסימאלי בין הזקפים לא יעלה על  400מ"מ ולא יפחת מהמלצות
היצרן כמובא במפרט אורבונד או ש"ע לגבי שימושי וגבהי המחיצות השונים.

ה.

חיפוי המחיצות יעשה בלוחות גבס ורטיקליים שלמים לכל גובה המחיצה וברוחב
הקיים .לא יותר שימוש בחלקי לוחות .המישקים בין לוחות יהיו תמיד ע"ג זקף או
מסילה.

ו.

סרט השריון המיועד לאיחוי יהיה מנייר במטרה למנוע זיהוי עקבות התפרים
והמישקיים לאחר הצביעה .לא יותר שימוש בסרט שריון מרשת.

ז.

כל הפינות הבולטות ,אם לא נדרש במפורש ובכתב ע"י המפקח אחרת ,יוגנו
באמצעות מגיני פינה מתכתיים קשיחים סטנדרטים מהספקת אורבונד או ש"ע
 35 * 35מ"מ

ח.

מזוזות מצידי דלתות יבוצעו מניצבי משקוף של אורבונד או ש"ע בעובי  1.5מ"מ
אשר יעוגנו לרצפה ולתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות "סנדלים" .מעל משקוף
הדלת תיקבע מסילה אופקית שתחובר בברגי כח אל שני הזקפים .מעל המסילה
במרכזה יותקן ניצב נוסף שיתחבר למסילה שבתקרה .זקפי המזוזות והמסילה
העליונה יפנו בבסיסם אל הפתח .לוח הגבס מצידי הפתח יותקן בצורת ח או ר לפי
פרטי אורבונד או ש"ע למניעת סדקים.

ט.

בקירות ארוכים מ  15 -מ' יבוצע תפר התפשטות לפי התקן במקום שיאושר ע"י
המפקח .ביצוע התפר יחשב ככלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד.

י.

קופסאות חשמל יותקנו עם תופסני פלסטיק מתאימים לגבס ומריחת דבק
 PERLFIXבמפגש בין הקופסא לגבס .תמיכת המובילים תעשה רק ע"ג תופסני
סרט.

יא.

מאחורי מאחזי יד ואביזרים באזורי שירותים ,פרוזדורים ,יבוצעו חיזוקים מפח
מגולוון בעובי  2מ"מ באורך וברוחב כנדרש לחליפין יותקנו אביזרים מתאימים של
אורבונד או ש"ע.

יב.

במקומות בהם מותקנות דלתות אש או במקומות שגובה קירות הגבס הוא מעל
 3.00מטר ,יבוצעו חיזוקים באמצעות פרופילי  RHSמגולוונים.

תקרות תותב כללי
תקרות תותב במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  5103חלק 3,2,1
א.
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ב.
ג.

ד.

ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

22.04

מאוקטובר  .2010יש לקבל אישור מוקדם לכל סוג אביזר מהמפקח.
מקדם בליעת הקול לתקרות אקוסטיות יהיה בהתאם לנספח האקוסטי  .יש לקבל
את אישור לדגמים המוצעים
בניגוד לאמור במפרט הכללי לא תותר תלית המבנה הנושא בחוט מגולוון או סרט
פלדה .תליית המבנה הנושא את התקרה תבוצע רק במתקני תליה חרושתים
סטנדרטיים תוצרת אורבונד או ש"ע מתאימים למשקל התקרה מסוג טוויסטר או
נוניוס.
בתקרות שאינן תקרות גבס יותר שימוש במוטות הברגה בקוטר מינימאלי של 6
מ"מ לרבות אומים לפילוס (עם שם היצרן ע"ג קופסאות סגורות) לפי הנחיות יצרני
התקרות .עיגון תקרות גבס יעשה לפי פרטי אורבונד או ש"ע .עיגון תקרות אחרות
יבוצע בברגים ומיתדים של פיליפס לפי ההוראות יצרני התקרות.
התכן המפורט .בכל מקרה המרחק בין התליות כנ"ל לא יעלה על  0.80מ' לכל כוון.
פרופילי הקונסטרוקציה לתלית תקרות גבס תהיה מסוג  F – 47ו/או C – 60
וקורות  Iלגישור – הכל על פי הנדרש .לא יותר שימוש בפרופילים מאולתרים כגון
מרישים ומסילות המיועדים למחיצות.
אמבטיות ותעלות לגופי תאורה יתלו בשיטה זהה לתקרה ובמנותק
מקונסטרוקצית התקרה .ובעלי מערכות תליה עצמאיות.
התקרות צריכות לעמוד בדרישות ת"י  921ות"י  755בדרגת  IV 2.3לפחות .על
הקבלן לקבל אישור המפקח לעמידות באש של התקרות לפני האספקה.
התקרות תכלולנה הוראות אחזקה,ניקוי באמצעות מטלית לחה ושואב אבק.
יישום והרכבת התקרה יבוצע ע"י מתקין מומחה
בתוך התקרה ישולבו עפ"י התכנון המפורט גופי תאורה שקועים ותלויים.
התקרה תסופק כמערכת מושלמת ,על ידי יצרן אחד עם כל האביזרים הנלווים
על הקבלן לזמן מעבדה לבדיקת התאמת ביצוע התקרה לתקן לרבות בדיקות
שליפה לברגים.

תקרות וסינורים מלוחות גבס
לוחות הגבס יהיו בעובי  12.5מ"מ .הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים ,בהתאם
א.
לתוכניות.
הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי  0.2מ"מ ברמת ספיגה
ב.
של  NRC 0.85 – 0.8המודבקת ללוחות.
סוג החירור יקבע לפי בחירת המפקח ,לא תשולם כל תוספת בגין חירור לא רגולרי
ג.
ו/או בקוטר משתנה.
בקרניזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.
ד.
בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה
ה.
מגולוונת בפינה אופקית ואנכית.
גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע.
ו.
צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר ,ברולר קצר בלבד ,ע"פ הנחיות היצרן,
ז.
בגוון לבחירת המפקח.
מעל התקרות המחוררות יונח בד גיזה שחור אקוסטי של חברת
ח.
 ROYALINבעובי  0.2מ"מ ומשקל מרחבי של  70גרם למ"ר .
תקרות גבס אטומות יחוזקו באופן מיוחד וע"פ פרטים עקרוניים בתוכניות
ט.
האדריכלות .בכל מקרה של סתירה בין הפרטים הסטנדרטיים של חברת אורבונד
לבין פרטי האדריכלות ,תחייב החלופה המחמירה ביותר תוך כדי שמירה מוחלטת
יל יציבות בפני רעידות ,רטט ,הפרשי לחץ אויר ואטמות מוחלטת בתקרות הגבס.
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 22.05אופני מדידה
מחירי רכיבים מתועשים בבנין כוללים בין השאר גם את כל המפורט במפרט המיוחד
ובתוכניות .ובכלל זה גם:
א .מחירי היחידה של קירות ותקרות הגבס כוללים שפכטל מלא ומוכנים לצבע.
ב .גם כל האמור במפרטי אורבונד או ש"ע יחשב ככלול במחירי היחידה גם אם לא
יוחד לו במפורש סעיף במחירון.
ג .מחירי היחידה יחשבו ככוללים גם הכנה ועיבוד מעברים ופתחים בקירות  /מחיצות
למערכות השונות בכל גודל שיידרש לרבות כל החיזוקים מסביב לפתחים הנ"ל לפי
סטנדרט של היצרן.
ד .מחירי מחיצות יחשבו ככוללים גם את אלמנטי ההקשחה המיוחדים על פי מפרט
אורבונד או ש"ע בעובי  1.5מ"מ ,מסביב לפתחים ,בקצוות חופשיים ולגבהים בלתי
סטנדרטים כפי שהם נדרשים בחוזה זה ,ללא תוספת מחיר .עבור חיזוק באמצעות
פרופילי  RHSאם ידרשו ישולם בנפרד לפי הסעיף המתאים קונסטרוקציית פלדה
בפרק  19של כתב הכמויות.
ה .כל ההוצאות הכרוכות בגימור המחיצות או הציפויים לרבות החלקת פני השטח,
ליטוש והסרת אבק והכנה מלאה לצבע ,יחשבו ככלולות במחירי היחידה ולא ימדדו
בנפרד.
מחיצות מעל ומתחת לפתחים יימדדו כמחיצות או ציפויים רגילים ולא ייוחד להם
ו.
סעיף מיוחד במחירון.
מתקני תליה לקבועות ואביזרים למיניהם כגון קבועות סניטריות ,מאחזים,
ז.
תמיכות וכו' יהיו חרושתיים מאספקת "אורבנד" מתאימים ליעוד ומשקל
הקבועות והאביזרים וחיזוק ע"י שכבת פח מגולבן  2.0מ"מ ,ברוחב  40ס"מ,
ימדדו וישולמו בנפרד.
ח .לא תשולם תוספת או מחיר מיוחד עבור ביצוע בצורות שונות ובכלל זה ביצוע בקו
עגול או קשתי.
ט .מחירי מחיצות למיניהם יחשבו ככוללים גם את כל העיגונים ,התליות ,התמיכות,
החיבורים והחיזוקים בהיקף פתחים וכו'
י .איטום המחיצות יחשב ככלול במחיר המחיצות המוצג במחירון ויכלול גם רצועות
קומפריבנד ,תוצרת פלציב או ש"ע בעובי  5מ"מ ,אטימה במסטיק אקרילי כאיטום
אקוסטי ו/או לאיטום נגד אש כמתואר בין המחיצות לבין התקרה והרצפות ,איטום
סגירה של חדירות בקירות אש ו/או אקוסטיים כגון מסביב לפתחים עבור תעלות,
סולמות ,צינורות ,קבוצות צינורות ,שקעי חשמל וכיו"ב ,לאחר הרכבתם בהתאם
לפרט ובתאום והנחיות המפקח.
יא .תקרות תותב דקורטיביות ו/או אקוסטיות תימדדנה לפי שטח היטל נטו בניכוי
פתחים במ"ר.
יב .תקרות גבס ובכלל זה השלמות בהיקף תקרות פריקות ,מגשרי גובה אנכיים,
סינרים  ,סגירות למינהם וכו' ברוחב פרוס העולה על  100ס"מ ימדדו לפי שטח
ציפוי פרוש הנראה לעין לאחר גמר כל העבודות ,במ"ר ,לפי סעיף אחד ללא הבחנה
בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים.
יג .השלמות בהיקף תקרות פריקות ,מגשרי גובה אנכיים ,סינרים  ,סגירות למינהם
וכו' בשטח פרוש עד  100ס"מ תמדדנה לפי שטח ציפוי פרוש הנראה לעין לאחר
גמר כל העבודות ,במ' ,לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
יד .מחיר תקרות יכלול גם תכנון ,כל אלמנטי התמיכה העיגון והחיזוק של התקרה
ובכלל זה אלמנטים מיוחדים כגון גשרי עקיפה ותליה ,קורות תמיכה וכו' ,כל
ההכנות ואביזרים לקיבוע ולתליה של אלמנטי תאורה ,מיזוג אוויר ,רמקולים וכו',
פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה ,לגרילים של מיזוג אוויר ,לרמקולים ולכל
פתח אחר שיידרש.
טו .פרופיל ו U; L-ו Z-בהיקף תקרות תותב ועיגונו יחשבו ככלולים במחיר התקרה.
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טז .סתימת חורים עד שטח של  1מ"ר תמדד לפי יח' ותכלול את הניצבים והמסילות .
המרק וכל מה שנזרש לקבלת ציפוי גבס אחיד ומושלם מוכן לצבע .סתימת חורים
גדולים יותר תמדד כמו חיפוי חדש.
יז .סגירת פתח משני הצדדים ימדד לפי שטח ב-מ"ר ותכלול את הניצבים והמסילות .
המרק וכל מה שנזרש לקבלת ציפוי גבס אחיד ומושלם מוכן לצבע.
יח .למען הסר ספק ,גם אם לא תואר לעיל במפורש ,הרי כל פרטי הקצה ,הפינה,
החיבור ,ההפרדה וכו' כלולים במחירי היחידה של כתב הכמויות.
יט .כל הרכיבים בפרק זה יסופק כמערכת מושלמת ומחירם יכלול את כל הנדרש לשם
כך.
כ .מודגש בזאת שכל הפרטים האדריכליים בנושאי עבודות בפרק זה הינם עקרוניים
והקבלן חייב בהגשת פרטי ביצוע רלבנטיים.
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פרק  - 23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
כלונסאות בשיטת C.F.A
23.01
א.

הציוד
מכונת הכלונסאות תהיה בעלת ספירלה רציפה ומצוידת בשעונים שלהלן:
מד לחץ הבטון בצינור.
.1
מד נפח בטון מוזרם.
.2
מד מומנט לקשיי הקדיחה.
.3
עומס קצה המקדח.
.4
המקדחים יותאמו לסוג הקרקע שבאתר.

ב.

הקדיחה
מפלס הקדיחה
.1
מפלס הקדיחה יהיה כמפלס ראש הכלונס המתוכנן.
אם המפלס המתוכנן יהיה נמוך מפני הקרקע ,היציקה תתבצע עד
פני הקרקע ויבוצעו חציבות בראש הכלונס עד למפלס המתוכנן.
המרחק החופשי המינימלי בין כלונסאות המבוצעים זה אחר זה
.2
יהיה  4קוטרים.

ג.

הזיון
כלוב הזיון יהיה קטן ב  15 -ס"מ מקוטר הקידוח .שלושה צינורות לעומק 3
מ' בקוטר  5ס"מ ישמרו את הרווח בין כלוב הזיון לדופן הקידוח.
שלושת הצינורות ספייסרים בקוטר  5ס"מ יבטיחו את מרכזיות הכלוב.

ד.

בטון – יציקה
יש לנקות את סביבת הקדוח ,וליצור ערמת הגנה באופן שבשום שלב לא
ינוע ר אש הקידוח ולא יחדרו מים או גושי אדמה אל הבטון היצוק.
בטון הכלונסאות יהיה ב  30 -לפחות ,משקלו הסגולי לא יפחת מ -
.1
 2.35טון/מ"ק.
שקיעת הבטון לפני היציקה תהיה  20ס"מ ("  ) 8המותאם בדרוג
.2
האגרגטים לשימוש בשיטת  , CFAעפ"י הנחיות הקודח המבצע.
הרמת המקדח לפני היציקה לא תעלה על  10ס"מ.
.3
לחץ הזרקת הבטון יהיה לפחות  0.25ק"ג/סמ"ר ,לחץ גבוה מ 0.9 -
.4
ק"ג/סמ"ר עלול לפרוץ לתוך דפנות הקידוח .לחץ ההזרקה יותאם
לסוג הקרקע.
כל שלבי היציקה יש לבדוק את נפח הבטון המוכנס לכלונס ,ואת
.5
הנפח הנוצר עם הרמת המקדח.
הפסקת היציקה מסכנת את הכלונס ,מאחר ועמוד הבטון עלול
.6
"לרדת" בהמתנה ואז עלול להיפתח חלל בינו לבין המקדח,
המאפשר חדירת מים ו/או קרקע .ניתן למנוע זאת ע"י הבטחת מגע
עם הבטון כ ל עת היציקה וע"י יציקה רציפה .משאיות בטון למילוי
כל בור הקידוח יהיו באתר לפני תחילת היציקה.

ה.

פיקוח ובקרה
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מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יבקר את ההליך ירשום את נתוני הקדוח
ויעבירם למפקח ( .מצ"ב טופס אופייני לרישום)
מהנדס הביצוע ירשום את הצגת השעונים בכל שלב ,בכל כלונס.
.1
מהנדס הביצוע יבדוק אנכיות ומרכזיות הכלונסאות ,וסטיות מעל
.2
המותר ידווחו מיידית למפקח .הסטייה המותרת מציר האורך
היא  , 1.5%ומהמרכז  5%מהקוטר.
סטייה גדולה מהנ"ל תחייב תוספת זיון או אמצעים נוספים ויש
לדווח עליה למפקח.
מידות המקדחים יהיו שוות למידות הכלונס ,כפי שמופיעות
.3
בתוכנית ו טעונים אישור המפקח לפני תחילת העבודה.
הבדיקות הבאות יבוצעו ע"י צוות הקבלן על דגימות אקראיות,
.4
וידווח ו למפקח:
דרוג האגרגטים של הבטון.
() 1
סומך הבטון.
() 2
חוזק לחיצה 7 ,יום ,ו  28 -יום.
() 3
הקבלן יכין טופס דיווח ביצוע הכלונסאות אשר י מולא ע"י מהנדס
.5
הביצוע ויכלול קוטר ,עומק ,תאריך ומשך הקדיחה והיציקה ,יחס
נפח יצוק לתיאורטי ,קריאת שעוני לחץ ומומנט והערות על חריגות
ממפרט זה.
הקבלן יבצע בדיקות סוניות בכל הכלונסאות .יש להתחיל בבדיקות
.6
שבוע לאחר היציקה.
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פרק  34גילוי וכיבוי אש
34.01

מערכת גילוי אש משולבת עם מערכת כריזה בתקן .UL

34.01.01

כללי

34.01.02

תנאי סף
לפני אפיון ציוד אקטיבי ולפני אספקה ו\או התקנה על הקבלן להעביר את הנספחים
המצורפים חתומים בכדי שהמערכת תאושר ע"י המזמין.
העבודה תבוצע ע"י מבצע בעל תקן ישראלי  1220חלק  11למערכת המאופיינת
לרבות על כל אביזריה ,התקן יהיה בתוקף בעת אישור הקבלן ולאורך כל זמן עבודת
הקבלן וזמן האחריות .הקבלן יוכיח ניסיון של המבצע להתקנת מערכות מנ"מ
המאופיינות בפרק זה ל  10בניינים בעלי  5קומות לפחות  ,ובשטח של  3,000מ"ר
עיקרי לפחות ,בעל ניסיון של לפחות  5מתקנים בהם הותקנו מערכות משולבות,
רכזות ברשת וטלפון כבאים ובעל סיווג ( 240הנחת קווי תקשורת) סוג  2ובעל רישיון
חשמלאי מוסמך לפחות בר תוקף.
בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן המחזיק בתקן ישראלי  1220חלק 11
בתוקף.
מבצע המנ"מ חייב להיות בעל צוות אורגני של החברה (רשומים בחברה) ,צוות זה
הוא הצוות אשר יעבוד בשטח.
יש להגיש מסמכים רלוונטיים של המבצע על מנת לקבל אישור בכתב של המפקח
המאשר את המבצע.
יש לאשר את הציוד ואת הקבלן טרם תחילת העבודה ,על הקבלן לחתום על טופס
התחייבות פתיחת מערכת ומסירת סיסמאות הפעלה וסיסמאות מאסטר למערכת
שתותקן עפ"י טופס ט'2

34.01.03

ביצוע המלאכה
א .מערכות המנ"מ לרבות :גילוי אש ,רכזות אש ,מערכות כריזה ,תאורה ,תאורת
חירום ,מערכת צלצולים ,מערכות בזק ,טלפוניה ותקשורת מחשבים .יהיו בהתאם
לתקן ישראלי  1220חלק ג' ולדרישות מכ"ר  530לרבות מערכות כריזה משולבות
בהתאם לדרישות  NFPAולתקן  ULולדרישות הבטיחות ,נספח הבטיחות ,דרישות
כבאות ובהתאם למכ"ר כבאות ארצי.
ב .ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים ,לחוקים
כלליים אחרים של המקצוע וכן בהתאם לתקנות למתקני חשמל (חוק החשמל
תשי"ד) ,לדרישות המקובלות של עיריית תל אביב-יפו על כל מחלקותיה ,רשות
הכבאות בהתאם לדרישות המעודכנות ביותר ,מכון התקנים הישראלי ,חברת בזק,
חברת הטל"כ ,חברות סלולריות ולהוראות המפקח ולשביעות רצונו ,אם ברצון
הקבלן להציע אי אלו תיקונים הקשורים בתכנון המתקנים ,יהא עליו להמציא את
הערותיו למפקח ולקבל את אישורו מראש ובכתב לפני הוצאתה לפועל של
המערכת .ביצוע העבודה ייעשה ברמה מקצועית מעולה.
ג .הקבלן יפרק ,יתקין ,יחליף על חשבונו הוא כל אביזר או חלק אחר במערכת שלדעת
המפקח אינו מתאים לדרישות הנ"ל .הקבלן לא יכסה שום חלק של המלאכה לפני
שנבדקה ע"י המפקח.
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ד .במקרה של אי התאמה בין תיאור המלאכה או בין תכניות הבניין והריהוט לבין
תכניות המערכות הנ"ל ,על הקבלן להעיר על כך את תשומת ליבו של המפקח לפני
ביצוע של כל מלאכה או חלק ממנה.
הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי המפקח והקבלן מתחייב לנהוג
בהתאם לתיקונים.
34.01.04

ביקורות.
על הקבלן להעביר ביקורת מכון התקנים כולל אינטגרציית מכון התקנים לכלל
המערכות לאחר סיומן.

34.01.05

הוראות תחזוקה ומתן הדרכה.
ראה פרק "תיק מתקן"

34.01.06

מרכיבי המערכת.
המערכת תהיה מערכת פתוחה לחלוטין ותסופק לאחר התקנתה עם הסבר מפורט
למפקח על אופן תכנות המערכת ואופן הפעלתה ,המערכת תסופק עם דיסק התוכנה
לאחר אפיון כלל הרכיבים והגדרתם.
א.

נק' גילוי אש תכלול התקנת צנרת חסינת אש בהתאם לתקן  1220לרבות כבילה
אדמה חסינת אש בעלת  4גידים מסוככים בקוטר  0.8ממ"ר ( כבל  4גידי יגיע
לכל נק' ) ,מחיר הנקודה כולל בתוכו התקנת צנרת הגילוי בצורה עצמאית ללא
התחברות לתעלות רשת או למערכות אחרות אלא מותקנת על גבי
קונסטרוקציה או תקרות קונסטרוקטיביות או לחילופין טמונות בבטון.

ב.

חיווט מעגל גילוי האש יהיה בחיווט בהתאם לת"י  1220חלק  3סעיף  10ו 11
ובחיווט  Class Aבלבד .במידה ויש בעיה להתקין בשיטה זו עקב חוסר
במעברים יש להציף זאת בתוך  30יום ממועד התחלת העבודה

ג.

מחיר הנק' יכלול את כל החיבורים והחיוטים לאביזרי קצה לכל סוג אביזר בכל
מקום גבוה ודרישה

ד.

מחיר הגלאי ואביזרי המערכת יכללו בתוכם את כל הציוד הנדרש להתקנה
מושלמת לרבות כרטיסי הרחבה כרטיסים אנלוגיים לחיבור המערכות
והאביזרים

ה.

המערכת על כל חלקיה ומרכיביה המוצעת על ידי הקבלן תהיה אחידה ושל
יצרן אחד ותעמוד בתקן ישראל  1220ותקנים בינלאומיים  FM ,ULוNFPA-
כדוגמת  KILSENאו שווה ערך מאושר  .פתוחה לחלוטין למשתמש ללא קודי
גישה .המערכת תחווט בשיטה של  A CLASSבלבד.

ו.

מערכת פתוחה לחלוטין הכוונה – מערכת שניתנת לפתיחה ע"י קוד מאסטר
אשר יסופק למפקח ,מערכת שמכלולה והציוד הנלווה שלה ניתנים לקנייה ע"י
כל מען דבעי ,ספק מערכת המאפשר הוצאת תקן  1220חלק  11לכל קבלן
המבקש בכך והן לתחזוקן המתקן הספציפי – נדרשת הוכחה לכך ,לספק יש
לפחות  15קבלנים בעלי תקן  1220חלק  ,11קבלן יספק את קוד גישה מאסטר
והן את תכנון המערכת על דיסק \  .USBמערכת הניתנת לתכנות ע"י כל קבלן
מאושר ובעל המערכת ללא צורך בקוד הפעלה.
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ז.

עבודות ההתקנה והחיווט יבוצעו עפ"י הסטנדרטיים המופיעים בתקן ישראלי
 1220לחלקיו השונים.

ח.

על הקבלן להיות בעל תו תקן  1220חלק  11בתוקף בהתאם למערכת שאופיינה.

ט.

הקבלן ימציא למזמינה אישור מיצרן הציוד כי הוא מורשה על ידו להתקנה
ומתן שרות לציוד המוצע על ידו .ובגמר ההתקנה הקבלן יגיש אישור חתום ע"י
הספק ו/או היצרן שההתקנה נבדקה על-ידו ונמצאה תקינה ,וכמובן אישור
מכון התקנים הישראלי.

י.

התקנים הקובעים לצורך מפרט זה:
ה' 1-תקן ישראלי  1220על כל חלקיו:
חלק  1:מע' גילוי עשן  -גלאי עשן.
חלק  2:מע' גילוי עשן  -יחידות בקרה.
חלק  3:מע' גילוי עשן  -הוראות התקנה ודרישות כלליות.
חלק  6:מע' גילוי עשן  -התקני הפעלה ידניים.
חלק  11:תחזוקה
ה' 2-תקנים בינלאומיים:
ז' ) -תקן אמריקאי  UL -וFM-
ז' 2-2 )-תקן קנדי C.S.A -וULC -

יא .כל הציוד המיועד להתקנה בחוץ ( (OUT DOORיהיה מסוג WATER
 PROOFוהזיווד שלו יהיה אטום לרטיבות ,מים אבק וחול ,בדרגת .IP-65
יב .מערכת גילוי עשן בכל אזורי המתקן מתבססת על גילוי מוקדם של עשן לסוגיו
השונים בהתאם לפיזור הגלאים .בעת גילוי עשן המערכת נדרשת להתריע באופן
אודיו ויזואלי ,וחיוג למנויים נבחרים עם הודעה קולית .כמו כן משמשת
המערכת כרכזת התראות למערכת המתיזים.
יג .מבנה המערכת וצורת התקנתה יבטיחו שהגילוי יעשה מיד עם תחילת האש
ו/או העשן מבלי לגרום לאזעקות שווא ולפני שהשריפה תגיע לממדים החורגים
מתחום הבטיחות.
יד .תיעוד למערכות שיותקנו ע"י הקבלן יהיה בשפה עברית לפי הנדרש על פי התקן
ולפי המופיע במפרט זה.
טו .הסעיפים הבאים מתארים את הדרישות הטכניות ממרכיבי המערכת.
טז .המפרטים הטכניים כוללים רשימת דרישות המהוות מבחינת המזמינה דרישות
מינימום בהם הציוד הנדרש חייב לעמוד ,הן מבחינת פונקציות והן מבחינת
רמת ביצוע ההתקנה.
יז.

מפרט טכני זה מבוסס על ציוד מוכר וקיים בארץ ובעולם.

יח .כמות הרכיבים השונים ומיקומם בתוכניות הינו המלצה בלבד .על הקבלן להכין
תכניות וציוד ע"פ התקן לאישור המפקח .רק לאחר אישור המפקח לתוכניות
יהי על הקבלן לבצע את המתקן ע"פ התוכניות שאושרו.
יט .הקבלן יעביר ביקורת מכון התקנים כולל תשלום עבור הביקורת .בדיקה תקינה
משמעותה בדיקה ללא הערות מטעם הבודק.
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כ.

המערכת תהיה משולבת עם הכריזה לפי תקן  FM -ULלפי דרישות רשויות
הכיבוי ובהתאם למכ"ר  550וכל מכ"ר מחייב נוסף

כא .רכזת גילוי האש תכיל חיבור  USBלטובת תכנות מערכת והכנסת \ הוצאת
נתונים
34.01.07

הוראות התקנה ודרישות כלליות למערכות גילוי עשן
א.

התקנת הציוד הנדרש תבוצע בכפוף לנדרש בתקן ישראל  1220חלק 3

ב.

הציוד יוגן ממתחי יתר ,מתחי מעבר ,חיבורים בקוטביות לא נכונה והפרעות
אלקטרומגנטיות כמפורט להלן:
-

הגנה מחיבור בקוטביות הפוכה תעשה באמצעים אלקטרוניים.

-

מתח ישר עד 35וולט לא יגרום כל נזק לציוד.

-

הציוד יעמוד במתחי מעבר של  V75למשך  50מילישניות.

-

הציוד יוגן בפני הפרעות אלקטרומגנטיות של כל ציוד אחר המותקן
בקרבתו.

ג.

התקנת הציוד תבוצע באופן שיבטיח גישה נוחה לתחזוקה במידת הצורך.

ד.

בכל מערכת שתותקן נדרש הקבלן לציין על גבי שילוט עשוי "סנדוויץ'' חרוט
את הפרטים הבאים ועל פי דרישות המזמינה:
 שם מתקין המערכת וכתובתו. שם נותן השרות וכתובתו. על כל תיבות החיבורים או בקרבתן יש לשלט בסנדוויץ'' חרוט "מערכתגילוי אש  ,או בנוסח אחר ע"פ דרישת המזמינה.
 -כל נושא השילוט כלול במחיר הפריטים השונים ולא ישולם עליהם בנפרד.

ה.

תיעוד למערכת יימסר לפי הנדרש בתקן 1220/3סעיף  ,5.4וע"פ דרישת
המזמינה כלול במחירי הפריטים ולא ישולם עליהם בנפרד – ותבוצע הדרכה
עבור המזמינה.

ו.

המערכת תחובר לקו חיוני מגובה גנרטור

ז.

בכל מקום בו יש תקרה תותבת מונמכת מתקרה קונסטרוקטיבית במרחק של
 60ס"מ ומעלה תותקן מערכת גילוי אש כפולה ונוריות סימון מתחת לתקרה
תותבת.

ח.

בכל מקום בו יותקן ציוד מיזוג \ אוורור בעל ספיקת אויר של CFM 1990
ומעלה יותקן גלאי ייעודי בתעלות המיזוג.
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ט.

ההתקנה תבוצע בכבל דרופ  4גידים בעל מעטה כפול בחתך של  0.8ממ"ר
לפחות כאשר המעטה החיצוני עשוי  PVCועמיד בטמפרטורות °C 158+עד -
°C 20

י.

מספר המוליכים בהתאם לנדרש ,ובתוספת  %50שמור.

יא.

עבודת ההתקנה תכלול סידור הכבלים ,קשירה לצמות של מספר כבלים,
חיזוקים לתעלות וסגירת התעלות עם המכסים שלהם (כל מכסה יחוזק
באזיקון לתעלה למניעת נפילה אך עם אפשרות פתיחה).

יב.

מעטה הבידוד של הכבל ו/או הצנרת יהיו בצבע אדום וישולט לכל אורכו כל 2
מ'.

יג.

הכבלים ו/או המוליכים ישולטו גם בקופסאות המעבר  +ברכזות ובגלאים וכו'.
מחיר השילוט כלול במחיר הכבל ולא ישולם עבורו בנפרד.
חיבורי חשמל ליחידת הבקרה וכו' יבוצעו בהתאם לקבוע בחוק החשמל ויבוצעו
בתוך האלמנטים והלוחות .המחברים יהיו מסוג מהדקים ועפ"י הנדרש בתקן.
חיבורי חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון בתוקף בלבד

יד.

הכבלים ו/או המוליכים של המערכת הנ"ל לא יותקנו בתעלה ו/או בצנרת
השייכת למערכת אחרת.

טו.

בכל תוואי שהוא כל הכבלים והמוליכים יהיו בתוך צנרת כבה מאליו ,ואו
בתעלות כנדרש וע"פ הוראת המזמינה.

טז.

הצנרת שתותקן תחוזק ותשולט לכל אורכה במרחק של כ 1 -מטר  .אין אישור
לחזק את הצנרת לתעלות החשמל ו\או המנ"מ

יז.

צנרת החשמל תהיה מסוג מרירון או מריכף כבה מאליו בקטרים של  20מ"מ ו-
 25מ"מ ,כל סבוב ו/או הסתעפות יעשו על ידי קשתות ו/או קופסאות הסתעפות
מתאימות .החיווט אל מרכיבי המערכת יהיה מסוג כבל שזור מסוכך ומפותל
בחתך של  AWG CLASS A 18התקנת החיווט והצנרת תכלול מעברים,
תמיכות וחיבורים מכל הסוגים הנדרשים .הקבלן יהיה אחראי לכל החיווט של
המערכת ויאטום את כל הפתחים והמעברים אשר ידרשו להיעשות במהלך
ההתקנה .כל החיבורים בגלאים ,בלחצנים ,בצופרים ובלוח הבקרה יעשו בעזרת
נעלי כבל תקניים .לא יהיו חיבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי המערכת
בלבד .בכל מקרה של התקנת צנרת חיצונית יותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים
מסוג .WEATERPROOF

יח.

הקבלן ימספר את החדרים לפי דרישת התקן ,מספור זה כלול במחירי היחידה.

 34.01.08תנאי סף לקבלן משנה למערכות גילוי וכיבוי אש משולבת כריזת חרום וטלפון
כבאים.
א.

החברה המבצעת תהיה בעלת ידע וניסיון של  5שנים לפחות בתכנון ,התקנה
ושירות של מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש ובעלת תו תקן  1220חלק 11
בתוקף למערכת המאופיינת בפרויקט זה ,חברה בעלת ניסיון להתקנת רכזות
ברשת לפחות ב  5פרויקטים בשנה האחרונה.
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ב.

כל הציוד המוצע יהיה מחברת  ,KILSENבתקן  ULאו שווה ערך מאושר
ובאישור מכון התקנים הישראלי וזאת על מנת למנוע אי התאמה טכנית או
בעיות באספקת ציוד וחלפים.

ג.

המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתראה במקרה של אש או עשן .המערכת
תתוכנן ,תותקן ,תיבדק ותחוזק בהתאם ל.NFPA 72 A, B, C, D, E, F -

ד.

על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו ,להיות סוכן מורשה של יצרן
הציוד.

ה.

המערכת תהיה בעלת מוניטין בינלאומי בשטח גילוי אש/ועשן.

ו.

רכיבי המערכת יישאו אישור  ULומכון התקנים הישראלי ,תקן  1220על
ארבעת חלקיו.
הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק ,הן מהצד האלקטרוני והן כל
המרכיבים האחרים ,יהיו תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים
האחרונים של מכוני תקינה אלו.
לחברה המבצעת תהיה הסמכה לתקן ת"י .9001

ז.

34.01.09

שרות:
א.

34.01.10

34.01.11

החברה תהיה בעלת מוקד שרות מאויש  24שעות להיענות קריאה מידית.

ב.

החברת תציג אישור מרואה חשבון שהחברה מעסיקה לפחות  5טכנאי שרות
במהלך  5השנים האחרונות ,באופן רצוף בתחום גילוי אש.

ג.

החברה תהיה בעלת אסמכתא לתו תקן אחזקה על פי התקן  1220חלק 11
בתוקף.

ד.

החברת תציג אישור רו"ח/עו"ד שטכנאי החברה מוסמכים לבצע שרות ואחזקה
למערכות המוצעות ומיומנים לפחות עם שנתיים ניסיון.

ה.

החברה תנהל מערך גיבוי טכני לתמיכה טכנית בכל הנושאים הנדרשים.

נציגות היבואן:
א.

אישור יצרן ציוד מערכת הגילוי אש והכיבוי בגז כי הינו חברת מורשת
ומוסמכת להפיץ הציוד להתקין הציוד ולתחזק הציוד.

ב.

אישור היצרן כי החברה משתתפת בכל ההשתלמויות לעדכון לגבי הציוד עם
מהטכנולוגיה החדישה ,הנציג יציג אישור לתאריך השתלמות עדכנית.

התקנים:
א.

החברה בעלת ת"י  1220בתוקף וחתום על ידי המכון

ב.

החברה בעלת תו תקן ISO 9001 ,ובפרט בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש
לרבות התקנה שרות ואחזקה.

ג.

הציוד המוצע יישא תקן  ULומכון התקנים הישראלי.
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34.01.12

התקנות ושרות:
א.

החברה התקינה ב –  4שנים האחרונות  4פרוייקטים בהיקף של לפחות 1300
גלאים ומעלה.

ב.

בבעלות החברה תחנת מילוי לגז ומחזיקה מלאי של  50%מכמות המיכלים
המוצעים.

ג.

החברה הינה חברה מורשת לבצע תכנון והרצה למערכות כיבוי בגז.

ד.

חברה מנהלת ובבעלותה תחנת מילוי בגז מאושרת  ULומכון התקנים הישראלי
למילוי הגז המוצע כולל מילוי חוזר למיכלים שפרקו.

ה.

על החברה להציג אישורים על המקור ממנו היא קונה את גז הכיבוי . FM-200

ו.

הקבלן יספק את קודי המערכת ביחד עם תיק המתקן.

מסמכים ישימים
על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו ,לצרף:
א .מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים ,לרבות הוראות הפעלה ,בדיקה,
ניסוי ואחזקה.
ב .תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות  ULומכון התקנים הישראלי.
ג .המערכת מיועדת לכיסוי מלא של המתקן ע"פ דרישות הבטיחות והתקן.
התוכניות כוללות תכנון כללי בלבד ,על הקבלן לבצע תכנון מפורט של המערכת
ולהגיש למפקח
תוכניות מלאות של כל המתקן ע"פ דרישות בטיחות ותקן ישראלי התקפים
והמעודכנים לזמן ביצוע העבודה ,על הקבלן לבצע ולהעביר ביקורת מכון התקנים
כולל תשלום עבורה למערכת הגילוי אש ,הכריזה ואינטגרציה בין המערכות.
34.01.13

תיאור המערכת
א .כללי
מערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת ( )ADDRESSABLEאנלוגית ותכלול
מערכת כריזת חרום וטלפון כבאים משולבת כחלק אינטגראלי של לוח הבקרה.
לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית הכוללת מערכת כריזת
חרום וטלפון כבאים  BUILT-INכחלק אינטגראלי של לוח הבקרה.
כל סוגי הגלאים (יוניזציה ,אופטיים ,חום) ,יהיו מסוג אנלוגי ,עם תושבת אחידה
שתאפשר התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.
על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו ,לצרף:
מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים ,לרבות הוראות הפעלה ,בדיקה,
ניסוי ואחזקה .תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות  ULומכון
התקנים הישראלי.
המערכת תהיה בכיסוי מלא ע"פ דרישות הבטיחות והתקן.
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ב.

לוח פיקוד ובקרה אנלוגי לגילוי אש-כדוגמת  KILSENאו שווה ערך מאושר.
לוח הפיקוד יותקן בפנל כבאים ובחדר מערכות ראשי.

ג.

מרכזית גילוי האש המוצעת תהיה מתוצרת חברת  KILSENאו שווה ערך מאושר
מרכזית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי וכן בעלת תו תקן
. UL
יחידת הבקרה תהיה מבוססת על עקרון המודולאריות ובכך יהיה ניתן להרחיב את
המערכת עד ל 2000 -יח' קצה ממוענות (גלאים ,לחצנים וכו') .ותכלול עד  10חוגי
בקרה ,כאשר בכל חוג ( )LOPיחוברו  64עד  500אביזרי כתובת (גלאים ,לחצנים,
צופרים וכדומה) .ה חיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד .בנוסף,
ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש ,אזורי גילוי קולקטיביים ,כאשר
החיווט לכל אזור יבוצע בעזרת שני מוליכים.

ד.

לוח הבקרה יכלול מערכת כריזת חרום משולבת עם מערך גילוי האש .מערכת
כריזת החרום תכלול יחידת זיכרון ובקרה ,אשר בה יאוחסנו מספר הודעות
מוקלטות והתראות קוליות .במקרה של התראת אש ,המערכת תאפשר שליפת
ההודעה המתאימה מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים
הרלוונטיים.
כמו כן ,תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי ,אשר יאפשרו
להעביר התראות והודעות אל כל אחד מהאזורים או לכל האזורים בו זמנית,
בצורה ידנית וסלקטיבית.
המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש ,בהספק המתאים לכמות
הרמקולים המפורטת ה ורזרבה של  50%לפחות .חישוב ההספק הנדרש יועבר
לאישורו של המפקח לפני תחילת הביצוע .בהתאם למפרט כריזה בהמשך
כמו כן ,תכלול המערכת  TONE-GENERATORוגונג שיופעל עם הפעלת
המיקרופון המקומי.

ה.

המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום  -כיחידה אינטגראלית,
לשידור הודעות חרום והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים והפרוזדורים.
המערכת תאפשר העברת הודעות סלקטיביות לכל אחד האזורים בנפרד או לכל
האזורים וכל השטחים הציבוריים יחד .בחירת אזורי הכריזה תתבצע מהרכזת
המקומית או מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה או בדלפק
המודיעין .המערכת תיהיה משולבת בנוסף עם מערכות כריזת מוזיקה ומוזיקת
רקע

ו.

טלפון כבאים \ מערכת דו סיטרית :
עמדות מכשירי טלפון כבאים ומקרופני החרום יותקנו במארז יעודי ומשותף
להלן "עמדות כבאים".
יעשה שימוש בשני סוגי עמדות טלפון כבאים עמדה ראשית ועמדה משנית.
עמדה ראשית יותקנו במארז יעודי ננעל הכולל צג לזיהוי השלוחה הקוראת טלפון
כבאים ומיקרופון .

284
עמדה ראשית תותקן בפאנל הכבאים בכניסה למבנה בקומת הקרקע
עמדות כבאים מישניות יותקנו בממדים הקומתיים בהתאם למסומן בתכנית.
המערכת שתוצע תותאם במלואה לדרישות NFPA 72
המערכת מיועדת לשמש את כוחות הכיבוי והצלה לתקשורת בין העמדות בזמן
חרום.
העמדות יכללו מערכת חיווי מיקום שלוחת הטלפון הקוראת.
בשלוחות יותקנו במארז ייעודי ננעל במפתח מסטר ומשולבת עם יח' מיקרופון
החרום.
מערכת דו סיטרית תתאים להפעלה ללא הרמת אפרקסת ,כולל כתב ברייל חרוט
על היחידה .ההפעלה תהיה באמצעות לחיץ או רגש קירבה ,המערכת תאפשר
דיבור ושמיעה במקביל כדוגמת מערכות הטלפוניה ,כדוגמת מערכת HYBREX
או שווה ערך מאושר

ז.

לוח הבקרה יאפשר חיבור של גלאי גז עצמאיים ללא כל צורך ברכזת גילוי גז
ויכלול את האפשרות לקבל קריאה מגלאי גז המספקים קריאה של  4עד  20מילי
אמפר {} MA 4-20

ח.

לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או אלומינום וניתן להתקנה על הקיר
בהתאם למיקום שיקבע ע"י המפקח.

ט.

יחידות הבקרה יהיו מודולאריות ,בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה
המורכבים על כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת המערכת בהתאם לדרישות
המפקח.

י.

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו ,ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים
בשיטה של "בקרה עצמית" מתמדת למקרה של נתק ,קצר או תקלה אחרת.
קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית-חזותית ברורה על הלוח ,שתבדיל בין
תקלות ברכיבי המערכת השונים :גלאים ,קוים ,טעינה וכו'.
קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית-חזותית ברורה על הלוח ,שתבדיל בין
תקלות ברכיבי המערכת השונים:
•

מערכת בפעולה .

•

השתקת צופרים.

•

הפסקת פעולת נצנצים לאחר RESET

•

תקלה במערכת הכריזה .

•

תקלת מגבר ,בקרת קו רמקולים.

•

תקלת טלפון כבאים.
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•

תקלה באביזר גילוי אש .

יא.

הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על-ידי מי שלא הוסמך לכך ,את
הפסקת פעולתו של הלוח כולו או אזורים בו ,וכן מטען ,צופר וכו'.

יב.

למערכת יהיו  4רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות .הגישה אל הלוח
לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו ,יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך בעזרת
קוד כניסה מתאים ,וגם אז ,הניתוק יצביע בהתראה קולית על הניתוק הקיים.

יג.

מבנה לוח הבקרה
תצוגת  LCDאלפא נומרית בעברית בלבד של  2שורות ו 80 -תווים לציון
ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים .השורה העליונה תציין את
המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטאטוס ואירועים ממרכיבי המערכת
השונים.

יד.

מרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה  BUILT-INשבעזרתם
ניתן יהיה להגדיר בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך ,של האזורים ופונקציות
ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת ,ללא צורך בביצוע שינויי חומרה או תוכנה
כלשהם.
המרכזייה תאפשר שליטה של  2000כתובות כולל INPUT :או .OUTPUT

טו.

מרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה  VERIFICATION ALARMלמניעת
התראות שווא.

טז.

מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית ,לבדיקת תקינותה של המערכת
ומרכיביה השונים.

יז.

ניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  TESTבלי שהדבר יפריע לקליטת
אזעקות מאזורים אחרים .ניתן יהיה לחבר למרכזיה  2לוחות התראה משניים
בעזרת קו תקשורת של שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות
הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי .כל לוח משנה יכלול
תצוגת  LCDאלפא נומרית בעברית בלבד של  2שורות ו 80 -תווים.

יח.

מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו :הפעלת
מערכות כיבוי ,הפעלת חייגן אוטומטי ,הפעלת צופרים ,הפעלת מדפי אש ,הפעלת
מגנטים לסגירת דלתות וכו'.

יט.

בנוסף לתצוגת  LCDבעברית ,תכלול המרכזייה:
נורות בקרה למתח הפעולה ,אזעקה במקרה של שריפה ,סימון תקלה וכו' .כמו-
כן ,כולל הלוח מפסקים להדממת צופר ,למצב בדיקה RESET ,וכו

כ.

יחידת ספק הכח
הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל ,באמצעות יחידת מצברי חרום אשר
יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך  72שעות .ספק הכח יהיה חלק
אינטגראלי של יח' הבקרה ,ובנוי על עקרון הבא:
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יחידת המרה )VAC230 (15% -ל VDC 24-המסוגלת לספק זרמים נדרשים
בהתאם לתוצרת המערכת ,יחידת טעינה למצברים ,מצברי ג'ל אטומים.
כא.

מרכזית הגילוי תכלול ספק כח ומטען טרנזיסטורי מיוצב ,עם אפשרות לטעינת
זליגה בהספק הנדרש לאספקת כל הדרוש לכל המערכת .טעינת המצברים תהיה
רצופה ,אוטומטית ועוקבת אחר מצב הטעינה של המצברים בכל עת .כדי להתריע
על מצב חירום ,כשהמערכת פועלת על המצברים ,תופיע בלוח התצוגה אזהרה
אור-קולית .יחידת ספק הכח תכיל הגנה מפני מתחי יתר למנוע תפקוד לקוי או
נזק שעלול להיגרם דרך כניסת המתח .יחידת הבקרה תצויד במצבר ובמטען
להפעלת המערכת במקרה של הפסקה ברשת החשמל 72 ,שעות מרגע התקלה.
בתום זמן זה ,על המערכת להפעיל אזעקה לפחות  30דקות נוספות .כאשר תהיה
הפסקה באספקת החשמל ,יחידת ספק הכח תחבר את המצברים ,והמערכת
תפעל כרגיל .כשאספקת זרם החשמל תתחדש ,יחידת הבקרה תמשיך לפעול
כרגיל .אפיוני הטענת המצברים יתוכנתו בהתאם לנתוני יצרן המצברים .ניתן
יהיה לקבוע את סוג הסוללות (ג'ל ,עופרת ,ניקל קדמיום) .זמן

כב.

הטעינה תבוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת הסביבה של המצברים ,לאחר
פריקה מלאה של מצברים תהיה למערכת היכולת להטעין  80%מקיבול
המצברים תוך  24שעות .מערכת הטעינה תברר את מצב טעינת המצברים.

כג.

לווידוי קיבולת טעינה תקין (אם במשך  96שע' זרם הטעינה עדיין מעל MA400
המערכת תתריע על תקלת קיבולת מצברים).

כד.

כבילת המערכת לכל אורכה תהיה מכבילה חסינת אש מסוג NHXH
 FE180E90בלבד ,מושחלת בצינור חסין אש

כה.

לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:

כו.

הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה.

כז.

אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה .במקרה זה ,תידלק נורית אזהרה
לאות שמערכת הצפירה מנותקת.
בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא בעת אזעקה ,הרי
במידה ותיכנס אזעקה נוספת ,תחזור האזעקה הקולית ותפעל באופן אוטומטי.
נוסף על כך ,עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על  ,RESETתחזור כל המערכת
לקדמותה ,כולל נכונות לפעולה של מערכת הגילוי וההתראה הקולית חזותית.

כח.

אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה .RESET -

כט.

אפשרות להתממשקות במערכת חרום:
יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה ,כך שהגלאי הראשון
שיפעל ,יפעיל את מערכת האזעקה ,אך הפיקוד להפעלת מערכת החירום לא יפעל
אלא רק לאחר שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני האזורים.
תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת החירום בפועל .את ההשהיה ניתן
יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי.
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ל.

בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת ,תיקוני רגישות של כל גלאי
וגלאי בהתאם לתנאים המשתנים ,קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי
והצגתה על פני מדפסת.

לא.

אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים כמו יום/לילה או לפי
משטר שעות ,חגים וכדומה.

לב.

אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם למשטרי עבודה
משתנים.

לג.

"בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח הבקרה
בצורה קולית/חזותית.

לד.

הפעלה לצורך ניסוי .במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי ,אולם
יעשה  RESETאוטומטי תוך מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי .הסימון בלוח
הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל.

לה.

ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים .הפסקה כזו תתריע
על הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה.

לו.

צופר אזעקה
צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני שריפה .במקביל יופעלו
צופרים אחרים במבנה .יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות מתג ,כך שבמקרה
של ביטול פעולה זו באמצעות מתג ,כך

לז.

הפעלת חרום בעת אזעקה
לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה .יתאפשר ביטול כל אחת
מפעולות החירום .ביטול כזה ידליק נורית משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה.
חלק מההפעלות יישארו עד לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספר שניות
ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת.

לח.

אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות
המפקח .חייגן זה יחייג בשיטה אוטומטית למינויים אשר יקבעו ,וימסור הודעה
מוקלטת של שריפה בבנין הנדון .ההודעה תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה
טלפוני .החייגן יתוכנת ,כך שיחייג ביום רק לאחר התראת  2גלאים ויותר .ולאחר
שעות היום ,בשבתות וחגים ,יחייג לאחר התראת גלאי אחד ויותר.

לט.

המערכת תאגור בזיכרון פנימי את  600האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה
לקבל הדפסה של האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן,
אירועים שטופלו בציון מועד וזמן ,מערכות חרום שהופעלו בציון מועד זמן,
תקלות במערכת ואירועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן.

מ.

סדר הפעולות במערכת יקבע על פי הנחיות הבטיחות.

מא.

לוח נוריות עזר במערכת:
במערכת ימוקם פאנל נוריות אינטגראלי המספק אינדיקציה על המצבים הבאים:
-

נורית כללית  -כאשר כיבוי אחד בגז פועל.

-

נורית כללית  -כאשר  2כיבויים בגז פועלים.

-

נורית כללית  -כאשר  3כיבויים בגז פועלים.
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מב.

-

או לחליפין נורית כללית מהבהבת לאט מסמנת כיבוי אחד הופעל

-

מהבהבת מהר מסמנת שני כיבויים הופעלו

-

דולקת באופן קבוע מסמנת שהופעלו שלוש כיבויים ומעלה.

-

נורית כללית  -כאשר צופרים מנוטרלים.

-

נורית כללית  -כאשר כיבויים מנוטרלים.

-

נורית כללית  -כאשר יחידות הפעלת מזו"א/מגנטים וכו' מנוטרלים.

-

נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל.

רמות גישה למערכת:
למערכת יינתנו  4רמות גישה שונות ,לפי קודים שונים.
הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים .כך שאיש
אחזקה ,מנהל אחזקה ,טכנאי שרות או כל משתמש אחר ,יוכלו לשנות אפיונים
ע"י קוד משלהם.

מג.

למערכת תהיה אפשרות להעביר נתונים למסך מחשב לפי מפות גראפיות.

מד.

ישנה אפשרות להפוך את המערכת לחלק ממערכת כוללת עד  50,000כתובות,
ללא כל שינוי במערכת הקיימת .ישנה אפשרות לשלב מערכת כריזת חרום ,כך
שהרמקולים המחוברים יפעלו אוטומטית בזמן אש וישמיעו הודעות מוקלטות
לאזורים השונים.

מה.

המערכת תכלול כמות הכתובות הנדרשות לכל השטחים הציבוריים כולל 30
אחוז רזרבה.
וכן בכל עניבה יהיה  30אחוז רזרבה.

מו.

גלאים
)1

גלאי אופטי אנלוגי –מתוצרת  KILSENאו שווה ערך מאושר
הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן  UL-268הגלאי יהיה בעל אישור מכון
התקנים הישראלי.
הגלאי יאפשר למערכת ביצוע בדיקת רגישות ,תיקון אוטומטי של
הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה
מתוכנתים כמו :יום/לילה וכדומה.
הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי ,עם מקור קבוע של אלומת אור
המופק מפוטו דיודה.
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הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור .הגלאי מצויד במנגנון עצמי
המונע אזעקות סרק.
המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך ,על מנת למנוע הפרעות חשמליות כאשר
מותקן בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמליים.
הגלאי מוגן מפני הפרעות  RFIהעשויים להיגרם ממשדרים אשר עשויים
להימצא במקום.
הגלאי מצויד ביחידה תרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה של 57
מעלות צלזיוס ללא כל קשר לעשן.
בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה מסוג
 ADDRESSABLEעם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח.
הגלאים יותקנו בכיסוי מלא גם בחדרי חברת חשמל.
)2

גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי – תוצרת  KILSENאו שווה ערך מאושר
הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של  57מעלות צלזיוס .בנוסף לכך ,יגיב
הגלאי לעלית טמפרטורה של  6.7מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית
במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת.
בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג
.ADDRESSABLE
הגלאי יהיה נושא תו תקן  .F.MוU.L. 521 -
וכן אישור מכון התקנים הישראלי {מת"י}

)3

גלאי משולב אופטי/חום תוצרת  KILSENאו שווה ערך מאושר
גלאי יכיל  2אלמנטים בלתי תלויים ויהווה  2כתובות ברכזת.
•

רגישויות לעשן בגלאי אופטי ינועו בין  FT/0.2%עד ( FT/3.7%חלון
.)UL

•

רגישות גלאי חום יגיב לטמפ' סבירה של  C0 58קבוע ,בנוסף לכך
ייתן התראה לעליית טמפ' של  C 0 10מעל הטמפ' הסביבתית
במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת.

•

דרגת הגנה  IP 65ללא בסיס.
הגלאי יהיה נושא תו תקן  .F.MוU.L. 521 -
וכן אישור מכון התקנים הישראלי {מת"י}

)4

גלאי עשן יוניזציה אנלוגי תוצרת  KILSENאו שווה ערך מאושר הגלאי
יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן .UL-268וכן אישור מת"י הגלאי יאפשר
למערכת לבצע רגישות רציפה ,ביצוע תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם
לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים מראש כמו:
יום/לילה וכדומה.
הגלאי מוגן ברשת מסביב על-מנת למנוע חדירה של חרקים או חלקיקי אבן
גדולים אשר גורמים לאזעקות סרק.
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הגלאי יעבוד באופן יציב בתנאים משתנים של טמפרטורה ,לחות ורעשים
הנובעים משדות אלקטרוסטאטיים הנמצאים בקרבתו.
הגלאי מצויד בנורית קבועה  LEDאשר תדלוק בזמן הפעלת הגלאי ,עד
שיבוצע  RESET ALARMמלוח גילוי האש.
הגלאי צורך בזמן רגיעה זרם שאינו עולה על  56מיקרו אמפר נומינלי.
ראש הגלאי מובטח בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר לאנשים שלא
הוסמכו ,לפרק את הראש מהבסיס.
הגלאי מצויד במנגנון ויזואלי לציון תקינות הגלאי .הבסיס של כל גלאי יהיה
בסיס מסוג  ADDRESSABLEעם מנגנון לקביעת כתובת הזיהוי .קיימת
אפשרות להתקין מכל גלאי נורית אזעקה מרחוק .ניתן לחבר נורית אזעקה
משותפת לקבוצת גלאים ,באמצעות שני מוליכים.
הגלאי והבסיס ,כל אחד בנפרד ,נושא תקן  U.L. 268כנדרש.
טמפרטורת העיבוד והלחות שבהם עומד הגלאי ,הינם ע"פ דרישת התקן
 U.L. 268פרק .41
))VERIABLE AMBIENT TEMPRATURE TESTS
במידה וידרש ,ניתן יהיה להתקין בסיס עם צפצפה .הצפצפה תתריע כאשר
תהיה התראה מהגלאים בחדרים הסמוכים ,משני צידי החדר .הצפצפה
תופעל ע"פ דרישה ותהיה מכותבת ,אך היא לא תיכלל ב  1,000 -הכתובות.
כלומר ,כתובת הגלאי כוללת את כתובת הצפצפה.
)5

גלאי להבה תוצרת  KILSENאו שווה ערך מאושר
הגלאי יהיה נושא תו תקן  .F.Mו U.L. 521 -וכן אישור מכון התקנים
הישראלי {מת"י} הגלאי יהיה גלאי משולב מסוג  UV\IRומיועד לאתר
להבה באותם המקומות אשר בהם אפשרית שריפה ללא יצירת עשן אלא
להבה .בטכנולוגיה של אינפרא אדום.
מתח עבודה  20-30וולט ז"י.
טווח UV/O. 185 to 0/245 microns
to 2450 angstroms 1850
IR/4/2 TO 4.7 microns
Gasoline Fire @ 50 FT. '1 X '1

רגישות

Fire @ 100 FT. JPA '2 X '2
Fire @ 150 FT. JPA '10 X '10
Or 3.0 seconds, selectable 0.5

זמן תגובה

(to 750C-400) F 0 167 to F 0 -40

טווח טמפ'

RH 95% to 0

טווח לחות
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)6

גלאי חום לתנאי סביבה קשים.
הגלאי יהיה נושא תו תקן  .F.Mו U.L. 521 -וכן אישור מכון התקנים
הישראלי {מת"י} גלאי חום להתקנה חיצונית עם דרגת הגנה  IP65עם
טמפרטורה קבועה של
 F1900כולל יחידת כתובת כדוגמת תוצרת  Thermotechדגם – 194
 AW – 302או שווה ערך מאושר מאושר ע"י המזמינה .ליד כל גלאי
תותקן יח' כתובת.

)7

גלאי עשן מדגם אלומה תוצרת  LD52RT V0\V1 GOLDEXאו שווה ערך
מאושר.
הגלאי יהיה נושא תו תקן  .F.Mו U.L. 521 -וכן אישור מכון התקנים
הישראלי {מת"י} הגלאי מורכב ממשדר ומקלט ,עובד עם קרן אינפרא
אדום שנמדדת ע"י המקלט הקובע את עוצמת האפלה הנגרמת ע"י
חלקיקי עשן.
כאשר עוצמת הקרן במקלט יורד מתחת לערך מסוים מתקבלת התראה
בלוח הבקרה .ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת.

)8

•

מתח עבודה  18 - 36וולט .DC

•

טווח עבודה  9.1מ' עד  120מ'

•

רוחב כיסוי קרן עד  18.3מ'

גלאי עשן פוטו להתקנה בתעלות מיזוג אויר תוצרת  KILSENאו שווה ערך
מאושר
הגלאי יהיה נושא תו תקן  .F.Mו U.L. 521 -וכן אישור מכון התקנים
הישראלי {מת"י}
היחידה מקבלת דוגמא של אוויר מן התעלה ,מעבירה אותה לתוך תא שבו
ממוקם הגלאי ,במידה והאוויר מכיל ריכוז גבוה של עשן הגלאי יופעל
ויראה התראה חזותית בעזרת נורת אינדיקציה שתחובר במקביל אליו
ותותקן בצורה חיצונית ונראית לעין ,וכן התראה ללוח הבקרה .גלאים אלו
יכילו אמצעי לכיוון רגישות .ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת.

)9

•

מתח עבודה  36עד  18וולט ז"י.

•

טווח מהירות אוויר  122עד m/min 1220

•

טווח טמפ' עבודה  0 0עד 50 0

גלאי כבל תוצרת חברת  PROTECTOWIREדגם  PHSC-190EPCאו
שווה ערך מאושר:
גלאי כבל מיועד להתקנה באזורים כגון תעלות כבלים הנמצאות במנהרות
כבלים תת קרקעיות ,מקומות פתוחים ,כבלי חשמל במחסנים ,מערכות
תעופה ,מחסני דלק,לוחות חשמל וכד'
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תוצרת  PROTECTOWIREדגם  , PHSC-190EPCאו שווה ערך מאושר
כולל כל אביזרי הגילוי הדרושים להתקנת גלאי הכבל .עקרון הפעולה
יוגדר לפי אזורים .מחיר הכבל יכלול את האביזרים להתקנתו .קופסאות
החיבורים יצוידו ביחידות כתובת מתאימות ויהיו עם דרגת הגנה IP65
לכל איזור תחובר יח' כתובת.
מז.

בסיסי הגלאים:
הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני.
הבסיס יהיה מתאים לגלאים אנלוגיים ממוענים עם התראת אמת ( ANALOG
 .)ADDRESSABLE TRUE ALARM DETECTORSכל גלאי יהיה עם כתובת.
הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה .הגלאי יכלול
נורית אינדיקציה מהבהבת בזמן פעולת הגלאי .תהיה אפשרות חיבור נורית
אינדיקציה מקבילה.

מח.

פנל חיווי ובקרה:
הקבלן יספק פנלי חיווי ובקרה משניים אחד בפנל הכבאים והשני בחדר מתח
נמוך או בחדר אב בית .כל יחידה תכלול תצוגת  LCDאלפא נומרית בעברית בלבד
של  2שורות ו 40 -תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים.
השורה העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטאטוס
ואירועים ממרכיבי המערכת השונים .בנוסף לתצוגת  LCDבעברית ,תכלול כל
יחידה נורות בקרה למתח הפעולה ,אזעקה במקרה של שריפה ,סימון תקלה וכו'.
כמו-כן ,כולל הלוח מפסקים להדממת צופר ,למצב בדיקה RESET ,וכו'.
היחידה תפעל במקרה של הפסקת חשמל ,באמצעות יחידת מצברי חרום אשר
יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך  72שעות.
כאופציה יתאפשר שילוב מודולי חיווי קוליים ביחידה ,לשימוש כיחידת בקרת
כריזה בטיחותית .המערכת תאפשר חיבור מספר יחידות חיווי ע"ג הרשת וע"פ
דרישה או ,לשם יצירת מעגל הגנת מערכת נוסף ,מכשל חיווי.

מט.

לוח סינופטי
הלוח הסינופטי יענה לדרישות תקן  ANSI/UL 864מהדורה אחרונה ותקן
ישראלי ת"י  1220ויישאו תו תקן בהתאם .הלוח יותקן (ימוגן) בתוך קופסת פח
מתאימה ,בעלת דלת עם חלון שקוף ומנעול בחזית.
הלוח יהיה מסוג דיגיטאלי .בכל מקרה של גלאי מזעיק יציג הלוח את כתובת
הגלאי.
במקרה של הפעלת מערכת כיבוי תוצג גם הודעה בעברית על הפעלת המערכת.

נ.

לחצני אזעקה וכיבוי
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הלחצנים יהיו מאושרים  ANSI/UL 38מהדורה אחרונה ות"י  1220חלק ,6
הלחצנים יהיו בעלי יחידת כתובת.

נא.

•

במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז ,יותקנו לחצנים מכותבים
להפעלה ידנית של מערכת הכיבוי.

•

הלחצנים יותקנו במקומות כמפורט על גבי התוכניות בגובה של  160ס"מ.

•

הלחצנים יהיו מדגם משיכה ,מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג ,ויותקנו עם
שילוט מתאים (בעברית) להפעלת הלחצן.

נוריות סימון
בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור ,ארון ,לוח חשמל ,בחלל תקרה תלויה,
בחלל רצפה צפה וכו' תותקן נורית סימון חיצונית מבסיס הגלאי .הנורית תפעל
במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי .הנורית תהבהב/תדלוק כאשר הגלאי
אליו היא מחוברת מופעל .הנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מקור מתח
חיצוני ותכלול עדשה מגדילה שתאפשר לחזות בדליקתה בזווית רחבה וממרחק.
כל נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.

נב.

צופרים
הצופרים יהיו מאושרים  ANSI/UL 464מהדורה אחרונה ות"י  1220חלק .1
הצופרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת (עם יחידת כתובת) ויהיו צופרים
אלקטרוניים .הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול ,שופר וכן אוסצילטור נפרד
לכל צופר .עוצמת הצופרים תהיה  90דציבלים לפחות במרחק של  3מטרים
מהצופר .הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה
ל"השתקת צופרים" .מתח הפעלת הצופרים יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל
צריכת זרם נמוכה.
כל הצופרים יותקנו עם נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגראלי לצופר
ויפעל במקביל להפעלת הצופר .קצב ההבהוב  60פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר
זיהוי במקור ממרחק  30מטרים לפחות .גם לאחר שתבוצע השתקת הצופר
ימשיך הנצנץ להבהב ולא יפסיק עש שיעשה  RESETלמערכת.
בחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן ,בנוסף לצופר האזעקה ,גם צופר
פינוי (בטון שונה) ומתחתיו שלט אדום עם חריטה בצבע לבן" :צופר פינוי,
מערכת כיבוי אש הופעלה ,יש לפנות את החדר מידית" ,במקביל יהבהב שלט
מחוץ לחדר" :בחדר הופעלה מערכת כיבוי בגז".
ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר
שחרור הגז .תחת הצופר יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן" :צופר שחרור גז
– מערכת כיבוי אש הופעלה בארון חשמל".

נג.

חייגן טלפון אוטומטי
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יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ל 4 -מנויי טלפון וסידור מתאים
למסירת הודעה מוקלטת כולל שמירת קו .מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים
לשינוי בהתאם לדרישת המזמינה.
חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הדואר באופן שלא יהיה תלוי בפעולת מרכזית
הטלפון או מהמכשירים עצמם.
חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:
•

שרות מכבי האש – קו מבצעי.

•

שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום.

פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת המפורטת
לעיל.
החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק" .החייגן
יפסיק את פעולתו האוטומטית לאחר  5סיבובים ,בכל סיבוב הוא יחייג ל6 -
מנויים קבועים מראש .אורך ההודעה היוצאת למנויים יהיה  30שניות לפחות.
זרם ההפעלה של החייגן יהיה זהה לזרם החרום של יח' החרום בלוח הפיקוד
ובעל צריכת זרם נמוכה .VDC 24

נד.

יח' כתובת אנאלוגית  4-20mAלחיבור גלאי הגז אל רכזת גילוי האש
יח' כתובת אנלוגית  4-20mAיותקנו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש כגון:
גלאי גז בוטן ,פרומן ,מימן.CO ,
יח' הכתובת יכולה לקבל התראות ב 3 -רמות ( ,גבוה  ,בינוני  ,נמוך) ובכל רמה
אחד מארבעת המצבים אש ,בטיחות ,בקרה ,תקלה.
כל הנתונים נשמרים ביח' הזיכרון של המערכת כך שאפשר להעביר את הנתונים
בצורה גראפית בתקשורת למערכות אחרות  .מערכת גילוי האש תאפשר חיבור
אינטגראלי של גלאים לגילוי גז דרך יח' אנלוגיות מכותבות המערכת תהיה
מאושרת  ULלחיבור גלאי גז.

נה.

ממשק תקשורת RS-232
ניתן יהיה לשלב עד  5פורטים ממשק  RS-232דו כיווני להתחברות מערכות
בקרת מבנה ביפרים מדפסות.
רישות מערכות גילוי אש  . RS-485ניתן יהיה לרשת את כל מערכות גילוי אש
ועשן לצורך העברת אינפורמציה ברשת תקשורת אל מרכז שליטה ובקרה ניתן
יהיה להוסיף ולהרחיב את המערכת בכל שלב ולשלבה ברשת התקשורת
הקיימת .הרשת תאפשר שילוב של עד  396מערכות ברשת תקשורת
בארכיטקטורת .TOKEN RING
תווך התקשורת בין הרכזות יכול להתבצע בכבילות שונות כגון ,RS-485 :כבילה
אופטית ,כבל טלפון.
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נו.

שפופרת טלפון כבאים נייד
שפופרת טל"כ ידנית תותאם למערכת טלפון החירום .הכנסה של תקע שפופרת
ידנית לג'ק ישלח אות לרכזת האש שבאופן קולי וחזותי תציג מצב אונליין ,וישמע
אות צלצול בשפופרת הידנית .טלפון החירום הדו כיווני של מערכת החירום
יתמוך במינימום של שבעה (  ) 7שפופרות יד פעילות אונליין ללא ירידה בעוצמת
האות.

נז.

טלפון חירום קבוע
קופסת הטלפון תהיה צבועה אדום ובפרוש תכונה טלפון חירום .עריסת שפופרת
הטלפון תהיה בעלת מתג כזה כך שאין צורך בשפופרת התקרבות או מגע בפנל
ישלח אות ללוח הפיקוד שבאופן קולי וחזותי יציג מצב אונליין של אותה נקודה.
מערכת טלפון החירום הדו כיוונית תתמוך בלפחות שבעה (  ) 7שפופרות קבועות
פעילות אונליין ללא ירידה בעוצמת האות.

34.01.14

מרכז שליטה ובקרה ממוחשב ()T.S.W
מרכזית גילוי האש תכלול  2יציאות  RS-232אשר יאפשרו לחבר את המערכת אל
מרכז שליטה ובקרה ממוחשב אשר יאפשר הצגה גראפית של כל ההתרחשויות
בזמן אמת ע"ג צג גרפי {מוניטור}
מערך גילוי אש משולב ברשת תקשורת עם מרכז שליטה ותצוגה גראפית ()T.S.W
המערכת הנדרשת ,מיועדת לשילוב מבוקר בזמן אמת ,של מערך רכזות גילוי אש
מסוגים שונים ברחבי קמפוס .המערכת תאפשר קישוריות בין רכזות גילוי האש
באמצעות ציוד תקשורת ועל גבי תווך כגון סיב אופטי ו/או כבל שזור ומסוכך.
המערכת תאפשר שליטה ובקרה מרכזית באמצעות יחידת תצוגה גראפית ממוחשבת
( )T.S.Wעל כל מרכיבי המערכת כולל כריזת החרום .ניתן יהיה לשלב מגוון רכזות
רחב כגון רכזות קונבנציונאליות ,רכזות ממוענות ורכזות ממוענות אנלוגיות.
המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום  -כיחידה אינטגראלית ,לשידור
הודעות חרום והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים והפרוזדורים .המערכת
תאפשר העברת הודעות סלקטיביות לכל אחד מהאזורים בנפרד או לכל האזורים
וכל השטחים הציבוריים יחד .בחירת אזורי הכריזה תתבצע מהרכזת המקומית או
מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה או בדלפק המודיעין.
המערכת תכלול טלפון כבאים כחלק אינטגראלי ובלתי נפרד ממנה .על החברה
המספקת את ציוד ומתקינה אותו ,להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד.
הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק ,הן מהצד האלקטרוני והן כל
המרכיבים האחרים ,ישאו לפחות שניים מהתקנים הבינלאומיים הבאים:
א.UL .
ב.FM .
ג.

.ULC
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בנוסף לאישורים הנ"ל ,הציוד יהיה מאושר על-ידי מכון התקנים הישראלי .הספק
מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק ,הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים
האחרים מופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה אלו.
התקנת המערכת תבוצע על-פי התקן הישראלי  1220חלק  3ועל פי דרישותה-
.NFPA

מסמכים ישימים
על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו ,לצרף:
א .מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים.
ב .ספר הוראות הפעלה ,בדיקה ,ניסוי ואחזקה.
ג.

34.01.15

תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות הUL -והתקן הישראלי.

מערכת כיבוי אש FM-200
כללי
מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגראלי ממערכת גילוי האש והעשן .המערכת תתוכנן,
תותקן ,תיבדק ותתוחזק בהתאם ל .NFPA-2001 -מפרט טכני זה ,משלים את
המפרט הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש ,ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
עפ"י תקן ישראלי  1220ודרישות כבאות:
• בכל לוח מ  63אמפר ומעלה תותקן מערכת גילוי אש
•

בכל לוח מעל  63אמפר תותקן מערכת גילוי אש הכוללת הצלבה וניתוק מקור
הזנה

• בכל לוח מ  100אמפר תותקן מערכת גילוי אש הכוללת הצלבה וניתוק מקור
הזנה וכיבוי בגז אוטומטית
מערכת כיבוי בגז  200-FMבנפח הנדרש ע"פ התקן.

הפעלת המערכת
הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות:
• אוטומטית

 -באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד.

• ידנית

 -באמצעות לחצן חשמלי.

• ידנית

 -באמצעות פעולה מכאנית.

המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל ,תוכל להמשיך
לפעול .בלוח הבקרה תהייה אינדיקציה לתקינות המערכת  -בקרה עצמית ,לתקלה
והפעלה.
גז הכיבוי
גז הכיבוי יהיה מסוג  ,CLEAN AGENTמאושר  NFPA-2001כדוגמת גז – FM-
 . 200חובה להציג אישור למקור ממנו נקנה גז הכיבוי . FM-200
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הצנרת
הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת  SCHDULE 40בהתאם להרצת המחשב אשר
תאושר ע"י המפקח .הצנרת ונחירי הפיזור ,יחושבו ויותאמו לתקן הרלוונטי
באמצעות מחשב .עיגון הצנרת לתקרות ולקירות ,יתוכנן ויבוצע תוך התחשבות
בעומסים הסטטיים והדינאמיים שיופעלו בנקודות העיגון ,בעת הפעלת המערכת.
הצנרת המגולוונת תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום .מיכלי הכיבוי יהיו
מאושרים  ULאו  ,S.Bאו .ULC
הרכב המערכת
המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן:
• מיכל/מיכלי גז  FM-200בכמות הנדרשת.
• מערכת הפעלה חשמלית.
• שסתום לפריקה מהירה.
• צינור יציאה גמיש בין המיכל לצנרת הכיבוי.
• חובק לעיגון המיכל.
• נחירי פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על  10שניות ובריכוז של 8.6%
לכיבוי והצפת חלל החדר או לוחות החשמל.
• מד לחץ.
• צנרת פלדה או נחושת ,מחושבת ומותאמת לכיבוי חלל החדר או לוחות החשמל.
• מערכת כיבוי אוטומטית באבקה
• מכלי האבקה יתוכננו ויבנו ע"פ תקן  NFPA 17Aויהיו מאושרים UL,FM
• המיכל יהיה בקיבולת של עד  lb46ויכיל אבקה כימית יבשה המיועדת לכיבוי של
עד  12מ"ר.
• המיכל יתחבר באמצעות צנרת ומתזים מאושרים  ULלחלל המוגן.
• הפעלת המיכל תתבצע באמצעות יח' תרמיות המותקנות על כבל הנמתח מראש
המיכל לחלל המוגן.
• המיכל יצויד במתג זרימה המתריע למערכת ג"א בזמן הפעלתו.
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פרק  35מתח נמוך מאוד ,תקשורת ובקרת מבנה
כריזה

35.01

מערכת הכריזה תהיה משולבת עם מערכת גילוי האש עפ"י תקן  ULהאמריקאי.
תותקן מערכת כריזה משולבת עם מערכת גילוי האש ,הכוללת הגברה ברזרווה של
 30אחוז.
מערכת הכריזה תתבצע בהתאם לתקן  1220חלק ג' ובפרט לגבי שיטת ההתקנה
המצוינת בסע' 11
מערכת הכריזה תעבוד עצמאית או כ slave-ללוח הבקרה העיקרי .דרישות מינימום
למערכת כריזה :
א .הספק  1500ואט ,מגבר אודיו .VRMS1500
ב .חיווט מעגל רמקול יהיה בחיווט בהתאם לת"י  1220חלק  3סעיף  10ו  11ובחיווט
 Class Aבלבד.
ג.

רכיב זיכרון הודעות דיגיטאלי אינטגראלי עם יכולת של עד  90שניות להודעה.

ד .רכיב הזיכרון להודעות יהיה ניתן לתכנות ללא שימוש של ציוד נוסף.
ה .מערכת ההודעות האוטומטיות תכלול צליל גונג להתראה (מובנה).
מערכת הכריזה תכיל נוריות מצב למתח ,תקלת מערכת ,תקלת הודעה
אוטומטית ,ואזעקה .מערכת הכריזה תהיה מבוקרת באופן מלא כולל קווי
רמקולים ושר מערכות השמע.
ו.

נק' רמקולים וציוד כריזה יותקנו בהתאם לתקן ישראלי  1220חלק ג' סע' 11
חיבורים בין התקני ההפעלה לבין יחידות הבקרה ,לרבות קו הטלפון לחייגן
האוטומטי ,יותקנו במובילים או בכבלים ,בהתאם לנדרש בחוק החשמל
הישראלי ,מעודכן ליום ההתקנה (תוך שמירה על מרחקי בטיחות בין כל
הרכיבים ,לרבות בין מוליכים של מערכת הגילוי לבין חלקים חשופים הנושאים
מתח גבוה) .התקנת המובילים תיעשה כנדרש בחוק החשמל בפרק "תקנות בדבר
התקנות מובילים" ,לרבות שינויים או תוספות להן וכל תקנה שתבוא במקומן.
המובילים יתאימו לנדרש בתקן הישראלי ת"י .728
המרחק בין שני תפסנים המחזיקים את המובל או את הכבל לא יהיה גדול מ-
 0.60מ' .אין להשתמש בבורג וחוט מתכת לחיבור מובילים לתקרה.
הפתילים ,הכבלים והמוליכים המשמשים להתקנת המערכת יתאימו להנחיות
יצרן הציוד ,וכמו כן לסעיפים הרלוונטיים בתקנים הישראליים ת"י  473על
חלקיו ות"י .1155
כבלים להתקנה ללא מובילים יתאימו לדרישות שבנספח א בתקן ישראלי 1220
חלק .3
כאשר משתמשים במוליכים מבודדים ,שטח החתך של כל מוליך יהיה 0.75
ממ"ר לפחות.
כאשר משתמשים בכבלים הכוללים  2גידים ויותר ,שטח החתך של כל מוליך
בגיד בתוך הכבל יהיה  0.5ממ"ר לפחות .כאשר משתמשים בתעלות יהיה מעטה
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הבידוד על הכבלים בצבע אדום לכל אורכו .מובילים כפיפים וגמישים יהיו בצבע
אדום ולשימוש במרחקים קצרים.
כבלי החיבור בין הרכזת למערכות פינוי עשן יהיו עמידים באש במשך  120דקות
לפחות ,לפי התקן הגרמני  DIN 4102 part 12או לתקן שקיל לו.
בהתקנה חיצונית ,המרחק שבין כל חלק ממערכת הכריזהלקווים עיליים
מבודדים יהיה לפחות כנקוב להלן:
ד 0.60 .מ' מקווי טלפון עיליים;
ה 0.60 .מ' מקו חשמל עילי שמתחו אינו גבוה מ 1,000-וולט ,אם ההתקנה היא
חיצונית;
ו.

 2מ' מקו חשמל עילי שמתחו גבוה מ 1,000 -וולט.

אם יש הצטלבות עם קו חשמל גלוי ,יש להאריק את המערכות.
קווי החיבור יהיו קצרים ככל האפשר .התיול מחוץ לבניין יהיה מוגן מפני
השפעת ברקים ומתחי יתר.
אין להתקין קווי חיבור בין התקני ההפעלה של יחידות בקרה (גלאים ,לחצנים
ידניים ,צופרים וכדומה) במובל אחד עם מוליכים שאינם שייכים למערכת.
למרות זאת מותר להשתמש בתעלות עם מחיצות רציפות כאשר כבלי מערכת
גילוי האש יהיו במחיצה נפרדת .סלסלות כבלים (תעלות רשת) לא ישמשו
כמובילים לכבלי גילוי אש.
אופן ההתקנה יבטיח שמירה על טיב הבידוד לאורך ימים .ההתקנה תמנע חדירת
מים לתוך המובילים .תיול המערכת בין יחידות הבקרה לבין רכיבי המערכת
יהיה רצוף.
בתיבות סעף קומתיות מותרים חיבורים מוגנים מכאנית וחשמלית ,כגון ע"י
הלחמה ושרוול מתכווץ או מהדק מתוברג עם לשונית .כדי למנוע העברה הפרעות
מרשת החשמל ,רצוי לא להתקין את קווי החיבור במקביל לקווי זינת החשמל;
מכל מקום ,ישמר ביניהם מרווח של  2ס"מ לפחות.
בקרת קווים
כל קווי הרמקולים ושפופרת טלפון החירום יתריעו על קצר ומעגל פתוח במערכת
הכריזה וגילוי האש באופן קולי וחזותי (נוריות).
מגברי שמע בתקן UL
מגברי האודיו יספקו כוח אודיו ( @ 25וולטים ר.מ.ס ) .להפעלת מעגלי הרמקולים.
מספר מגברי אודיו ניתנים להתקנה במארז מערכת גילוי האש ,או כמערכת כריזה
עיקרית ,או ,כגיבוי שמוחלף באופן אוטומטי.
מגבר האודיו יכלול ספק כוח אינטגראלי ,ויספק את השליטות והמחוונים הבאים:
• Normal Audio Level LED
• Incorrect Audio Level LED
• Brownout LED
• Battery Trouble LED
• Amplifier Trouble LED
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• Audio Amplifier Gain Adjust
כיוון של רמת השמע במגבר לא ידרוש כל כלים מיוחדים או ציוד מיוחד .המגבר
יהיה בעל בקרה על כניסות ומוצאים מובנים וכניסות ( Backupגיבוי) .במקרה של
כמה מגברים – כשל באחד המגברים יגרום לעקיפה אוטומטית למגבר הפעיל הבא
בתור.

מערכת הודעות אוטומטיות
כל אזור או אביזר כתובתי יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת הודעה
אוטומטית מוקלטת מראש לכל הרמקולים במבנה .הפעלה של כל אזעקה תגרום
להודעה מוקלטת מראש להישמע באמצעות הרמקולים .ההודעה תחזור ארבעה ( ) 4
פעמים .המערכת תכלול מיקרופון מובנה לכריזה יזומה .המערכת תאפשר יכולת
כריזה משפופרות טלפון החירום.
מערכת הכריזה תכיל את השליטות והמחוונים הבאים :
• All Call LED
• On-Line LED
• All Call Switch
• Local Speaker Volume Control
• Local (Test) Speaker

מתגי רמקול \ מחוונים  -שליטת מעגלי הרמקולים תאפשר הפעלה או הפסקה של
כל מעגל רמקול במערכת.

טלפון חירום דו כיווני מתגים \ מחוונים
טלפון החירום יכלול:
• סימן חזותי של פעילות ותקלה לכל "שלוחת" טלפון חירום.
• שליטת מעגלי הטלפון תאפשר הפעלה או הפסקה של כל טלפון חירום במערכת.

רמקולים :
• כל הרמקולים יהיו לפי תקן  ULיופעלו ב 25 -וולט  RMSאו עם תחום בחירת
הספק מ 0.5 -ל 2.0ואטים.
• עוצמת שמע נומינאלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיה
 84dbבמרחק  3מטר.
• תגובת תדר תהיה מינימום של .Hz 4000- Hz 400
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רשת
הפרוטוקול בין רשת לוחות בקרה יהיה מבוסס  Arcnetאו  Modbusאזעקות
ותקלות ממערכות ברשת יוצגו בלפחות לוח בקרה מרכזי כדוגמת  .NCAאזעקות,
תקלות ואותות בקרה מכל הנקודות האנלוגיות יוצפנו על גבי הרשת.
הזנת מתחים לצופרים ואביזרי מוצא יוזנו מרכזת גילוי האש אליה הם מחוברים.
תקלות הארקה או קווים פתוחים במערכת ,לא יגרום ליקוי בפעולת המערכת ,או,
איבוד יכולת לדווח על אזעקה.

אופן פעולת המערכות ברשת
במצב של דיווח על אזעקת אש מאחת הרכזות ברשת ,יופעלו הפונקציות הבאות
מיידית:
• זמזם מקומי יופעל ברכזת ובלוח הבקרה המרכזי ברשת.
• ברכזת האש ובמקביל ,בלוח הבקרה הראשי ברשת ,יוצג בתצוגה את כל המידע
על האזעקה ,כולל סוג האביזר המזעיק ותיאור המקום שלו בעברית.
• בלוח הבקרה הראשי ברשת יוכנס המידע להיסטוריית אירועים עד  1000אירועי
אזעקה ,כך שניתן יהיה להוציא בצורת הדפסה או קובץ עפ"י חתך סוג אירוע
וזמן.
• תינתן האפשרות לבצע הפעלות בין הרכזות ברשת ,כך שאביזר כניסה יפעיל
אביזר מוצא ברכזת אחרת.

תקשורת רשת
ארכיטקטורת הרשת תבוסס על רשת  ( LANרשת מקומית ) ,רכזות שיחוברו
מנקודה לנקודה (.)Peer to Peer
הפרוטוקול יבוסס  Arcnetאו  .Modbusהרשת תהיה בעלת יכולת גילוי "נפילות".
בנוסף ,לא תהיה רכזת מרכזית מאסטר ,מחשב מרכזי ,לוח תצוגה או יסוד מרכזי
אחר ( חוליה חלשה ) ברשת שעלול לגרום לכשל בתקשורת ברשת .כישלון של כל
רכזת ברשת לא יגרום לכישלון או ירידה בדרגת תקשורת של כל רכזת ברשת אחרת
או ניתוק הרשת הרכזות יתקשרו ברשת במהירות של לא פחות מ( KBS 312 -קילו
בייט לשנייה).
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אמצעי תקשורת ברשת
כללי  :הרשת תהיה מסוגלת לתקשר באמצעות חווט נחושת או סיב אופטי .הרשת
גם תתמוך בשימוש של שניהם חוט וסיב באותו רשת .רשת חווט  WIREתכלול
אמצעי המפריד את הרכזות במקרה הלא סביר של אובדן אספקת מתח לרכזת
ברשת ע"י מעקף הרכזת הלא פעילה ,כך שתקשורת הרשת תמשיך בפעילות
נורמאלית.

מגבר רשת :
מגבר רשת יהיה בעל יכולת הגדלת מרחק של הכבל (מוצלב) ב 1000 -מטר .כאופציה,
מגבר יהיה ניתן להגדיל את מרחק הכבל האופטי ב DB 8ניתן יהיה להשתמש במגבר
 WIREואופטי יחדיו .מערכות בעלות הגבלות מרחק ,וללא אמצעי להגברת אותות
הם לא תחליפים מתאימים.
מאפייני סיב אופטי לרשת:
• Size =50 micrometers / 125 micrometers
• Type=Multimode, Dual fiber, Plenum rated
• Distance=maximum 4.2 dB total attenuation between
• network nodes
• Connector type=ST

עמדת כריזה חרום
עמדת כריזת החרום כוללת מיקרופון לחצן צד להפעלה כללית בתוך תיבת נעולה
מוגנת אנטי ונדל.
העמדה תותקן בכל קומה ,ובפנל הכבאים ודלפק בכניסה
כבלים וחווט:
• כבל רמקולים
כבל תרמופלסטי ,דו גידי שזור ,עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של 0.8
מ"מ לפחות לכל אזור.
• כבל מיקרופון
כבל מיקרופון יהיה מורכב מכבל  8גיד בחתך של  AWG22כל אחד( .)CAT 7
בידוד המוליכים פי.וי.סי .בצבעים שונים ,סכוך אפיפה( ,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 שרוול
חיבור מתאים.
כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב 2 -קצותיו במספרים
ברי קיימא המושחלים על המוליכים ,המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות
הקבלן.
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35.02

מערכת אוטומטית לחלונות שחרור עשן
מערכת חלונות לשחרור עשן אוטומטית תעמוד בכל דרישות התקנים הישראלים
ובנוסף בתקן אירופאי  ,EN 12101המערכת תתממשק באופן מלא למערכת גילוי
האש ולכריזה המשולבת ללא אמצעי חיבור או התאמה מיוחדים.
תשתית ההזנה כולל קופסאות חיבורים מהדקים וכו' יהיה עמידים בפני אש בהתאם
לרמת ההגנה של הכבל המספק את החשמל .מפל המתח לא יעלה על  1אחוז ממוצא
המערכת ועד למנוע החלון ,באחריות הקבלן לוודא את מפל המתח ולאשר את שטחי
החתך מול המפקח ,מנועי החלונות יהיו ברמת מעמסה של  30%גדולים ממשקל
החלון ,כיוון הפתיחה ,תצורה וכמות הפתיחה בהתאם לדרישות הבטיחות ולתכנון
האדריכלי.
רכזת החלונות תעמוד בכל התקנים הרלוונטיים כולל תקנים אירופאים ותכלול
כמות כניסות מנועים בהתאם לכמות החלונות במחוברים אליה עם מקום שמור ל
.20%
זרם היציאות לכל סנף ברכזת יהיה גדול ב  30%מזרם הצריכה של המנועים
המתוכננים
לחצני הפעלת כבאים יהיו מאושרים ע"י יצרן הרכזת ויותקנו בכל מקום שסומן
בתכנית .המערכת תשמש להפעלת חלק מהחלונות לאוורור יום יומי ע"י לחצני
הפעלה ממספר מקומות בבניין.
מנועים יהיו מותאמים למערכת השחרור ובעלי כל התקנים הרלוונטיים.
באחריות הקבלן להציג תכנון מלא של המערכת לפני אספקתה .

35.03

תקשורת מחשבים ותקשורת אחודה
כל עבודות התקשורת יבוצעו ע"י מבצע מאושר על ידי מחלקת המחשוב של עיריית
תל אביב בלבד ובהתאם למפרט העירייה.

35.03.1

תשתיות תקשורת  -מפרט תשתיות תקשורת פאסיבית
תכולת השירותים:
•

פריסת תשתית תקשורת פסיבית באמצעות כבילת נחושת שנבדקה ואושרה
לעבודה בקצבים של  ,STP ,Cat7A - 1200MHZומחברי קצה בתקן
 .Cat6Aכל הציוד תקשורת שיותקן יהיה מתוצרת קורנינג (סדרת EDGE
לאופטיקה)  ,פנדוויט לנחושת ואופטיקה ופייברנט (סדרת סטאר)
לאופטיקה או שוו"ע מאושר

•

עמדה עבודה טיפוסית תכיל  4נק' רשת ,במקביל תיפרס גם תשתית עבור
מערכות נוספות ,כגון :מערכת ביטחון ,WIFI ,ומולטימדיה.

•

בתוך חדר השרתים ומחוצה לו יבוצעו קישורים באמצעות סיבים
אופטיים  OM3 MMבתצורת  .MPOהפריסה תבוצע בהתאם להנחיות
המזמין ,לכל מסד בחדר השרתים.
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35.03.2

•

בין ריכוזי התקשורת לחדר שרתים ייפרס סיב אופטי  12סיבים OM3 M.M.
בתצורת  Pre-Terminatedעם מחברי .MPO

•

כל ציוד האופטיקה והנחושת שיותקן יהיה מתוצרת אותו יצרן .ניתן להציע
תשתיות נחושת מתוצרת יצרן אחד ותשתיות אופטיות מתוצרת יצרן אחר.

תקנים והגדרות כלליות:
•

כל הציוד שיותקן יהיה תואם לדרישות התקן הישראלי "תקן ישראלי 1121
 מכונות המופעלות בחשמל לשימוש משרדי" :דרישות בטיחות" ויעמודבכל התקנים הרלוונטיים בתחום המחשוב והתקשורת אשר יש להם נגיעה
לאפיון זה ולשימושים המיועדים בשילוב האפליקציות ומערכות ההפעלה
השונות גם אם לא פורטו באופן ספציפי באפיון.

•

פריטי הציוד המוצעים ואלה שיותקנו יהיו אך ורק כאלה שנבדקו ושאושרו
במעבדות בדיקה מוסמכות ובהתאם לתקנים ולדרישות המפורטים.
במעבדה חיצונית בלתי תלויה ולא של היצרן

•

כל הציוד המוצע יהיה כזה המיוצר ומזווד בייצור סידרתי באמינות גבוהה
ומבוקרת תחת מערך אבטחת איכות תקנית.

•

הקבלן לא יהא רשאי להתקין ציוד ו/או חומרים שאינם נכללים בפרוט
שהוצע על ידו ואשר אושר לשימוש ע"י נציג המזמין .במידה שהקבלן יבקש
שינוי בהגדרות ציוד ו/או חומרים עליו להביא זאת לידיעת המזמין בכתב,
ולקבל הסכמתו בכתב ומראש ,לפני ביצוע ההתקנה .יובהר כי המזמין הינו
הסמכות היחידה לאישור חריגות כנ"ל .המזמין רשאי שלא לאשר כל
התקנה שאינה במסגרת ,ו/או שלא הוגדרה מראש ו/או שלא קיבלה אישור
בכתב כאמור.

•

יותקנו אך ורק מוצרים העומדים בדרישות המערכת ויאפשרו פעולה לפי
התקנים שפורטו לעיל ולהלן.
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35.03.3

תקנים ישימים:
•

מערכת הכבילה הפסיבית תתוכנן ותבוצע בהתאם לתקנים הבאים:

מספר
תקן/תקנה

תיאור

ISO/IEC
11801

כבילה גנרית בחצר מזמין ()CLASS D

EIA/TIA
568A

כבלים ,מחברים ,שקעים ולוחות ניתוב ( )CAT 5

EIA/TIA
568-B.2

כבלים ,מחברים ,שקעים ולוחות ניתוב ( )CAT 5E

EIA/TIA
TSB-36

מפרטים נוספים לכבילת )CAT 5 ( STP

EIA/TIA
568-B.2-1

כבלים ,מחברים ,שקעים ולוחות ניתוב ( )CAT 6

EIA/TIA
568-B.2-10

כבלים ,מחברים ,שקעים ולוחות ניתוב ( )CAT 6A

EIA/TIA
568-B.3

סיבים אופטיים ( (Laser optimized OM3
multimode cable
10GBASE-S, 100BASE-S, 1000BASE-S
10GBASE-L, 10GBASE-E, 1000BASE-L,
1G … 16G Serial Fibre Channel,
InfiniBand 4X-SDR, 4X-DDR and 4XQDR,

EIA/TIA
604-5
)(FOCIS 5

תאימות מחברים אופטיים

IEC 617547

מחברים אופטיים  :משפחת MTP/MPO

IEEE
10GBASESR

10 Gigabit on multimode fibers (short
)range
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מספר
תקן/תקנה

תיאור

EIA/TIA
TSB-40

מפרטים נוספים לכבילה

EIA/TIA 569

מובילי כבלים וחלוקת אזורים באתר.

EIA/TIA 606

סימון ולניהול מנהלתי של תשתית לרשת כבילה.

EIA/TIA 607

הארקות חשמליות וחיבורי סכוך.

EN-50173

דרישות ביצוע מסכמות כבילה גנריות

EIA/TIA 942

תשתיות לData centers-

ת"י 1907
חלקים
1,2,3,5

רשתות בזק בחצרי מזמין  -מערכת כבילה כללית
לבניינים מסחריים.

ת"י  1907חלק
4

רשתות בזק בחצרי מזמין  -דרישות הארקת הבזק
(הארקת התקשורת) וההתחברות להארקה
בבניינים מסחריים

תקנה 81019

תקנות החשמל (הארקות יסוד) תשמ"א – 1981

הרשת האקטיבית תתוכנן ותבוצע בהתאם לכל תקני תקשורת הנתונים הרלוונטיים
בפרט ובייחוד לעמידה בתקנים הבאים:

מספר
תקן/תקנה

תיאור

IEEE 802.3

רשת איטרנט בזוגות שזורים

IEEE 802.3I

ממשק איטרנט בזוגות שזורים )(10BaseT

IEEE 802.3u

רשת איטרנט בזוגות שזורים )(100BaseTX

IEEE 802.3z

רשת איטרנט בזוגות שזורים )(1000BaseTX

IEEE 802.3
ae

רשת איטרנט בזוגות שזורים )(10GbaseTX

IEEE
10GBASE-SR

10 Gigabit on multimode fibers (short
)range

•

IEEE P802.3bs 400 Gb/s Ethernet Task Force

•

למען הסר ספק ,תשתית הכבילה שתיפרס על ידי הקבלן תתמוך בכל תקני
תקשורת הנתונים ,גם אם לא צוין התקן במפורש.
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35.03.4

•

קצב העברה  -המערכת תבוצע בטכנולוגיה המובנית העדכנית ביותר
להעברת נתונים בקצבים עד  10Gbלנחושת ו 40Gb - 100Gb -לאופטיקה .

•

מערכת כבילת הנחושת תהיה מסוככת על בסיס כבלי (MHz1200( CAT7A
ומחברי .CAT6A

•

הכבילה והציוד יתמכו ב .U-PUE -יש להציג אישורי מעבדה בלתי תלויה.

•

כל מרכיבי הקצה של רשת הכבילה יעמדו "מקצה-לקצה" בדרישות
 CAT6Aשל תקן ( EIA/TIA-568-B.2-10העברת נתונים בקצב עד
 ,500Mhzאישור יצרן ל .)600Mhz -כמו כן נדרש אישור רכיב לכל פריט
מוצע לעמידה בדרישות .CAT6A

•

יותקן ציוד מתוצרת אותו יצרן ברמת ה  Chanel -והכולל אישור מעבדה
לעמידה בדרישות תקן  ,CAT6Aלכל  Chanelולכל רכיב ב Chanel -
המוצע.

•

הקבלן יבצע הדגמה טכנית ל  Chanel -הכוללת את כל מרכיבי ההתקנה
המוצעים על ידו (כבלים ,פנלים ,מגשרים ומחברים) כולל אישורי בדיקה
מעבדה מוסמכת ,בינלאומית בלתי תלויה וכן יבצע בדיקות בנוכחות נציג
המזמין על  Chanelההדגמה לפני קבלת אישור ההתקנה לציוד.

•

תמיכה בציוד תקשורת אקטיבי  -התשתית הפיזית תתמוך בכל ציוד
אקטיבי תיקני העומד בתקנים שפורטו לעיל.

אישורי ציוד:
בתוך  30יום ממועד קבלת צו התחלת העבודה ,יגיש הקבלן למפקח דוגמאות של כל
רכיבי הציוד לאישור.
לאחר קבלת אישור ,יזמין הקבלן את כל הציוד שאושר להתקנה.
עבור כל תוף כבילה המובא אל האתר תוצג תעודת בדיקות ממעבדת המפעל למפקח,
הקבלן לא יעשה שימוש בכבלים ללא קבלת אישור מקדים מהמזמין ,במסגרת הגשת
אישורי הציוד.
כל רכיב שמגיע לשטח ההתקנה ילווה בתעודת בדיקה מתאימה של היצרן ,עפ"י
הדרישות המפורטות במפרט הטכני.
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35.03.5

הגדרת רכיבי התשתית:

 35.03.5.1תשתית נחושת
•

כבל תקשורת  CAT7A STPשנבדק לעבודה בקצבים של MHZ1200

•

תשתיות כבילת תקשורת נתונים ,נחושת ,יבוצעו באמצעות כבל בתקן
 8W STP,Cat7Aבעלי תכונת  HFFRמתוצרת חברות ידועות.

•

סיכוך הכבל  50%לפחות.

•

החיווט יבוצע עפ"י תקן . EIA/TIA/568

•

כל הכבלים ייפרסו בתוך תעלות וצנרת שיותקנו על ידי הקבלן.

•

לפני התקנת המחברים בשני צדדי הכבל ,יסמן הקבלן את הכבל בשרוולים
מתכווצים ,או לחילופין ,יסומן הכבל במדבקה מתלפפת לאחר ההתקנה.

 35.03.5.2שקע קצה  RJ-45מסוכך
•

שקע הקצה יהיה מסוג  RJ-45מסוכך ,אשר נבדק ואושר במעבדה מוסמכת
לעמידה בדרישות . Cat 6A -

•

נדרש להציג אישור מעבדה בלתי תלויה לעמידה של שקע הקצה (קיסטון) ל –
.U-PUE

•

אביזר הקצה יהיה בנוי על בסיס מעגל מודפס המכיל שקע בודד או זוג שקעי
 RJ-45מסוככים המותקנים באביזר משולב לחשמל ותקשורת (כדוגמת א.ד.א
– פלסט.)CIMA/

•

השקע יותאם להתקנה בסביבות הבאות:
-

קופסא  55ממ’.

-

אמבטיה מותאמת ל.Gewiss-

-

אמבטיה מותאמת ל.Bticino-

-

אמבטיה מותאמת לסימה או א.ד.ע .פלסט.

-

התקנה על גבי הטיח.
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 35.03.5.3לוח ניתוב  RJ-45מסוכך
•

מיועד לכבל  8Wמסוכך שנבדק ואושר במעבדה בינלאומית ,מוסמכת ובלתי
תלויה לעמידה בדרישות  Cat 6A -לאביזרים.

•

יכלול הארקות לכל שקע בנפרד וחיבור הארקה כללי.

•

יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים מצידו האחורי.

•

יתאים להתקנה במסד ".19

•

יכיל מקום ל  24 -מחברי  RJ-45בעלי  8מגעים ,לפחות ,כ"א בשורה אחת.

•

יחובר להארקת הארון/המסד ,כל לוח יחובר בנפרד.

•

יהיה תואם למפרט הטכני ולנדרש בכתב הכמויות.

•

יעשה שימוש בציוד מאיכות גבוהה המיוצר על ידי אחד מהיצרנים המאושרים.

 35.03.5.4כבלי ניתוב (מגשרים)
•

כבל ניתוב מיועד לחיבור בין שקע קצה  RJ-45מסוכך לבין תחנת עבודה.

•

הכבל יהיה בעל  8Wמסוכך וגמיש.

•

הכבל יעמוד בתקני  .Cat 6A, TIA\EIA 568A ,TSB 36בכל קצה יותקן תקע
 RJ-45מסוכך ,מאושר . CAT6A

•

הכבלים יהיו כבלים יצוקים המיוצרים במפעל היצרן.

•

על כל תקע יותקן כיסוי גומי צבעוני .הקבלן יוודא עם המזמין ויקבל הנחיה
בכתב לגבי צבע כיסוי הגומי.

•

יש להקפיד לעשות שימוש בכיסויים שלא ניתן למשכם בקלות מקצה המחבר.

•

כל מגשר יסומן בשתי קצותיו במדבקה הכוללת מס' סידורי רץ בשרוול מתכווץ
בחום.

•

הכבלים יהיו באורכים שונים ויסופקו ע"י הקבלן עפ"י דרישות המפקח.

•

אורכי הכבלים והכמויות מכל אורך ,ישולמו רק בכפוף לדוח "פלוק" ""FLUKE
שיתבצע בנוכחות מנהל הפרויקט ,חתום ע"י המכשור הרלוונטי.

•

המגשרים יסופקו בצבעים שונים עפ"י דרישות המזמין.

•

כל מגשר ילווה בתעודת בדיקה מטעם היצרן.

•

יסופקו אך ורק מגשרים מתוצרת יצרן מערכות הכבילה שאושר ובתאימות
מלאה ליצרן הצ'נל.
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 35.03.5.5תשתית אופטית
•

סיב אופטי לקישור בין ריכוזים/מסדים במבנה – :INDOOR

•

הסיב יהיה מסוג  50 OM3+מיקרון המותאם לפריסת  . IN DOORהכבל
יכלול מחברי  MPOבקצותיו.

•

הכבל המוצע על כל מרכיביו ,יהיה מתוצרת קורנינג  ,פנדוויט ,פייברנט או
שוו"ע מאושר.

•

הכבל יסופק לשטח בתצורה של  ,Pre Terminatedהמחברים יותקנו על
הכבל במפעל.

•

המחברים בקצוות הכבל יהיו מחברי .MPO

•

הכבל יהיה כבל גמיש ניתן לקיפול בכל קוטר ללא שבירה של הצינורית וללא
ניחות בכיפוף– דרישה מנדטורית.

•

אין לעשות שימוש בכבלי ריבון.

•

חומרי העיטוף החיצוניים על גבי הכבל ,יהיו מסוג מעכב בעירה ושאינו פולט
גזים ועשן רעילים בבעירה ומוגן מכרסמים.

•

הכבלים יעמדו בכוחות מתיחה ,מעיכה ,כיפוף וכיפוף חוזר ,וטמפרטורת עבודה
בהתאם לתקן .EIA/RS455

•

על גבי הכבל יהיה שילוט "זהירות כבל אופטי" זהה לנתוני שילוט הכבל.

•

הכבלים יסופקו בקטעים רצופים ללא כל חיבור בתוואי שבין הקצוות
המוגדרים כשהכבל מסומן בשילוט אזהרה וקצותיו מסומנים בסימון כמוגדר
בסעיף המתאים.

•

הסיבים יהיו מסוג  , MM- bend insensitiveמותאמים לניחות מינימלי
בכיפוף ברדיוס מזערי.

•

על גבי הכבל יוטבע סימון "  " Fiber Optic Cableשם היצרן ,סימון אורך
בכל מטר ,סוג הכבל ,מספר הסיבים וסוג הסיבים.

•

הכבלים יסופקו בקטעים רצופים ללא כל חיבור בתוואי שבין הקצוות
המוגדרים כשהכבל מסומן בשילוט אזהרה וקצותיו מסומנים בסימון כמוגדר
בסעיף המתאים.

 35.03.5.6מילואות (לוחות ניתוב) אופטיות
•

המילואה האופטית תהיה מותאמת להתקנת קסטות פנלים לקליטת המחברים
אופטיים.

•

ניחות הקסטות במילואות לא יעלה על  0.35dbלקונקטור -יש להציג אישור
מעבדה בינלאומית ,בלתי תלויה ומוסמכת לעמידה בדרישה זו.
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•

המילואות האופטיות יהיו תוצרת חברת  , PANDUITקורנינג סדרת ,EDGE
פייברנט סדרת סטאר או שוו"ע מאושר.

•

המילואה תאפשר התקנת מספר מגירות לקסטות.

•

חלקה האחורי של המילואה יכלול התקנים לעיגון הכבלים לגוף המילואה וכן
לאחסון עודפי הסיבים האופטיים ,באורך של לפחות מטר אחד לכל סיב.
בחלקה הקדמי של המילואה יהיה מגש עבור עודפי אורך המגשרים וכן יכיל
התקן  Cable Managementבצידי המילואה .חלקה הקדמי של המגירה יהיה
בעל כיסוי למניעת מגע אקראי במגשרים.

•

התקני העיגון לכבלים האופטיים בתוך המילואה יהיו חלק אינטגרלי מהרכיב
ומהצעת הקבלן.

•

צינורית הסיב בצד המילואה תסומן בהדפס בלתי ניתן למחיקה במספרים
עוקבים  1-12/24משמאל לימין .בנוסף לכך יסומן לוח הניתוב כולו עפ"י
המפורט בסעיף "סימון ושילוט".

•

בחזית המילואה האופטית יותקנו מתאמים כמספר הסיבים המחוברים אליו,
כחלק מהמילואה.

•

אפשרות לשילוט ומיפוי של המילואה באמצעות מפה נשלפת -יתרון.

•

אל המתאמים יחוברו המחברים האופטיים שבקצות הסיבים האופטיים עפ"י
סדר קבוע של צבעים בכל האתר.

•

בצידי המילואה האופטית יהיו פתחים ייעודיים לטובת העברת מגשרים
אופטיים בצורה מסודרת.

•

המילואה תכלול מכסה עילי להגנה על הכבלים שבתוכה.

•

למילואה יסופק פנל עיוור או מגירת עודפי סיבים עפ"י הצורך.

•

המילואות האופטיות יהיו תואמות לסוג הכבילה המוצע ויכללו את כל אביזרי
העיגון והתיאום הנדרשים ,המילואות יכללו קסטות עם  12/24מתאמים
אופטיים  LCדופלקס.

 35.03.5.7מגשרים אופטיים
•

מגשר אופטי יהיה מורכב מזוג מיני כבלים אופטיים ניתנים להפרדה בתצורת
( ZIPCORDאו לחליפין כבל במעטה אחד) כשבשני קצותיהם שני זוגות
מחברים אופטיים כפולים ע"פ הדרישה בעלי תכונות המפורטות במסמך זה.

•

יעשה שימוש במחברים אופטיים מסוג  Mini LC Duplexמתחלפים בלבד.

•

פתיל הגישור יהיה פתיל גמיש ,Bend insensitive -פיתול וקיפול המגשר לא
יגרום לניחות .המגשר יכיל סיבים הזהים לסיבי הכבלים המותאמים לניחות
מינימאלי בכיפוף ברדיוס מזערי .יש להציג אישורי מעבדה לעמידה בדרישה זו.

•

פתיל גישור אופטי יסופק עם כבל באורך  2,4,8מ' או כמתואם עם המזמין בעת
ההקבלה וכן  4מחברים סיב אופטיים ( 2בכל צד).
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המגשר יהיה-

35.03.6

•

עבור ביצוע גישורים על לוח ניתוב.

•

עבור ביצוע חיבור בין ציוד קצה לפנל.

•

באורך המתאים לביצוע הגישור בצורה נוחה ללא מתיחות ומאמצים של הכבל
או המחברים ,ע"פ תנאי השטח בעת ההתקנה.

•

יותאם לביצועים הנדרשים מתשתית הסיבים לעבודה מינימלית ב10Gb -
ויתמוך ביישומים של .40-100GB -

•

המגשר יהיה מסומן ע"י מספור רץ בין כל המגשרים הזוגיים ותוספת אינדקס
 A/Bלכל גיד בזוג .סימון המגשרים בצבעים שונים יהיה עפ"י דרישות המזמין.

•

כל מגשר יסופק עם תדפיס בדיקת תקינות ממוחשבת ,שבוצעה במפעל היצרן,
הכוללת :ביצועים ,אורך וניחות ,מועד בדיקה ושם עורך הבדיקה.

בדיקות מערכות פאסיביות תקשורת מחשבים:

 35.03.6.1בדיקות לכבלים אופטיים:
•

בדיקות יבוצעו על ידי הקבלן ,באמצעות  Power Meterבהתאם לתקן:
TIA 568-C.3 (defined in FOTP -171 Method D1 (multimode) or
D3 (single-mode)) ISO/IEC 11801 (test according to IEC
)61280-4-1 Annex A

•

קבלן שיעדיף לבצע בדיקות בשימוש ב OTDR -יבצע זאת בהתאם לתקן
 IEC61280-4-1הבדיקה תעשה משני הכיוונים והתוצאה תהיה ממוצע
הבדיקות .יתקבלו בדיקות לאורכים שמעל  100מטר.

 35.03.6.2בדיקות :
•

ביצוע  Technical Demonstrationל Channel-על גבי סוגי כבלים ,פנלים,
מגשרים ומחברים עם הציוד בדיקה במעבדה ,לפני התקנה.

•

כל פריטי המערכת ,אשר יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן ,יעמדו לפני מסירתם
לבדיקות קבלה מסודרות.

•

הקבלן יציג תכנית בדיקות קבלה שתועבר לאישור מוקדם של המזמין.

•

בדיקות הקבלה יבוצעו על ידי הקבלן בנוכחות המפקח.

•

בדיקות הקבלה יכללו את מרכיבי העבודה והציוד שסופקו לרבות כבילה ,ציוד
תקשורת אקטיבי ,מערכת שו"ב וכדו'.

313
•

כל ליקוי שיתגלה בבדיקות הקבלה ,ירשם בדו"ח מסכם ,שיופק על ידי המפקח
בתום הבדיקות.

•

הקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים הרשומים בדו"ח המסכם.

•

המזמין יאשר את קבלת העבודה ,לאחר שיוודא את תקינותה לשביעות רצונו,
עם תום הבדיקה החוזרת ,ולאחר מסירת התיעוד הסופי ,כנדרש בפרק התיעוד.

 35.03.6.3בדיקות הקבלה יכללו לפחות:
•

בדיקת התאמה של הציוד שהותקן והכמות למפרט ולהזמנה.

•

בדיקות חזותיות של עיגון ברגים והתקנה מסודרת וישרה בכל המערכות.
שלמות המערכות והרכיבים שסופקו.

•

בדיקות טכנולוגיות ועמידה במפרטים.

•

בדיקות תפקוד להבטחת מימוש כל האופציות הפונקציונאליות בציוד שהותקן.

•

סימון  +שילוט כל הציוד עפ"י דרישות המפרט.

•

צורת חיבור מסודרת של צמות ומגשרים.

•

בגמר ההתקנה והחיבורים ,יבדוק המתקין את תכונות כל קטע כבל בנפרד,
מקצה לקצה ,יוודא עמידה מלאה בדרישות  CAT-6AלPermanent Link -
ויתעד את ממצאי הבדיקה לכל קטע כבל.

•

מדידות ביצועי-הקו יתבצעו באמצעות מכשיר כדוגמת Fluke Networks
 DTX-1800 Cable Analyzeלכל קטע.

•

בדיקות ניחות לכל צ'נל אופטי שיותקן ,הבדיקה תתבצע עד לציוד בארון
השרתים .לא יאושר צ'נל בו הניחות יהיה גבוה מDb 2.06 -

 35.03.6.4בדיקה של כל נקודה
יש לבחון ולאמת את ההתקנה והתפקוד של כל נקודות כניסות ויציאות (הן
המורכבות בשטח והן שנמצאות בלוחות החשמל) .יש למלא גיליון בדיקת פריטים
לכל ההתקנים עם תאריך ואישור של מנהל הפרויקט מטעם הקבלן להגשה למנהל.

 35.03.6.5בדיקת בקרים ועמדות עבודה.
תבוצע בדיקת שדה של כל הבקרים וציוד קצה קדמי )מחשבים ,מדפסות ,מודמים,
וכד'( כדי לוודא פעולה תקינה של החומרה והתוכנה .יש להכין גיליון בדיקת פריטים
לכל התקן ותיאור של הבדיקות הקשורות אליו ולהגיש את הגיליון למנהל עם
השלמת הפרויקט.
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 35.03.6.6בדיקות קבלה של המערכת
א.

אימות כל יישומי התוכנה והשוואה בהפעלת הפעולות הבאות:
• בקרת תאורה
• בקרת מעגליים חשמליים
• בקרת רבי מודדים
• בקרה על מערכות אינסטלציה
• בקרה על כל המערכות שיחוברו בתקשורת אל מרכז הבקרה

35.03.7

ב.

יש לבדוק כל התראה במערכת ולאמת שהמערכת מפיקה את הודעת
התראה המתאימה ,שהודעה מופיעה בכל היעדים שנקבעו (תחנות עבודה או
מדפסות) ,ושכל פעולה אחרת הקשורה להתראה מתרחשת כפי שהוגדר (כגון
הפעלת פנלים גרפיים ,יצירת דוחות ,וכד') הגשת גיליון תוצאות הבדיקה
למזמין.

ג.

בדיקה תפעולית של כל התצוגות הגרפיות הפרטניות ודיווח שהפריט קיים,
שהמראה והתוכן נכונים ,וכי כל תכונה מיוחדת פועלת כמתוכנן .הגשת
גיליון תוצאות הבדיקה למזמין.

ד.

בדיקה תפעולית של כל ממשק צד שלישי שכלול כחלק מערכת בקרת
המבנה .ודא כי כל הנקודות נדגמות כראוי שנשאלו ,שנקבעה תצורת
ההתראות ,ושכל הדוחות וגרפיקה הקשורים אליהן הושלמו .אם כרוכה
בממשק העברת קובץ באמצעות  ,Ethernetיש לבדוק כל לוגיקה שמבקרת
את העברת הקובץ ,ולוודא את תוכן המידע המועבר.

סימון המערכת
•

הקבלן יבצע סימון ושילוט של כל הפריטים המותקנים על ידו.

•

השילוט יעשה על פי הנחיות תקן .ANSI TIA/EIA 606

•

כל הסימונים יהיו בלתי מחיקים .אין לבצע שילוט בדגלונים .השילוט יבוצע
באמצעות חריטה בפס בקליט ,השילוט יהיה בצבעים שיתואמו עם נציג
החברה.

•

השילוט של כל פריט יבוצע במיקום אשר יאפשר את קריאתו ללא צורך
בהזזת הפריט או פריטים סמוכים.

•

כל הרכיבים שבפרויקט ללא יוצא מהכלל יסומנו.

•

סימון הרכיבים יבוצע בהתאם לתכנית סימון שתוגש לאישור המפקח ,לפני
תחילת הביצוע.

•

השילוט יאפשר לזהות את הצד הנגדי של הכבילה בארונות.
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•

שילוט שורת מסדים יהיה באמצעות שלט בקליט ,עליו ירשם מה סימון
השורה ,לדוגמא " :שורה  ;"BAגודל השלט יהיה  20X5ס"מ לפחות ,צבע
השילוט עפ"י החלטת המפקח.

•

שילוט מסדים :כל מסד ,לרבות כל תא במסדים מחולקים ,ישולט באמצעות
שלט בקליט ,עליו ירשם סימון הארון ,לדוגמא" :ארון תקשורת נתונים" או
"  ;"BC1גודל השלט יהיה  3X5ס"מ לפחות .צבע השילוט עפ"י החלטת
ההמפקח.

•

כל כבל הנפרש במבנה בתשתית האופקית יסומן בשני הקצוות ע"י מדבקה
עטופה בשרוול בידוד מתכווץ.

המערכת תכלול סימונים של:
•

צמות כבלי הנחושת כל  4מטר.

•

לוחות הניתוב לכבלי נחושת.

•

כבלי ניתוב ללוחות ניתוב.

•

מסדי התקשורת.

•

סיבים אופטיים .

•

פאנלים אופטיים.

•

שקעי קצה.

•

מסדי שרתים וארונות שרתים מחולקים על כל דלת -בחזית ובגב המסד.

•

כבלי נחושת .8W

•

מגשרי .8W

הגדרות סופיות של שיטת הסימון תקבע על פי הנחיית המפקח ,זאת לאחר שהובאו
לאישורו דוגמא מכל שיטת סימון.

35.03.8

תיעוד
•

הקבלן יגיש למפקח תיעוד מלא ,המתאר את כל העבודה שביצע ,ואת פרטיה
השונים .התיעוד יכלול תכניות  ,AS MADEשיתארו בפרוט את פריסת
התשתיות הפסיביות ,וכל החומר הנדרש לצרכי תפעול ותחזוקה ,למען הסר
ספק לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע תיק "."As-Made

•

תיק  As-Madeיכלול את כל התוכניות ,התרשימים ,הסברים בכתב
והפרטים תפעוליים והטכניים המעודכנים כפי שיידרשו ע"י המפקח .התיק
יתבסס על התכנונים המפורטים כפי שהוכנו ע"י הקבלן לפני תחילת
העבודה ואושרו ע"י המפקח.

•

טיוטת התיעוד תוגש למפקח לפני מועד בדיקות הקבלה בעותק אחד ,לצורך
אישור.
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•

תיק התיעוד יתבסס על תכני וסעיפי תיק ה.SOW-

•

בנוסף ,ייבדק התיעוד גם בעת ביצוע בדיקות הקבלה ,על מנת לוודא את
התאמתו לעבודה שבוצעה בפועל.

•

תיק התיעוד יוגש ב 3-עותקים מודפס בנייר וכולל תקליטור  CDשל התיעוד.

•

התיעוד ייערך בטבלאות .Excel

•

כל תיק תיעוד יכיל:
-

בעמוד הראשון:

▪

שם האתר.

▪

מספר ההזמנה.

▪

תאריך תחילת  /סיום אחריות.

▪

שם הקבלן.

▪

איש קשר באתר :לציין טלפון ,שם ותפקיד.

▪

גרסת תיעוד.

▪

רשימת טלפונים ואנשי קשר.

-

תיאור כללי ,תרשים מלבנים ותרשים חד קווי של מערכות התקשורת
שהוקמו.

-

תיאור כללי של הרשת הארגונית הכללית של המזמין כולל ריכוזי
התקשורת ,באמצעות מרשם מלבנים ,המפרט את מרכיביה העיקריים.

-

תרשימי חיווט מערכות התקשורת השונות משקע הקצה דרך לוחות
ניתוב עד הציוד האקטיבי עבור כל מערכת ( ,ETHERNETאסינכרוני
וכו') .תרשימים אלה יכללו מספרי פינים במחברים ,צבעי סיבים
אופטיים וגידי מתכת.

•

תיאור כללי של המערכת -יש לתאר במלל ,את המערכת שהוקמה ,מאפייניה
ומטרתה .כולל אך לא רק את :סוג/י הרשת/ות ,מספר נקודות הקצה,
תשתית הכבילה  -פירוט סוגי הכבלים ,קישוריות החוצה ופירוט החיבורים
לציוד הקצה.

•

תיאור מבנה ושיטת הסימון במערכת.

•

סוג וכמות כבלים המקשרים בין המסדים (מספר הכבלים האופטיים ,כמות
הסיבים בכל כבל ,מספר הכבלים המתכתיים).

 35.03.8.1התיעוד יכלול:
•

טבלה הכוללת:
▪

מיקום קצה א'

▪

מיקום קצה ב'
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▪

סימון נקודת קצה

▪

Link Attenuation

▪

אורך כבל לכל נקודת קצה.

•

שרטוטי התעלות ,תוואי התעלות וחתכי גובה המתארים את התעלות
המותקנות.

•

מיקום שקעים וסימונם ועבור כל שקע את הכיתוב בשלט הסימון ע"ג
השקע.

•

שרטוטי .As Made

•

שרטוטים ב –  Visioאו  AUTOCADשל ארונות הציוד כולל מידות ,תכולה
וכד'.

•

דפי נתונים מקוריים של היצרן לכל אחד מרכיבי המערכת :כבלים,
מחברים ,מגשרים ,מסדים ,ציוד בדיקה וכד'.

•

תוצאות בדיקות הביצועים ואורכי כבלים של מערכת הכבילה (נחושת
ואופטי) ילוו באמצעות שרטוטים סכמתיים במתכונת של Certificate
 Channelויצורפו לעותק אחד של תיק התיעוד.

•

תיעוד כיול הOTDR -

•

כתב כמויות מעודכן לפי ההתקנה בפועל.

•

טבלת הציוד מקוטלגת בצירוף מספר סידורי ומיקום כל ציוד באתר.

•

ספרי הפעלה ואחזקה בעברית לציוד.

•

הוראות התקנה ותחזוקה (ספרות טכנית מקורית של היצרן) עבור כל הציוד
שמסופק.

•

התיעוד יימסר עד לשבועיים לאחר סיום הביצוע בשטח ,התשלום האחרון
יתבצע לאחר קבלת התיעוד ותוצאות הבדיקות התקינות.

•

את השרטוטים יש להגיש על גבי  AUTO CADבגרסאות שרטוט אחרונות
או בפורמט ידוע אחר שיובא לאישור המפקח מראש התכניות והשרטוטים
יוגשו הן בהדפסה והן צרובים ע"ג דיסק.

 35.03.8.2כריכת תיעוד
•

הכריכה תהיה בקלסר קשיח.

•

על הקלסר בחלקו העליון יש להדפיס את שם הפרויקט,

•

בחלקו האמצעי :שם הגוף המזמין ,בחלקו התחתון :שם החברה המבצעת,

•

תאריך תום ביצוע הפרויקט ומס' ההזמנה.
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•

גודל דפים בתיק התיעוד יהיה .A4

•

כל חריגה מההגדרות התיעוד המפורטות לעיל תובא לאישור המפקח
לאישור לפני מסירת התיעוד.

 35.03.8.3תיעוד
תיעוד התוכנה במצבה העדכני יכלול את הדברים הבאים:

35.03.9

35.03.10

.1

רשימות עם תיאור נקודות

.2

רשימת יישומים

.3

יישומים עם הערות.

.4

תדפיסים של כל הדוחות.

.5

רשימת התראות.

.6

תדפיסים של כל הגרפיקה

.7

הטמעה ואתחול של המערכת

אחריות
•

אחריות על ביצוע התשתיות -העבודה ,תוגדר לשלוש שנים מסיום
ההתקנה.

•

האחריות על תשתיות הכבילה – כבילת האופטיקה וכבילת הנחושת -
שבחדר השרתים ובקומות ,תהיה על פי אחריות היצרן ,ל 25 -שנה לפחות.
לאחר סיום ההתקנות יבצע הקבלן תהליך אישרור מול היצרנים
הרלוונטיים ,ובסוף התהליך ימסור הקבלן למזמין כתב/י התחייבות של
היצרן/נים הנ"ל ,לטובתה של המזמין ,אשר יהיה/יהיו בתוקף ל 25 -שנה.

מסדים
•

המסד שיסופק למזמין ויותקן על ידי הקבלן יהיה מוצר מדף סטנדרטי
קטלוגי של היצרן או לחילופין מותאם על פי הנחיית ובקשת המזמין.

•

יצרנים מאושרים עבור חדר השרתים , APC :ריטל ,CPI ,פנדוויט ובלבד
שיוצע סיסטם שלם של כל מערכות חדר המחשב לרבות תעלות וסולמות,
סגירות שדירה וכיוצ"ב לבנייה והקמה מושלמת של חדר המחשב.

•

מימדים  -ברוחב " 19פנימי 75-80 ,ס"מ חיצוני  ,בגובה  48U-47Uובעומק
של  120ס"מ לפי דרישות המזמין ,כתב הכמויות והתוכניות.

•

המסד יעמוד בתקן  EIA 310Dלחיבור סטנדרטי של " 19ומיקומי חורים.
יש לסמן בצורה מודפסת על גבי  4פסי החיבור סימונים לכל . U
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•

המסד ישמש כמסד להתקנת שרתי פיצה/בלייד וציוד תקשורת נוסף.

•

המסד יעבור טיפול נגד חלודה בכל חלקיו .על כל חלקי המתכת תינתן
אחריות יצרן נגד חלודה של  5שנים לפחות .יש לצרף אישור יצרן.

•

המסד יאפשר עומס סטטי של  1250ק"ג לפחות .יש להציג אישור בכתב של
היצרן לעמידה בעומס .נדרשת אחריות .Life Time

•

דפנות  -פח עם חיזוקים .הדפנות תהינה ניתנות לפירוק והרכבה מהירים
ללא חיבורי ברגים.

•

המסד יהיה עשוי מפרופילי ברזל מרותכים עובי הפרופילים לא יפחת מ1.5 -
מ"מ.

•

פסי " 19מתאימים לקליטת אומי כלוב לחורים מרובעים .בארון יותקנו 2
פסי " 19בחלקו הקדמי ו 2 -פסים בחלקו האחורי .בחלל הארון יותקנו 3
זוגות פסים להתאמת עומק ,יש לאפשר כיוון פסי " 19לעומק הרצוי,
בהתאם לציוד המותקן בארון .מבנה הפסים יהיה כזה ,שיאפשר העברת
כבלים בינם לבין דופן הצד ,והמרווח לא יהיה קטן מ  -3ס"מ בכל צד.

•

כל הדלתות בארונות יסופקו עם מפתח ראשי אחד (מסטר).

•

דלתות  -צירי הדלתות לא יבלטו לצדדים מגוף הארון ויאפשרו פתיחה
מלאה של הדלת ,כדי לא להפריע בעת הצמדת  2ארונות או יותר ,ויאפשרו
התקנת ציוד " 19ללא הפרעה .כיוון פתיחת הדלתות יהיה ניתן לקביעה בעת
ההתקנה באתר :לצד ימין או לצד שמאל ,בהתאם לצורך .בכל דלת יקובעו ב
 2צירים לפחות בצד הדלת ,על הצירים להיות מרותכים/תפוסים לשלדה של
הארון למנוע איבוד החלקים בעת החלפת/סידור דלת.

•

פתיחת הדלת תתבצע באמצעות ידית אחת ,למזמין תהיה אופציה להתקין
ידיות מסוגים שונים כולל ידיות נשלטות ע"י מערכות בקרה ושליטה
לפתיחה מרחוק ,או לפתיחה מקרוב באמצעות קודן ,קורא כרטיסים חכם
מגנטי וכד' .מודגש כי רכיב זה יהיה ניתן לתוספת בכל שלב ולכל מסד
מוצע .יש להציג את הפתרונות המוצעים על ידי היצרן – .אופציה.

•

דלת חזית מעוגלת– פח מכופף ומחורר בחירור של  80%לפחות -למסדי
תקשורת ולמסדי שרתים

•

דלת אחורית מחוררת  70%לפחות– תהיה עשויה פח מכופף ,דו כנפית ועם
חיזוק מרכזי לכל גובה.

•

כל דלת תנעל ב 2 -נקודות נעילה לפחות לאורך הצד המנוגד לצירים.

•

המסד יאפשר התקנת חיישנים דוגמת התראה על פתיחת דלתות,
טמפרטורה ,לחות נפח וכד' ,החיישנים ומערכות הבקרה יהיו מתוצרת יצרן
המסדים או אחר ויסופקו כחלק אינטגראלי מזיווד הארון המוצע.

•

צבע הארון יהיה צבוע בשתי שכבות ,צבע יסוד ושכבת צבע חיצוני ,בצבע
 9011 RALשחור.
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•

תהליך הגימור יעמוד בתקני איכות הסביבה מערכת הגמורים תכלול ציפוי
דוגמת פוספטיזציה או ציפוי נאנו קרמי  +צבע יסוד  +צבע עליון עובי
השכבות יהיה כ 80 -מיקרון עם אישור יצרן.

•

פתחי כניסה לכבלים  -שני פתחים בגג הארון ובתחתית הארון במידות
מינימום של  10*22ס"מ מוגנים ע"י גומיית מגן בצדי הארון במרכז הרוחב.
פתח בגג הארון בחלקו האחורי המרכזי במידות מינימום של  20*10ס"מ.
הארון יסופק כאשר כל פתחי הכבלים בגג ובתחתית יהיו סגורים ,הפתחים
יהיו ניתנים לפירוק לפי הצורך .בפתחים שיפתחו יותקנו פסי שערות.

•

כן ייצוב  -הארון יותקן על  4רגליות הניתנות לכיוון ע"י אומי מתיחה.

•

במסדים ניתן יהיה להתקין שתי יחי'  PDUבתצורה של  )Zero U( 0Uבכל
אחד מצידי המסד בחלקו האחורי ,עד שני פסים בכל צד ללא הפרעה לציוד
המחשוב שיותקן במסד.

•

שילדת המסד תאפשר לחבר התקנים שונים דוגמת מובילי כבלים ,תעלות,
פסי שקעים ,חיישנים ,ואמצעי עזר נוספים להתקנה ב ,U 0 -ההכנות בשלדה
יהיה בתצורת חורים עגולים ו/או מרובעים ו /או מלבניים או כל תצורה
סטנדרטית אחרת ,במרחקים קבועים ביניהם ,חורים אלה יאפשרו קיבוע
באמצעות ברגים ,אום צף או כל אמצעים אחרים עפ"י הנחיות היצרן .לא
יתקבלו אילתורים שונים לקיבוע ציוד.

•

תעלות/סולם להעברת כבלי גישור בין מסדים – יסופק ויותקן ע"י הקבלן
בגג הארונות .תעלות/סולם יהיו מתוצרת יצרן המסדים בגובה אשר יקבע
מול המזמין .אספקה והתקנה תעלת פח/מחורצת מגולוונת  30/60ס"מ עם
פתחים תואמים בגג הארון או פתחים התואמים בדופן התעלה לפתחי
הארון ,כולל ביצוע ההתקנה ,סיומת לסגירת דופן הארון הקיצוני ,התעלה
תותקן בגג הארון ותסופק בגמר ובצבע זהה לארון.

•

לוחות עיוורים  -הלוחות העיוורים ישמשו לסגירת כל המרווחים בין פריטי
ציוד ולוחות ניתוב במסדי השרתים והתקשורת .הלוחות יהיו עשויים
פלסטיק .התקנת הלוחות העיוורים למסד תבוצע באמצעות לחיצה ויהיו
ניתנים לפירוק מהיר .הלוחות העיוורים יהיו בגובה של  2U ,1Uאו . U3

•

המסדים בשורה יחוברו בניהם ליצירת מבנה אחיד עמיד ברעידות .כמו כן
באחריות הקבלן לספק רכיב חיבור מתכתי לקישור בין השורות ,בנוי כחלק
בלתי נפרד ממערך ההצבה של המסדים ומותאם למרווחים בין שורות
המסדים.

•

זוגות מוליכי כבילה אנכיים לתליה על ה U 0 -לכל אורך ארון רבע ,שליש
ושלם להתקנה משתי הצדדים עם טבעות מתכת להכנסת כבילה בצפיפות 4
 Uמינימום.

 35.03.10.1הארקה
•

חיבורי הארקה של המסדים והציוד יבוצעו על ידי הקבלן ,בהתאם להנחיות
המפורטות להלן והתקן הישראלי הרלוונטי.
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35.03.11

•

הציוד בכל מסד ,המסד וכל המסדים כמערכת ,יוארקו על-פי ת"י ,1173
להגנה מפני פגיעות ברקים ולמניעת השראת מתחים אלקטרומגנטית.

•

כל מסד יכלול פס הארקה עם אביזרים מתאימים לחיבור  8כבלים בקוטר
עד  10מ"מ כ"א.

•

הקבלן יתקין מערכת הארקה במסדים ,שתענה לדרישות שלעיל ולהלן.

•

לכל מסד יותקן כבל הארקה נפרד ,לפס ההארקות שיסופק ע"י הקבלן .חתך
הכבל  16ממ"ר ,בידוד צהוב/ירוק .כל כבל יחובר לבורג נפרד באמצעות נעל
כבל בורג ודיסקית קפיצית.

•

בבסיס הארון תהיה נקודת הארקה מרכזית מרותכת למסגרת הבסיס עם
תבריג  NC-10ובורג  NC-10בעל ראש פטרייה ,כן יסופק פס הארקה
סטנדרטי שיותקן בכל מסד.

•

הקבלן יתקין את כל מכלול הארקה של האביזרים במסד במבנה עץ
הארקות (כל פריט יחובר בנפרד לפס הארקה במסד דלתות ,פסי תליה,
שלדה וכו').באחריות הקבלן לוודא כי מכלול הארקה יותקן כל שלא יפגע
בהכנסת הציוד לארון וכן בגובה הציוד שניתן להכניס.

•

 -Metered PDUלהזנת חשמל לשרתים  32Aתלת פאזי  2 ,יחידות לכל
מסד ,כולל מערך ניהול מלא 18 .שקעי  C13ו 4-שקעי  C19לפחות בכל
יחידה ,תוצרת  ,RARITAN ,APCסרבר טק EATON ,או שוו"ע מאושר.

ציוד ,חומרה וביצוע עבודה

 35.03.11.1חיווט ,צנרת וכבלים
•

כל החוטים יעברו אך ורק בצינורות שיוכנו לשם כך ע"י הקבלן .הקבלן יהיה
אחראי לכל הנזקים שעלולים להיגרם לבניין באם לא ימלא אחר סעיף זה.

•

החוטים יהיו בזוגות בודדים ,כל זוג שזור סביב עצמו ,בכדי למנוע השראה.
כל זוג בצבע אחר ,בכדי לשמור על רציפות החיבורים.

•

הקבלן יקפיד על שמירת הקוטביות של הציוד בעת החיבורים.

•

כל החוטים והכבלים יהיו מותאמים למערכות השונות אותם הם משרתים.

 35.03.11.2חוטים וכבלים
הכבלים יהיו מטיפוס כבל טלדור Multicore Overall Foil-Shielded Cable
,4x6005כבל מסוכך.
על הקבלן להקפיד בזמן השימוש בכבל שהצבע של החוט בכבל והכבל עצמו ישמש
תמיד לאותה מטרה ,בכל רחבי הבניין.
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הכבלים והחוטים בכל רחבי הבניין יסודרו אך ורק בצינורות הקיימים לשם כך,
אלא אם כן תבוא הוראה אחרת.
בזמן השחלת הכבלים והחוטים יוודא הקבלן תמיד השארת רזרבה של לפחות 30 %
מחלקים בתוך ארגזי החלוקה יהיו סרטי המחלקים מטיפוס קרונה ,כולל רזרבה
 50%לפחות.
בתוך כל ארגז חלוקה תוכנס תכנית החיבורים של אותם המחלקים בלבד ,עם סימון
כל חוט וחוט ,לפי צבעו .עם גמר העבודה יקבל המנהל חוברת מקובצת של כל
התכניות והחיבורים.
כל קצוות החוטים יהיו מאונכים אל סרטי המחלקים.

35.04

בקרת מבנה
בקרת המבנה תכיל התממשקות תצוגה ושליטה על כלל הרכיבים הבאים – יש
להתייחס למפרט ספציפי לBMS

35.04.1

פרוט המערכות המבוקרות:

 35.04.1.1מערכת חשמל
א.

המערכת תתחבר בפרוטוקול תקשורת לרבי מודדים מדגם 175 PM ,SATEC
לפחות או אחרים לשם הצגת הערכים הנמדדים ע"י רבי המודדים בזמן
אמת .המערכת תאגור את נתוני המדידה תציגם במסך המערכת ,תפיק גרפים
בהתאם ותאפנן התראות כתוצאה מנתונים חריגים שיאופיינו ויהיו ניתנים
לשינוי ע"י המזמין.

ב.

המערכת תציג את מצב המפסקים הראשיים ומגעי עזר בלוחות החשמל כפי
שמפורט:
-

חיווי על תקלה במפסקי זרם ראשיים

-

מצב מפסקי זרם ראשיים

-

תקלה במפסקי זרם ראשיים מגנרטור

-

מצב מפסקי זרם ראשיים מגנרטור

-

תקלה ומנייה של כופל ההספק

-

סימון מצב עבודת מחליפים (ח"ח \ גנרטור)

-

מתח ,זרם תדירות ,הספק ,אנרגיה ע"י רב מודד

ג.

פיקוד על מעגלי תאורה בשטחים ציבוריים וחדרים לפי דרישות המזמין
ובהתאם לתוכניות.

ד.

הארכת זמן תאורה עפ"י דרישה מקומית.
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 35.04.1.2מתח גבוה

35.04.1.3

א.

חיווי על תקלה במפסקי זרם ראשיים .

ב.

מצב מפסקי זרם ראשיים.

ג.

מדידת טמפרטורה בסלילי השנאים.

מערכות תומכות חיים
המערכת תציג את כל מערכות התומכות חיים בבניין בהתאם לדרישות תקן .UL

 35.04.1.4חניון
המערכת תציג את מצב החניון ואת כל הממשקים שלו.

 35.04.1.5דלתות מבוקרות
המערכות תציג את מצב הדלתות המבוקרות ואותות אזעקה.
המערכת תתממשק למערכות הצילום ,הוידאו וההקלטות.

35.04.1.6

גנרטור
א.

מעקב אחר מצב פעולה ומצב גנרטור.

ב.

חיווי מבקר גנרטור בהתאם לממשק התקשורת שיהווה חלק בלתי נפרד
מהגנרטור ויסופק ע"י יצרן הגנרטור.

ג.

חיווי מלא על מצב הדלק במיכלים.

 35.04.1.7מערכות UPS
א.

חיוויים ואינדיקציות חשובות ממערכות האל פסק על מצבי עבודה ותקלות,
מצברי גיבוי  ,מתח הזנה ,תקינות וייצוב  ,מצב עומס שוטף רגעי  ,יכולת
גיבוי ולמשך זמן ,באחזקה  ,במצב "עוקף "( )Bypassועוד .המערכת תקושר
ישירות מה –  UPSלמחשב.

 35.04.1.8מיזוג אוויר
א.

התממשקות מלאה למערכת בקרת מיזוג אוויר בפרוטוקול תקשורת LON
או  BACNETאו  MODBUSוהצגת כל הנתונים הנדרשים כולל מסכים
גרפיים ,שינוי ערכי טמפ' וכד'.

ב.

מערכת הבקרה תכלול התממשקות מלאה למערכות מיזוג האויר
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ג.

המערכת תציג תקלות ,מערכות בקרת טמפ' ,צריכות חשמל ,ספיקות
ונתונים טכניים על המערכות.

 35.04.1.9מערכת אינסטלציה
א.

חיווים על מצב פעולה של משאבות מים ,ניקוז ,מסננים עפ"י דרישת המזמין
ותכנון האינסטלציה.

ב.

חיווים על מצב פעולה ,תקלה ,התרעה על תקלה של משאבות סחרור.

ג.

חיווים על גובה מים וגלישה מבורות שאיבה ,ביוב.

ד.

קבלת התראה ממערכת מתזים בעת השריפה וחיוויים על מצב משאבות,
מגופים חשמליים.

 35.04.1.10מערכות בטחון
א.

התחברות לרכזת פריצה לצורך קבלת חיוויים על מצב המערכת.

ב.

התממשקות מליאה עם מערכת בקרת כניסה לצורך קבלת חיוויים על מצב
כל הדלתות המבוקרות על גבי תכנית הקומה .יצוין כי מחשב אחד ישמש
לשליטה ובקרה על מערכת בקרת כניסה ומערכת בקרת מבנה.

 35.04.1.11מערכת גילוי אש משולבת כריזה
התממשקות מליאה לרכזת גילוי אש לקבלת התרעות ומצב המערכת .הכל בהתאם
לתקן .UL

35.05

מערכת בקרת כניסה – דלתות

35.05.1

כללי:
מטרתה של מערכת בקרת הכניסות הנה ,לאפשר מעבר מבוקר לעובדים או אורחים
מורשים .המערכת תתוקן בכל דלת ממודרת עפ"י דרישות הביטחון ואגף הביטחון
של העירייה.
בנוסף חדרי ישיבות ,חדרי חשמל קומתיים ,חדרי תקשורת קומתיים ,חדרי מנהלי
אגף יכללו דלתות הכוללות מידור ,מצלמות ובקרת כניסה.
מערכת בקרת הכניסה הנדרשת היא מערכת המבוססת על קוראי כרטיסים
עצמאיים בנוסף למערכת אינטרקום.
) .(stand-aloneיסופקו  3סוגי קוראים:
• מקודד (לוח מקשים).
• קורא משולב כרטיס מגנטי או קירבה  +לוח מקשים.
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• קורא משולב טביעת אצבע +לוח מקשים.

סוגי הקוראים שיסופקו יהיו מבוססים "קורא/בקר" כלומר תהיה הפרדה בין
הקורא המותקן בחלק החיצוני (הלא ממודר) לבין הבקר שיותקן בחלק הפנימי של
השטח/מבנה או חדר (החלק הממודר) .לא יאושר קורא הכולל בתוכו גם בקר או כל
יח' אלקטרונית.
החיבור בין הקורא לבקר יהיה באמצעות כבל תקשורת ,התקשורת תהיה מוצפנת
בפרוטוקול . HID

• המערכת תושתת על בקרים ייעודיים אשר יחוברו ביניהם בפרוטוקול תקשורת
.TCP/ IP
• המערכת תתממשק  /תתחבר למערכת בקרת הכניסה אשר תותקן בדלפק
הקבלה.
• המערכת תהיה  ON-LINEותאפשר העברת מידע מן הבקרים בשטח בזמן אמת
אל מחשב בקרה מרכזי אשר ימוקם בחדר בקרה ובעמדת שמירה ראשית.
• בכל מקרה של תקלה במחשב או כל סיבה אחרת הגורמת לבעיית תקשורת בין
המחשב לבקרים תתאפשר פעולת המערכת במצב  .OFF-LINEבקרים של
המערכת יתנהלו בהתאם למידע אשר עודכן עד להפסקת התקשורת עם המחשב
המרכזי.
• כל נותני המערכת והגדרותיה יעשו ע"י תוכנה ייעודית בסביבת מערכת הפעלה
גרסת חלונות  WINDOWS 10לפחות.
• על מנת לאפשר גמישות מרבית בתכנון האזורים אשר הכניסה אליהם תהיה
מבוקרת בשעות שונות במהלך ימי השבוע ,המערכת תאפשר הגדרה של אזורים
שונים באתר אשר אותם ניתן יהיה לשייך לבעלי הרשאה לכניסה (או לקבוצות
בעלי הרשאה) בשעות שונות ובתאריכים שונים .כדי לאפשר זאת ,המערכת
תאפשר הגדרה של שילובי אזורי זמן ואזורים גיאוגרפיים המשויכים לקבוצות
של בעלי כרטיסים .המערכת תאפשר לשנות הגדרות של אזורי זמן ואזורים
גיאוגרפים וכן של הגדרות המשתמשים וקבוצות בצורה מקוונת .ON-LINE
• במידה ויידרש ,המערכת תתמוך במספר עמדות שליטה והנפקת תגים כולל
אפשרות חיבור מדפסת תגים צבעונית.
• המערכת תציג את הנתונים המתקבלים מן הבקרים בשטח על גבי צג המחשב
בצורה טקסטואלית ותצוגה חזותית של הגורם המתריע במיקומו האמתי בשטח,
על גבי מפות סינופטיות של המבנה.
•

המערכת תוכל להציג את מצב כל נתוני הבקרים במבנה עץ המערכת לדוגמא
סטאטוס  ,INPUTו OUTPUT -כולל מצב התקשורת ותקינות כל הבקרים
ברשת.
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35.05.2

35.05.3

35.05.4

תוכנת הניהול:
•

התכנה תנהל אל כלל הבקרים בממשק נוח וידידותי למשתמש.

•

שפת הממשק תהיה בעברית וכן אנגלית מלאה.

•

התוכנה תכלול מודולים תוכנתיים :

•

מודול ניהול הרשאות.

•

מודול מפות גרפיות.

•

מודול דו"חות.

•

ממשקים למערכות צד ג'.

•

מודול  NFCמלא.

•

תמיכה מלאה ב.HID -

דלת מבוקרת תכלול את האלמנטים כפי שמפורט להלן :
•

מנעול חשמלי מכל סוג ומכל טכנולוגיה

•

מנעול אלקטרו מכאני /אלקטרומגנטי.

•

מפסק מגנטי שקוע בדלת לחיווי על מצב הדלת.

•

זמזם מקומי

•

לחצן יציאה /פתיחה.

•

לחצן ניפוץ לשחרור המנעול באופן מידי במקרה חירום ללא תלות במצב מערכת
בקרת הכניסה.

•

אינטרקום.

•

קורא כרטיסים  1או  2בהתאם לדרישות מכל סוג ומכל טכנולוגיה ,כל
הקוראים יתמכו ב NFC -באופן מלא.

•

כל הדלתות יכללו מערכות המותאמות לתקן ובהתאם לדרישות הבטיחות.

בקר דלתות:
•

בקר הדלתות יהווה את יחידת העיבוד של המידע אשר יישלח על ידי קוראי
התגים .הבקר יבקר קורא תגי אחד או יותר ,על פי תצורת המערכת הנדרשת.

•

הבקר יאפשר התממשקות עם מחשב בקרה מרכזי לצורך ביצוע הגדרות
ושינויים במערכת.

•

מאפייני הבקר:
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•

בסיס נתונים של  30,000משתמשים לפחות וכולל זיכרון לכמות הדומה
לאירועים אחרונים.

•

הבקר יכלול את החומרה והתוכנה הנדרשות ,על מנת לבצע את הפונקציות
הבאות:

•

לעבד את המידע.

•

לשלוח פקודת פתיחת דלת אל המנעול החשמלי או אלקטרו מגני המותקן
בדלת.

•

להפעיל את החווים המתאימים בקורא התגים.

•

להעביר הודעה מתאימה למחשב.

•

כל הבקרים יותקנו בחדרי התקשורת הקומתיים או בכל מקום אחר אשר
יאושר ע"י המפקח.

 35.05.4.1מאפייני הבקר:
•
•

מארז מתכתי צבוע תנור כולל מפתח.
 TAMPERלפריצה של המארז.

•

ספק/מטען אינטגראלי ראשי למנעולים ולבקר כולל  2יציאות לפחות.

•

סוללת גיבוי לשמירת נתונים.

•

פיקוד לשחרור מנעולים חשמליים חומרתי בעת שריפה.

•

עבודה בסביבת  TCP/IPללא הגבלת כמות הבקרים ברשת.

•

תקשורת מוצפנת במפתח של  64ביט.

•

יציאת הבקר יהיו בעלי  2מצבי הפעלה .N.C.N.O
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35.05.5

35.05.6

35.05.7

35.05.8

מנעול חשמלי:
•

המנעול יהיה מתוצרת  Eff-Effאו שווה ערך מאושר.

•

המנעול יהיה מסוג  Fail Safeבמצב של הפסקת מתח המנעול יאפשר יציאה
ללא הפרעה דרך הדלת.

•

המנעול יותקן בתוך משקוף הדלת .אופן ההתקנה לא יאפשר גישה למנעול
כאשר הדלת סגורה .המנעול יאפשר נעילה של הדלת באמצעות מנגנון מנעול
הננעל באמצעות מפתח.

•

המנעול יופעל במתח  12-24 VDCאשר יסופק באמצעות ספק הכוח של בקר
הדלתות.

•

הדלתות חירום יותקנו מנעולי אלקטרו מגנטיים של  750קילו גרם כולל כל
האביזרים הנלווים.

מפסק מגנטי לדלת:
•

המפסקים המגנטיים יהיו בהתקנה סמויה בצנרת בקוטר של ."3/4

•

המפסקים יהיו מסוג שאינו מאפשר נטרולם על ידי הצמדת מגנט חיצוני.

•

המפסקים יהיו מזוודים בתוך המבנה יצוק ואטום .המגעים יהיו איכותיים
על פי הצורך.
ומסוג NO, NC, DPDT, SPDT

לחצן פתיחת דלת:
•

לחצני פתיחת דלת יותקנו בצד המוגן של הדלתות המבוקרות וישמשו לפתיחת
הדלתות לצורך יציאה מבוקרת .פתיחת הדלתות באמצעות לחצן הפתיחה לא
תגרום לאזעקה.

•

הלחצן יהיה מחומר בלתי שביר מותקן על גבי משטח מתכת ,ויהיה מיועד
לעבוד ממושכת.

•

במקומות מסוימים יותקנו לחצני יציאה מנירוסטה כולל כיתוב תואם.

לחצן שחרור בחרום:
•

לחצני שחרור בחרום יותקנו בסמוך לכל הדלתות המבוקרות ובגובה של 1.60
מ' מהרצפה על מנת למנוע הפעלתם בשוגג.

•

לחצני השחרור בחרום יהיו מסוג לחצן ניפוץ פלסטיק ,בצבע ירוק ,כולל כיתוב
מתאים לתפקיד הלחצן .בנוסף על הכיתוב יתקין הקבלן מכסה כולל שלט
מפורט עם הנחיות לשימוש בלחצן.
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35.05.9

•

לחצני שחרור בחרום יחוברו ישירות לאספקת המתח למנעולים החשמליים
ובעת הפעלתם ישתחרר המנעול החשמלי ללא תלות במצב בקר בקרת הכניסה.

•

לחצני השחרור בחרום יכילו מגע עזר אשר יחובר לבקרי הדלתות ויתריעו בעת
הפעלת הלחצן וניפוץ הזכוכית.

מקודד לוח מקשים:
המקודד שיסופק יהיה דקורטיבי ובמארז אטום .יפעל באופן עצמאי ללא חיבור
למחשב.
הקודן יכלול:

35.05.10

35.05.11

•

לוח המקשים עם ספרות .9-0

•

נוריות חיווי בצבעים שונים ובולטים המעבירים אינדיקציות שונות למשתמש
על פעולת המכשיר למשל :תקין /לא תקין ,מורשה  /חסום וכו'.

•

זמזם מקומי לחיווי קולי על תפעול הקודן .למשל קוד מורשה /חסום וכו'.

•

תכנות והגדרת הקודן ברמת המכשיר עצמו.

•

ניתן יהיה לשלוט על פרק הזמן מרגע זיהוי  /אישור הקוד עד לפתיחת הדלת עד
 30שניות לפחות.

•

למקודד יהיה זיכרון פנימי מוגן ללפחות  500קודים של 8-4 -ספרות.

•

מקודד המיועד להתקנה חיצונית יהיה מסוג ) (water proofואנטי ונדלי.

קורא משולב כרטיס מגנטי או קירבה +לוח מקשים:
•

אותן דרישות כנ"ל בקודן אך בנוסף:

•

קורא כרטיס קירבה או מגנטי משולב.

•

טווח קריאת קורא הכרטיסים עד  10ס"מ.

•

תמיכה מלאה ב NFC -ו.HID -

קורא משולב טביעת אצבע +לוח מקשים:
אותן דרישות כנ"ל במקודד אך בנוסף:
אפשרויות הפעלה:
 .1העברת כרטיס קרבה ואח"כ הנחת אצבע .אפשרות עד  2000משתמשים לפחות.
 .2הנחת אצבע בלבד .אפשרות לזיכרון עד  1500משתמשים לפחות.
 .3תמיכה מלאה ב NFC -ו.HID -
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מנעול אלקטרו מכאני
מנעולים אלקטרו מגנטיים יותקנו בדלתות רגילות ,מתכת ,אלומיניום ,זכוכית ,או
דלתות חירום.
השליטה העל המנעול תתבצע מקורא כרטיסים/מקודד או מפסק שבירה בחרום.
כולל שליטה מלאה ובקרה בחדר הבקרה ועמדות השומרים .כולל שליטה ע"י
מערכת אינטרקום מקומי וקורא כרטיסים במידת הצורך.
מנעול האלקטרו מגנטי שיסופק יהיה בעל כח החזקת נעילה של לפחות  750ק"ג.
•

סוג :לשונית \ סלונואיד בהתאמה לתצורה ההתקנה לרבות ממדי המשקוף.

•

ניתן לשליטה ע"י בקרי מערכת בקרת הכניסה ועל ידי בקר מקומי.

•

תמיכה בשני דפוסי פעולה במצב נורמאלי:

•

נעול ללא אספקת מתח למנעול .פתוח כשמסופק מתח למנעול.

•

פתוח ללא אספקת מתח למנעול .נעול כשמסופק מתח למנעול.

•

עמידה בעומס 611 :ק"ג לפחות.

•

לתמיכה בשני דפוסי הפעולה הנ"ל ,ניתן להגיש הצעה לשני מנעולים שונים.

•

ניתן יהיה להגדיר . fail safe or secure

•

בעת מתן פקודת פתיחה תתבצע פעולת קריסה של הלשונית.

•

תאימות למיתקון בדלתות עץ ומתכת .

•

מתח הפעלה V12/24 :זרם ישר\חילופין.

•

חומר גלם :מתכת.

•

תאימות להתקנה ימנית ושמאלית באמצעות הרכבת אותם מכלולים.

•

פתיחת הדלת באמצעות מפתח וצילינדר תהיה בעדיפות על הנעילה החשמלית
ותאפשר פתיחה גם כאשר לא ניתנה לכך פקודה חשמלית.

•

החיווט יהיה סמוי בתוך הקירות והמשקופים ,בלתי ניתן לגישת זרים .במקרים
בהם לא תתאפשר התקנה סמויה יועבר החיווט בצנרת מתכת משוריינת
שרשורית.

מנעולים שיותקנו בדלתות יחוברו גם למערכות גילוי אש לצורך פתיחה במצב
חירום.
המנעול יכלול מערכת הגנה כנגד קפיצות מתח.
מתח עבודה  12Vאו  AC 24Vאו .DC
יסופקו מנעולים איכותיים מתוצרת  MAGNALOCK ,YALEאו שוו"ע מאושר.
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•

הדלתות שיסופקו יתאימו למשטר ההפעלות של המנעולים והדלת תכלול
תשתיות במשקופים ובמבנה הדלת.

•

הדלתות יתאימו לדרישות תוכנית הבטיחות.

מנעול חשמלי
מנעולים חשמליים יותקנו בדלתות רגילות ,עץ ,מתכת ,זכוכית או אלומיניום.
השליטה על המנעול תתבצע מקורא כרטיסים  /מקודד .כולל שליטה ובקרה מחדר
הבקרה ומעמדת השומר .כולל שליטה ע"י מערכת אינטרקום מקומי וקורא
כרטיסים במידת הצורך.
המנעול יותקן במשקוף הדלת ויהיה עם לשונית חשמלית אשר משתלבת בלשון של
הדלת.
המנעול יהיה עשוי מחומרי מתכת איכותיים שאינם מחלידים.
•

במצב נעילה ניתן יהיה לפתוח את המנעול באמצעות ידית הדלת שתפתח את
צילינדר המנעול.
מנעולים שיותקנו בהתקנה חיצונית של שערים ,דלתות ,ביטחון יהיו מסוג
.Heavy Duty High Security

•

סוג :לשונית קורסת.

•

תמיכה בשני דפוסי פעולה במצב נורמאלי :נעול ללא אספקת מתח למנעול.
פתוח כשמסופק מתח למנעול.

•

פתוח ללא אספקת מתח למנעול .נעול כשמסופק מתח למנעול.

•

עמידה בעומס 500 :ק"ג לפחות.

•

לתמיכה בשני דפוסי הפעולה הנ"ל ,ניתן להגיש הצעה לשני מנעולים שונים.

•

ניתן יהיה להגדיר . fail safe or secure

•

בעת מתן פקודת פתיחה תתבצע פעולת קריסה של הלשונית.

•

תאימות להתקנה בדלתות עץ ומתכת .

•

מתח הפעלה V12/24 :זרם ישר\חילופין.

•

חומר גלם :מתכת.

•

המנעול יכלול מנוף שיאפשר את נטרולו.

•

תאימות להתקנה ימנית ושמאלית באמצעות הרכבת אותם מכלולים.

•

פתיחת הדלת באמצעות מפתח וצילינדר תהיה בעדיפות על הנעילה החשמלית
ותאפשר פתיחה גם כאשר לא ניתנה לכך פקודה חשמלית.

•

החיווט יהיה סמוי בתוך הקירות והמשקופים ,בלתי ניתן לגישת זרים .במקרים
בהם לא תתאפשר התקנה סמויה יועבר החיווט בצנרת מתכת משוריינת
שרשורית.
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35.05.14

35.05.15

35.05.16

מתח עבודה  12Vאו  AC 24Vאו .DC
•

יסופקו מנעולים איכותיים מתוצרת  Eff Effאו שוו"ע מאושר.

•

הדלתות שיסופקו יתאימו למשטר ההפעלות של המנעולים והדלת תכלול
תשתיות במשקופים ובמבנה הדלת.

מגנלוק  300ק"ג:
•

המכלול יהיה מורכב מיחידת אלקטרומגנט ,יחידת אחיזה ומתאמים.

•

סט מתאמי ההתקנה לכל סוג ותצורת דלת יהיו חלק מערכת המכלול.

•

כוח האחיזה בין האלקטרומגנט ליחידת האחיזה (בין הדלת למשקוף) יהיה 211
ק"ג לפחות.

•

מתח הפעלה. V AC/DC12/24 :

•

המכלול יהיה ממתכת שאינה מחלידה.

•

באיתות חירום ,המנעול ינוטרל אוטומטית ) ). failsafe

•

החלק הנשלט של המנעול החשמלי יותקן במשקוף ולא יגרע מאפשרות הנעילה
הרגילה של הדלת.

•

מבנה המנעול וצורת התקנתו לא יאפשרו גישה למנעול ואפשרות לפתיחה
מבחוץ.

•

המנעול יהיה מסוג הניתן להתקנה על גבי כל דלת (זכוכית ,עץ ומתכת) ללא
תלות במיקום הידית והצירים.

•

במידת ויתאפשר ועל פי דרישת המזמין יותקן המנעול בתוך משקוף הדלת.

•

המגנלוק לא ימנע את האפשרות לנעילת הדלת באמצעות מפתח.

•

למנעול יסופק לחצן שבירה העומד בכל התקנים.

מגנלוק  611ק"ג לדלת אש:
•

ע"פ דרישת המזמין בדלתות אש מסוימות במתקנים בוצע קידוח הכנה
להתקנת המגנלוק

•

המגנלוק שיסופק לדלתות אלו יהיה מסדרת  1200של חברת  eLockבלבד.

•

למען הסר הספק הקבלן רשאי להציע מתג מגנטי אחר לדלתות אש כל עוד הוא
תואם לפרופיל הקידוח הנ"ל

•

כל התקנת דלת מבוקרת בדלת אש מצריך אישור המפקח והתאמת המנגנון
לאינטגרציית המבנה ולאישורי התקן
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לחצני פתיחה למנעול חשמלי  /אלקטרומגנטי וקופסת ניפוץ
לחיצה עליו תאפשר את פתיחת המנעול החשמלי  /אלקטרומגנטי עליו הוא שולט
באמצעות מגע יבש.

 35.05.17.1לחצן פתיחת דלת – outdoor
•

הלחצן יותקן בצד המוגן של הדלתות המבוקרות וישמש לפתיחת הדלתות
לצורך יציאה מבוקרת.

•

פתיחת הדלתות באמצעות לחצן הפתיחה לא תגרום לאזעקה אך תדווח
במערכת.

•

זיווד הלחצן יהיה מנירוסטה המותקן על גבי משטח מתכת.

•

הלחצן יהיה מהסוג המיועד להתקנה מתחת לפני הטיח .או מעל לפני הטיח
בהתאם לדרישת המזמין.

 35.05.17.2לחצן פתיחת דלת – indoor
•

מאפיינים זהים להנ"ל למעט הדרישה לתנאי חוץ.

•

הלחצן יותקן מתחת לטיח על גבי קופסת פלסטיק או מעל לפני הטיח בהתאם
לדרישת המזמין.

 35.05.17.3קופסת ניפוץ

35.06

•

הקופסא תכיל לחצן שבירה.

•

לחצן השבירה )ניפוץ( משמש לפתיחת מנעול חשמלי או מנעול אלקטרו מגנטי
בשעת חירום.

•

יכול לעמוד לבד או כחלק ממערכת כיבוי אש.

•

עומד בזרם של עד  A3במתח של . V DC35

•

מגע כפול  N.Cאו . N.O

•

הקופסא תכיל מפסק טמפר אשר יעביר התרעה לבקר כאשר שוברים את
הקופסא .ראה דרישה למגע כפול.

•

מגיע עם מכסה פלסטיק מתרומם.

תשתיות למערך תקשורת סלולארית
על מנת לשפר את קליטת הסלולר ,להקטין את קרינת המכשירים ולשפר את איכות
השרות פורסות חברות הסלולר מערך אנטנות  .In doorהאנטנות יותקנו בשטחי
ציבוריים ובמסדרונות בכל קומה.
במהלך התכנון המפורט ,יחליט המזמין במשותף עם חברות הסלולר אופן פריסת
האנטנות במבנה ,אם תיפרס מערכת אחת משותפת לכל החברות או לחילופין
שתיפרס מערכת נפרדת עבור כל אחת מהחברות או חלק מהן.
ריכוז הציוד של חברות הסלולר יהיה בפריסה עפ"י דרישות חברות הסלולר.

334
באחריות הקבלן ,בתיאום עם המזמין ועם חברות הסלולר ,להכין מובילים הכוללים
תעלות רשת וצנרת בין מיקום הציוד לבין שטחי החניונים שטחי האחסנה,
מסדרונות ושטחים אחרים בהם ייפרסו אנטנות.

35.07

רכזת אזעקות תקן 1337

35.07.1

יעשה שימוש ברכזת אזעקות שתעמוד בדרישות תקן ישראלי  1337תקן חדש 4/2008
ותכלול רכזת פריצה ,מרחיבי אזורים וגלאים מסוגים שונים.
המערכת שתסופק תכלול מקודד הפעלה הכולל לוח תצוגה מואר מסוג  LCDעם
כיתוב בעברית נפרד ואפשרות העברת המידע לחדר בקרה ברמת האזור הבודד ולא
פחות מ  196אזורים ובמקביל לחדר בקרה.
הרכזת תתמוך בהגדרת אזורים בפועל וכן בהגדרת אזורים נוספים עד רמת הגלאי
הבודד.
הרכזת תאפשר עבודה בתת מערכות נפרדות מבחינה לוגית ברמת קומת משרדים או
חלקי קומה בהתאם לצרכי המזמין הנוכחיים ו/או העתידיים ,כך שכל תת מערכת
תעבוד באופן פעולה נפרד דרך לוח מקשים נפרד עם קודי הפעלה נפרדים.
רכזת פריצה ראשית תותקן בחדר הציוד הראשי או בכל מקום אותו יגדיר המזמין,
בכל קומה יותקן מרחיב קומתי אחד או יותר בחדרי התקשורת הקומתיים או באזור
יעודי שיוקצה לכך.
בכל דלת ראשית בקומה יותקן פנל הפעלה אשר יוכל להפעיל את אותה הקומה וגם
באמצעות קוד מאסטר יוכל להפעיל או לבטל את כלל האזורים.
למערכת תהיה הגנה בחומרה ובתוכנה מפני פגיעת ברק.

35.07.2

35.07.3

הודעת התראה ו/או תקלה תשלח ותתקבל בכמה אופנים:
•

כהודעה קולית אצל בעלי תפקידים שיגדיר המזמין.

•

כהודעת טקסט בטלפונים ניידים שלבעלי תפקידים שיגדיר המזמין.

•

כהודעה חזותית ו/או קולית בתוכנת השו"ב.

•

במוקד חיצוני שיוגדר ע"י המזמין.

•

כחלק בלתי נפרד מהרכזת יסופקו כל הרכיבים הדרושים (חומרה ו/או תוכנה)
לשם קבלת ההתראות כמפורט.

הרכזת תאפשר שילוב חיבורים קוויים ואלחוטיים לגלאים.
•

יציאות-
-

יח' שידור אלחוטי/קווית.

-

יחידת שידור סלולארית GPRS

-

מדפסת תקנית  RS232או .USB
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•

•

•

35.07.4

-

כרטיס שליטה וחיבור IP

-

חייגן טלפון אוטומטי.

-

מגעים יבשים .V4A230

-

יח' אזעקה (סירנות וכד').

-

כרטיס קול  ,כורז הודעות קוליות.

כניסות-
-

גלאי נפח מסוגים שונים.

-

מפסיקי גבול לדלתות/חלונות.

-

לוחות מקשים עם תצוגת  LCDבעברית.

סוללה-
-

הסוללה תהיה סוללה פנימית ,ניקל קדמיום נטענת ,עם קיבולת לפעולה
מלאה ללא אספקה חיצונית במשך תקופה כנדרש.

-

חווי מצב הסוללה (טעינה פריקה) בן לפחות  48שעות ,יוצג בחזית הרכזת
או במחשב.

-

לכל רכזת/מרחיב תותקן סוללת גיבוי בנוסף לסוללה הראשית.

אגירת מידע-

זיכרון המערכת ייאגר מידע (היסטוריה) בנושאים הבאים:
 גלאים שפעלו. תקלות במערכת. הפעלה /כיבוי ,כולל מספר המפעיל (לא הקוד הסודי). מועד (זמן) הופעת האירוע.את כל המידע הנ"ל אפשר יהיה להדפיסו במדפסת כולל ציון מועד הופעת
האירוע.

-

 קיבולת הזיכרון :לפחות  1000אירועים אחרונים. -ניתן יהיה לגבות ולשמור את זיכרון המערכת במחשב חיצוני.

•

השתקה  /נטרול  /הדממה:
-

נטרול פעולות מסוימות (פעולת גלאים או התראות או צופרים וכיו"ב)
תעשה מלוחות מקשים אשר יותקנו בכל קומה ע"י קוד גישה או
מהמחשב או ממערכת בקרת כניסה.
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•

•

-

הנטרולים יהיו ברמות שונות לפי קוד הכניסה של בעל התפקיד
המתאים.

-

ניתן יהיה לתכנת את הרכזת כך שהקשת קוד שגוי  3פעמים תפעיל את
האזעקה ,ללא השהיה.

תגובות הרכזת:
-

תגובת הרכזת לאירוע תהיה ניתנת להשהיה.

-

משך זמן ההשהיה ניתן לכוון.

-

כמו-כן ניתן יהיה לבטל ברכזת אירועים חולפים שמשך הופעתם קטן
מזמן ההשהיה.

-

כל התכונות הנ"ל אפשר יהיה לקבוע באופן אינדיבידואלי לכל אביזר
באתר נפרד.

גלאי נפח א.א .פאסיבי:
מיקום הגלאים יקבע בהתאם עם המזמין.
נדרשת אפשרות של כיוון רגישות הגילוי וטווח הכיסוי בהתאם למקומות של
הגלאי במתקן וסוג העדשה שתותקן .הגלאי שיותקן באתר יענה למפרטים
הטכניים הבאים:
-

מתח פעולה .VD.C 8-16

-

צריכת זרם .A.M 10-20

-

הגנת  RFזרמי אויר ,חימום מרכזי וכו'.

-

אפשרות קביעת מונה פולסים.

-

מפסק הגנה לפתיחת הגלאי.

-

מספר אולמות – לפחות  24בשלושה מישורים לרבות עדשת גילוי
תחתונה (זווית גילוי מתחת ל 20-מינוס).

-

עדשות גילוי ניתנת לשינוי לפי הצורך (וילון ,רחב זווית ארוך טווח וכו').

-

מוצא אזעקה – מגע יבש .N.C.N.O

-

רגישות הגילוי תהיה כך שכל סוג של תנועת אדם לרבות זחילה ,הליכה
קפיצה ריצה וכו' תפעיל את הגלאי.

במקרה ויידרש להתקין גלאי א.א .פאסיבי תקרתי ,בנוסף כיסוי אזורי הגילוי
מגובה  3.60מטר יגלה טווח בקוטר  10מטר לפחות ומגובה  2.40מטר כיסוי
השטח בקוטר  8מטר לפחות.
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•

גלאי א.א .אקטיבי:
הגלאים יותקנו על הקירות בגבהים שיוגדרו בתיאום מול היזם ,בהתאם לשטח
וטווח הכיסוי הנדרשים ובאופן שכל חציה של הקרניים תתגלה ותיצור אזעקה.
הגלאים מורכבים מיחידת שידור המשדרת זוג קרניים אל יחידות קליטה
המותקנת מולה .כאשר מתקבלת הפרעה לשני הקרניים גם יחד ,היא תתורגם
לאזעקה ותועבר לרכזת האזעקות.
הגלאים יענו למפרטים הטכניים להלן:
-

התקנת .OUTDOOR

-

טווח :טווח עד  60מ' לפחות.

-

רוחב קרן שידור º90 :אנכי .º15

-

מתח VDC 10-36 :לפחות.

-

חיווים :נורית ליווי שידור\ נורית לחיווי אזעקה.

-

ממסר מוצא.NC :

-

הגנות TAMPER :על מכסה הגלאי.

-

טמפרטורה +C º50 :עד – C º10לפחות.

הגלאים יהיו בעל יכולת לזהות ולסנן הפרעות כתוצאה מרעשי סביבה וכד' ולהגיב
רק לאזעקות המתקבלות עקב חיתוך הקרניים.
-

•

גלאי וילון להתקנה חיצונית בעל הגנה  UVומניעת הפעלה מקרית
מקרינת שמש

גלאי א.א .פאסיבי כולל מנגנון זיהוי :MASK
מיקום הגלאי יקבע בתאום עם המזמין ובמקום בו לא תופעל מערכת זיהוי
החסימה בשוגג.
בכל מצב של גילוי תתקבל על כך התראה .ההתראה תתקבל גם כאשר מערכת
האזעקה במצב "כיבוי" .זמן ההפעלה של מנגנון זיהוי החסימה יתאפשר לכיוון
בהתאם לתנאי השטח.
הגלאי יכלול יציאה נפרדת לדיווח על מצב של כיסוי הגלאי והפרעה לתפקודו
המלאה  .MASKבכל מקרה של חסימה לגלאי ,ידווח לחדר בקרה על חסימה של
גלאי כאירוע נפרד גם כאשר המערכת במצב כבוי.
טווח הגילוי במצב חסימה של  40ס"מ ממיקום הגלאי.
הגלאי יהיה מוגן במפסק מלכוד " "TAMPERופתיחתו ולו הרגעית ,תפעיל
אזעקה מידית בגלאי תהייה אפשרות להפעלה של מונה פולסים בהתאם לצורך.
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•

גלאי שבר זכוכית אקוסטי:
הגלאים יותקנו על הקירות או התקרה מול משטח הזכוכית המיועד להגנה באופן
שיקלטו ויגלו גלים אקוסטיים בתחום השמע המלווים שבר זכוכית .הגלאי יזהה
קול שבר ,ניפוץ או חיתוך של הזכוכית.
הגלאים יענו למפרטים הטכניים להלן:

•

טווח גילוי 15 :מ' לפחות.

•

מיקרופון :מסוג .ELECTRET CONDENSER

•

רגישות :ניתנת לכוון.

•

מוצא אזעקה :מגש יבש .NC

•

מתח הפעלה VDC 8-16 :לפחות.

•

צריכת זרם  MA 10-20לפחות.

•

הגלאי יזווד בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסקי  TAMPERאשר יהיו פעילים 24
שעות ובאינדיקציה נפרדת למערכת.

•

תינתן אזעקה בכל מקרה של ניסיון פתיחה ,פגיעה בגלאי ובקו אספקת המתח.

•

גלאי פתיחה (מגנט):
הגלאי יותקן בחלקו העליון של הדלת :במקרה של הגנה על תריס שער ניגרר
יותקנו גלאים בשני צדדי הדלת.
הגילוי בגלאי בעת פתיחת הדלת וביצירת פתח של לא יותר מ 5-ס"מ בין המשקוף
לדלת .במקרה של דלתות מתכת יותקנו גלאים מסוג ( H.Dמפסק כבד).
חיבור הגלאי וחווט המערכת במקרה של גלאי  H.Dיבוצע באמצעות צינורית
מתכת שרשורית כאשר החיבורים יהיו מוסתרים ומכוסים על ידי כיסוי מתאים
לתנאי חוץ.
הגלאי יחובר באמצעות ברגים בלבד (לא תתקבל התקנה בהדבקה).

•

גלאי זעזועים:

• הפעלה :גילוי רעידות בדלת או בקיר הנגרמות ע"י מכות ,קידוחים ,ניסיונות
פריצה.
•

טווח גילוי 75 :ס"מ סביב הגלאי לפחות.

•

רגישות :ניתנת לכיוון.

•

מוצא אזעקה :מגע יבש .NC

•

תינתן אזעקה בכל מקרה של פגיעה בגלאי ובקו אספקת המתח.

•

שלטי וילון – להוסיף מפרט.
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35.07.5

•

סירנה/כולל נצנץ:

•

התקנה :תותקן בגובה מרבי אפשרי אך לא פחות מ  2.5מ'.

•

עוצמה 80 :דציבל אקוסטי לפחות.

•

פעולה :מחזור של  4דקות.

•

זיווד :קופסת פח בעובי  1.5מ"מ לפחות\ מפח מגלוון ,צבועה נגד חלודה ומוגנת
נגד חדירת מים ופגעי מזג האוויר או זיווד פלסטי קשיח מוקצף.

•

הגנות :תכלול מפסק  TAMPERבינה לבין הקיר כדי שהרחקתה בזדון מהקיר
ו/או פתיחתה תגרום לאזעקה באותו  .TAMPERמפסק נוסף יותקן על המכסה
הקדמי ,שיחווה על פתיחתה.

•

מתח הפעלה .VD 12 15%

•

עוצמה :עוצמת אור אשר תאפשר לזהות אותו ממרחק של  100מטר לפחות.

•

קצב :לפחות  50נצנוצים לדקה.

•

זיווד :גוף פלסטי.

•

כיסוי :אקרילי מוקשח ,צבע יקבע ע"י האדריכל המזמינה (שקוף ,אדום ,צהוב)

•

מתח הפעלה.VDC 12 15% :

•

צריכת זרם מקסימאלי .A.M 300

מערכת אינטרקום  /אינטרקום טלוויזיה:

כללי
במבנה תתוכנן ותותקן מערכת אינטרקום טלוויזיה דיגיטלית כתובתית הפועל
בשיטת  ,BUSניתן יהיה להתקין את המערכת עד מרחק של כ 3500-מטר .המערכת
תהיה מערכת מודולרית וניתן להרחבה.
המערכת הנדרשת תאפשר על תשתית אחת ביצוע בו זמנית :העברת דיבור ,ווידאו/
תמונה ,בקרה ,תשתית המערכת תאפשר שילוב של מערכות שונות בבניין /
קומפלקס כגון :אינטרקום\ אינטרקום טלוויזיה ,טלפונים ,בקרת דלתות ,מערכות
מצוקה ,שליטה מרחוק.
המערכת תתחבר למספר מקומות כגון חדר בקרה ,עמדות שומר  /מאבטח ,במקביל
ובנפרד ,לרכזת טלפונים ,או עמדת  .PCבמידה ומדובר במערכת אינטרקום לדלת
מבוקרת מקומית השליטה תיהיה הן מקומית והן ע"י חדר הבקרה.

הגדרת המערכת
ניתן יהיה להגדיר למערכת לפחות שלושה מצבי עבודה:
א.

מצב יום -כל קריאה ישירות למאבטח.
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ב.

מצב לילה – הקריאות ישירות למשרד או עמדת שליטה.

ג.

קריאות בו זמנית למשתמשים בשלוחות ולמאבטח.

עמדת מאבטח/בקרה/חדר בקרה
חדר בקרה יקבל שליטה בקרה וצפייה בכלל המערכת.
עמדת דלפק/שומר/מאבטח תאפשר קבלת כל הקריאות ,זיכרונות ,שליטה על כל
הדלתות או הפתחים ,יציאה יזומה לדלתות ,אינדיקציה דלת פתוחה ,קשר פנים בין
עמדות השומר/מאבטח .תצוגת מצלמות שליטה וחיווי מערכות בטחון ,בטיחות
ומנ"מ.

פנל כניסה כולל צג LCD
פנל כניסה יכלול בתוכו מערכת דיבור ,קיבורד (לוח מקשים) שיאפשר חיוג לשלוחות
 /משתמשים  +הרשאה לפתיחת הדלת אלפון שמות דיגיטלי בעברית המאפשר חיוג
אוטומטי לאורחים .אפשרות הוספה  2לחצנים אנלוגיים (לחצני שירות) לקריאה
ישירה הפנל יהיה ממוזער במידותיו.
בלחיצת המקשים ישמיע צליל אקוסטי לביקורת ותהיה אפשרות ממשק לאלמנטים
של מערכת בקרת דלתות מנעולים חשמליים ,יציאת מגעים יבשים לפונקציות שונות.
כל הציוד שיבחר יהיה מהציוד הקיים והמתוחזק ע"י מערכת תקשוב  /תקשורת
ומחשבים של עיריית תל אביב .לא יתקבל או יאושר ציוד שאינו בשימוש העירייה.

מצלמה
יחידת מצלמה  .CCDתשתלב עם הפנלים החיצוניים .רזולוציה גבוהה  625קווים.
שדה ראיה  60מעלות לפחות .צמצם אוטומטי .רגישות לאור לפחות  0.5לוקס.

פנל כניסה לדלת ללא צג
בפנל זה במקום צג  LCDיופיעו ספרות .כל הפריטים זהים לחלוטין כמו פנל עם
תצוגה.

שלוחת אינטרקום
השלוחה תהיה בעיצוב נאה .תכלול צלצול אלקטרוני בעצמה גבוהה.
בעלת שלושה לחצני שירות :א .לפתיחת הדלת .ב .לקריאה לשומר/מאבטח .ג.
ליציאה יזומה לדלת מסוימת ,לעמדת שומר נוספת.

שלוחת אינטרקום טלוויזיה בצבע
שלוחת האינטרקום תכלול מסך טלוויזיה לפחות " 5שקוע (ישר עם הקיר) .בעל
רזולוציה גבוהה והפרדות צבע שיאפשרו ראייה ברורה של העומד מול מסך
האינטרקום.
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הפנל במגוון צבעים .המסך יהיה מסוג  TFTרזולוציה גבוהה לפחות .960*234
שלוחה פתוחה (ללא שפורפרת).
עוצמת דיבור ושמיעה גבוהה.
היחידה תאפשר לשלב גם שלוחה פתוחה במקום שפורפרת ,וניתן יהיה להתקין את
המסך בנפרד מיחידת האינטרקום.
בנוסף היחידה תכלול:

•  2כניסות .AV
• בורר ווידאו.
•  4לחצני שורות.
• ווסתי תמונה ,צבע.
• או כל ציוד אחר שיאושר ע"י אגף המחשוב של עיריית תל אביב.

 35.08מערכת רעידת אדמה
מערכת התרעת רעידת אדמה של  ,EQIהכוללת גלאי רעידות אדמה ברגישות תאוצת
קרקע של  ,g0.005יח' הפעלה ובקרה CPU,לסיכום פעילות הגלאים ,יח' השמעה למערכת
הכריזה ,מצבר מטען ,שנאי  ,A/12VDC1.5יח' בקרה ,צופר מקומי מחווט ומחובר
למערכת ,חיבור למוקד שירות וחיבור למערכת הטלפוניה והתקשורת בבניין ,חיבור
והתאמה למערכת הכריזה כולל הפעלת כרוז צופר ונצנצים בזמן גילוי רעידת האדמה,
כולל התקנה על קיר בטון או לבנים בסמיכות למערכת הכריזה .המחיר כולל הרצת
המערכות בדיקת תפקוד הסנסורים וכיול רגישותם בהתאם למקום התקנה .המערכת
הינה מערכת המחויבת להיות מאושרת מכון התקנים הישראלי של חברת EQ
 .EARTHQUAKEההתקנה תתבצע בחלקו העליון של הקיר למניעת נזקים למערכת.
התקנה תתבצע במרחק שלא יעלה על  5מטר ממערכת ההגברה בבניין.

35.09

מערכת דו סטרית לממ"מים

35.09.1

מערכת אינטרקום המיועדת להתקנה בחדרי מחסה .בכל חדר מחסה תותקן יחידת
אינטרקום  Handfreeבגובה 1.20מ' .כוללת לחצן קריאה גדול לחירום כולל זיהוי
בכתב ברייל .המערכת תאפשר דיבור דו-כיווני  Duplexללא צורך בלחיצה על
כפתור דיבור .בבניין תותקן עמדה מרכזית דיגיטלית שולחנית או תלויה הכוללת
שפופרת דיבור .העמדה תותקן בסמוך לפנל כבאים ותהיה בעלת צג  Displayאשר
יאפשר לראות מהיכן התקבלה הקריאה ,במידה והתבצעו מספר קריאות ,ניתן יהיה
לזהות בעמדה את כל הקריאות ולחזור אליהן לפי הסדר בו בוצעו .מערכת
האינטרקום עובדת בשיטת  . SimpleBusחיווט המערכת יתבצע ב  2 -גידים בלבד
חסיני אש  .)x0.8) NHXH E1802המערכת תהייה תוצרת  Comelitהמיובאת
ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה או שווה ערך מאושר.
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35.09.2

מערכת תקשורת דו כיוונית כדוגמת מערכת של חברת אגבר אלקטרוניקה בע"מ,
מערכת לאזורי מחסה מותאם לנכים כולל שילוט בהתאם לדרישות התקן .המחיר
כולל גיבוי מצברים ל  12שעות עמדה ראשית דיגיטלית שולחנית או תלויה בסמוך
וכחלק מפנל הכבאים כוללת שפופרת דיבור ,כוללת צג  Displayלזיהוי עמדת
הקריאה .כולל ספק כח .המערכת עובדת בשיטת  . SimpleBusדגם  A1998תוצרת
 Comelitהמיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה.

35.09.3

שלוחת דיבור  Stainless Steel , Handfreeלמערכת  , VIP / SimpleBusבעלת
לחיץ קריאה חירום אחד גדול ,כולל זיהוי בכתב ברייל ,כולל נורית  Ledלחיווי .כולל
קופסת השקעה .דגם  EA3460תוצרת  Comelitהמיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר
אלקטרוניקה.

35.09.4

ספק כח ראשי דגם  + 1395יחידת גיבוי עד  12שעות ,מתחבר לעמדת שומר תוצרת
 Comelitהמיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה.

35.10

מסמכים וטפסים להגשה על ידי הקבלן עבור מתקן חשמל
.1

מתקן ע"י בודק סוג 3

.2

אישור משרד האנרגיה לגנרטור

.3

תכניות עדות

.4

רשימת ציוד מותקן כולל מפרטים

.5

פירוט גופי תאורה כולל מסמך יצרן לאחריות  5שנים

.6

תכנית לוחות חשמל עדות

.7

סכמה ורטיקלית עדות כולל שטחי חתך

.8

סכמה הארקות עדות

.9

תכנית פיתוח עדות

.10

קווי בזק ומספרי טלפון וייעודם

.11

בדיקת אינטגרציה לפי מסמך נפרד כולל גנרטור חלונות שחרור עשן
הפסקות חשמל וכיבוי בגז

.12

תכנית פיקודים והפעלות גנרטור

.13

תכנית מערכות החלפה גנרטור

.14

מסמך התחייבות על אופי התקנת האביזרים וחיזוקם בהתאם לתקן
ישראלי לרבות גופי תאורה ,תעלות ואביזרי חשמל.

נספח ט' – 2מסמך התחייבות יצרן \ ספק מערכת להוצאת תקן  1220חלק " – 11תחזוקת
מערכת" לכל קבלן מנ"מ שיואשר ע"י עיריית תל אביב יפו
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לכבוד:
עיריית תל אביב יפו
מחלקת בטיחות
מחלקת הצטיידות ואספקה
לידי מנהל המחלקה להצטיידות ואספקה מר אמיר זליכה

הנדון :התחייבות ספק \ יצרן מערכת להוצאת תקן תחזוקה  1220חלק  11ומכירת ציוד וחלקי
חילוף לקבלן מנ"מ שיאושר ע"י עיריית תל אביב יפו ,למערכת גילוי וכיבוי אש ועשן
אנו חברת  _____________ :יבואני \ יצרני מערכות _____________________________
מתחייבים להדריך וללוות כל קבלן שיאושר מטעם העירייה עד לקבלת תקן תחזוקת מערכות
גילוי וכיבוי אש ת"י  1220חלק  ,11ולמכור ציוד וחלקי חילוף למערכת לעירייה או מי מטעמה ללא
הגבלה כלשהי.
אנו מאשרים שנספק בכל רגע נתון לעיריית תל אביב או מי מטעמה את קוד הטכנאי " מאסטר "
במידה ויהיה צורך בכך.
אנו מתחייבים לאפשר לקבלנים מטעם העירייה עפ"י אישורה לעבור הדרכה אצל יצרן \ ספק
המערכת עד לקבלת תו התקן לתחזוקה ממכון התקנים הישראלי.
בנוסף ,החברה מתחייבת לשמור על מחירי המערכות והחלפים עפ"י מחירון קבוע שיסופק
ויאושר טרם התקנת המערכת.
בנוסף אנו מתחייבים לספק את כלל המסמכים ,הסברים ,סיסמאות הפעלה והתוכנות בהתאם
למפרט הטכני של המזמין.

_________________
שם החברה  +ח.פ /ע.מ

______________________
חתימה  +חותמת

_____________
תאריך

נספח ט' – 3מסמך התחייבות לפתיחת מערכת ומסירת כלל סיסמאות המערכת ליצרן
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לכבוד:
עיריית תל אביב יפו
חברה כלכלית עזרה ובצרון
למחלקת הצטיידות ואספקה
לידי מנהל המחלקה להצטיידות ואספקה מר אמרי זליכה

הנדון :אישור איפוס קוד טכנאי למערכות כריזה ,גילוי וכיבוי אש ועשן
אנו חברת _____________ :
בצענו את מערכות המנ"מ ,כריזה ,גילוי וכיבוי אש בפרויקט____________:

אנו מאשרים לחברת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ לאפס את קוד הטכנאי כולל קובץ מפתח
למערכת גילוי אש ועשן שהותקנה על ידנו במתקן ___________________________
בכתובת______________________________________:
דגם רכזת________________ :
קוד טכנאי____________ :
מס' סריאלי של מערכת גילוי האש____________________:
מס' סריאלי כרטיס ראשי ____________________
בנוסף אנו מתחייבים לספק את כלל המסמכים והתוכנות בהתאם למפרט הטכני של המזמין.
_________________
שם המתקין  +ח.פ /ע.מ.

______________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה

_________
תאריך
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 בקרת מבנה35.11
 תקנים מחייבים1.1.1
ASHRAE: American Society Heating, Refrigeration, Air Conditioning
•
 ומיזוג אוויר, קירור,האגודה אמריקנית של מהנדסי חימום- Engineers
 יחידת טיפול באוויר- AHU: Air Handling Unit •
 פרוטוקול שנועד לאפשר- BACnet Building Automation Controls Network: •
, אוורור, חימום:תקשורת של בקרת מבנה ומערכות בקרה עבור יישומים כגון
 מערכות גילוי אש וציוד נלווה, בקרת כניסה, שליטה בתאורה,שליטה במיזוג אוויר
שלהם
-  מערכת בקרת מבנה- BMS: Building Management System •
-  בקרה ישירה דיגיטלית- DDC: Direct Digital Control •
 איחוד התעשיות האלקטרוניות- EIA: Electronic Industries Alliance •
 ממשק משתמש גרפי- GUI: Graphical User Interface •
 אוורור ומיזוג, חימום- HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning •
אוויר
 איגוד מהנדסי החשמל- IEEE: Institute Electrical Electronic Engineers •
והאלקטרוניקה
 חדר מכונות- MER: Mechanical Equipment Room •
- פרופורציה–אינטגרל: סוג בקרה- PID: Proportional, Integral, Derivative •
נגזרת
VAV  – קופסת ערבוב אוויר בשיטתVAV: Variable Air Volume Box •
 תקשורת ופרוטוקולים מחייבים1.1.2
 פרוטוקול מציאת כתובת- ARP: Address Resolution Protocol •
 תקשורת בין- CORBA: Common Object Request Broker Architecture •
'סוכן-אובייקטים באמצעות 'ממשק
 אלגוריתם- CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect •
אקראי שנועד להגדיר את אופן הגישה לשכבת הקו עם הרחבה לגילוי התנגשויות
 חילופי מידע דינמיים- DDE: Dynamic Data Exchange •
 מקמ"שים הפועלים בטופולוגיה חופשית- FTT: Free Topology Transceivers •
 פרוטוקול להעברת היפרטקסט- HTTP: Hyper Text Transfer Protocol •
 פרוטוקול תקשורת שכולל הודעות של- IIOP: Internet Inter-ORB Protocol •
CORBA
 רשת מקומית- LAN: Local Area Network •
 – רשת תקשורת מקומית לבקרהLON: Echelon Communication - LAN •
בפיתוח תאגיד
 העברת אסימון בין ראשי למשני- MS/TP: Master Slave Token Passing •
 ממשק תיכנותי סטנדרטי לתקשורת עם- ODBC: Open DataBase Connectivity •
מערכת ניהול מסד נתונים
 ממשק סוכן- ORB: Object Request Broker •
 –סוגי משתני רשת סטנדרטייםSNVT Standard Network Variables Types: •
 שפת טיפול בנתונים- SQL: Structured Query Language •
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•
•

 - UDP: User Datagram Protocolפרוטוקול תקשורת להעברת חבילות מידע
(פרוטוקול תקשורת ללא חיבור המהווה חלק ממשפחת )TCP/IP
 - XML: eXtensible Markup Languageתקן אוניברסלי לייצוג נתונים המבוסס
על שפת התגיות

 1.1.3בקרים נדרשים
•  - ASD: Application Specific Deviceהתקן ייעודי ליישום
•  – AAC: Advanced Application Controllerבקר יישומי מתקדם
•  - ASC: Application Specific Controllerבקר ייעודי ליישום
•  - CAC: Custom Application Controllerבקר מותאם ליישום
•  - NSC: Network Server Controllerבקר Web Server
•  - PPC: Programmable Process Controllerבקר תהליך מתוכנת
•  - SDCU: Standalone Digital Control Unitsבקרים דיגיטליים עצמאיים
•  - SLC: Supervisory Logic Controllerבקר לוגי מפקח
•  - UEC: Unitary Equipment Controllerבקר ציוד אחוד
•  - VAVDDC: Variable Air Volume Direct Digital Controllerבקר DDC
לקופסת ערבוב אוויר VAV
 1.1.4כלים ותוכנה נדרשים
•  - CCDT: Configuration, Commissioning and Diagnostic Toolכלי לקביעת
תצורה ,הטמעה ואבחון
•  - BPES: BACnet Portable Engineering Stationעמדת  BACnetהנדסית ניידת
•  - POT: Portable Operator’s Terminalמסוף מפעיל נייד
1.1.5

ארכיטקטורת המערכת
כללי
א.
מערכת בקרת המבנה ( )BMSתכלול את בקרי Neworkt Server
.1
 ,)Controllers) Webאת סדרת הבקרי  DDCעצמאים ( ,)SDCUעמדות
עבודה לתיכנות וניהול ( ,)AWועמדות אינטרנט לצפייה למפעיל (.)WOW
מערכת בקרת המבנה תספק ותנהל בקרה ,גילוי התראות ,לוחות זמנים,
דוחות ומידע עבור כל המתקן ורשת תקשורת הרחבה ( Wide Area
)Network
מערכת בקרת המבנה הארגונית ( )Enterpriseתכיל שרת ארגוני שמאפשר
.2
גישה בו זמנית מעמדת עבודה יחידה לבקרים רבים (כולל כל הגרפיקה,
ההתראות ,לוחות זמנים ,דו"חות מגמות שינוי  ,תיכנות וניהול קונפיגורציה
) לביצוע מטלות תפעוליות והנדסיות.
כדי לאפשר יכולת דיווח ארגונית חסינה ,מקיפה יותר מיכולות הדיווח
.3
הגרפי על מגמות ויכולות הרישום של עמדות העבודה ,יותקן שרת דוחות על
מחשב  PCעם מערכת הפעלה חלונות של  .Microsoftניתן גם להתקין את
שרת הדוחות במחשב השרת הארגוני.
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ב.

ג.

המערכת תתוכנן בתצורה הכוללת רשת  Ethernet 10/100bTברמה
.4
העליונה שעושה שימוש בפרוטוקול ,LonWorks ,BACnet/IP IP
ו/או .Modbus TCPבנוסף תהיה רשת משנה של בקרים עצמאיים
שמשתמשים בפרוטוקול  ,LonTalk FTT-10A ,BACnet MS/TPו/או
 Modbus RTUתחבר את הבקרים המקומיים העצמאיים עם בקרי Web
 serverונתבי .IP
רמת TCP/IP
נדרשת שכבת ה TCP/IP-המקשרת את כל המבנים באמצעות רשת תקשורת
.1
רחבה יחידה ( )WANמבודדת על ידי מערכת לניטור וחסימה ()FireWall
של המתחם .לכל התקן שמתחבר אל רשת ה WAN-תוקצה כתובת IP
קבועה שתשמש אותו לחיבור אל ה.WAN-
בכל לוח חשמל יותקן בקר  DDCע"פ תכנון מוקדם אשר יוגש למפקח
.2
לאישור
רמת  Fieldbusעם בקרים עצמאיים ( SDCU) Standalone Digital
Control Units
להלן פרוט הסוגים של הבקרים העצמאיים ששכבת ה Fieldbus-תהווה
.1
פלטפורמה עבורם והדרישות לסוג הבקרים :
בקרים עצמאיים המשתמשים בפרוטוקול  :BACnetהמערכת
(א)
תכלול רשת  BACnet MS/TP Fieldbusאחת או יותר ,מנוהל/ות
על ידי בקר  .Web serverהמהירות המינימאלית תהיה .kbps76.8
שכבת ה-רשת הבקרים מכילה בתוכה תקשורת  RS485אשר
תומכת ב 50-בקרים עצמאיים לתפעול מערכת מיזוג אוויר וציוד
תאורה .התקנים אלו יעמדו בדרישות תקן .BACnet 135-2007
ב :LonWorks .המערכת תכלול רשת LonWorks FTT-10A
(ב )
 Fieldbusאחת או יותר ,מנוהל/ות על ידי בקר ה.Web server-
המהירות המינימאלית תהיה  .kbps76.8שכבת הרשת הבקרים
תכלול עד  50בקרים עצמאיים שמשתמשים בתקשורת יזומה ( peer
 )to peerלצורך הפעלת מערכת מיזוג אוויר וציוד תאורה ושאר
המערכות הנשלטות במערכת בקרת המבנה.
בקרים עצמאיים המשתמשים בפרוטוקול  :Modbusהמערכת
(ג)
תכלול רשת  Modbus RTU (RS-485 or RS-232) Fieldbusאחת
או יותר ,מנוהל/ות על ידי בקר ה .Web server-שכבת הfield bus-
תכלול עד  240בקרים עצמאיים לתפעול מערכת מיזוג אוויר וציוד
תאורה או כל ציוד אחר אשר יסופק ע"י אחרים אשר המערכת
תידרש לביצוע אינטגרציה כגון רבי מודדים או מוני אנרגיה או
טרמוסטטים לבקרת חדר או כל מערכת אחרת צד שלישי .
סגמנטציה ארכיטקטורת רשת ה LAN -במערכת בקרת המבנה
(ד )
( )1בתכנון המערכת ניתן יהיה לחלק את מערכת בקרת המבנה
באמצעות תוכנה למקטעים מרובים של רשתות מקומיות
שמבוזרות ברשת תקשורת רחבה ( .)WANעמדות העבודה
יכולות לנהל רשת  LANיחידה (או מבנה יחיד) ו/או את כלל
המערכת על כל חלקי ה LAN-ולשמור על בסיס הנתונים
הנוכחי שלהן.
תמיכה ברשתות סטנדרטיות
(ה)
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(ו)

(ז )

1.1.6

( )1כל בקרי  ,Web serverעמדות העבודה והשרתים יוכלו
להשתלב ישירות ברשתות Ethernet TCP/IP LAN/WAN
של הלקוח ללא צורך במתאמים .למעלה מזה ,בקרי Web
 ,serverעמדות העבודה והשרתים יוכלו להשתמש ברכיבי
תשתית  Ethernetמסחריים מהמדף כגון נתבים ,מתגים
ורכזות .תכנון זה מאפשר ללקוח לעשות שימוש בהשקעה
שכבר השקיע ברשת ארגונית קיימת או חדשה או במערכת
מובנית של כבילה .בנוסף ,הדבר מאפשר למחלקת ה IT-של
הלקוח לתחזק את הרשת המקומית ו/או להרחיב אותה משום
שכל ההתקנים הנדרשים במפרט נשוא זה משתמשים
ברכיבים סטנדרטיים של .TCP/IP
הרחבת המערכת
( )1מערכת בקרת המבנה תיבנה כמערכת מדורגת שאפשר
להרחיבה בכל הרמות באמצעות מערכות קיימות של ממשק,
פרוטוקול  TCP/IPובקרי  .fieldbusמערכות שדורשות החלפת
תוכנת עמדת העבודה או בקרי  fieldbusכדי להרחיב את
המערכת אינן מאושרות.
( )2ההפעלה באינטרנט תיתמך ישירות על ידי בקרי הWeb -
 serverללא צורך בתוכנה נוספת מעבר לדפדפן רשת נתמך
.JAVA
( )3יש לספק את המערכת עם יכולת לשימוש בשפת תיכנות גרפית
 Function Block Diagramושפת תיכנות של ישום קו
 Lader Diagramלבקרי ה Web server-וכל זאת על מנת
לתת למשתמש/ים את היכולת לעבוד בצורה פתוחה למספר
סוגי תיכנות .
תמיכה בפרוטוקולים של מערכות פתוחות
( )1כל בקרי  Web serverחייבים לתמוך בקוד המקורי ()native
שלהם בפרוטוקולים הבאיםBACnet IP, BACnet :
MS/TP, IP LonWorks, 10-FTT LonWorks, Modbus
 -TCP, Modbus RTU (485 RSו-RS( 232-וModbus -
.ASCII

דרישות מעמדת המפעיל
כל
לי

1.1.6.1

עמדות המפעיל במערכת בקרת המבנה יכללו לפחות עמדת עבודה אחת בעלת יכולת
עיבוד גבוהה לתיכנות ולקביעת תצורה ,ועמדת אינטרנט אחת או יותר למפעיל.
במסגרת פרויקט זה יסופקו (מספר) רישיונות למשתמש ע"פ הנדרש .

1.1.6.2

התוכנה בעמדת התיכנות הראשית וניהול תצורת המערכת תאפשר לכל משתמש בעל
הרשאות מתאימות ליצור /או לשנות חלק מהבקרים או את כולם ( )Web server-ו/או
את בסיס הנתונים של השרת הארגוני הראשי המכיל את כל נתוני המערכת .
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1.1.6.3

כל עמדות התיכנות וקביעת התצורה יפעלו במחשבים אישיים עם מערכת הפעלה
חלונות  7של  .Microsoftהתוכנה היישומית תוכל לתקשר עם כל בקרי הWeb server-
ותהיה בעלת יכולת גרפיקה צבעונית ברזולוציה גבוהה להצגת התראות ולהצגת
תרשימי מגמות .המשתמש יוכל לקבוע את התצורה עבור איסוף הנתונים והצגתם.

1.1.6.4

לפחות עמדת עבודה אחת תהיה ברשת ה .Ethernet-בתצורת זו של שרת/לקוח ,כל
שינוי או תוספת שמבצעים בעמדת עבודה יחידה ,יופיע בכל העמדות האחרות משום
שהשינויים מבוצעים בבסיס הנתונים שנמצא בבקרי ה .Web server-מערכות עם
בסיס נתונים מרכזי אינן מאושרות.

1.1.7

דרישות מעמדת הניהול ותיכנות
עמדת העבודה תכיל את הרכיבים הבאים:
מעבד  I7 ,Intelעם זיכרון  RAMשל GB64
•
מערכת הפעלה  Windows 10של .Microsoft
•
יציאה טורית ,יציאה מקבילה ,יציאת .USB
•
כרטיס רשת  10/100 Ethernetמגה ביט לשנייה.
•
דיסק קשיח של .1TR
•
צורב .CD-RW
•
מסך שטוח  32אינץ בעל רזולוציה גבוהה (לפחות .) 1280 x 1024
•
עכבר אופטי ומקלדת בתפקוד מלא.
•
כרטיס קול ורמקולים.
•
רישיונות לכל התוכנות הישימות.
•

1.1.8

תוכנת עמדת ניהול ותיכנות  -כללי
ארכיטקטורת המערכת תהיה  :client serverעמדת העבודה תפעל כclient-
•
ובקרי  Web serverיפעלו כשרתים .ה client-אחראי להצגה ולאימות של
הנתונים המוצגים והשרת אחראי לאיסוף הנתונים ולהוצאתם כפלט.
פונקציות עמדת העבודה יכללו ניטור ותיכנות של כל בקרי  .DDCהניטור יכלול
•
התראות ,דיווח ,תצוגות גרפיות ,אחסון נתונים לזמן ארוך ,איסוף נתונים
אוטומטי ופעולות בקרה שיוזם המפעיל כגון לוחות זמנים ושינויים בנתוני
סף(.) set point
ניתן יהיה לתכנת את הבקרים העצמאיים הן  off-lineוהן ב on-line-מכל עמדת
•
עבודה למפעיל .כל המידע יהיה זמין בתצוגה גרפית או בתצוגת מלל שמאוחסנים
בבקרי ה Web server-התצוגות הגרפיות יכללו אפקטי אנימציה להעצמת הצגת
הנתונים ,להתריע למפעילים על בעיה ולהקל על איתור המידע ברחבי מערכת
בקרת המבנה ברשת הבקרים  .הבחירה בכל אחת מפונקציות המפעיל תיעשה
באמצעות עכבר.

1.1.9

ממשק משתמש
תוכנת מערכת בקרת המבנה תאפשר יצירת ממשק מותאם אישי למשתמש בסגנון
•
דפדפן ,שמקושר למשתמש כאשר הוא מבצע כניסה לעמדת עבודה כלשהי .בנוסף,
תתאפשר יצירה של מרחבי עבודה מותאמים אישית שיוקצו לקבוצות משתמשים.
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•

•

•

הממשק יתמוך ביצירת 'נקודות חמות' שהמשתמש יקושר אליהן כדי
לצפות/לערוך כל אובייקט במערכת או להפעיל כל עורך אובייקטים או עורך
תצורות הכלולים במערכת .מעבר לכך ,ניתן יהיה להגדיר את תצורת הממשק כך
שיהפוך ל'שולחן עבודה' של מחשב אישי  -עם כל הקישורים שנדרשים למשתמש
כדי להפעיל יישומים אחרים.
כל אלו ,יחד עם יכולות האבטחה שמערכת חלונות מקנה למשתמש ,יאפשרו
למנהל המערכת להגדיר סיסמאות לעמדות עבודה עם מגבלות על היכולות של
המשתמש בתוך מערכת בקרת המבנה ,וגם על יכולות השתמש במחשב ה PC-ו/או
ברשתות .LAN/WAN
ניתן להשתמש במגבלות אלו כדי להבטיח לדוגמה שמשתמש בעמדות עבודה
שמנטרות התראות לא יוכל לכבות את תצפית ההתראות הפעילה ו/או לא יוכל
לטעון תוכנה על המחשב.

 1.1.10אבטחת משתמש
התוכנה תתוכנן כך שלכל משתמש בתוכנה יהיו שם משתמש וסיסמה משלו.
•
צירוף זה של שם משתמש וסיסמה יקושר למערך יכולות ביצועים בתוכנה שאותו
יוכל להגדיר ולערוך רק מנהל המערכת.
מערך היכולות האפשריות יהיה :צפייה בלבד ,אישור התראות ,להפוך
•
לזמין/להשבית ושינוי ערכים ,תיכנות וניהול .המערכת תאפשר להפעיל את מערך
היכולות באופן עצמאי בכל מחלקה של אובייקטים במערכת.
יש לאפשר במערכת להגדיר לפחות  256משתמשים לכל עמדת עבודה .בנוסף,
•
התוכנה תאפשר הוספה/הסרה של משתמשים בהתבסס על תחומי האבטחה
במערכת חלונות של  Microsoftשבאמצעותם מחלקת  ITשל הלקוח מסייעת
בגישה למשתמשים.
 1.1.11ממשק קביעת תצורה
תוכנת עמדת העבודה תשתמש בממשק מפעיל /מתכנת בסגנון מוכר של הסייר של
•
חלונות ולצפות או לערוך אובייקט כלשהו (בקר ,נקודה ,התראה ,דוח ,לוח זמנים
וכד') בכל תחומי המערכת .בנוסף ,הממשק יציג בצורה ידידותית ונוחה להבנה
'מפת רשת' של כל הבקרים והנקודות המשויכות אליהם ,תוכניות ,גרפיקה,
התראות ודוחות .כל שמות האובייקטים יהיו אלפא-נומריים וישתמשו בשמות
המוסכמים של קבצים מערכת בחלונות.
ממשק קביעת התצורה יתמוך גם ביצירת סוגי אובייקטים מוגדרי משתמש.
•
אובייקטים מסוג זה יהיו אבני הבניין ליצירת בסיס הנתונים של מערכת בקרת
המבנה .את האובייקטים האלו יצרו מהאובייקטים הבסיסיים כניסות  ,יציאות,
במשתני מחרוזות ,בערכי סף ו פרטנרים משתנים אחרים  ,אלגוריתמי התראה,
אובייקטים להודעות על התראה ,דוחות ,תצוגות גרפיות ,לוחות זמנים ותוכניות.
ניתן יהיה לקבוע קבוצות של סוגי אובייקטים מוגדרי משתמש כקבוצות מוגדרות
•
מראש של תת מערכות ושל מערכות העיליות  .לשיפור היעילות ממשק קביעת
התצורה יתמוך בפונקציות העתקה/הדבקה וייצוא/יבוא של חלקים מבסיס
הנתונים.
המערכת תשמור על קישוריות לכל האובייקטים המשניים שנוצרו .כאשר
•
משתמש יבקש לשנות אובייקט ' ,התוכנה תשאל את המשתמש אם בכוונתו לעדכן
את כל אובייקטי המשניים יחד עם השינוי.
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 1.1.12תצוגות גרפיות צבעוניות
 1.1.12.1המערכת תאפשר יצירת תצוגות גרפיות צבעוניות מוגדרות משתמש לצפייה במערכות
המכניות והחשמליות או בתרשימים של המבנה .הגרפיקה תכלול פרטי נקודות מבסיס
הנתונים ,כולל כל תכונה ששייכת לנקודה (יחידות הנדסיות וכד') .בנוסף יוכל
המשתמש לפקד על הציוד או לשנות ערכי סף מתוך התצוגה הגרפית באמצעות העכבר.
 1.1.12.2להלן הדרישות מתת המערכות הקשורות לגרפיקה הצבעונית:
היכולת המינימאלית שתוקנה למשתמש תהיה לייבא תמונות בפורמטים gif,
•
,png, bmp, jpeg ,tifו CAD-כתצוגת רקע ,וניתן יהיה לעבד את התצוגה
בשכבות.
המשתמש יוכל להתאים אישית את הגרפיקה באמצעות .JavaScript
•
העורך ישתמש בטכנולוגיה של גרפיקה וקטורית מידרגית ( SVG-Scalable
•
)Vector Graphics
ניתן יהיה לבחור מתוך ספרייה מובנית אובייקטים באנימציה כגון מדפים ,מפוחי
•
אוורור ,משאבות ,לחצנים ,כפתורים ,מדידים ,וגרפים ולצרף אותם לגרפיקה
באמצעות אשף של תוכנת הגדרת הקונפיגורציה.
אובייקטים אלו יאפשרו למפעילים אינטראקציה עם התצוגה הגרפית באופן
•
שמחקה את הקשרים עם המקבילים המכניים של האובייקטים המותקנים
בלוחות הפיקוד בשטח.
מפעילים יוכלו באמצעות העכבר להתאים ערכי סף ,לאתחל או לעצור פריטי ציוד,
•
לשנות את הפרמטרים של חוג הבקרה של  PIDאו לשנות לוחות זמנים.
נדרשת יכולת הדגשת שינויי סטטוס או מצבי התראה על ידי שינוי מקום
•
אובייקטים במסך ,שינוי גודלם ,שינוי צבעים ,טקסט ,הבהוב או שינוי של תצוגה.
המפעיל יוכל לקשר תצוגות גרפיות באמצעות אובייקטים מוגדרי משתמש,
•
בדיקת התראות ,או כתוצאה מביטוי מתמטי .נדרשת למפעיל היכולת לעבור
מגרפיקה אחת למשנה על ידי בחירה באובייקט באמצעות העכבר  -ללא צורך
בתפריטים.
נדרשת יכולת ליצור רכיבים גרפיים וקוד  JavaScriptולשמור אותם בספריות
•
מותאמות אישית שניתנות לשימוש חוזר ולהעברה.
 1.1.12.3בנוסף ,העורך הגרפי שבתוכנה ההנדסית יאפשר את היכולות הבאות:
יצירה ושמירה של דפים.
•
קיבוץ ופיצול סמלים.
•
שינוי של סמל קיים.
•
שינוי דף גרפי קיים.
•
סיבוב ותמונת ראי של סמל.
•
מיקום סמל במסך גרפי.
•
מיקום נתונים דינמיים אנלוגיים בתבנית מספר עשרוני במסך גרפי
•
מיקום נתונים דינמיים בינאריים באמצעות מתארי מצב במסך .גרפי
•
יצירת תנועה באמצעות שימוש בקובצי אנימציה בפורמט  gif.או .JavaScript
•
מיקום חיווי מצב בדיקה במסך גרפי
•
מיקום חיווי מצב ידני במסך גרפי
•
מיקום קישורים באמצעות סמל קבוע או גשר עילי במסך גרפי
•
קישורים לגרפיקות אחרות.
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קישורים לאתרי אינטרנט.
קישור להערות.
קישורים ללוחות זמנים.
קישורים לכל קובץ  .exeבעמדת העבודה של המפעיל.
קישור לקובצי וורד (.)doc
הקצאת צבע רקע למסך.
הקצאת צבע בקידמת המסך
מיקום חיוויי התראה במסך הגרפי .
שינוי צבע סמל/טקסט/ערך כפונקציה של משתנה אנלוגי.
שינוי צבע סמל/טקסט/ערך כפונקציה של מצב בינארי.
שינוי סמל/טקסט/ערך כפונקציה של מצב בינארי.
כל הסמלים שבשימוש חברת  Schneider Electric Buildings Businessלצורך
יצירת דפים גרפיים ,יישמרו בקובץ בספרייה לשימוש הלקוח.

 1.1.13ניטור אוטומטי.
התוכנה תאפשר איסוף אוטומטי של נתונים מכל בקר המחובר במערכת כולל בקר
 .Web serverתדירות איסוף הנתונים תוגדר על ידי המשתמש.
 1.1.14ניהול התראות
 1.1.14.1התוכנה תוכל לקבל התראות ישירות מבקרי  Web serverאו מהבקרים העצמאיים ,או
ליצור התראות על בסיס ניתוח הנתונים בבקרים והשוואתם להגבלות או לתנאים
שהוגדרו על ידי הגדרות שהוגדרו מראש באמצעות התוכנה ואלמנטים הקיימים
במערכת  .כל התראה (ללא קשר למקורה) תשולב במערכת ניהול ההתראות הכוללת
ותופיע בכל הדיווחים הסטנדרטיים של התראות ,תהיה זמינה לאישור מפעיל ותהיה
אפשרות להציגה באופן גרפי או בדוחות.
 1.1.14.2ניהול מערך ההתראות יכלול:
לפחות  1000רמות הודעה .כל רמת התראה היא מערך ייחודי של פרמטרים
•
לשליטה בתצוגת ההתראה ,להפצה ,לאישורים ,הודעה מוקלדת ותיעוד לשמירה.
הזנה אוטומטית של פרטי ההתראה לבסיס נתוני הודעות על התראות ,שם
•
הנקודה ,ערך הנקודה ,ההתקן במקור ההתראה ,חתימת זמן של ההתראה ,שם
משתמש שאישר וזמן האישור ,שם משתמש שהשתיק את ההתראה וחתימת הזמן
לביצוע ההשתקה (אישור רך)
השמעת צלילים ביזום ההתראה או בחזרה למצב רגיל.
•
משלוח דוא"ל או זימונית אלפא נומרית לכל מי שרשום ברשימת כתובות הדוא"ל
•
של החשבון בעמדת העבודה על ייזום ההתראה ו/או על מופעים חוזרים שלה
משום שהמפעיל לא אישר את ההתראה תוך פרק זמן שהוגדר על ידי המשתמש.
היכולת להפיק הודעות דוא"ל ושליחת זימוניות על התראות תהיה תכונה
סטנדרטית של התוכנה ותשולב בממשק יישום הדואר של מערכת ההפעלה
( .)MAPIלא יידרש ממשק תוכנה ייעודי ולא יהיה צורך בהפעלה של תוכנת לקוח
דוא"ל כדי להפיץ דוא"ל.
ניתן יהיה לנתב בניתוב חוזר התראות פרטניות למשתמש מסוים בזמנים
•
ותאריכים שהגדיר המשתמש .לדוגמה ,ניתן להגדיר שהתראה קריטית על
טמפרטורה גבוהה תנותב לעמדת עבודה של מחלקת המתקנים במהלך יום
העבודה ( 07:00בבוקר עד  18:00בערב ,ימי ראשון עד חמישי) ולעמדת עבודה
מרכזית להתראות בכל זמן אחר.
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יתאפשר לנתב ניתוב חוזר התראה אם עבר זמן התגובה שהגדיר משתמש מסוים.
לדוגמה ,אם להתראה קריטית הוגדר זמן אישור של  5דקות ואישור זה אינו
מתבצע ,ניתן לנתב מחדש את ההתראה לנמען משני.
המערכת תכלול מציג התראות אקטיבי עם הגדרה אילו מאפיינים של ההתראה
יוצגו או יוסתרו לכל משתמש או לסוג משתמשים.
כדי לזהות בקלות סוגי התראות או מצבי התראה מסוימים ניתן להתאים את
מראה ההודעה במציג ההתראות :על ידי הגדרת סוג גופן (סוג האותיות) ,הצבע
וצבע הרקע שלו בכל רמת הודעות על התראה..
ניתן יהיה להגדיר בהצגת ההתראות טקסט נתון שעל המפעיל להקליד בעת הזנת
התראה ו/או פעולה נתונה שתיבחר מתוך רשימה נפתחת של פעולות משתמש
עבור התראות מסוימות .הדבר מבטיח תחומי אחריות (נתיב ביקורת) על התגובה
להתראות קריטיות.
ניתן יהיה להגדיר בהצגת ההתראות טקסט נתון שעל המפעיל להקליד בעת בהזנת
התראה ו/או לבחור בסיבה מסוימת מתוך רשימה נפתחת של סיבות עבור
התראות מסוימות .הדבר מבטיח נשיאה באחריות (נתיב ביקורת) על התגובה
להתראות קריטיות.
ניתן יהיה להגדיר בהצגת ההתראות אישור שהמפעיל חייב להנפיק שבוצעו כל
הפעולות ברשימת הפעולות לביצוע לפני מתן האישור להתראה.
מפעיל יוכל להקצות התראה למשתמש אחר במערכת .יבוצע מעקב אחר הקצאות
כאלו כדי להבטיח מתן תגובה להתראה.

 1.1.15יצירת דוחות
 1.1.15.1שרת הדוחות יעבד כמויות גדולת של נתונים ויפיק דוחות משמעותיים כדי להקל על
ניתוח הנתונים ועל האופטימיזציה בכל מתקן.
 1.1.15.2ניתן יהיה ליצור דוחות ולצפות בהם מעמדות העבודה ו/או עמדת אינטרנט ו/או
ישירות בממשק ייעודי לדוחות באינטרנט.
 1.1.15.3תהיה ספריה זמינה של דוחות מוגדרים מראש שייווצרו אוטומטית שמשתמשים
יתבקשו להזין בהם נתונים .ניתן יהיה לשמור את המאפיינים והתצורה של דוחות אלו
כ'דוח לוח מחוונים' ( )Dashboardלשימוש עתידי.
 1.1.15.4ניתן יהיה ליצור דוחות בכלים סטנדרטיים כגון  Microsoft Report Builder 2.0או
 Visual Studioוניתן יהיה להתאים אותם אישית.
 1.1.15.5ניתן יהיה להוריד ,להעביר ולייבא דוחות נוספים או ערכות נוספות של דוחות.
 1.1.15.6ניתן יהיה להגדיר את כל הדוחות להפעלה אוטומטית או לפי צורך.
 1.1.15.7ניתן יהיה לשלוח בדוא"ל כל דוח בתבנית ו Microsoft Word, Excelו/או Adobe
..pdf
 1.1.15.8הדוחות יהיו בעלי כל אורך שהוא ויכילו מאפיינים של כל נקודה שהיא מכל בקר שהוא
ברשת.
 1.1.15.9הפונקציונליות של ניהול התמונות תאפשר למנהלי המערכת להעלות בקלות סמלים
חדשים או תמונות חדשות למערכת.
 1.1.15.10ניתן יהיה להריץ קובצי הפעלה של תוכניות אחרות ( )executableתוך כדי יצירת דוח.
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 1.1.15.11ניתן לקשר את פעילות יצירת הדוחות למערכת ניהול התראות ,כך שניתן יהיה להציג
בתגובה למצב התראה כל דוח שהוא מהדוחות שהוגדרו .
 1.1.15.12הדוחות שיסופקו יכילו לפחות:
• נקודות בכל בקר
• נקודות במצב התראה
• נקודות לא פעילות
• נקודות שנעקפו שבוצע בהם אילוץ ידני
• דוח פעילות מפעיל
• יומן היסטוריית התראות
• פירוט תוכנות וסטטוס ברמת בקר
• מצב הרשת לכל בקר
• דוח פעילויות ברמת שרת
• דוח פעילויות ברמת משתמש
• דוח מספר התראות ברמת קטגוריה
• דוח כמות מספר התראות ברמת סוג
• דוח התראות ברמת שרת
• דוח התראה נוכחית
• דוח התראות פעילות ביותר
• דוח שגיאות מערכת ברמת שרת
• דוח פעילויות עיקריות
• דוח התראות עיקריות
• דוח שגיאות מערכת עיקריות
• דוח השוואת ומיני מגמות
• דוח כניסות משתמשים
• דוח משתמשים וקבוצות

 1.1.15.13דוחות האנרגיה שיסופקו יכילו לפחות:
• דוח ניטור צריכת אנרגיה יומית :יספק דיווח אינטראקטיבי על השימוש באנרגיה
ביום מסוים או מספר ימים לבחירה.
• דוח פירוט ניטור צריכת אנרגיה יומית :יספק דיווח על צריכת אנרגיה בפירוט על
פי מדידות משנה
• דוח ניטור צריכת אנרגיה :יציג את צריכת האנרגיה בהשוואה לערך מטרה
שהוגדר

 1.1.15.14דרישות לתוכנה של שרת הדוחות
• מערכת הפעלה Microsoft Windows Server 2008 32-bit :או Windows 7
32-bit
•  Microsoft SQL Server 2008עם Advanced Services
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Microsoft Net 3.5 SP1

 1.1.16לוחות זמנים
 1.1.16.1ניתן יהיה להגדיר או להוריד לוחות זמנים מעמדות העבודה או עמדות אינטרנט לכל
הבקרים ברשת.
 1.1.16.2לוחות זמנים המוגדרים לשעות מסוימות יכתבו בסגנון לוח שנה וניתן יהיה להציג
אותם הן בצורה גרפית והן בצורת טבלה.
 1.1.16.3ניתן יהיה לתכנת את לוחות הזמנים לפחות לשנה אחת מראש.
 1.1.16.4כדי לשנות את לוח הזמנים ליום מסוים ,יהיה על המשתמש לבחור את היום ולבצע את
השינויים המבוקשים.
 1.1.16.5בנוסף ,לוחות הזמנים יופיעו בעמדות האינטרנט וניתן יהיה להציגם בתצורה שנה,
חודש ,שנה ויום .ניתן יהיה לעבור בין תצוגות בלחיצת עכבר .ניתן יהיה גם לגלגל את
התצוגה מחודש לחודש הבא אחריו לצורך צפייה או שינוי השעות שבלוח הזמנים.
 1.1.16.6לוחות הזמנים יוקצו לבקרים מוגדרים ויאוחסנו בזיכרון ה RAM-של הבקרים .כל
שינוי שיבוצע בעמדת העבודה יביא לעדכון אוטומטי של לוח הזמנים המתאים בבקר.
 1.1.16.7ניתן יהיה להקצות לוח זמנים ראשי או מוביל לביצוע כך שיעודכנו לוחות הזמנים
המקומיים בבקרים או לוחות זמנים המוגדרים כצל(  )shadowבהתבסס על שינויים
בביצוע.
 1.1.16.8ניתן יהיה להקצות ללוח זמנים רשימה(ות) של ימי אירועים חריגים ,תאריכים וטווח
תאריכים.
 1.1.17סביבת המתכנת
 1.1.17.1התיכנות של בקרי  Web serverיתבצע בפורמט של בלוקים של פונקציות גרפיות
()FBDאו תכנות בשורות פקודה ,או שניהם.
 1.1.17.2סביבת המתכנית תכלול גישה לערכת על של שפת תיכנות זהה לזו שנתמכת בבקרים
העצמאיים.
 1.1.17.3התקני בקרים עצמאיים יתמכו הן בשפות תיכנות סקריפטים והן בשפת תיכנות של
בלוקים גרפיים של פונקציות .המתכנת יוכל להגדיר באופן בלתי מקוון ( )off lineתוכנה
יישומית (אם התבקש לכך) כדי לפתח תוכנה מותאמת ייעודית ,וליצור תוכנות בקרה
גלובליות.
 1.1.17.4ניתן יהיה לשמור תוכנות מותאמות כספריות לצורך שימוש חוזר בכל חלקי המערכת.
טעינת תוכנה מקובצי הספרייה בעורך התוכנות תבוצע באמצעות 'אשף' ייעודי.
 1.1.17.5ניתן יהיה לצפות בתיכנות הגרפי במהלך הביצוע בזמן אמיתי מעמדת עבודה.
 1.1.18שמירה/טעינה חוזרת
 1.1.18.1תוכנת עמדת העבודה תכלול יישום לשמירת קבצים בזיכרון עבור בקרי Web server
ובקרי שטח ולשחזר אותם..
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 1.1.18.2בבקרי  ,Web serverיישום זה לא יוגבל רק לשמירה וטעינה חוזרת של כל הבקר -
היישום יוכל גם לשמור/לטעון מחדש אובייקטים מסוימים בבקר .דבר זה יאפשר
לדוגמה  debuggingלא מקוון off-lineשל תוכנות הבקרה ולבצע טעינה חוזרת של
החלק המתוקן בלבד.
 1.1.19מסלול הביקורת
 1.1.19.1תוכנת עמדת העבודה תנהל באופן אוטומטי רישום יומן ותתעד את השעה של כל פעולה
שהמשתמש מבצע בעמדת העבודה ,החל מכניסה למערכת ויציאה ממנה דרך שינוי ערכי
נקודה ,שינוי תוכנית ,הפיכת אובייקט לזמין או השבתה שלו ,צפייה בתצוגה גרפית,
כתיבת דוח ,שינוי לוח זמנים וכד'.
 1.1.19.2ניתן יהיה לצפות בהיסטוריה של התראות ,פעולות משתמש ,ופקודות לכל אובייקט
במערכת בנפרד או לפחות ב 5000-רשומות של כל האירועים במערכת כולה מעמדת
העבודה.
 1.1.19.3ניתן יהיה לשמור תצוגות מסוננות מותאמות של פרטי אירוע שניתן לצפות בהם
ולהגדיר אותם בעמדת עבודה.
 1.1.20עמידות פעולת שרת ארגוני בפני תקלות (בקרי  Web serverברמה עליונה)
תקלה ברכיב בודד לא תגרום לתקלה של המערכת כולה .כל המשתמשים
.1
במערכת יקבלו דיווח על כל תקלת רכיב שנתגלתה באמצעות אירוע התראה.
משתמשים במערכת לא ינותקו מהמערכת כתוצאה מתקלת מערכת או מעבר.
 1.1.21תוכנת מפעיל באינטרנט
 1.1.21.1כללי
ההפעלה היומיומית של המערכת תתבצע באמצעות ממשק דפדפן אינטרנט סטנדרטי
וכל טכנאי ומפעיל יוכלו לצפות בכל חלק של המערכת מכל מקום באינטרנט.
 1.1.21.2תצוגות גרפיות
הממשק מבוסס הדפדפן יהיה בעל תצוגות גרפיות זהות לעמדות הניהול והתיכנות,
שמציגות נתונים דינאמיים בפריסה של האתר ,תוכניות קומה ותיאורים גרפיים של
ציוד .הגרפיקה של הדפדפן תתמוך בפקודות לשינוי ערכי סף ,במתן זמינות/השבתה של
ציוד ובהפעלה/הפסקה של ציוד.
המפעילים יוכלו לנווט במערכת כולה באמצעות הדפדפן ולשנות ערכים או סטטוס של
כל נקודה בכל בקר .שינויים יקבלו תוקף מיידי בבקר ,יחד עם תיעוד של השינוי
שיישמר בבסיס הנתונים של המערכת.
 1.1.21.3ניהול התראות
לא ייחשבו מערכות שזקוקות להתקנה של תוכנת לקוח נוספת על מחשב  PCלצורך
צפייה בעמדת האינטרנט ממחשב זה ולא יכללו כחלק מן המערכת אלא ניטור ושליטה
מכל מחשב אפשרי שמחובר לאינטרנט .
ממשק דפדפן האינטרנט יכלול את הצגת ההתראות הפעילות זהה במקביל להצגת
ההתראות בעמדת הניהול ולתיכנות ,והוא יהיה זמין למשתמש בהתאם להרשאות
הסיסמה שלו .המשתמשים יוכלו לקבל באמצעות הדפדפן התראות ,להשתיק התראות
ולאשר התראות .ניתן יהיה להוסיף לרשומת ההתראה טקסט ספציפי של מפעיל לפני
מתן האישור אם ירצה בכך .כמו כן צרופות ורשימות המטלות לבדיקה של התראות
יהיו זמינות למשתמש.
 1.1.22קבוצות ולוחות זמנים
המפעילים יוכלו לצפות באמצעות הדפדפן בקבוצות מוגדרות מראש של נקודות
שמתעדכנות באופן אוטומטי.
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המפעילים יוכלו לשנות באמצעות הדפדפן לוחות זמנים  -לשנות זמני התחלה וזמני
עצירה ,להוסיף זמנים חדשים ללוח זמנים ולשנות יומנים.
 1.1.23חשבונות משתמשים ומסלול הביקורת
חשבונות המשתמשים ישמשו הן לממשק הדפדפן והן לעמדות העבודה של המפעילים.
המפעילים לא ידרשו לזכור ולשמר בזיכרון מספר סיסמאות אלא זה אותה סיסמא
תהיה זמינה הן לעמדת עבודה והן לממשק דפדפן
כל הפקודות והפעילות של המשתמש בממשק הדפדפן יתועדו ביומן הפעילות של
המערכת ,וניתן יהיה אחר כך לחפש ולאחזר אותם לפי משתמש ,תאריך או שניהם.
 1.1.24בקרי Web server
 1.1.24.1בקרי  Web Routerישלבו את פונקציות ניתוב האינטרנט ,פונקציות הבקרה ופונקציות
השרת ליחידה אחת.
 1.1.24.2בקרי  Web serverשל  BACnetיסווגו כהתקן ' BACnetמקורי' שתומך בפרופיל בקר
 Web serverשל  .) )BACnet B-BCבקרים שתומכים בפרופיל פחות מחמיר כגון B-
 SAאינם מאושרים .בקרי  Web Serverיבחנו ויאושרו על ידי מעבדת הבחינה של
 )BTL) BACnetכבקרי  Web Serverשל.BACnet ((B-BC
 1.1.24.3בקר  Web serverיספק את הממשק בין רשת  LANאו  WANובין התקני הבקרה
בשטח ויספק פונקציות פיקוח ובקרה על התקני הבקרה המחוברים אל נתב הרשת.
 1.1.24.4בקרים אלה אחראיים גם לניטור ובקרה של ציוד מיזוג האוויר שלהם עצמם כגון
יחידת טיפול באוויר או טיפול מערכות חימום.
 1.1.24.5בקרים אלה יכללו גרפיקה ,דו"ח מגמת שינוי גרפים שלדו"ח מגמת שינוי ,תצוגה של
התראות ותצוגות דומות של אובייקטים שמשמשים עמדות עבודה או ממשקים
לאינטרנט .יסופק מספר גדול מספיק של בקרי  Wev serverכדי לענות במלואן על
הדרישות של מפרט זה ושל רשימת הנקודות המצורפת.
 1.1.24.6הבקרים יוכלו להפעיל את תוכניות הבקרה כדי לספק:
• פונקציות יומן
• לוחות זמנים
• דו"חות מגמת שינוי
• ניטור התראות וניתובן
• סינכרון בזמן באמצעות אתר אינטרנט ,כולל סינכרון אוטומטי
• הבקר יכלול  3סוגי תקשורת שונים בהם המפעיל יחליט בתצורת הבקר על
התצורה הנדרשת  Lonworksו  Bacnetבמקביל קיים עוד ערוץ תקשורת לבקר
של Modbus
• שילוב של נתוני בקר  LonWorksעם נתוני בקר  Modbusאו שילוב של נתוני בקר
 BACnetעם נתוני בקר ,Modbus
• פונקציות ניהול רשת לכל ההתקנים מבוססי LonWorks
 1.1.25מפרט חומרה
 1.1.25.1זיכרון
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מערכת ההפעלה של הבקר ,התוכנה וחלקים אחרים של בסיס נתוני התצורה יאוחסנו
בזיכרון  .))Flash memoryהשרתים והבקרים יכילו זיכרון גדול מספיק ליישום
הנוכחי ועוד נפח זיכרון שדרוש לרישום ההיסטוריה ביומן ועוד לפחות  20%נפח פנוי
של זיכרון.
 1.1.25.2כל בקר  server Webיכלול חומרה לתקשורת:
• שתי כרטיסי רשת  bT Ethernet10/100לתקשורת אל עמדות העבודה ,ואל בקרי
 Web serverהאחרים ולאינטרנט.
• שתי מעבדים CPU
• שתי יציאות  RS-485לתקשורת אל אפיק  BACnet MSTPאו  Modbusטורי
(ניתן לתיכנות)
• יציאה אחת מסוג  TP/FTלתקשורת אל התקני .LonWorks
• יציאת התקן USB
• שתי יציאות Host USB
 1.1.25.3יכולת הרחבה מודולרית:
המערכת ,תכלול כרטיסי כניסה/יציאה מודולרים עם מספר קומבינציות כדי לאפשר
הרחבה .של קיבולת הבקר  .כרטיסי ההרחבה כניסות\יציאות יסופקו באמצעות
יחידות  plug-inמסוגים שונים .ניתן יהיה לשלב כרטיסי הרחבה של כניסות/יציאות
כמבוקש לצורך מתן מענה לדרישות ליישומי מערכת הבקרה בצורה פרטנית.
 1.1.25.4מיתוג עקיפה בחומרה:
כל היציאות הדיגיטליות יכללו אופציונלית מתגים לעקיפה ידנית בעלי שלושה מצבים,
שיאפשרו מצב יציאה של 'פעולה'' ,כיבוי' ו'-אוטומטי' .מתגים אלו יורכבו בכרטיסי
ההרחבה ויספקו משוב לבקר כך שניתן יהיה לקבל את מצב ה Override-באמצעות
התוכנה .בנוסף ,בכל יציאה אנלוגית יותקן פוטנציומטר עוקף כדי לאפשר כוונון ידני
של אות היציאה האנלוגית על פני כל תחום העוצמות כאשר מתג  Overrideיימצא
במצב 'פעולה'.
 1.1.25.5נוריות חיווי מצב מקומי:
בקרי  Web serverיספקו בתצורה מינימאלית חיווי מנוריות  LEDעל מצב ה,CPU-
מצב רשת אתרנט ,ומצב  .field busלכל כניסה או יציאה יהיה חיווי  LEDשל הערך
בנקודה (הפעלה/כיבוי) .חיווי  LEDיתמוך בתוכנה כך שניתן יהיה בתוכנה לקבוע אם
תאורת חיווי  LEDמתאימה למצב הפעלה או כיבוי או אם צבע החיווי אדום או ירוק.
 1.1.25.6שעון זמן אמיתי (:)RTC
כל בקר  Web serverיכלול שעון זמן אמיתי ,מגובה בסוללה ,בדיוק של  10שניות
ביום .שעון זמן אמיתי יספק את השעה ,יום בחודש ,חודש ,שנה והיום בשבוע .כל בקר
 Web serverיאפשר היסט של שעון  UTCשלו ,בהתאם לאזור הזמן .כאשר נקבע אזור
הזמן ,בקר  Web serverישמור את הזמנים שבהם יבוצע חיסכון לתאורת יום.

 1.1.25.7אספקת חשמל:
ספק DC 24וולט יספק לבקרי  Web serverהספק של  30וואט לבקרים ולכרטיסי
ההרחבה השייכות להם .המערכת תתמוך בשימוש ביותר מספק אחד אם יידרש
להוסיף מספר רב של כרטיסי הרחבה
 1.1.25.8אתחול אוטומטי מחדש לאחר הפסקת חשמל:
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עם חידוש אספקת החשמל לאחר הפסקת חשמל ,בקרי  Web serverיעדכנו את כל
פונקציות הניטור ,יחדשו פעולה בהתבסס על ערכים נוכחיים ,יסנכרנו זמן ומצב
ויפעילו תהליכי אתחול מיוחדים אם יידרשו ,כל זאת באופן אוטומטי וללא התערבות
אדם.
 1.1.25.9סוללות לגיבוי:
בקרי  Web severיכללו סוללת גיבוי מוכנה לפעולה ,לגיבוי זיכרון  .RAMהסוללה
תספק כוח לגיבוי כולל של כל הפונקציות שבזיכרון  RAMושל השעון במשך לפחות 30
יום .במקרה של הפסקת חשמל ,בקרי  Web serverינסו תחילה לבצע אתחול מזיכרון
ה .RAM-אם זיכרון זה ניזוק ואינו ניתן לשימוש יותר ,בקר  Web serverיבצע אתחול
מהיישום ששמור בזיכרון  FLASH memoryשלו.
 1.1.25.10מפרט תוכנה
מערכת ההפעלה של הבקר ,תוכנת היישום וחלקים אחרים של בסיס נתוני התצורה
כגון גרפיקה ,מגמות ,התראות ,תצוגות וכד' ,יאוחסנו בזיכרון  .FLASH memoryלא
תהיה כל מגבלה שהיא על תוכנות היישומים במערכת .כל בקר  Web serverיוכל
לבצע עיבודים מקבילים שבהם כל תוכניות הבקרה פועלות בו זמנית .כל תוכנית תוכל
להשפיע על פעולתה של כל תוכנית אחרת .כל תוכנית תהיה בעלת גישה מלאה לכל
 I/Oשל הבקר .ביצוע זה של פונקציית הבקרה לא יופרע עקב פעולות תקשורת רגילות
של המשתמש כולל שילובים בין בתוכנות השונות בבקר או ,כניסה של תוכנית חדשה
לפעולה ,הדפסה של התוכנית לצורך שמירה וכד'.
לכל בקר  Web serverיהיה זיכרון זמין של  .GB4זיכרון זה יורכב מ GB2 -ליישום
ולנתונים היסטוריים ו 2GB-שמיועדים לאחסון בגיבוי.
 1.1.25.11שפת תיכנות של המשתמש:
המשתמש יוכל לתכנת את תוכנת היישום .יכולת זו תכלול את כל האסטרטגיות,
תהליכי הפעולה ,אלגוריתמי הבקרה פרמטרים וערכי סף .תוכנת המקור תיכתב
כטקסט מובנה מבוסס על סקריפט או כבלוקים גרפיים של פונקציות ,והמשתמש יוכל
לתכנת אותה במלואה .השפה תהיה בנויה כך שתאפשר קביעת תצורה של תוכניות
בקרה ,לוחות זמנים ,התראות ,דוחות ,טלקומוניקציה ,תצוגות מקומיות ,חישובים
מתמטיים והיסטוריה .המשתמשים יוכלו להוסיף הערות בכל מקום בגוף התוכנה -
בתוכנת סקריפט או בלוקים של פונקציות.
בקרי  Web serverשמשתמשים בחבילות תוכנה מוכנות מראש לא יאושרו.
 1.1.25.12תוכנת הבקרה
בקרי  Web serverיוכלו לבצע את אלגוריתמי הבקרה הבאים שעברו בדיקה מראש:
בקרת  - PIDפרופורציונלי ,אינטגרלי ונגזרת
•
בקרת שני מצבים
•
פילטר דיגיטלי
•
מחשבון לחישוב יחסיות
•
הגנה על הציוד על ידי הגבלת מספר מחזורי הפעלה
•

 1.1.25.13פונקציות מתמטיות:
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כל בקר יוכל לבצע פעולות מתמטיות בסיסיות ( ,)/ ,* ,- ,+העלאה בריבוע ,שורש
ריבועי ,אקספוננציאל ,לוגריתמים ,לוגיקה בוליאנית ,או שילוב של השניים .הבקרים
יוכלו לבצע פעולות לוגיות מורכבות ,כולל אופרטורים כגון >exclusive or ,= ,< ,
 .and ,orחייבת להיות לבקרים יכולת להשתמש בפעולות אלו באותן משוואות
באמצעות האופרטורים המתמטיים ומונחות עד חמישה סוגריים לעומק.
 1.1.25.14בקרי  Web serverיוכלו לבצע את כל שגרות ניהול האנרגיה לכל מתקן על פי שיטות
העבודה של :
לוח זמנים על פי השעה ביום
•
לוח זמנים על פי תאריך
•
לוח זמנים לחגים
•
עקיפות זמניות של לוח הזמנים
•
התחלה אופטימלית
•
עצירה אופטימלית
•
בקרת עצירת לילה
•
מעבר אנתלפיה (חיסכון)
•
מגבלת שיא ביקוש
•
מחזורי עבודה עם פיצוי טמפרטורה
•
מעקב CFM
•
שילוב חימום/קירור
•
איפוס חם/קר לקומה
•
איפוס מים חמים
•
איפוס מים מקוררים
•
איפוס עיבוי מים
•
תהליך פעולת צ'ילר
•
 1.1.25.15רישום ההיסטוריה
 1.1.25.15.1כל בקר  Web serverיוכל לבצע רישום מיקום של כל כניסה או יציאה  ,ערך מחושב
או משתנה מערכת אחר הן בפרקי זמן שהגדיר המשתמש החל משנייה אחת ועד 1440
דקות או על בסיס שינוי ערכים בתצורה שביצע המשתמש .יישמרו לפחות 1000
ערכים בכל אחד מסוגי רישומים אלו .כל רישום יתעד את אחד מהערכים הבאים:
רגעי ,הממוצע ,המינימום או המקסימום בנקודה .ניתן יהיה להוריד את הנתונים
ביומן לבקר  web serverברמה גבוהה יותר שמקיים ארכיון של טווח זמן גדול יותר
על בסיס פרקי זמן שהגדיר משתמש ,או בפקודה ידנית.
 1.1.25.15.2בקרי  Web serverיוכלו לבצע החלפת מד צריכת חשמל כדי להבטיח את דיוק
הרישום של צריכת החשמל.
 1.1.25.15.3לכל נקודת כניסה ויציאה של החומרה קיימת היכולת לבצע דו"ח הצגת מגמות שינוי
באופן אוטומטי ללא צורך בעיבוד ידני ,ובכל יומן יבוצע רישום של שינוי בערכים.
יישמרו לפחות  500דגימות מגמה לפני החלפת הדגימה הישנה ביותר בנתון חדש.
 1.1.25.15.4ההצגה של נתוני הרישום תהיה מובנית בתצוגות של השרת של בקרי Web server
בצורה של רשימה לפי זמן או בתבנית עקומות שניתן להגדיר בהם באופן מלא את
הצבעים ,המשקלים ,קנה המידה ומרווחי הזמן.
 1.1.25.16ניהול התראות
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 1.1.25.16.1בכל נקודה במערכת ניתן ליצור התראות על בסיס חסמים נמוך/גבוה או בהשוואה
לערכי נקודות אחרות .כל ההתראות ייבדקו בכל סריקה של בקר Web server
והתוצאה תוצג באחת או יותר הודעות התראות או בדוחות.
 1.1.25.16.2אין חסם על מספר ההתראות שניתן ליצור בכל נקודה שהיא.
 1.1.25.16.3ניתן להגדיר יצירת התראה על בסיס תנאי יחיד מערכת או מספר תנאים.
 1.1.25.16.4ההתראות ייווצרו על בסיס הערכת התנאים להתראות והן יוצגו למשתמש בסדר
שניתן במלואו להגדרה ,בחתך עדיפות ,שעה ,קטגוריה וכד' .תצוגות התראה אלו
הניתנות להגדרה יוצגו למשתמש עם הכניסה שלו למערכת ללא קשר אם הכניסה
התבצעה לעמדת עבודה או עמדת אינטרנט.
 1.1.25.16.5מערכת ניהול ההתראות תתמוך ביכולת ליצור הודעות על הסיבות ועל הפעולות
שננקטו ואלו ייבחרו וישויכו לאירוע התראה .ניתן יהיה להציג רשימות של מטלות
לביצוע כדי להציג למפעיל הצעות לפתרון בעיות .כאשר ניתן אישור להתראה ,ניתן
יהיה להקצות אותה למשתמש במערכת עם הודעה למשתמש על ההקצאה ועל כך
שהוא אחראי לפתרון הבעיה שגרמה להתראה.
 1.1.25.16.6חייבת להיות יכולת לנתב את ההתראה לעמדה עבודה כלשהי של  BACnetבעלת
תאימות לפרופיל התקנים  B-OWSומשתמשת בפרוטוקול .BACnet/IP
 Web server 1.1.25.17מוטבע
כל בקר  Web serverיוכל להוציא דפי אינטרנט שמכילים את המידע שזמין בעמדת העבודה.
הפיתוח של המסכים הנדרשים לא יצריך כל עבודה הנדסית נוספת מעבר לדרוש להצגתם בעמדת
העבודה עצמה.
 1.1.26בקרים עצמאיים ובקרי בקרים עצמאיים המשתמשים בפרוטוקול BACnet
 1.1.27עבודה ברשת
 1.1.27.1רשת  :IPכל ההתקנים עם חיבור ל WAN-יוכלו לפעול בקצב של  10מגה-סיביות
לשנייה או  100מגה-סיביות לשנייה.
 1.1.27.2התקני ניתוב  IPלField Bus-
• בקר  Web serverיבצע את הפונקציה הזו.
• ניתן יהיה לקבוע באופן מקומי את תצורתם של התקנים אלה באמצעות כבל IP
מוצלב או באמצעות רשת ה.IP-
• תצורת הניתוב תיקבע כך שיהיה ניתן להעביר רק חבילות נתונים מהתקני Field
 Busשצריכים לעבור ברמת ה IP-של הארכיטקטורה.
 1.1.28חיווט וסיומות Field Bus
• החיווט של הרכיבים ייעשה בשיטה של אפיק או שרשרת חינניות ()daisy chain
ללא חיבור כוכב ,או טופולוגיה חופשית.
• בכל  field busיהיו בשני הקצוות של כל מקטע נגדי סיום.
• ה field bus-יתמוך בתקשורת אלחוטית.
 1.1.29מתאמים
• מתאמים דרושים כדי לחבר שני מקטעים.
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יש להתקין את המתאמים בתוך מארז .המארז יכול להימצא במרחב ביניים.

 1.1.30התקני Field Bus
דרישות כלליות
בהתקנים ידלקו נוריות חיווי לציון שההתקן פועל.
•
אספקת הכוח להתקנים תהיה מקומית .התקנים שנטענים באמצעות חיבור
•
להתקן אחר (אספקת הכוח באה ממקור מרכזי באמצעות כבל  )Field Busאינם
מקובלים.
היישומים יהיו מאוחסנים באופן שהפסקת חשמל לא תגרום לאובדן של תכנית
•
היישום או של פרמטרי התצורה( .זיכרון פלאש ,גיבוי של סוללה ,וכו ').
 1.1.31בקרי )NSC( Web server
אם בבקרי  Web serverמוטבעת פונקציית קלט/פלט ,יחולו עליהם כל דרישות
•
הקלט/פלט המתייחסות לבקרי יישום מתקדמים.
יתמכו בייצוא של נתונים אל בקרי  Web serverשל ספקים אחרים שתומכים
•
בשירות שיתוף הנתונים .read property service
יתמכו בייצוא של נתונים אל בקרי  Web serverבאמצעות יזום שינוי ערכים
•
( )Change of Value COVמספקים אחרים שתומכים במנוי לנתונים באמצעות
קונצפט ה.COV-
יתמכו בייצוא של נתונים לעמדת מפעיל  BACnetכלשהי שתומכת בפונקציית
•
שיתוף הנתונים .read property service
יתמכו בייצוא של נתונים באמצעות יזום שינוי ערכים ()Change of Value COV
•
.לעמדת מפעיל  BACnetשתומכת בפונקציית מנוי לנתונים באמצעות עיקרון
.COV
יתמכו ברישום מגמות בכל ההתקנים שמחוברים ל .field bus-הם יספקו זיכרון
•
גדול מספיק לאחסון עד  300דגימות של כל משתנה שנדרש רישום המגמה שלו
בתהליך הבקרה.
יתמכו בייצוא נתוני יומן הרישום של המגמות לכל עמדת מפעיל BACnet
•
שתומכת בפונקציית  read rangeשל  BACnetעבור בחינת מגמות.
יתמכו בלוחות הזמנים עבור כל ההתקנים ב.field bus-
•
יתמכו בעריכה של הזנות ערכי לוח הזמנים מעמדת מפעיל  BACnetכלשהי
•
שתומכת בפונקציית השירות של  BACnetלכתיבה של פרמטרי לוח זמנים
יזמו הודעות התראה בכל מצבי ההתראות מכל אחד מההתקנים שמחוברים ל-
•
.field bus
ימסרו הודעות התראה לעמדת מפעיל  BACnetכלשהי שתומכת בפונקציית
•
השירות של  BACnetלקבלת הודעות התראה ומוגדרת כנמען ההודעה.
יתמכו באישור התראה שהתקבלה בכל עמדת מפעיל  BACnetשתומכת
•
בפונקציית השירות של  BACnetלביצוע אישור התראה/אירוע.
יתמכו בבקרה של תכונת 'יצא מכלל שימוש' והקצאת ערך או מצב לאובייקטים
•
אנלוגיים או בינאריים מכל עמדת מפעיל  BACnetשתומכת בכתיבת תכונת 'יצא
מכלל שירות' ותכונת ערך של אובייקטים אנלוגיים או בינאריים.
יתמכו בקבלה של פקודות סינכרון זמנים ותגובה לפקודות אלו מכל התקן שתומך
•
בפונקציית השירות של  BACnetלייזום פקודות סינכרון זמנים.
ייתמכו בפונקציית השירות 'מי זה?' ,ו'-אני' של .BACnet
•
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ייתמכו בפונקציית השירות ''למי יש?'',יש לי' של .BACnet
ייתמכו בפקודות  Backupו( Restore-גיבוי ושחזור) מכל עמדת מפעיל BACnet
שהיא שתומכת בייזום פקודות  Backupו.Restore-
חייבים באישור .BTL

 1.1.32בקרי יישום מתקדמים ()B-AAC
 1.1.32.1המאפיינים העיקריים של  B-AACהם:
הם בעלי מעגלי כניסה ויציאה פיסיים לחיבור התקני כניסה אנלוגית ,התקני
•
כניסה בינארית ,התקני כניסה פולסית ,התקני יציאה אנלוגית והתקני יציאה
בינארית .מספר התקני הכניסה והיציאה והסוגים שנתמכים בהתאם לדגם.
יתמכו או לא יתמכו בהתקני כניסה ויציאה נוספים מעבר למספר המעגלים
•
שמסופקים בלוח המעגלים המודפסים .התמיכה בקלט/פלט נוסף תסופק על ידי
לוחות נוספים שיתחברו פיזית אל הבקר הבסיסי.
היישום שמופעל על ידי ה B-AAC-ייכתב על ידי מהנדס יישומים בכלי התיכנות
•
של הספק.
אם מוטמעים לוחות הזמנים לפי אזור הזמן המקומי B-AAC ,יתמכו בעריכה של
•
ערכי לוח הזמנים מכל עמדת מפעיל  BACnetשתומכת בפונקציית השירות של
 BACnetלכתיבה של פרמטרי תזמון לוח זמנים.
כאשר מוטבע רישום מגמה מקומי B-AAC ,יתמכו בייצוא נתוני יומן הרישום של
•
המגמה לכל עמדת מפעיל  BACnetשתומכת בפונקציית השירות של  BACnetשל
קריאת טווח לרישום מגמה.
אם מוטבע יזום הודעות התראה מקומי:B-AAC ,
•
 oימסרו הודעות התראה לכל עמדת מפעיל  BACnetשתומכת בפונקציית
השירות של  BACnetלקבלת הודעות התראה ומוגדרת כנמען ההודעה.
 oיתמכו באישור התראה שהתקבלה בכל עמדת מפעיל  BACnetשתומכת
בפונקציית השירות של  BACnetלביצוע אישור התראה/אירוע.
יתמכו בקריאת נתונים בינאריים ואנלוגיים מכל עמדת מפעיל  BACnetאו בקר
•
מבנה שתומך בפונקציית השירות של  BACnetלקריאת הנתונים.
יתמכו בקריאה של תכונת 'יצא מכלל שימוש' והקצאת ערך או מצב לאובייקטים
•
אנלוגיים או בינאריים מכל עמדת מפעיל  BACnetשתומכת בכתיבת תכונת 'יצא
מכלל שירות' ותכונת ערך של אובייקטים אנלוגיים או בינאריים.
יתמכו בקבלה של פקודות סינכרון זמנים ותגובה להן מבקר בניין .BACnet
•
ייתמכו בפונקציית השירות 'מי זה?' ,ו'-אני' של .BACnet
•
ייתמכו בפונקציית השירות ''למי יש?'',יש לי' של .BACnet
•

 1.1.32.2מעגלי כניסה אנלוגיים
הרזולוציה של שבב  A/Dלא תעלה על  0.01וולט לאינקרמנט .בממיר A/D
•
שתחום המדידה שלו הוא  0עד  VDC 10והוא  10ביט ,הרזולוציה היא 10/1024
כלומר  0.00976וולט לאינקרמנט.
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במקרה שלרגשי היעדר זרימה ( ,)non-flowלוגיקת הבקרה תגדיר היסט כיול
שמתווסף אל ערך המדידה הגולמי או מופחת ממנו ( )-/+כדי ליצור ערך מכויל
שישמש את הבקרה וידווח לעמדת העבודה של המפעיל (| OWS - Operator
.)Workstation
במקרה של רגשי זרימה ,לוגיקת הבקרה תתמוך בשימוש בערכי הגבר או היסט
מתכווננים כך שניתן להפעיל כיול שתי נקודות (מכווננים ערך תחתון וערך עליון
כדי להתאים לערכים שנקבעו על ידי מכשיר הכיול).
במקרה של רגשים לא לינאריים ,כגון תרמיסטורים ורגשי זרימה ,תוכנת PPC
תבצע לינאריזציה של אות הכניסה.

 1.1.32.3מעגלי כניסה בינריים
רגשים עם מגע יבש יחווטו לבקר בשני חוטים.
•
לא יידרש ספק כוח חיצוני למעגל הרגש.
•
 1.1.32.4מעגלים עם אות כניסה פולסי
רגשי אות כניסה פולסי יחווטו לבקר בשני חוטים.
•
לא יידרש ספק כוח חיצוני למעגל הרגש.
•
מעגל הכניסה הפולסית יוכל לעבד עד ל 50-פולסים בשנייה.
•
 1.1.32.5מעגלי אות יציאה אנלוגי אמיתי
הפקודות הלוגיות יעובדו על ידי שבב ממיר דיגיטלי לאנלוגי ( .)D/Aתחום ערכי
•
אות הבקרה ידורג בערכים.של  0%עד  100%מהתחום המלא של ערכי אות
המוצא אשר יהיה  0עד  4 10 VDCעד  20מיליאמפר ,או  0עד  20מיליאמפר .או
לתחומים חלקיים של התחום המלא (כגון 0 :עד  100%שקול למתח של 3-6
 VDCכאשר התחום המלא הוא  0עד .)10 VDC
הרזולוציה של שבב  D/Aלא תעלה על  0.04וולט לאינקרמנט או  0.08מיליאמפר
•
לאינקרמנט.
 1.1.32.6מעגלי יציאה בינריים
ממסרי קוטב יחיד מצב יחיד או קוטב יחיד דו מצבי שתומכים בעד 230 VAC
•
מרבי של  2אמפר.
טריאקים שמקבלים כוח ממקור מתח או מאספקת כוח חיצונית שפועלים במתח
•
עד  30 VACוזרם עד  0.5אמפר.
 1.1.32.7הרצת התוכנית
חוגי הבקרה בתהליך יפעלו במקביל ולא בטור אלא אם כן קיימת דרישה מפורשת
•
לפעולה בטור בתהליך הבקרה.
קצב הדגימה עבור חוג הבקרה בתהליך יהיה ניתן לכוונון ויתמוך בקצב דגימה
•
מינימלי של שנייה אחת.
קצב הדגימה של משתני התהליך יהיה ניתן לכוונון ויתמוך בקצב דגימה מינימלי
•
של שנייה אחת.
קצב הדגימה של עדכוני אלגוריתמים יהיה ניתן לכוונון ויתמוך בקצב דגימה
•
מינימלי של שנייה אחת.
ליישום תהיה היכולת לקבוע אם הבקר עבר תהליך כיבוי והדלקה ,ומתכנת יוכל
•
להשתמש בחיווי כיבוי והדלקה כדי לשנות את תהליך הבקרה מיד לאחר פעולת
הכיבוי וההדלקה.
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 1.1.32.8הממשק המקומי:
הבקר יתמוך בחיבור של התקן נייד כגון מחשב נייד או מכשיר כף יד ייחודי
•
לספק .היכולת לבצע כל פעילות מלבד הצגת נתונים יהיה מוגן באמצעות סיסמה.
באמצעות הממשק המקומי ,יוכל המפעיל:
להתאים את פרמטרי האפליקציה.
o
לבצע פעולות בקרה ידנית של נקודות כניסה ויציאה.
o
לצפות בנתונים דינמיים.
o

 1.1.33התקן ייעודי ליישום Application Specific Device -
• ניתן יהיה להגדיר את היישומים הקשורים להתקנים לביצוע פונקציה קבועה.
• אם ניתן לשנות את היישום באמצעות כלי תכנות יישומים של היצרן ,ההתקן הוא בקר
יישומים מתקדם ולא התקן ייעודי ליישום.
• ההתקנים הייעודיים ליישומים יאושרו על ידי מעבדת .BTL

 1.1.34רגשי  DDCוחומרת נקודה
 1.1.35רגשי טמפרטורה
כל התקני הטמפרטורה ישתמשו בתרמיסטורים מדויקים בדיוק של  + /-1מעלות
•
פרנהייט (  + /-0.6מעלות צלסיוס) בטווח של  –30עד  230מעלות פרנהייט (33.3-.
עד  110מעלות צלסיוס) .חיישני טמפרטורת החלל יהיו בעלי דיוק של  + /-.5מעלות
פרנהייט ( + /-0.3מעלות צלסיוס) בטווח של  40עד  100מעלות פרנהייט (  4.4עד
 38.3מעלות צלסיוס).
רגשי חלל סטנדרטיים יהיו זמינים באריזה בצבע לבן שבור ( )off whiteלהרכבה
•
על קופסת חשמל סטנדרטית.
כאשר נדרש לבצע עקיפה ידנית ,ימצא בתושבת של החיישן מנגנון הזזה אופציונלי
•
לכוונון את טמפרטורת המטרה בחלל ,וכן לחצן לבחירת פעולה לאחר יום העבודה.
כאשר המפרט מציין תצוגה מקומית ,הרגש יכיל תצוגת  LCDאו  LEDלהצגת
•
הטמפרטורה בחלל ,טמפרטורת המטרה ופרמטרים אחרים לבחירת המפעיל.
בשימוש בלחצנים מובנים ,המפעיל יוכל להתאים את ערכי המטרה ישירות מן
החיישן.
רגשי טמפרטורה בתעלות האוויר יכללו כפתור תרמיסטור שמוטבע בקצה צינור
•
הנירוסטה .רגשי תעלה בסגנון גשש שימושיים ביישומי טיפול באוויר כאשר שטח
הסליל או התעלה קטן מ 1.3-מ"ר.
בתעלות ששטח החתך .שלהן גדול מ 1.3-מ"ר יש להשתמש ברגשים שמבצעים
•
מיצוע .צינור החישה הממצע חייב להכיל לפחות תרמיסטור אחד על כל מטר ,עם
אורך צינור מינימלי של  12מטר.
רגשי טבולים ישמשו למדידת טמפרטורה בכל היישומים המבוססים על מים קרים
•
או חמים וכן יישומי קירור .הבארות התרמיות יהיו עשויות מפליז או מפלדת אל
חלד לנוזלים לא מאכלים מתחת  250מעלות פרנהייט ( 121מעלות צלסיוס) ,ופלדת
אל חלד סדרה  300עבור כל היישומים האחרים.
לא יותר אות פנאומטי לחישת טמפרטורה.
•
 1.1.36רגשי לחות
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התקני לחות יהיו בעלי דיוק של  +/- 5%מהתחום המלא לחלל ו +/- 3%-ליישומי
צינור ואוויר חיצוני .הספקים יוכלו להדגים את עקיבות הדיוק בהגדרת המכון
הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה (.)NIST
כאפשרות ,יסופק מחשבון כף יד לכיול בשדה ,שקורא את הפלט של החיישן וגם
מכיל חיישן ייחוס לצורך כיול שוטף.

 1.1.37חיישני לחץ
מדידות לחץ האוויר בעמודת מים בגובה  0עד  10אינץ' יהיו בדיוק של +/- 1%
•
באמצעות חיישן מצב מוצק .היצרנים המאושרים כוללים את Modus
 Instrumentsואת .Mamac
מדידות לחץ דיפרנציאלי של נוזלים או גזים יהיו בדיוק של  +/- 0.5%מהתחום.
•
המארז יעמוד בדרישות סביבה של תקן .Nema 4
 1.1.38רגשי זרם ועומס
מתגי סטטוס זרם ישמשו לניטור מאווררים ,משאבות ,מנועים ועומסי החשמל.
•
מתגי זרם יהיו זמינים בדגמי ליבה מלאה ומפוצלת ,ויספקו אות דיגיטלי או אנלוגי
למערכת הבקרה .יצרנים מאושרים הם  Verisאו מאושרים כשווים לו.
מדידת ההספק בשלוש הפזות תבוצע באמצעות מתמר  .kW/kWHהתקן זה יעשה
•
שימוש בכניסות זרם ישר לשנאי זרם ישיר כדי לחשב את הערך הרגעי (קילו ואט)
וערך פולסי פרופורציונלי לצריכת האנרגיה ( .)kWHיש לספק מתמר הספק של
 Veris Model 6000או דגם.שווה ערך מאושר .בדיקת בקרים ועמדות עבודה.
 1.1.39תבוצע בדיקת שדה של כל הבקרים וציוד קצה קדמי (מחשבים ,מדפסות ,מודמים ,וכד')
כדי לוודא פעולה תקינה של החומרה והתוכנה .יש להכין גיליון בדיקת פריטים לכל התקן
ותיאור של הבדיקות הקשורות אליו ולהגיש את הגיליון לנציג הלקוח עם השלמת
הפרויקט.
 1.1.40בדיקות קבלה של המערכת
 1.1.41אימות כל יישומי התוכנה והשוואה בהפעלת הפעולות הבאות:
בקרת דוד חימום
•
יחידות טיפול אוויר באזור יחיד
•
יחידות טיפול אוויר בריבוי אזורים
•
חבילת הבקרה של הגג
•
בקרת מפוחי אויר FC
•
בקרת משאבת חום
•
בקרת יחידת אוורור
•
בקרת תאורה
•
בקרת מעגליים חשמליים
•
בקרת רבי מודדים
•
בקרה על מערכות אינסטלציה
•
בקרה על כל המערכות שיחוברו בתקשורת אל מרכז הבקרה
•
 1.1.42חוגי הבקרה ייבדקו על ידי שינוי מאולץ (סט פוינט) מערך המטרה לפחות ב 10%-ווידוא
שהמערכת מחזירה בהצלחה את המשתנה המעובד לערך המטרה .יש לרשום את תוצאות
הבדיקה ולצרף אותן לגיליון תוצאות הבדיקה.
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 1.1.43יש לבדוק כל התראה במערכת ולאמת שהמערכת מפיקה את הודעת התראה המתאימה,
שהודעה מופיעה בכל היעדים שנקבעו (תחנות עבודה או מדפסות) ,ושכל פעולה אחרת
הקשורה להתראה מתרחשת כפי שהוגדר (כגון הפעלת פנלים גרפיים ,יצירת דוחות,
וכד' .).הגשת גיליון תוצאות הבדיקה ללקוח.
 1.1.44בדיקה תפעולית של כל התצוגות הגרפיות הפרטניות ודיווח שהפריט קיים ,שהמראה
והתוכן נכונים ,וכי כל תכונה מיוחדת פועלת כמתוכנן .הגשת גיליון תוצאות הבדיקה
ללקוח.
 1.1.45בדיקה תפעולית של כל ממשק צד שלישי שכלול כחלק מערכת בקרת המבנה .ודא כי כל
הנקודות נדגמות כראוי שנשאלו ,שנקבעה תצורת ההתראות ,ושכל הדוחות וגרפיקה
הקשורים אליהן הושלמו .אם כרוכה בממשק העברת קובץ באמצעות  ,Ethernetיש
לבדוק כל לוגיקה שמבקרת את העברת הקובץ ,ולוודא את תוכן המידע המועבר.

 1.1.46בקרה למערכת ניהול אנרגיה
א .כללי
.1

.2

.3
.4
.5

מערכת לניהול אנרגיה תוצרת שניידר אלקטריק היא מערכת ניטור מותאמת דפדפן
המיועדת לפקח על תשתיות האנרגיה :חשמל ,קיטור,מים ואוויר במלואן ,החל
ממערך ההזנה הראשית ועד לנקודות חלוקה משניות.
המערכת תתוכנן לנהל ולנטר את צריכת האנרגיה בכלל הארגון ,בין אם מדובר
במתקן יחיד או ברשת מתקנים ,כדי לשפר את זמינות האנרגיה ואמינותה ,וכדי
למדוד ולנהל את היעילות האנרגטית.
התוכנה תהיה מוצר סטנדרטי ללא צורך בתיכנות מותאם פרטני.
התוכנה תספק מספר רמות של אבטחת משתמש.
התכונות העיקריות יכללו:
)1

אגירת נתונים למכשירי מדידה מסוגים שונים ,לחיישנים ולאביזרי חשמל
חכמים אחרים

)2

ניתוח איכות החשמל (לרבות הרמוניות ,נפילות  /עליות מתח ,נחשולי מתח,
סינוסואידות מתח וזרם)

)3

תאימות איכות החשמל לתקנים בינלאומיים ()IEC61000 4-30; EN50160

)4

הצגה גרפית של מידע

)5

כלי דיווח עם תבניות דוח סטנדרטיות

)6

הצגה אינטראקטיבית של נתונים היסטוריים ושל מגמות

)7

טבלאות נתוני זמן אמת בתצוגות סטנדרטיות

)8

ניתוח התראות אינטראקטיבי בתצוגות סטנדרטיות

)9

ניטור ודיווח של מים ,אוויר ,גז ,חשמל ,אדים ()WAGES

 )10ניטור ודיווח על מקדם הספק
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 )11יכולת פעולה הדדית של התקנים שונים ומערכות באמצעות  OPC Clientו-
OPC Server
 )12שילוב של התקן צד שלישי למכשיר באמצעות פרוטוקולים  Modbus RTUו-
Modbus TCP
ב .תמיכה בהתקנים
 .1התוכנה תספק תמיכה מובנית שנבדקה במפעל ל 50-התקני חלוקת חשמל לכל
הפחות (מדי אנרגיה והספק ,ממסרי הגנה ,מפסקי זרם ,בקרים מתוכנתים ,וכו.).
 .2התמיכה בהתקנים של התוכנה תהיה תמיכה מקיפה ותכלול:
.1

מסכים זמינים מהונדסים מראש ,בעלי תצוגה גרפית אינראקטיבית לצפייה
וניתוח נתונים בזמן אמת ונתונים היסטוריים של ההתקן

.2

כל הרגיסטרים ממופים מראש בשמות סטנדרטיים כך שלא יהיה צורך במיפוי
נוסף של רגיסטרים במכשירים פנימיים לצורך שימוש בתכונה כלשהי של
התוכנה

.3

העלאה אוטומטית של יומני רישום נתונים מובנים בעלי חותמת זמן ,התרעות
וצורות גל שנלכדו ( )captures waveformללא הגדרת תצורה כלשהי.

ג .יישום לניטור וניתוח גרפי
.1

התוכנה תספק יישום לניטור וניתוחים גרפיים עבור משתמשים במערכות האנרגיה
(מנהלי תפעול ,מהנדסי חשמל ,ממוני אנרגיה ,מנהלי מתקנים ,חשמלאים ,וכו')
ותספק אוסף עשיר של כלים לניתוח אנרגיה מסוג ( WAGESמים,אוויר,גזים,
חשמל וקיטור) ,ניתוח איכות החשמל וניטור ובקרה של מערכת החשמל.

.2

היישום לניטור וניתוח גרפי יוכל ליצור מערך מקיף של דיאגרמות הירארכיות גרפיות
מקושרות שמראות את כל ההתקנים ואת הדיאגרמות ההירארכיות הפרטניות
המשויכות להם ברשת ניטור החשמל ,בלחיצת עכבר יחידה (יצירת אוטו-דיאגרמה).

.3

היישום לניטור וניתוח גרפי יתמוך בגרפיקה מותאמת פרטנית/בתמונות ויאפשר
ליצור דיאגרמות גרפיות של מערכת ניטור צריכת האנרגיה והחשמל ,לרבות
דיאגרמות חד קוויות ,מפות מתקן  ,מבט על ,תוכניות קומה ,ייצוגי ציוד ותצוגות
חיקוי.

.4

היישום לניטור וניתוח גרפי יתמוך בניתוח איכות החשמל ויכלול את היכולות
הבאות:
.1

יצירת גרפים של אירועי איכות חשמל באמצעות עקום  ITIC/CBMEAאו עקום
SEMI F47

.2

לכידה ידנית של צורת גל

.3

כלי הדמיה/ניתוח לצורות גל חשמלי סינוסואידלי כולל  ,overlayהגדלת
תמונה ,חישובי  ,RMSשיא ביקוש ,תרשימי עמודות של ספקטרום הרמוניות
ודיאגרמות פזות
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.5

היישום לניטור וניתוח גרפי יוכל לכתוב לרגיסטרים של ההתקנים ביישומים כגון
איפוס ,הפעלה ,החלפה ,מיתוג ,לכידה ידנית של צורת גל ,התקנים וציוד של שליטה
מרחוק כולל מפסקים.

ד .יישומים מותאמי דפדפן
.1

.2

התוכנה תספק ממשק  web clientשיכלול אוסף של יישומים מותאמי דפדפן
ולכולם היכולות הבאות:
.1

יכולת התחברות לכניסת יחיד .משתמש נכנס פעם אחת כדי להשתמש ביישום
אינטרנט כלשהו

.2

הפעלות דפדפן אינטרנט מרובות בו זמנית ,ועל ידי כך אפשרות גישה למספר
אנשים ברחבי הרשת

.3

יישומי האינטרנט לא יצריכו התקנות והפעלות של פקדי  ActiveXעל ידי דפדפן
האינטרנט

.4

תמיכה בדפדפני אינטרנט אקספלורר ,כרום וספארי

ניתן יהיה להתאים פרטנית בקלות את ממשק ה web client-והוא יאפשר:
.1

ליצור לחצני הפעלת יישום ולשנות אותם

.2

להזין באמצעות דפדפן כל תמונה או פריט גרפי במקום סמלי המפעל (למשל
סמלי חברות וסמלי לקוח) מכל ממשק  web clientשהוא ולא יידרש לצורך זה
אלא שימוש בדפדפן

.3

יכולת לשנות מיידית את ערכת הצבעים מתוך ממשק  web clientכלשהו ולא
יידרש לצורך זה אלא שימוש בדפדפן

ה .לוחות מחוונים ( )Dashboardsמותאמי דפדפן
.1

לתוכנה יהיה ממשק  web clientשמציג תצוגות לוח מחוונים אינטראקטיביות,
מעודכנות אוטומטית שעשויות להכיל נתוני סיכום אנרגיה של  ,WAGESמגמות
בנתונים היסטוריים ,תמונות ותוכן מכל כתובת  URLנגישה.

.2

המשתמשים יוכלו ליצור ,לשנות ,לצפות ולשתף את לוחות המחוונים שלהם (כולל
גרפיקה ,תוויות ,שינוי קנה מידה ,מדידות ,טווחי תאריכים ,וכו) מתוך היישום
מבוסס האינטרנט באמצעות דפדפן ,ללא צורך ביישום נפרד.

.3

ניתן יהיה ליצור בקלות לוחות מחוונים עם גאדג'טים “ ”drop & dragברי הגדרה,
לצפייה בתצוגות הבאות:
)a

תמונות מתוך תוכן מבוסס-אינטרנט כלשהו

)b

צריכת האנרגיה

)c

עלויות אנרגיה

)d

השוואת אנרגיה

)e

חיסכון באנרגיה
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)f

פליטות

)g

מגמות

.4

התוכנה תאפשר להקצות "לוחות מחוונים" בודדים ל"מצגות" שניתנות להפעלה ללא
התערבות ,תוך גלילה של לוחות המחוונים במרווח זמן בר הגדרה.

.5

התוכנה תאפשר לכל משתמש של המערכת ליצור מספר בלתי מוגבל של לוחות
מחוונים ומצגות ,לשמור אותם ולשתף אותם.

ו .מסכים גרפיים מותאמי דפדפן
.1

התוכנה תכלול יישום  web clientגרפי לניטור קריאות תפעוליות בזמן אמת,
(ערכים רגעיים ,ערכי מינימום/מקסימום ,מצב ,התרעה מצב מפסק ,וכו ') ,וניתוח
נתונים היסטוריים (עבור נתונים שנרשמו ביומן במרווחי זמן נתונים ,מחרוזות
התרעה/אירוע ,ארועי הפרעה של נפילה/עליות מתח [כולל כיוון ההפרעה] ,וצורות גל
של זרם/מתח).

.2

ניתן יהיה להציג על המסכים הגרפיים מותאמי הדפדפן תצוגות מסכמות ברמת
המערכת ,מפות המתקן ,מבט על ,תוכניות קומה ,דיאגרמות חשמל חד קוויות ,דפי
סיכום של ציוד ,תצוגות  ,mimicוכו '.

.3

עבור כל סוג התקן שנתמך על-ידי התוכנה ,יסופק מערך עשיר של דיאגרמות גרפיות
בנויות מראש המציגות את כל הפרמטרים הזמינים מהתקנים פרטניים מרוחקים,
כולל כל הערכים המדידים ,מצב העומס ,מצב התראות ,נתוני אנרגיה ,מצב
התקן/סטטוס התקן ,יומני רישום של נתוני התקנים ,צורות גל שנלכדו ,אירועי נפילת
מתח/עליות מתח ,אינדיקציה על כיוון ההפרעה.

ז .טבלאות זמן אמת מותאמות דפדפן
.1

התוכנה תכלול יישום  client webאינטראקטיבי המספק המחשה חזותית של
מדידות בזמן אמת זו לצד זו בתצוגה טבלאית ,כדי להשוות במהירות בין קריאות
התקן ממספר מדידים ברשת ניטור החשמל.

.2

משתמשים יוכלו ליצור ,לשנות ,לצפות ולשתף את הצפייה בטבלאות שלהם מתוך
היישום מבוסס האינטרנט ,באמצעות דפדפן ,ללא צורך ביישום נפרד.

.3

היישום מותאם הדפדפן של טבלאות בזמן אמת יכלול פונקציות מובנות המאפשרות
למשתמשים לסנן בקלות ובאופן מיידי מדידות בעת צפייה בטבלה.

.4

טבלאות זמן אמת מותאמות הדפדפן יתמכו בכול התקן פיזי או "וירטואלי" שהוגדר
במערכת.

.5

המשתמשים יוכלו להקפיא את הערכים בעת צפייה בטבלה.

.6

משתמשים יוכלו להמיר במהירות טבלה לתבנית  ,Excelולשמור אותה כקובץ .xsl

ח .מציג התרעות פעילות מותאם דפדפן
.1

לתוכנה יהיה יישום  web clientהמספק תצוגה טבלאית אינטואיטיבית של כל
ההתרעות הפעילות ,היסטוריית התרעות ואירועים במערכת החשמל ,כגון יתר
קילוואט ,נפילות מפסקים והפרעות באיכות החשמל.
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.2

מציג התרעות פעילות מותאם דפדפן יציג חיווי אם התרעת איכות חשמל נתונה
קשורה ללכידתה של צורת גל .היישום יספק בנוסף קישור שיפתח את המסך הגרפי
בדף הבית עבור ההתקן שהפעיל את ההתרעה.

.3

מציג התרעות פעילות מותאם הדפדפן יציג את תצוגות ההתרעה הבאות שנבנו
מראש:
)a

ההתרעות האחרונות ( 24שעות)

)b

ההתרעות הפעילות

)c

התרעות שלא אושרו

)d

התרעות פעילות והתרעות שלא אושרו

)e

היסטוריית התרעות

.4

מציג התרעות פעילות מותאם הדפדפן ינטר ברציפות את מצב כל ההתרעות הנכנסות
ויספק תצוגות דינאמיות בזמן אמת של "התרעות פעילות" .כאשר התרעה נתונה
תהפוך ל"פעילה" (קרי  ,)ONהיא תוצג אוטומטית ומידית בתצוגות התרעות פעילות
והתרעות שלא אושרו .כאשר התרעה נתונה לא תהיה "פעילה" (קרי  ,)OFFהיא
תוסר אוטומטית ומידית מתצוגות התרעות פעילות והתרעות שלא אושרו.

.5

משתמשים בעלי רמת גישה מתאימה יוכלו לצפות ולאשר התרעות ,וכן לסקור את
היסטוריית האירועים של כל ההתקנים במערכת.

.6

התוכנה תכיל מחוון כריזת התרעות בסביבת ה web client-שישמיע צלילים
ניתנים לבקרה ויהבהב כאשר המערכת תזהה התרעות חדשות.

.7

מחוון כריזת ההתרעות יעקוב ברציפות אחר מספר ההתרעות שלא אושרו ויציג
אותו.

ט .יצירת דוחות מותאמי דפדפן
.1

התוכנה תספק כלי דיווח מותאם דפדפן שיציג את הנתונים ההיסטוריים בתבניות
דוח מעוצבות מראש או מוגדרות על-ידי המשתמש.

.2

המשתמשים יוכלו ליצור ,לשנות ,להציג ולשתף דוחות בממשק הדוחות המותאם
לדפדפן.

.3

כלי הדיווח יספק תבניות דוח סטנדרטיות מעוצבות מראש כדלקמן:
)1

דוח חיובים

)2

דוח עלות האנרגיה

)3

דוח פרופיל עומס

)4

דוח אינטראקטיבי של איכות חשמל בכל המערכת באמצעות ניתוח
CBEMA/ITIC

)5

דוח עמידה בדרישות תקן EN50160

372
)6

דוח IEC61000-4-30

)7

דוח PQ ms100

)8

דוח השוואת צריכת אנרגיה בתקופות שונות

)9

דוח צריכת אנרגיה בחתך משמרות

 )10דוח טבלאי
 )11דוח מגמות
 )12דוח היסטוריית התרעות ואירועים
 )13דוח תצורת מערכת
 )14דוח שימוש שעתי
 )15דוח שימוש בהתקנים מרובים
 )16דוח שימוש במכשיר יחיד
 )17דוח ייצוא נתונים
.4

.5

כלי הדיווח יתמוך ישירות בפלט בפורמטים הבאים:
)a

HTML

)b

PDF

)c

TIFF

)d

Excel

)e

XML

כלי הדיווח יאפשר ליצור דוח "מנויים" כדי להקל על הפצה האוטומטית של הדוחות
בלוח זמנים נתון .ניתן יהיה לשמור דוחות במקום נתון ברשת ,להדפיסם או לשלחם
בדוא"ל.

י .דיווח מונחה-אירועים
.1

התוכנה תתמוך בניטור האירועים הנכנסים ותיזום כתיבת דוח בתצורה מוגדרת
מראש על פי קריטריונים שנקבעו מראש לאירוע.

.2

לתוכנה יהיה יישום המיועד למשתמשים מתקדמים ,,שיצור "מסנני זיהוי" לניטור
אירועים כך שבהתרחש אירוע ספציפי (או סוג אירוע) ,ייכתב דוח ייעודי ויופץ באופן
אוטומטי.

יא .מנוע לוגיקת יישומים
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 .1התוכנה תספק ממשק תכנות גרפי ,מונחה אובייקטים ליצירת תוכניות-מערכתיות
לוגיות עם יכולות :חשבונית ,ייבוא נתוני  ,XMLהתרעות מבוססות מחשב PC
ורישום.
 .2מנוע לוגיקת היישומים יהיה בעל מערך מקיף של פונקציות שיאפשרו למהנדסי
הפריסה ליצור יישומים מותאמים באופן פרטני כגון ייבוא מזג אוויר או מחירים
בזמן אמת ,חישובי  ,KPIהמרת יחידות אנרגיה ,קיבוץ נתונים ,נרמול נתונים,
השוואת נתונים ,חישובי איבודי הספק ,בקרת גורם הספק ,השלת עומס ,וכו '.
יב .התקנים לוגיים
.1

התוכנה תתמוך בהגדרות התקנים "לוגיים" שיספקו שמות ידידותיים להתקן
ולמדידות עבור קלט/פלט או ערוצים בהתקנים המייצגים התקן הפועל במורד הזרם
(במקרה של בקרים מתוכנתים וקלט עזר) או מעגל יחיד (במקרה של התקנים מרובי
מעגלים).

.2

מהנדס פריסת מערכת יוכל להשתמש בקבצים פשוטים ומובנים (המכילים מיפויי
התקן לוגיים ושמות) לצורך יצירת מספר רב של התקנים לוגיים במערכת (תצורת
צובר) ללא צורך לקבוע את תצורת ההתקן הלוגי כאופן ידני.

יג .הירארכיות
.1

התוכנה תתמוך בקונצפט של הירארכיות שיאפשרו לארגן את הנתונים ההיסטוריים
על פי התחום שאליו משוייכת תעשיית הלקוח .לדוגמה ,מרכז נתונים יוכל לארגן את
ההירארכיות שלו על פי דיירים/ארונות/מעגלים/Pdu/RPPs ,פאנלים או
מבנים/קומות/חדרים.

.2

לתוכנה תהיה היכולת לעקוב אחר שינויי תצורה בהיררכיה לאורך זמן ולאפשר
למנהלי מערכת לעדכן את השמות בהיררכיה נתונה בכל עת (אפילו שמות שהוגדרו
בעבר) כדי להבטיח דיווח מדויק של נקודות הנתונים המשויכות .למשל ,דוח צריכת
האנרגיה לדייר שעבר למקום אחר ,הרחיב ,הוסיף או הסיר מעגלים במהלך תקופת
החיוב.

יד .יכולת פעולה הדדית תחת פרוטוקול Modbus
.1

לתוכנה יהיו יכולות מתקדמות לתמיכה בהתקני תקשורת  .Modbusהתוכנה תפעל
כמאסטר  Modbusעם היכולת לקרוא מאוגרים ולכתוב אליהם בהתקני
 Modbusבמסגרת יישומי מעקב ובקרה.

.2

התוכנה תספק יישום המיועד למהנדסי פריסת מערכת לצורך קביעת הגדרות התקן
( Modbusמנהלי התקנים) כך שהתקני צד שלישי התומכים בפרוטוקול Modbus
יוכלו להשתלב בקלות במערכת ניהול האנרגיה.

טו .פעולה הדדית בפרוטוקול ( OPCלבקרת תהליך )Ole -
.1

התוכנה תעמוד בדרישות תקן ( OPC DA 2.0.1בהתאם לתהליך בדיקות הציות של
 )OPC Foundationעבור יישומי שיתוף נתונים של שרת  OPCולקוח  OPCיבין
מערכות תואמות .OPC
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.2

התוכנה תספק כברירת מחדל תגי מיפוי של שרת  OPCעבור כל סוגי ההתקנים
הנתמכים באופן מקורי על ידה ללא צורך לבחור ,להגדיר או לתכנת את המיפוי של
אוגרי המכשיר לתגי .OPC

.3

התוכנה תספק אמצעי גמיש כדי להוסיף או לשנות מיפויי  ,OPCותתמוך ביכולת
להוסיף מדידות מותאמות פרטנית.

טז .העברת קובץ יומן רישום נתונים
.1

התוכנה תתמוך במנגנוני העברת קובץ יומן נתונים .התוכנה תוכל לייבא קבצי יומן
רישום נתונים לתוך מסד הנתונים ההיסטוריים שלה ולייצא נתונים ממסד
ההיסטורי שלה לצורך שיתוף נתוני מערכת ויישומי העברת קבצים (כגון הזנת נתונים
ידנית ,ייבוא נתונים להתקן במצב לא מקוון ,דחיפת נתונים אל הענן או אל מערכות
צד שלישי וכד').

.2

התוכנה תספק יישום המיועד למהנדסי מערכת לצורך ייבוא-ייצוא של מיפויים
ולוחות זמנים אל ומתוך קובץ יומן רישום נתונים (מיצוי-התמרה -הטענה [)]ETL
בכך יתאפשר לכלול נתונים היסטוריים במערכת ניטור החשמל או ליצאם ממנה
באמצעות העברת קבצים ( ,csv,. xml.וכו ').

יז .שילוב שירותי אינטרנט בתוכנה
 .1התוכנה תספק ממשק שירותי אינטרנט לצורך אינטראקציות מסוג מכונה למכונה
עם יישומים במערכות תוכנה אחרות .לממשק שירותי האינטרנט יהיו המאפיינים
הבאים:
.1

מבוסס על פרוטוקול )Object Access Protocol SOAP (Simple

.2

מספק תיאור ניתן לקריאה ע"י מכונה ,הכתוב בשפת תיאור של שירותי
אינטרנט ()WSDL

.3

תומך בחיבורי  httpוחיבורי https

.4

מאפשר גישה לנתונים מסוג :זמן אמת ,היסטוריים (כלומר בעלי חתימת זמן)
והתרעה/אירוע

.5

מאפשר לאשר התרעות על ידי לקוחות מאומתים ומאושרים

.6

מספק פונקציונליות של אימות תקציר

.7

ניתן להגדרה כמושבת/זמין

 .2התוכנה תתואם ותשולב עם פתרונות .EcoStruxure Electric Schneider
יח .תת מערכות תקשורת
 .1התוכנה תתמוך בריבוי טופולוגיות של רשת תקשורת ,כולל התקשרויות:
 ,Ethernet/TCPטורית  ,RS-485/RS-232חיוג באמצעות מודם.
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 .2התוכנה תוכל לספק אותות סינכרון זמן מעל רשת  Ethernetבדיוק של  16אלפיות
השניה.
 .3התוכנה תוכל ליצור קשר עם מספר התקנים בו בזמן ,כולל התקנים שפועלים בערוצי
תקשורת פיזיים שונים.
 .4מספר ההתקנים שהתוכנה תוכל ליצור קשר אתם ינוע בין  1ל .1000
 .5התוכנה תוכל לאחזר נתונים שנרשמו ביומן רישום נתונים (נתוני מרווח ,נתוני
אירועים ,נתוני צורת גל) מהתקנים הנתמכים באופן מקורי במערכת ,באופן אוטומטי
וללא כל הגדרת תצורה (של מטלות העלאה ,משימות יומן רישום ,וכו ').
יט .אחסון נתונים
 .1התוכנה תשתמש ב Microsoft SQL Server-עבור מנוע מסד הנתונים ואחסון
הנתונים שלה.
 .2התוכנה תתמוך בהתקנת מנוע מסד נתונים מותקן באותו המחשב או במחשב נפרד
המשמש שרת מסד נתונים ייעודי.
 .3התוכנה תכלול אפשרות "ברירת מחדל" למנוע מסד נתונים (כגון SQL Server
 )Express Editionעם אמצעי האחסון שלה .במהלך ההתקנה של התוכנה ,אם
נבחרה האפשרות מנוע מסד נתונים "ברירת מחדל" ,הוא יותקן על ידי מתקין
התוכנה ללא צורך לרכוש ולהתקין את המנוע בנפרד.
 .4התוכנה תתמוך בפריטים הבאים:
Microsoft SQL Server 2008 (32-bit) Standard/Enterprise Editions )a
Microsoft SQL Server 2008 (64-bit) Standard/Enterprise Editions )b
Microsoft SQL Server 2008 R2 (32-bit) )c
Standard/Enterprise/Express Editions
Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bit) )d
Standard/Enterprise/Express Editions
Microsoft SQL Server 2012 (64-bit) Standard/Enterprise Editions )e

כ .סביבת ההפעלה
.1

יש להתקין את התוכנה על אחת ממערכות ההפעלה הבאות של Microsoft
:Windows

Windows 7 (32-bit) Professional/Enterprise Editions )a
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Windows 7 (64-bit) Professional/Enterprise Editions )b
Windows Server 2008 (32-bit) Standard/Enterprise Editions )c
Windows Server 2008 (64-bit) Standard/Enterprise Editions )d
Windows Server 2008 R2 (64-bit) Standard/Enterprise Edition )e
כא .ניהול המערכת
.1

.2

התוכנה תספק ממשק ניהול מקיף עבור משתמשים מתקדמים שיתמוך בפונקציות
הבאות:
)1

קביעת תצורה של לוחות זמנים להתחברות וניהול חיבורי מודם

)2

הוספת התקנים למערכת וניהול הגדרות התקשורת שלהם

)3

ניהול שמות ההתקנים ומיפוי מדידות

)4

צפייה באירועי מערכת התוכנה וניהולם

)5

פיקוח על משימות ניהול מסד נתונים (גיבוי ,אחסון בארכיון ,חיתוך)

)6

ניהול חשבונות של משתמשים ושל קבוצות

התוכנה תמשיך לתפקד ללא הפרעה כלשהי (כולל תקשורת ,רישום ,התראה( ותישאר
מקוונת במהלך התהליכים הבאים:
 )aהוספה ,שינוי או הסרה של התקנים במערכת
 )bיצירה ,שינוי או הסרה של דיאגרמות גרפיות ,לוחות מחוונים ,טבלאות ,דוחות
 )cיצירה ,שינוי או הסרה של תוכניות לוגיקת היישום במנוע לוגיקת האפליקציה

כב .תמיכה בשפות/בינלאומיות
.1

התוכנה תפותח ככלי בינלאומי ותתמוך בהגדרות אזוריות באופן שניתן יהיה
להתאימה לכל שפה שהיא.

.2

התוכנה תתמוך בשפות הבאות כברירת מחדל:
 )aסינית (מפושטת ) Simplified -
 )bסינית (מסורתית )Traditional -
 )cאנגלית
 )dצרפתית
 )eגרמנית
 )fאיטלקית

377
 )gרוסית
 )hספרדית
כג .תיעוד
 .1התוכנה תספק תיעוד שיסייע למשתמשים ללמוד כיצד להשתמש בתוכנה .תיעוד זה
יהיה נגיש מכל מקום בתוכנה ומכל מחשב לקוח.
 .2התוכנה תספק גם מספר מסמכים בפורמט  PDFשעוסקים בהתקנה ובשימוש
בתוכנה באמצעי האחסון שלה (.)DVD

 1.1.47מערכות החשמל והאלקטרומכניקה :
 לוחות חשמל חיוויים אמיתיים מכל המפסקים והמגענים החשובים והקריטיים במבנה . לוחות מתח גבוה – שנאים וכניסות ההזנה הראשיות  ,חיבורים וחיוויים לבקרה . לוחות הגנה ואמצעים למתחי יתר ולזרמי קצר – חיבור חיוויים למערכת הבקרה . לוחות קומתיים ראשיים ומשניים – חיוויים לבקרה על פעולות ותקלות וכולל שליטה מהבקרה על המגענים של מפוחי הנחשון להפסקתם בשעות הרצויות למפעיל המערכת לבקרת המבנה של מיזוג האוויר . לוחות חשמל שונים – חיבור חיוויים שונים לתקלות ולפעולות . לוחות חשמל כולם – חיבורים וחיוויים לשליטה בעומס ובביקוש למערכות חכמות לחיסכון בחשמל ולמניעת הפעלות שאינן מדורגות וכן במצבי הזנת גנרטור ו\או חברת חשמל . -חיוויים ממערכות להגנה בפני ברקים במצב תקין ו\או פריקה או פריצה .

 1.1.48מערכות תאורה -
 חיבור חיוויים מכל לוחות התאורה במבנה למצבי פעולה ותקלה . מערכת הפעלות לתאורות ולכיבויים בשעות שאין פעילות ו\או אין נוכחים . שליטה בכל המרחבים הציבוריים בכל שעות היממה ובכל ימות השנה כולל לוח הפעלות והפסקות לפי שעון קיץ וחורף ובהתחשבות בשבתות וחגי ישראל . שליטה וחיוויים ממערכות התאורות בקומות החניונים  ,המרתפים  ,תאורות חוץוהצפה.
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 -בקרה על מצב תקינות תאורות חירום של המבנה כולל תקינות מצברים  ( .אופציה )

 1.1.49גנרטור -
 חיוויים ואינדיקציות שונות וחשובות ממערכות הגנרטור  .מצבי פעולה ותקלה ,מצבי תדלוק ו\או חוסר דלק  ,שמן  ,חום ,מנוע ומצבו  ,טמפ' סביבה ועבודה ועוד .
 מידע אודות מערכת החלפה שקטה אינדיקציות ותקשורת  ,מידע וחיוויים מחוותדלקים חיצונית  ,בקרת נזילות מים ועוד .

 1.1.50מערכות אל פסק – - UPS
 חיוויים ואינדיקציות חשובות ממערכות האל פסק שיותקנו בפרוייקט ממצבי עבודהותקלות  ,מצברי גיבוי  ,מתח הזנה – יש \ אין  ,תקינות וייצוב  ,מצב עומס שוטף
רגעי  ,יכולת גיבוי למשך זמן  ,באחזקה  ,במצב "עוקף" (  ) Bypassועוד .
 המערכת תקושר ישירות מה –  UPSולמחשב . 1.1.51מערכות מדידה -
 בפרוייקט מתוכננים רבי מודדים דיגיטליים חכמים בלוחות החשמל השונים .למערכת הבקרה יקושרו האותות הנ"ל בתקשורת חכמה לקבלת כלל הנתונים ממכשירי
המדידה הנ"ל לצפייה ולקבלת התרעות על חריגות מהתחום המקובל .
בתכנון החשמל והלוחות יש לקחת בחשבון את החיבורים הנדרשים להתקנת המודדים
הדיגיטליים כגון  :משני זרם ומתח  ,מהדקי חיבורים מפסי הצבירה  ,חיבורי מקצרים
לפעולות אחזקה  ,תאמי תקשורת לרשת המודדים וכל שיידרש .
 1.1.52פירוט המערכות להלן לפי תרשימי החשמל בפרויקט :
א .כללי :
.1

ההתחברות בין לוחות הבקרה ללוחות החשמל השונים תהיה ע"י מגעים יבשים
ולא תאושר שיטת חיבור אחרת הכוללת העברת מתחים זרים בין לוחות שונים
 .בלוחות החשמל יתוכננו ויוכנו כל נקודות החיבורים המתאימות ע"י המפקח.

.2

ההתחברות למודדים הדיגיטליים תתבצע בלולאת תקשורת ברשת כדוגמת
. SCHNEIDER

.3

התחברות מערכת הבקרה לגנרטור ולמערכות האל-פסק ( ) UPSהשונות – ע"י
תקשורת ישירה ו\או ברשת תקשורת ישירות למערכות המחשבים .

.4

ההפעלות הדיגיטליות ממערכת בקרת המבנה תיעשה ע"י מגעים יבשים
למערכות הפיקוד והחשמל השונות לפי תרשימי החשמל שיוכנו ע"י הקבלן
באישור המפקח ועפ"י דרישותיו.

ב .לוחות חשמל ראשיים ( :חיוויים ואינדיקציות בלבד )
-

תקלה במפסקי זרם ראשיים (מצב מנותק) .
מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .
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-

תקלה במפסקי זרם ראשיים מגנרטור (מצב מנותק) .
מצב מפסקי זרם ראשיים מגנרטור – מחובר או מנותק .
תקלה במפסקי זרם ראשיים מ – ( UPSמצב מנותק) .
מצב מפסקי זרם ראשיים מ  – UPS -מחובר או מנותק .
תקלה ומנייה של  – COSYכופל ההספק .
מצב מפסקי זרם יציאה למבנים ולמתקנים – מחובר או מנותק .
סימון מצב עבודת מחליפים ( ח"ח \ גנרטור )
מתח ,זרם  ,תדירות,הספק,אנרגיה,הרמוניות-,מכניסה משנאים-ע"י רב מודד .
מתח ,זרם  ,תדירות,הספק,אנרגיה,הרמוניות-,מכניסה מגנרטורים-ע"י רב
מודד.
מתח ,זרם  ,תדירות,הספק,אנרגיה,הרמוניות-,מכניסה מ – - UPSע"י רב מודד.
מתח ,זרם  ,תדירות,הספק,אנרגיה,הרמוניות-,מיציאה למ"א ראשי -ע"י רב
מודד .
גילוי הצפה בחדר חשמל ראשי .
מצב מפסק נשלף \ ( TESTנשלף)

 .1לוחות ראשיים חדר מחשב ( :חיוויים ואינדיקציות בלבד )
.2

לוחות משנה חדר מחשב ( :חיוויים ואינדיקציות בלבד )
-

.3

מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .
מצב מפסקי זרם – בוררים .
סימון מצב מחליפי ח"ח \ גנרטור .
מצב מפסקי זרם יציאה ללוחות משנה – מחובר או מנותק .
מתח ,זרם ,תדירות,הספק,הרמוניות – ע"י רבי מודדים דיגיטליים .

מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .
מתח,זרם,הספק,תדירות – ע"י רבי מודדים דיגיטליים .

לוח ראשי( :חיוויים ואינדיקציות בלבד )
-

.4

מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .
מצב מפסקי זרם – בוררים .
מצב מפסקי זרם להזנות לקומות .
מדידות בכל שדה הספק,מתח,זרם,תדירות – ע"י רבי מודדים דיגיטליים .
גלאי הצפה בחדר חשמל .
לוח ראשי קומתי ( :חיוויים ואינדיקציות בלבד )

-

מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .
מצב מפסק זרם להזנה לחדר תקשורת .

 .5לוח חדר תקשורת ( :חיוויים ואינדיקציות בלבד )
-

מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .
מצב מפסקי זרם בוררים .
מדידת הספק,מתח,זרם,תדירות – ע"י רב מודד .
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 .6לוח חדר מעליות ( :חיוויים ואינדיקציות בלבד )
 .7מתקן מתח גבוה :

מצב מפסקי זרם ראשיים – מחובר או מנותק .
מצב מפסק זרם הזנה למעלית – מחובר או מנותק .

 .8תחנת טרנספורמציה ( :חיוויים בלבד)

תחנת טרנספורמציה בנין– מפסקי זרם כולל סימון עבודה ותקלה בכ"א .
גלאי הצפה – אינדיקציה בלבד.

-

תקלות כלליות .
סימון עבודה ותקלה בכל מפסק זרם .
סימון התרעה לתקלה בשנאי .
סימון אזעקה לתקלה בשנאי .
מדידת זרם בכל שנאי ומפסקי זרם ראשיים .
מדידת מתח בכל שנאי ומפסקי זרם ראשיים .
מדידת תדירות .
מדידת הרמוניות .
מדידת אנרגיה (קווט"ש) במפסק זרם ראשי .
מדידת הספק בכל שנאי .
גילוי הצפה .
מצב מפסק נשלף – שלוף \ . TEST

 .9גנרטורים :בתקשורת
-

תקלה כללית .
תקלה – חוסר דלק מיכל יומי ושבועי בשתי רמות .
תקלה – הצפת דלק מיכל יומי ושבועי .
חיווי פעולה .
מדידת שעות פעולה .
מדידת זרם כולל שיא ביקוש .
מדידת מתח כולל שיא מתח .
מדידת תדירות .
מדידת גובה דלק בטנק יומי ושבועי .
מדידת הספק כולל שיא ביקוש .
מדידת צריכת אנרגיה .
תקלה – חוסר לחץ שמן .
תקלה – חוסר מים ברדיאטור (מצנן) .
תקלה – חום יתר .
תקלה בהתנעות .
תקלה – משאבת סחרור מי קירור .
תקלה ועבודה של משאבת הדלק .
תקלה – חוסר מתח פיקוד.
תקלה – בורר גנרטור לא במצב אוטומט .
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 .10מערכות אל פסק – : UPS
• ההתחברות של מערכות האל פסק למערכות בקרת המבנה – בתקשורת .
• ההתחברות לקבלת אינדיקציות וחיוויים בלבד .
-

מצב עבודה בעומס יתר .
חוסר אספקת מתח רשת .
עבודה במצב המרה ממצברים .
תקלה ומעבר לעוקף – . BYPASS
תקינות מצברים .
קיבול מצברים בזמן פריקה .
התרעה על ירדת קיבול המצברים .
מתח  ,זרם  ,תדירות  ,הספק  ,מקדם הספק  ,זרם על האפס .
גלאי הצפה בחדר . UPS
חיישן טמפ' בחדרי . UPS
חיישן \ גלאי מימן בחדר מצברים .

 .11לוח ( : UPSחיוויים ואינדיקציות בלבד )
-

מצב מפסקי זרם – מחובר או מנותק .
מצב מפסקים מחליפים – ח"ח \ גנרטור .
זרם,מתח,תדירות,הספק,כול הספק ,הרמוניות – ע"י רב מודד דיגיטלי .

 .12מיזוג אוויר – איוורור :
-

הפעלת \ הפסקת הזנות למגעני יחידות מפוחי נחשון לחיסכון באנרגיה .
סימון טמפרטורה והתרעות בחדרי חשמל ו – . UPS

 .13תאורה :
-

הפעלה וכיבוי תאורה באיזור החניון .
הפעלה וכיבוי תאורה בשטחי חוץ .
הפעלה וכיבוי תאורה בחדרי מדרגות .
הפעלה וכיבוי תאורה בפרוזדורי קומות המשרדים .
הפעלה וכיבוי תאורה בפרוזדור הראשי .
בדיקת תאורת חירום .

ג .חדרי מחשבים ו\או משרדים :
 .1מערכות גילוי וזיהוי הצפה ונוזלים –
במערכות הבקרה בפרוייקט מתוכננים להיות מספר רגשים לזיהוי הצפות
ודליפות נוזלים תת ריצפתיים  ,חדירות נוזלים מתקרות  ,ממי גשם  ,מצנרת מיזוג
אוויר וכו' .
רגשים אלה יחוברו למערכות בקרת המבנה ויעבירו תקלות לגורמים המתאימים
.
 .2מדידות ובקרת אקלים –
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בחדרי המחשבים  ,בחדרי תקשורת מסויימים ומוגדרים  ,ובמקומות אחרים לפי
תאום ודרישת המזמין  ,יותקנו רגשים למדידת ולבקרת טמפ' ולחות מדויקים .
מערכות בקרת המבנה  ,יתוכננו לשמור על רמת הטמפ' \ הלחות הרצויים בחדרים
אלה  ,ו\או לדווח בזמן אמת את הנתונים מהשטח .
ד .מערכות כריזה ואינטרקום :
לאחר בחירת המערכות לפרויקט ע"י המפקח  ,תיבחר הדרך הראויה לחיבור מערכת
זו למערכת בקרת המבנה המרכזית .
האופן המומלץ והמקובל – בתקשורת ישירות למחשבי הבקרה .
מערכת הבקרה המרכזית תשמור נתונים היסטוריים ורציפים אודות התרחשויות
ודיווחים שוטפים וחריגים המדווחים ברשת במבנה .
בתכנון תילקח בחשבון האפשרות לשלוט מרחוק על מערכות אלה ממספר מוקדים
וכן באופן מרוחק במספר אפשרויות טכניות חכמות .
ה .מערכות אינסטלציה מים וביוב :
הדרך הנבחרת לחיבור מערכת זו למערכת בקרת המבנה המרכזית באופן כזה שכולל
 :חיוויים ללוחות הבקרה ממגעי עזר  ,מתן פקודות למשאבות ולמערכות השונות
ישירות ממערכת הבקרה והמחשב בתנאי לוגיקה מתאימים למערכות האינסטלציה
בפרויקט –
מערכת הבקרה המרכזית תשמור נתונים היסטוריים ורציפים אודות התרחשויות
ודיווחים שוטפים וחריגים המדווחים ברשת במבנה  .יקושרו מוני מים ומוני צריכה
וכמות שונים למרכז הבקרה  ,יחוברו משאבות הניקוז המים והביוב לבקרה
המרכזית ,מצופי מים וגלישת ביוב ואלמנטים נוספים בהתאם לדרישות המזמין
ומתכנני המערכות הנ"ל וכולל לשליחת התרעות מתאימות לתקלות .
-

מאגר מים להידרנטים ולספרינקלרים – חוסר מים (הידרנטים  ,ספרינקלרים),
גלישה .

-

מערכת משאבות הידרנטים – תקלה כללית ,לחץ ,תקלת תדירות ,פעולה ,
תקלת משאבה .

-

מערכת משאבות ספרינקלרים – תקלה כללית במשאבת דיזל  ,מצב בורר
משאבה  ,פעולה .

-

מערכת  – PRE-ACTIONהתרעה על תקלת פרסוסטט במדחס אוויר .

-

מערכת ספרינקלרים – התרעות מכל גלאי הזרימה  ,מצב שריפה .

-

כניסת  ma4-20ממד ספיקה  ,יציאת  ma4-20לווסת מהירות  ,פעמון תקלות
ונורה

ביצוע והתקנת מערכת בקרת המבנה מתייחסת לשלל המערכות במבנה בקרת מיזוג
אויר ,מערכות חשמל  ,אינסטלציה וכל המערכות האלקטרומיכניות הנלוות ,על
הקבלן להכין תכנון מפורט כולל מערך סכמה חד קווית של כל מערך הבקרה על
בסיס דרישת המפרט הטכני ולהגישו למפקח לאישור
סוג הציוד המוגדר בפרק בקרת מבנה מתייחס לבקרה באמצעות בקרי
 SmartStruxure DDCכמפורט במפרט הטכני המיוחד המלווה בכתב כמויות זה
הבקר יכלול  WEB SERVERכחלק אינטגראלי כולל מכלול תקשורות מובנות
בפרוטוקול תקשורת  LonTalk ,Modbusו, SNMP ,BACnet-כל  7הפרוטוקולים
יכללו באופן מובנה גם תקשורות(  I2 * P (RJ45וגםתקשורות  RS-485כחלק
אינטגרלי של הבקר וזאת על מנת לחסוך במתאמים ונקודות כישלון של המערכת,
הבקר יכלול לוחות זמנים באופיין  Outlookללא הגבלה וזיכרון של  , G4הבקר
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יכלול כרטיסי הרחבה עם יכולת גלישה של מלאה של  WEB SERVERלכל כרטיס
הרחבה ע"פ המפורט במפרט הטכני תנאי הכרחי הגשת מכתב מלוה של יצרן הבקרים
לבקר  DDCהכולל מערך אבטחת מידע מוצפן של Defense Information
Assurance Risk Management Framework (DIARMF). – DIARMF
אחריות ושירות ל  2שנים כלולים במחירי החוזה.
לוחות הבקרה  /לוחות החשמל השונים כולל לוחות רכזות אשר יסופקו ע"י הקבלן
כולל ציוד ההקפי לרבות רגשים מכל סוג שהוא יותקנו ויחווטו על ידי הקבלן
ביצוע והתקנת מערכת בקרת המבנה מתייחסת לשלל המערכות במבנה בקרת מיזוג
אויר ,מערכות חשמל  ,אינסטלציה וכל המערכות האלקטרומיכניות הנלוות ,על
הקבלן להכין תכנון מפורט כולל מערך סכמה חד קווית של כל מערך הבקרה על
בסיס דרישת המפרט הטכני ולהגישו למפקח לאישור
הסעיפים המפורטים להלן כוללים אספקה של בקרי  DDC Web Serverתוצרת
שניידר אלקטריק דגם  Smartstruxureמכלולי תקשורות מובנות בפרוטוקול
תקשורת  busLonTal, kModו, SNMP ,BACnet-כל  7הפרוטוקולים יכללו
באופן מובנה גם תקשורות(  IP (RJ45 * 2וגם תקשורות  RS-485כחלק אינטגרלי
של הבקר וזאת על מנת לחסוך במתאמים ונקודות כישלון של המערכת ,הבקר יכלול
לוחות זמניים מובנים באופיין  Outlookללא הגבלה וזיכרון של  , G4הבקר יכלול
כרטיסי הרחבה עם יכולת גלישה של מלאה של  SERV ERWEBלכל כרטיס
הרחבה ע"פ המפורט במפרט הטכני תנאי הכרחי הגשת מכתב מלוה של יצרן הבקרים
לבקר  DDCהכולל מערך אבטחת מידע מוצפן של Defense Information
Assurance Risk Management Framework (DIARMF). – DIARMF
במהלך תכנון המערכת על הקבלן לקחת בחשבון נקודות רזרבה של עד  25 %כולל
מקום בלוח לעוד  6כרטיסים לפחות כולל ספק מתח מוכן ומותקן בלוח
פרוטוקול ממשק למערכות השונות כולל במחיר הן ממשק פיזי והן ממשק לוגי
ביחידה המבקרת והמבוקרת (הבקר המסופק) ללא תוספת תשלום עבור מתאמים בין
היחידות .פרוטוקול ממשק למערכת יכלול את כל המידע הניתן לקבל/להעביר
מ/למערכת המבוקרת ללא תוספת תשלום .על המערכת לתקשר ולקבל מידע מלא
ממערכות גילוי האש ,תאורת חירום ,כריזה ,מיזוג אויר ,מע' אינסטלציה ,תאורה,
גנרטור ,חלונות שחרור עשן.
ציוד ההקפי לרבות רגשים מכל סוג שהוא יותקנו ויחווטו על ידי הקבלן
תשתית  IPמערכת הבקרה תהיה נפרדת לתשתית התקשורת ותבוצע ע"י הקבלן על
בסיס רשת ייעודית
הקבלן חייב לפני כל תכנון לאשר את הבקרים אצל המפקח  .במידה והבקרים יותקנו
ללא אישור המפקח ,על הקבלן לקחת בחשבון פירוק הבקרים והחלפתם בבקרים
מאושרים על ידי המפקח
התקנת הבקרים בלוחות החשמל יבוצעו על ידי יצרן הלוחות בלוחות החשמל –
הסעיפים הר"מ כוללים בדיקת הבקרים בלוחות החשמל אשר יבוצעו על ידי יצרן
הלוחות במפעל הלוחות לפני אספקתם לאתר הפרויקט
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פרק  - 40עבודות פיתוח האתר
40.01

תאור עבודות הפיתוח
עבודות הפיתוח כוללות עבודות פיתוח נופי לסביבת בית הספר :עבודות עפר והתאמת
גבהים לגבהים מתוכננים ,הקמת קירות תמך וקירות ישיבה ,הקמת גדר מוסדית,
התוויית שבילים ורחבות ,הקמת ספסלים ובמות ישיבה ,עבודות אספלט ,התקנת מתקני
משחק ,הקמת מצללות ,עבודות פיתוח במרפסות המבנה ועבודות גינון והשקיה.

40.02

עבודות הכנה ופירוק

 40.02.1ניקוי האתר
לפני תחילת כל עבודה אחרת על הקבלן לנקות את האתר מכל פסולת ,אבנים ,גרוטאות
וכד' ,ולהרחיקם אל מחוץ לאתר .מציאת מקום מאושר ע"י הרשויות לשפיכת הפסולת
וכל הנדרש לרבות העמסה ,הובלה ,פריקה ותשלום אגרות וכל ההוצאות הכספיות חלים
על הקבלן .העבודה תחשב ככלולה במחיר החישוף ולא תימדד בנפרד.
 40.02.2עבודות פירוק
הקבלן יפרק בכל מקום שיידרש ,בכל אורך ועומק :מבנים ,יסודות ,תעלות בטון ,יסודות
בטון ,קווי צנרת ,עמודים ,גדרות ,כבישים ,משטחי בטון ,ריצוף אספלט ,אבני שפה ,תאי
בקרה ,שכבות מצעים מהודקות משוריינות ביריעות גיאוטכניות וכד' ויסלק את כל
החומרים הנ"ל על יסודותיהם ותשתיותיהם למקום שפכים מאושר .בורות ותעלות
שייווצרו עקב פירוק ,ייסתמו ע"י הקבלן במיטב העפר המקומי ,אשר יהודק בשכבות
בעובי  15ס"מ ,עד למפלס המתוכנן.
עבודות הפירוק יעשו בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים ,על פי הוראת המפקח באתר.
פסולת הפירוק תפונה לאתר פסולת מאושר מאושר ע"י המפקח .כל ההוצאות הכרוכות
בכך חלות על הקבלן ובכלל זה אגרות שפיכה.
עבודות הפרוק כנ"ל בתוך קרקע החפירה יחשבו ככלולים במחיר החפירה וימדדו ביחד
עם נפח החפירה.
כל המתקנים המפורקים באתר והניתנים לשימוש חוזר ,כגון מרצפות  ,ספסלים ,מתקני
משחק ,שלטים ,עמודי תאורה ,גדרות וכו' הם רכוש המזמין .החומרים יפורקו בצורה
מקצועית ויאוחסנו בהתאם לדרישות המזמין לשימוש חוזר .האחסנה והשמירה על
החומרים תהיה על חשבון הקבלן.

 40.02.3ריסוס משטחים
עבודת הריסוס תבוצע לאחר גמר עבודות ניקוי השטח והחישוף  ,לפני ביצוע עבודות העפר
ו/או בסיום עבודות העפר ו/או על גבי שכבת המצעים לפני הנחת הריצופים .העבודה
כוללת ריסוס שטחי הגינון בקוטלי צמחייה כדוגמת גליפוסט ובמונעי נביטה לקטילה
מלאה של הצומח הקיים באתר .עבודת ריסוס השטחים כוללת שתי השקיות הנבטה
והחדרת מונעי הנביטה לקרקע לפחות .שבועיים לאחר כל השקיית הנבטה יבוצע ריסוס
לקטילת הנבטים .המרווח בין השקיות ההנבטה יהיה שלושה שבועות לפחות.
פריט תשלום  :מ"ר
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40.03

שימור ,גיזום ,העתקה וכריתת עצים בוגרים

 40.03.1מוקדמות
א.

ב.

כללי:
.1

במסגרת עבודה זו ,יבוצעו על ידי הזכיין עבודות שימור ,גיזום ,העתקה
וכריתת עצים בוגרים .המפרט הטכני המיוחד המצ"ב מפרט את אופן
ביצוען של עבודות אלה.

.2

המפרט הטכני המיוחד המצ"ב מהווה חלק בלתי נפרד מנספח העצים אשר
מוגש לקק"ל/פקיד יערות ארצי במשרד החקלאות ,כחלק מן הבקשה
לקבלת היתרי העתקה וכריתה .תכולתו מחייבת את המבצע בעת ביצוע
העבודות ,להן יינתנו היתרים אלה.

.3

כל מחלוקת ו/או אי התאמה ו/או דרישה לשינוי ו/או הרחבה של הנחיות
מפרט זה יאושרו בכתב על ידי האגרונום המלווה של הפרויקט.

.4

הגוזם /מעתיק בפועל (להלן "המבצע") יהיה בהכשרתו גוזם מוסמך ,ובעלי
שתי התעודות הבאות (במצטבר):

.5

תעודת הסמכה של משרד החקלאות כגוזם מומחה.

.6

תעודת הסמכה בתוקף של משרד התמ"ת כגוזם מטפס שלב ג' ,אשר עברו
הכשרה כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה (התשס"ז  ,)2007ע"י
מוסד /מדריך המוכר ע"י משרד התמ"ת לצורך העברת הדרכות אלה.

.7

המבצע בפועל יהיה בעל ידע ,מיומנות וניסיון מוכח בביצוע עבודות גיזום
וכריתת עצים ,בדגש על ניסיון מוכח בתחום העתקות עצים .המבצע בפועל
יאושר ע"י הפיקוח קודם כניסתו לעבודות

תאור העבודה:
.1

כחלק מעבודות ההכנה לביצוע הפרויקט ,יידרשו עבודות כריתה והעתקה
של עצים בוגרים בתוך קווי הדיקור של הפרויקט וכן עבודות לשימור עצים
בתוך קווי הדיקור ומחוצה להם ,אשר מיועדים לשימור ,אך עלולים
להיפגע במסגרת העבודות.

.2

עבודות שימור יבוצעו במקביל לכניסה לעבודה בכל אחד מאזורי העבודה.

.3

עבודות הכריתה יבוצעו בסמוך למועד תחילת העבודות בפועל בשטח.
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ג.

.4

עבודות ההעתקה יבוצעו בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט ,כל זאת
בהתאם למועדי ההעתקה אשר מפורטים במפרט זה .למען הסר ספק,
העתקה במועד שאינו תואם את האמור במפרט זה ,מחייבת אישור בכתב
וכן קבלת הנחיות מאגרונום הפרויקט.

.5

העבודות יבוצעו על פי מפרט זה ,על פי סקרי העצים ונספחי העצים של
הפרויקט ועל פי היתרי ההעתקה והכריתה של קק"ל ואו פקיד יערות ארצי
של משרד החקלאות.

סימון העצים:
.1

ד.

העצים יסומנו במפות ובשטח על ידי מודד מוסמך במסגרת ביצוע סקר
העצים .לפני ביצוע כל עבודת שימור ,העתקה וכריתה ,על המבצע לוודא כי
כל עץ בו מבוצעת עבודה כלשהי סומן על ידי מודד מוסמך בעזרת שילוט
ברור על גבי העץ .סימון העצים יאושר על ידי אגרונום מלווה לפני תחילת
העבודה.

אחריות המבצע ,בטיחות:
.1

חוקים ותקנות  -כל עבודות המבצע יבוצעו עפ"י כל דין ובהתאם לחוקים,
לתקנות ולצווים של ממשלת ישראל ,או רשויות מוסמכות אחרות (לרבות:
הרשות המוניציפאלית ,משטרה ,רשות כבאות ,חברת חשמל ,בזק וכד').

.2

תקנים  -כל העבודות אשר יבוצעו וכל החומרים/רכיבים אשר יסופקו יהיו
עפ"י כל התקנים והמפרטים הכלליים שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים
(במהדורתם העדכנית ביותר) .כל האביזרים ,החומרים והציוד שבו ישתמש
המבצע יענו על התקנים המקובלים.

.3

המבצע ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או
בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום החוקים ,התקנים ,התקנות
וההוראות המקומיות והממשלתיות וכללי הבטיחות הקפדניים ביותר
הקשורים לנושא העבודה וכן הוראות כל דין בעניינים אלו ו/או הוראות
שימסרו לו בע"פ או בכתב ע"י המפקח או המזמין.

.4

המבצע ישתמש בכל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות :שילוט ,שילוט
מואר ,גידור השטח ,מעקות זמניים ,מחסומים ,אישורי משטרה (תכנית
תנועה) לחסימת נתיבים ,אביזרי בטיחות ,שלטי אזהרה להולכי רגל ולכלי
רכב וכל הדרוש לשם השלמת העבודה ומניעת נזקי גוף ורכוש לו ולכל צד
שלישי.

 40.03.2העתקת עצים:
א.

הכנה להעתקה
גיזום מקדים  -עיצוב והקטנת נוף העץ בהתאם לדרישות המקצועיות.
.1
מריחת פני הגיזום במשחה מסוג "דרייפוס" או שו"ע והענפים והגזע בלובן,
.2
לפני ההעתקה.
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.3

הכנת בור לנטיעה  -עומק הבור יהיה זהה לעומק גוש השורשים ,וקוטרו
יהיה רחב ב  2 -מ' מקוטר הגוש.

ב.

הוצאת העץ
חפירה זהירה בהיקף השורשים והוצאת העץ מן הקרקע עם גוש השורשים השלם,
כולל עפר בקוטר מינימלי של  1.5מ' .הוצאת העץ תעשה בזהירות ובמקצועיות
בעזרת רצועות תוך הגנה מלאה על הגזע וענפי העץ מפגיעה מכנית או אחרת .

ג.

העברת העץ לאתר הנטיעה
יש לוודא כי מערכת השורשים של העץ תכוסה ותוגן מפני התפוררות או
התייבשות בעת העברת העץ אל אתר הנטיעה .יש לוודא כי לא תיגרם כל פגיעה
לגזע או ענפי העץ בעת הובלתו.
העברת העץ אל אתר הנטיעה תהיה מיד עם הוצאתו מהקרקע .ולכל היותר בתוך
ארבע שעות מרגע הוצאת העץ מן הקרקע.

ד.

הנטיעה
נטיעת העץ תהיה מיד עם הוצאתו מן הקרקע ולכל היותר בתוך ארבע שעות.
בימים חמים יש לוודא כי מערכת השורשים עטופה ומוגנת .יש לוודא כי נשמרת
הלחות הדרושה של גוש השורשים מרגע הוצאת העץ מן הקרקע ועד רגע הנטיעה.
בזמן הנטיעה יש להקפיד על תקינות מערכת השורשים .במידת הצורך יעשה גיזום
שורשים או כל טיפול אחר החיוני לקליטתו של העץ .יש להקפיד על השקיית
רוויה איטית במשך הנטיעה למניעת חללי אוויר בבור הנטיעה .יש להציב את העץ
במקומו החדש בתנוחה המקורית שלו או על פי הנחיות המפקח.

ה.

צביעת הענפים והגזע
יש לדאוג לחידוש הלבנת הגזע והענפים אחת לשלושה חודשים במהלך תקופת
האחריות.
העבודה כוללת את כל האמור לעיל ,כולל חפירה ו/או חציבה לבור הנטיעה
פריט תשלום  :יחידת עץ להעתקה

 40.03.3כריתה ועקירת עצים
הקבלן יכרות עצים אשר סומנו באתר לכריתה בצבע ו/או סימן אחר אשר יוגדר ע"י
המפקח ו/או על פי הוראת המפקח באתר.
ביצוע עבודת כריתת העצים יעשה בכלים מכאניים ו/או ידנית באופן שיובטח כי לא
יפגעו עצים ו/או צמחייה ו/או מתקנים קיימים על פי הוראת המפקח .הכריתה תבוצע
בגובה ½ מקוטר העץ אבל בכל מקרה לא יותר מ 5 -ס"מ מצוואר השורש .בעצים בקוטר
מעל  13ס"מ יש לכרות בגובה שלא יעלה על  1/3קוטר העץ או מקסימום  10ס"מ מעל
צוואר השורש.
פינוי העצים הכרותים:
העצים הנכרתים יוצאו מהשטח ויפונו לאתר פסולת מאושר
א.
אין לפגוע בעצים הנשארים בשטח עקב גרירת העצים הכרותים.
ב.
עקירת גדמי עצים:
הקבלן יעקור את גדמי העצים שנכרתו .עבודת כריתת העצים כוללת:
א.
ב.
ג.

עקירת מערכת השורשים של העץ הכרות ופינוי מאתר העבודה .לפני ביצוע
עבודת העקירה לכל גדם וגדם יש לקבל את אישור המפקח לאופן ביצוע העקירה
והפינוי.
פינוי הגדם מהאתר לאתר פינוי פסולת מאושר
כיסוי ו/או מילוי הבור במקום העקירה באדמה מקומית עד לגובה פני הקרקע
הקיימת בשולי הבור ללא הידוק ויישור השטח.
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העבודה כוללת כריתת העץ ו/או עקירה של עץ ו/או כריתה ולאחר מיכן עקירה על פי
הוראות המפקח.
פריט תשלום – יחידת עץ ועקור
 40.03.4גיזום עצים:
במסגרת פריט זה יבוצע גיזום הענפים בכל גובה ועל פי הנחיות המפקח בשטח .גיזום
העצים יהיה לצורך עיצוב העץ ,פתיחת אור וכד'  ,ו/או גיזום עצים מתחת לקווי חשמל
על פי הוראת המפקח בשטח .בנוסף ,גיזום של ענפים יבשים ,שבורים ומסוכנים.
החיתוך יתבצע צמוד ככל האפשר לגזע העץ ,תוך הימנעות מקילוף קליפת
א.
העץ ופגיעה בענפים סמוכים.
פעולת הגיזום תתבצע באמצעות מזמרות או משורים.
ב.
פינוי הגזם לאתר פסולת מאושר
ג.
לאחר הגיזום יש למרוח על הגדם חומר חיטוי כדוגמת "דרייפוס"או שו"ע
ד.
אין לפגוע בעצים סמוכים ובצומח הטבעי בעת גיזום העצים ופינוי הגזם
ה.
פריט תשלום :יח' עץ גזום

 40.03.5הגנה לעצים לשימור:
כללי
בתחום העבודות ובקרבתם קיימים עצים רבים לשימור ,יש להגן על העצים
א.
במהלך העבודות ולמנוע כל פגיעה בעצים ובתחום המחייה של העצים המוגדר
ברדיוס נוף העץ  4 +מ'
לפני הכניסה לביצוע העבודות ,המודד יסמן את העצים וימספר אותם  .עץ
ב.
לשימור סרט בצבע ירוק עם מספר העץ.
יש לגדר סביב תחום המחייה של העצים בגדר פלסטיק כתומה בעלת חורים של
ג.
 30X30סמ' המאפשרת מעבר בעלי חיים .
בכל מקרה של הכרח להתקרב עם העבודות לעץ יש להקים את הגדר במרחק
ד.
המקסימלי האפשרי ולהוסיף שלטי אזהרה צהובים בגודל  40X40סמ' עם
הכיתוב " עץ לשימור " מכיוון העבודות .במקרה זה יש לקבל הנחיות מגורם
מקצועי באלו פעולות לנקוט ע"מ להקטין את הנזק לעצים .
יש לדאוג להשקיית העצים במערכת השקייה מסודרת בטיפטוף עם מחשב
ה.
השקייה החל מחודש אפריל ועד חודש נובמבר .
במידה ואין אפשרות להשקות במערכת מסודרת יש להעמיד ליד כל עץ חבית של
ו.
 200ליטר אליה לחבר מערכת השקייה ולהשקות פעם בשבועים במילוי החבית
ע"י מיכלית .
בעצים מס'  12-18 ,8,9 , 2-5בעלי ענפים שיש סכנה שישברו כתוצאה מהעבודות
ז.
יש לגזום ע"י גוזם בעל תעודת גוזם מומחה למנוע שבירתם  .עצים לא מעוצבים
יש לגזום בגיזום משמר ולעצב את העצים להמשך צימוח בריא( .עצים ) 20,24,36
.
יש לפנות את כל הגזם וחמר הצמחי הנוצר בעבודות הטיפול בעצים הבוגרים לאתר
פריט תשלום  :יחידת עץ
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 40.04עבודות עפר
 40.04.1כללי
העבודה תבוצע בכלים מכניים מטיפוס מאושר ו/או בכל אמצעי דרוש ו/או בעבודת
ידיים ,הכל לפי האפשרויות באתר ,בהתאם לתנאים הספציפיים באתר ובהתאם
להוראות המפקח באתר .עבור ביצוע עבודה בעבודת ידיים במקומות שידרשו לא ישולם
כל הפרש במחיר או מחיר מיוחד.
 40.04.2סוגי הקרקע
העבודה תבוצע בכל סוגי הקרקע הקיימים במקום כולל סלע בכל דרגת קושי במידה
ויתגלה תוך כדי מהלך העבודה ,כולל מילוי ופסולת .לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר
בגין המצאות סלע בדרגת קושי כל שהיא.
 40.04.3עבודות חפירה ומילוי  -כללי:
תבוצע בהתאם למפרט הכללי לכבישים .בכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים בודדות או
פסולת כל שהיא ,המקשים על הסדרת פני החפירה לדיוק הנדרש ,יהיה הקבלן רשאי
לחפור מעבר למידה ,לסלק את האבנים או הפסולת ,למלא מחדש את השקעים בחומר
מאושר ולהדקו בחזרה .עבור עבודה זו לא ישולם לקבלן בנפרד .על הקבלן לקחת
בחשבון המצאות צינורות וכבלים תת קרקעיים .עליו לבדוק ולוודא היכן מצויים כבלים
וצינורות תת קרקעיים עם הרשויות המוסמכות ולסמנם .האחריות על שלמות ותקינות
המערכות התת קרקעיות חלה על הקבלן .גובה סופי של עבודות העפר בתחום העבודה
יתואם עם המפקח.
העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה לכל עומק שיידרש על פי התכניות ו/או על פי הוראות
המפקח באתר ,מילוי מוחזר ו/או מובא -לפי הנחיות המפקח ,העברת העפר החפור
ממקום חפירתו למקומות שיש למלא על פי התכנית ,העברת חומר חפירה לאתר אחסנה
או פינויו משטח האתר למקום אותו יורה המפקח .עודפי חפירה שאין צורך בהם באתר
העבודה יפונו אל מקום מאושר ע"י הרשויות וכל ההוצאות הכרוכות בכך חלות על הקבל
ובכלל זה תשלום אגרות.
הקבלן יחסום את הגישה לשטח החפירה ע"י גדר רשת ו/או אמצעי אחר כנדרש למניעת
כניסת אנשים שאינם עובדי הקבלן .הקבלן יפנה את הקרקע שנחפרה מחוץ לגבולות
המגרש באתר מאושר ע"י המפקח והרשות המקומית.
 40.04.4חישוף
במסגרת פריט זה יבצע הקבלן חישוף של תחום העבודות לעומק של עד  20ס"מ  .ניקוי
הפסולת יחשב ככלול במחיר החישוף ולא ימדד בנפרד.
פריט תשלום – מ"ר.
 40.04.5חפירה ליסודות לקירות תומכים ,קירות גדר וקירות ישיבה
חפירה ליסודות הקירות או לכל דבר אחר תעשה לפי המידות שבתכניות ותכלול את
מרחב העבודה הדרוש .עבודות החפירה ליסודות כלולה במחיר היחידה לבנית קירות
 40.04.6חפירה לצינורות ומתקנים
תעלות לצינורות ניקוז ,תאי בקרה ,תפיסה וכד' ,ייחפרו בעומקים הנדרשים בתכניות
ובתוספת עובי שכבת החול הנדרשת וכן ברוחב בהתאם לקוטר הצינור בתוספת  20ס"מ
לכל צד .עבודת החפירה לצינורות ומתקנים כלולה במחיר היחידה לצינורות ולמתקנים.
 40.04.7ניקוז מים

390
מי גשם וניקוז או מים מכל מקור אחר בחפירות ,יהא על הקבלן לשמור על תנאי עבודה
"יבשים" ללא רטיבות ,כל העבודות הנ"ל תהיינה כלולות במחירי היחידה השונים ולא
ישולם עליהן בנפרד.
 40.04.8הידוק שתית
יישור והידוק שתית (צורת דרך) כולל ביצוע עבודות חפירה  /חציבה או מילוי .בשטח
החפירה יש לחרוש את הקרקע לעומק של  20ס"מ לפחות לפני יישור והידוק .דרגת
הצפיפות הנדרשת של  20הס"מ העליונים בשתית היא לפחות  96%לפי מודיפיד א.א.ש.ו.
הידוק קרקעית החפירה יהיה בעזרת מכבשים כבדים דוגמת  BOMAG 212 Dאו שו"ע.
כל היתר כמתואר במפרט הכללי.
פריט תשלום – מ"ר.
 40.04.9מילוי מוחזר מחומר מקומי
מיטב העפר החפור ככל שלפי קביעת המפקח הוא ראוי למילוי חוזר יועבר על ידי הקבלן
לאזורי המילוי ,יפוזר ,ויהודק.
עפר עודף ו/או שאינו ראוי לשימוש חוזר יסולק על ידי הקבלן ועל חשבונו.
העבודה תחשב ככלולה במחיר החפירה ולא תימדד בנפרד.
 40.04.10מילוי מובא
באם יידרש הקבלן ,יספק מילוי מטיב מאושר ממקורות העומדים לרשותו .המילוי המובא
יענה על דרישות מילוי נברר כאמור במפרט הכללי .המילוי יהיה אבן גרוסה ממקור גירי,
לא יכיל אבנים שגודלן עולה על " 4וכמות האבנים לא תעלה על  30%מכלל נפח המילוי
המסופק ,אחוז עובר נפה  # 200עד  25%המילוי יפוזר ויהודק כאמור לעיל עד לתחתית
המצעים .המילוי המובא יהיה מחומר נקי ומדורג החל מ  10ס"מ ומטה בעל גבול נזילות
 ,35%אינדקס פלסטיות מקסימלי  .12%הידוק המילוי יהיה בעזרת מכבשים כבדים
דוגמת  BOMAG 212 Dאו שו"ע.
העבודה תמדד במ"ק תאורטי ללא כל תוספת בעבור הפסדי הידוק ,פחת וכיו"ב בהתאם
למפרט הכללי .המילוי יפוזר ויהודק כאמור לעיל עד לגובה המצויין בתכניות.
על הקבלן חלה חובה לקבל רשיון מתאים וכל הנדרש לקבלת מילוי ממקורות אשר מחוץ
לשטח מאת המוסדות המוסמכים כגון מנהל מקרקעי ישראל או כל מוסד מוסמך אחר.
המילוי המובא יהודק בשכבות של  20ס"מ ברמת הידוק של  98%מוד א.א.ש .ה.ו.
הערכים הנדרשים לחומר המילוי :משקל מרחבי =  2.3טון/מ"ק  ,קוהזיה =  , 0זוית
חיכוך פנימית (מעלות) = .10 = CBR , 35
פריט תשלום – מ"ק.
 40.04.11הידוק המילוי בבקרה מלאה
חומר המילוי יענה לדרישות הבאות:
לא יכיל פסולת חומר אורגני ,חומר בנין או פסולת מכל סוג שהוא.
א.
גודל אבן המירבי " 4למילוי נברר ו  7"-למילוי מוחזר ,לפי סוג חומר ומידות
ב.
האבנים במילוי תהיינה מדורגות באופן שלא יהיו חללים בשכבה.
לא יכיל חרסית או טין בכמות העולה על .15%
ג.
אין להשתמש למילוי בחומר חישוף.
ד.
שימוש בחומר מקומי לצורך מילוי יעשה לאחר אישור המפקח.
ה.
הכלי המהדק יהיה מכבש ויברציוני בלבד בעל נתונים שלא יפחתו מ "בומג  "212Dאו
"בומג  "212 PDאו שו"ע .ההידוק יעשה לאחר הרטבה ע"י  6מעברים לפחות של המכבש.
במהלך ביצוע המילוי יבוצעו בדיקות מעבדה סדירות על פי דרישות המפקח .צורת הדרך
תבוצע בהתאם לסעיף ב  6 -במפרט הכללי לכבישים.
חומר המילוי יהודק בשכבות של  20ס"מ ברמת הידוק של  98%מוד א.א.ש .ה.ו.
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ידרשו בדיקות הידוק על פי הנחיות המפקח והתקן .הבדיקות יבוצעו על חשבון הקבלן.
התשלום עבור הידוק המילוי כלול במחיר היחידה לעבודות המילוי.
 40.04.12אדמה חקלאית (אדמת גן)
לכל עבודות הנטיעה והשתילה על הקבלן לספק אדמת גן פורייה מטיב מאושר .עומק
אדמת הגן בשטחי הגינון  40ס"מ לפחות ,בארגזי גינון  100ס"מ לפחות .בבורות לעצים
ממיכל ולעצים שהועתקו מן הקרקע  -כל עומק הבור .מינימום עומק בור לעץ יהיה 100
ס"מ.
אדמת גן מקומית:
היה ובעת ביצוע עבודות העפר תמצא באתר אדמה מקומית העומדת בדרישות אדמת גן,
כמפורט בסעיף זה  ,יערום הקבלן את כל האדמה שתמצא בתחומי האתר לשימוש חוזר
כאדמת גן .לא יותר פינוי אדמת גן מקומית מהאתר אלא באישור המפקח.
ערכים נדרשים בקרקע חקלאית (אדמת גן)
כמות דשן מוספת להשגת הרמה
הנדרשת
 1ק"ג חנקן צרוף לכל ק"ג חנקן חסר
 10ק"ג/ד' סופר פוספאט לכל חלק מליון
זרחן חסר
 80ק"ג/ד' אשלגן כלורי ,כשהרמה נמוכה
בהרבה מהנדרשת

רמות נדרשות
לעומק  40-0ס"מ
10
15
12
- 3.100

ערכים נדרשים

יחידות

פרוש הסימון

קטן מ – 2
קטן מ – 10

מילימוס/ס"מ
חסר מימדים

מוליכות חשמלית
יחס ספיחות
הניתרון

הבדיקה תעשה ע"י מעבדת שירות שדה של משרד החקלאות.
פריט תשלום – מ"ק.

יחידת מדידה

היסוד

ק"ג לדונם
חלקי מליון

חנקן ()N
זרחן ()P

חלקי מליון
"דלתא" F
(דלתא= האות
היוונית ) -

אשלגן ()K

סימון
הבדיקה
EC
SAR

נושא הבדיקה
מליחות
ניתרון
(אלקליות)
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40.05

קירות וסלעיות

 40.05.1כללי
בבניית קירות תומכים או גדרות האבן ,לפני ביצוע היסודות ,יגלה הקבלן ע"י חפירה
בעבודת ידיים את כל הצנרת והתשתית התת קרקעית בתחום החפירה (מים ,חשמל,
טלפון כבלים ,ביוב וכד') .במידה ותשתית כל שהיא עוברת בתחום היסודות יקבל הקבלן
אישור מהמפקח ויסדיר את הצנרת כך שתעבור בחלל ,ביסוד שקוטרו גדול ב  5ס"מ
מקוטר הצינור ,ויוודא כי עם גמר הבנייה ולפני כיסוי העפר מאחורי הקיר  -הצנרת במצב
תקין.
קבלת קיר גמור ע"י המפקח יעשה רק לאחר בדיקה שמערכת התשתיות התת קרקעיות
בתחום העבודה לא נפגעה.
כללי:
קירות הבטון יהיו מבטון מזוין ב –  30כמפורט בפרטים ותכניות .יציקת משטחי הבטון
יעשו על גבי שכבת בטון רזה בעובי של  5ס"מ אשר יכיל לפחות  150ק"ג צמנט למ"ק בטון
מוכן ו/או ע"ג יריעת פוליאתילן ,ו/או כמפורט בפרטים ותכניות .הבטון הרזה ו/ארו יריעת
הפוליאטילן כלולים במחיר היחידה לבנית הקירות ולא תשולם בגינם תוספת מחיר.
המחיר כולל אספקת כל החומרים ,עבודות עפר ,זיון הקיר ובניתו בגבהים משתנים על פי
התכנית והפרטים .המצע יהודק לצפיפות של  96%לפחות מהמקסימום  ,הכל לפי תקני
 ASTMמס'  .1556/7עובי השכבות להידוק יהיה  20ס"מ.
 40.05.2קירות בטון מזוין
לצורך גמר נקי של הקירות יש להשתמש בתבניות מלוחות עץ מוקצעים ומוחלקים במידות
שוות או לוחות דיקט על פי המסומן בתכניות או על פי אישור המפקח .תבניות העץ יימרחו
בשמן בתבניות שאין בהם כדי להכתים את הבטון .יש לקבוע את הלוחות כשחיבורי
קצותיהם המסורגים וכיוונם אופקי או אנכי כמסומן בתכניות .כל הפינות המופיעות
בשטחים החשופים יקטמו לרוחב  2ס"מ.
קשירת התבניות תהיה באמצעות צינור נשלף ובורג עובר לעומק התבניות ,הכל על פי
אישור המפקח .יש להקפיד כי בקירות בטון חשוף יעשה שימוש בחצץ "עדס" לקבלת פני
בטון חלקים ונקיים.
פלדת הזיון תהיה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בטון ובכל מקרה לא תימדד בנפרד
והיא כלולה במחיר היציקה .יש להקפיד שיציקת הבטון תבוצע ללא הפסקה בין תפרי
ההתפשטות.
הבניה תחל רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח לקטע קיר לדוגמא.
המחיר כולל אספקת כל החומרים ,עבודות עפר ליסודות הקיר ,היסודות ,זיון הקיר
ובניתו בגבהים משתנים על פי התכנית והפרטים .המחיר כולל יציקת בטון רזה בעובי 5
ס"מ מתחת ליסודות ,תפרי התפשטות לפי פרט ,ברזל מצולע לזיון ,כיפופו וקשירתו ,כולל
נקזים ומילוי חומר גרנולרי בגב הקיר.
פריט תשלום – מ"ק
 40.05.3חיפוי קירות ומדרגות בטון מזוין בטיח שליכט
כמפורט בפרק  09של המפרט המיוחד .התשלום לפי מ"ר .
 40.05.4נקזים
חורי הניקוז יעשו ע"י הכנסת צינורות  P.V.Cבקוטר " . 4המרווח בין חורי הניקוז לא
יעלה על  1.5מ' האחד מן השני ו/או כמפורט בפרטים ותכניות .מאחורי חורי הניקוז בגב
הקיר יונחו צרורות אבן מודרג עטופים ברשת או בבד גיאוטכני בכמות של  30ליטר לכל
חור ניקוז .בקירות עם חיפוי אבן נסורה יבוצע פתח הניקוז כפתח מלבני בין אבנים
כמפורט בתכנית ובפרטים.
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התשלום עבור הנקזים המצעים כלול במחיר היחידה לבניית הקירות .
 40.05.5נישות למערכות
עבודת בנית קירות ועמודים כוללת בנית נישות למערכות (פילרים) לחשמל ותקשורת ,מוני
מים וכד' וכן נישות (שקעים) לגופי תאורה ולאלמנטי שילוט וכד'  .כמו כן העבודה כוללת
הכנת צנרת למערכות הנ"ל .בנית הנישות כוללת בנית דפנות כחלק מהקירות התומכים,
כולל הגבהה של הנישה מ על פני הקירות ,כולל חיפוי הנישה באבן ו/או טיח כולל שליכט
צבעוני בגוון ע"פ בחירת המפקח ,בהתאם לתכניות ופרטים ועל פי הנחיות המפקח באתר.
מדידת בטונים לפי פרק  02בכתב כמויות והטיח והשליכטה ימדדו לפי סעיף הקירות כנ"ל
במ"ר.
 40.05.6סלעי ישיבה/שורת סלעים
הסלעים יהיו מאבן גירנית טבעית שטוחה ,ללא חורים וסדקים ,נקיה משאריות בטון או
צבע .האבן תונח עם הפטינה הטבעית כלפי חוץ .הנחת סלעי הישיבה תבוצע בהתאם
לתכניות ולהוראות באתר ,כולל העבודות שידרשו לקביעת הסלעים ברחבות ,לצד שבילים
ובאזורים המגוננים .מיקום ואופן הצבתם ייקבע בשטח על ידי אדר' הנוף.
העבודה כוללת איתור הסלעים במידות הנדרשות בתכנית ,בפרטים ובכתב הכמויות,
הבאתם לאתר תוך הבטחת פני האבן החיצוניים כנגד שריטות ופגיעות והנחתם באתר
כששליש הגובה טמון באדמה ליציבות לפי פרטי הפיתוח.
פריט תשלום סלעי ישיבה – מטר
 40.06ריצופים רחבות ומדרגות
 40.06.1אבני דילוג מאבן שכבות
במסגרת פריט זה יניח הקבלן אבני קפיצה (אבני דילוג) מאבן שכבות מסוג ג'מעין .אבני
הקפיצה יהיו מאבן שכבות ציקלופית בעובי מינימלי  6ס"מ ובמידות מינימליות 40X60
ס"מ ולא יותר מ –  30%מכלל האבנים ובגודל מקסימלי  80X50ולא פחות מ –  20%מכלל
האבנים.
אבני הקפיצה יונחו כמפורט בתכניות ובתוואי אשר יסומן ע"י המפקח בשטח .הנחת אבני
הקפיצה תהיה בסגול  .מרחק מירבי בין אבני הקפיצה לא יעלה על  20ס"מ .אבני הקפיצה
ימוקמו מעל שכבת שבבי עץ/דשא/גרעינית גן/אחר באופן שפני האבן יבלטו  3 – 2ס"מ
מעל פני הקרקע.
יש לקבל את אישור המפקח לדוגמת אבן לפני הנחתה.
יש לקבל את אישור המפקח לדוגמת קטע שביל מאבני קפיצה בשטח של  3מ"ר
פריט תשלום אבני דילוג מאבן שכבות – יח'
 40.06.2ריצוף באבנים משתלבות
על הקבלן לבצע ע"פ המפורט בתכניות ובהתאם למפורט במפרט הכללי העבודה כוללת:
העבודה כוללת את כל המפורט לפי התכניות כולל אספקת האבנים המשתלבות בגוונים
ובסוגים שיבחרו ע"י המפקח ,הנחת אבני הריצוף בדוגמאות ברדיוסים וצורה ישרה
כמפורט בתכניות ובפרטים ,כולל שימוש מעורב של סוגי אבני ריצוף שונות באותם
משטחים מרוצפים ,השלמת עיבוד פני מצע לדיוק הנדרש ,שכבת תשתית חול בעובי
הדרוש ,ביצוע הריצוף ,פיזור חול והידוק המשטח של האבנים המשתלבות בשוליים
כמפורט במפרט הכללי.
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 40.06.3ריצוף באבנים משתלבות מסוג ריצוף מנקז ''ECO STONE
העבודה כוללת:
העבודה כוללת את כל המפורט לפי התכניות כולל אספקת האבנים המשתלבות בגוונים
ובסוגים שיבחרו ע"י המפקח ,הנחת אבני הריצוף בדוגמאות ברדיוסים וצורה ישרה
כמפורט בתכניות ובפרטים ,כולל שימוש מעורב של סוגי אבני ריצוף שונות באותם
משטחים מרוצפים ,השלמת עיבוד פני מצע לדיוק הנדרש ,שכבת תשתיות חצץ גס 4-25
מ"מ ,חצץ דק  2.0-6.3מ"מ ויריעות גאוטקסטיל  300גרם/מ"ר לפי פרט ,ביצוע הריצוף,
פיזור חצץ עדין בין האבנים והידוק המשטח של האבנים המשתלבות בשוליים כמפורט
במפרט הכללי.
בנוסף מודגשים הנושאים הבאים:
להלן מספר השלמות:
הגימור העליון בשבילים מרוצפים ,המדרגות ואבני השפה יהיה בהתאם לנתון
א.
בתכניות ובכל מקרה ללא פגמים.
השלמות לריצוף ייעשו אך ורק ע"י ניסור מרצפות .אם רוחב ההשלמה פחות מ 5 -
ב.
ס"מ יש להשלים ע"י יציקה באתר כדוגמת הקיים.
במידה ויש להתחבר למדרכה ו/או רחבה מרוצפת קיימת ,יש להתאים את קווי
ג.
הריצוף לריצוף הקיים על פי התכניות ו/או על פי הנחיות המפקח באתר .במקומות
החיבור יש להחליף בהתאם מרצפות שבורות ולקבל משטח חלק ,ישר ואחיד .לא
תשולם תוספת מחיר בגין התאמת הריצוף לריצופים קיימים.
בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט או גוון  -הכוונה לצבע חוץ.
ד.
על הקבלן להשתמש במרצפות שלמות וחצאים שיוצרו ע"י היצרן וניסור מותר רק
ה.
למידות שונות מהנ"ל.
חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בדיסק בלבד .לא יותר שימוש ב"גליוטינה".
ו.
בריצוף שטחים בעלי שוליים מעוגלים יש לרצף מעבר לשטח המתוכנן באופן
ז.
שיתאפשר ניסור במקום של קו השוליים המתוכנן .הסטיה המירבית המותרת
מהקו הישר או העיגול שצויין בתכניות או מפרטים תהא  5מ"מ.
מרצפות שחורגות מהקו או שהסטיה בהן מעל המותר תפורקנה ותוחלפנה על ידי
ח.
הקבלן ועל חשבונו.
על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף לפי התכניות /הפרטים ,בשטח מינימלי של  10מ"ר
ט.
ולאורך מינימלי של  3.00מ"א לפי הדוגמה שצויינה בתכניות /בפרטים ולקבל
אישור המפקח ,לפני המשך העבודה .במידה שימצא המפקח שאין הביצוע תואם
את הדרישות יפרק הקבלן את הדוגמא ויבצע דוגמא/ות נוספות עלחשבונו ,עד
לקבלת אישור המפקח.
לאחר הריצוף יש לפזר חול נקי ויבש ולפזרו על פני המרצפות במטאטא ,עד
י.
שיתמלאו כל המרווחים בין המרצפות .על פעולה זו יש לחזור אחרי הרטבה קלה
של המשטח המרוצף עד שלא יכנס יותר חול בין המרצפות.
יא .כל עבודות ריצוף ו/או יציקה של משטחים ו/או מדרכות מכל חומר שצויין כוללות
הנחת שרוולים לצורך השקייה ,מים ,כלי חשמל ותקשורת ,אך לא את מחיר
חומר השרוולים .על הקבלן לסמן בדופן המשטח  /המדרכה בצבע ,לפי הוראות
המפקח ,את מיקום השרוולים.
יב .סעיף זה כולל הנחה בדוגמה מיוחדת של אבנים משתלבות בגוונים שונים ללא
תוספת תשלום.
תשלום ומדידה
התשלום לריצוף משטחי האבן המשתלבת יימדד במ"ר כמסווג בכתבי הכמויות כולל
שכבת החול  3-5ס"מ כבסיס לריצוף ,וכולל כל האמור לעיל ובמפרטים הכלליים.
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 40.06.4חגורת בטון סמוי
במסגרת פריט זה יבצע הקבלן חגורת בטון סמויה מבטון ב–  ,30כולל שני מוטות ברזל
מצולע בקוטר  8מ"מ .חגורת הבטון הסמויה תבוצע באופן שתתמוך את הדופן החיצונית
של הרחבה המרוצפת .רוחב החגורה לא יפחת מ  10 -ס"מ ולא יעלה על  15ס"מ .חלקה
העליון הצמוד לאבן המשתלבת יהיה נמוך ב  3ס"מ מפני האבן הנתמכת ופני החגורה
ישופעו כלפי חוץ באופן שחלקה החיצוני יהיה נמוך ב  5 – 3 -ס"מ מחלקה הפנימי.
ביצוע החגורה הסמויה כלול במחירי היחידה לאבן המשתלבת ולא ישולם בגינה כל
תשלום נוסף.

 40.06.5אבני שפה ואבני גן
העבודה כוללת :אספקה והנחת אבני שפה כביש בחתך  15/30ס"מ ,אבן גן בחתך 10/20
ס"מ  ,אבן שפה חברונית תוצרת אקרשטיין או שו"ע ,אבן שפה משופעת ו/או אבני שפה
אחרות על פי פרטים ותכניות .
אבני השפה יהיו ללא פגמים ,ישרות ושלמות עם קצוות שלמים ללא סדקים ובועות אויר.
האבנים יונחו ע"ג יסוד בטון ב  150 -עם גב בטון שיוצק ע"ג מצע מהודק .חיבור בין
האבנים יעשה בתערובת של חול  +צמנט ביחס  . 3:1באבני גן צבעוניות יוסף פיגמנט בגוון
האבן .ניקוי המישקים הכל לפי הפרטים והוראות המפקח במקום.
פריט תשלום – מ"א
 40.06.6אריחי בטון אדריכלי דמוי דק
ריצוף אריחי בטון אדריכלי מסוג "אריח דמוי עץ" מק"ט  AC-27במידות  25/143תוצרת
חב' "וולפמן" או ש"ע.
האריח יסופק ללא פגמים סדקים או שברים .כל האלמנטים אשר נידרש להם חיתוך
ייחתכו במפעל .המישקים (הפוגות) יהיו ברוחב מקס' של  0.5ס"מ .האריחים יונחו על גבי
שכבת חול בעובי  5ס"מ ומצעים סוג א' ,בהרכב ופרטי שכבות על פי פרט והנחיות
קונסטרוקטור.
העבודה כוללת אספקת האריח ,הנחת האריח בדוגמת בניה עפ"י פרט וביסוס לפי פרט ועל
פי דרישת המפקח ו/או כנדרש בתכניות.
יש לקבל את אישור המפקח לדוגמת אריח לפני ביצוע העבודה .יש לבצע קטע ריצוף בגודל
מינימלי של  2מ"ר ,לדוגמא לאישור המפקח .הקבלן ימשיך בעבודות ריצוף האריחים רק
לאחר אישור בכתב של הקטע לדוגמא.
גוון האריח יקבע לפי הנחיית המפקח ,מתוך מבחר הגוונים שחב' "וולפמן" מציעה.
פריט תשלום אריח בטון אדריכלי דמוי דק – מ"ר
 40.06.7משטחי בטון יצוקים באתר
כללי:
משטחי הבטון יהיו מבטון מזוין ב –  30כמפורט בפרטים ותכניות .יציקת משטחי הבטון
יעשו על גבי שכבת בטון מזוין בעובי של  10ס"מ כמפורט בפרטים ובתכניות.
הבניה תחל רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח לקטע משטח בטון לדוגמא.
המחיר כולל אספקת כל החומרים ,עבודות עפר ,זיון הבטון ובניתו בגבהים המתוכננים על
פי התכנית והפרטים .המצע יהודק לצפיפות של  96%לפחות מהמקסימום  ,הכל לפי תקני
 ASTMמס' .1556/7
פריט תשלום למשטח בטון – מ"ר

396
 40.06.8מדרגות יצוקות באתר
מדרגות בטון יצוקות באתר מבטון ב 30-בגמר גלוי ומוחלק .המדרגות היצוקות באתר
תבוצענה על פי המפרט הכללי לעבודות בניה.
העבודה כוללת חפירה ,חציבה ,מילוי ויישור לפי הצורך ,הידוק שתית ועיצוב שכבת מצע
סוג א' בעובי  20ס"מ לפחות לאחר ההידוק .הידוק לצפיפות  100%מוד א.א.ש.ו .אספקת
כל החומרים ,ויציקת הבטון לקבלת גמר בטון גלוי.
פריט תשלום ליציקת מדרגות – מ"א
 40.06.9חלוקי נחל
במסגרת פריט זה יספק הקבלן חלוקי נחל כדוגמת חלוקי נחל מסוג "חלוקי ניצן" של חב'
"אבן ארי"/אחר -עפ"י בחירת המפקח ,גודל  1-2.5 – 1ס"מ ,מפוזרים בשכבה בעובי 10
ס"מ .שכבת חלוקי נחל תחתונה תוטבע ביסוד הבטון לעומק מינימלי של  1/3מגודל האבן.
הנחת חלוקי הנחל תעשה באופן שיתקיים פיזור אחיד של חלוקי הנחל בצפיפות ,כך
שהבטון לא ייראה  .על הקבלן להכין קטע חיפוי לדוגמא לאישור המפקח.
פריט תשלום:
חלוקי הנחל ימדד לפי ק"ג
40.07

מצעים ותשתיות

 40.07.1מצעים
המצעים יפוזרו ע"ג מילוי או שתית מיושרת ומהודקת .באזורי המילוי ,שטחי החניות,
המסעות והשבילים ובכל מקום שידרש על פי תכניות ו/או על פי הוראת המפקח ,יפזר
הקבלן מצע סוג א' בעובי כנדרש בפרטים ובתכניות ,ויהודקו לצפיפות  98%עד 100%
מהצפיפות המקסימלית לפי תקני  ASTMמס'  ,1556/7כנדרש בפרטים ובתכניות .דיוק
פני השכבה לאחר הידוקה יהיה  1+ס"מ מדוד בעזרת סרגל אלומיניום שאורכו  5מ'
לפחות.
הידוק מצעים בבקרה מלאה
חומר המילוי יענה על הדרישות הבאות:
לא יכיל פסולת חומר אורגני ,חומר בנין או פסולת מכל סוג שהוא.
א.
גודל אבן מירבי יהיה " 3ומידות האבנים במילוי תהיינה מדורגות לפי דרוג מצע
ב.
סוג א' ,באופן שלא יהיו חללים בשכבה.
הכלי המהדק יהיה מכבש ויברציוני בלבד בעל נתונים שלא יפחתו מ "בומג  "212Dאו
"בומג  "212 PDאו שו"ע .במהלך ביצוע המילוי יבוצעו בדיקות מעבדה סדירות על פי
דרישות המפקח .צורת הדרך תבוצע בהתאם לסעיף ב  6 -במפרט הכללי לכבישים.
בכל מקום במפרט זה ,בכתב הכמויות ובתכניות בו צוין עובי השכבה ,הכוונה לעובי
שלאחר ההידוק הנדרש.
מצע מהודק סוג א' – מתחת למשטחי אספלט ו/או רחבות מרוצפות המיועדות לכלי רכב
יהודק לצפיפות של  100%לפי  – . ASTM 1556/7מתחת לשבילים ורחבות להולכי רגל
יהודק לצפיפות של  98%לפי  . ASTM 1556/7סטייה מתכולת הרטיבות אשר תותר 2%
.+
הנחת המצעים מותנית באישור המפקח בכתב לאחר גמר השלבים הבאים:
גמר עבודות עפר ו/או יישור השטח.
א.
בדיקות קרקע מאושרות של הידוק תשתית לרמה הנדרשת.
ב.
מדידת המצב הקיים של גמר עבודות העפר ושרטוטו על גבי חתכי הרוחב.
ג.
הצגת תעודה מספק חומרי המצע המעידה על טיב החומרים שבכוונת הקבלן
ד.
לספק.
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הידוק המצעים ייעשה על פי המתואר לעיל .במקומות בהם לא מתאפשרת גישה למכבש
וויברציוני יעשה ההידוק במכבש רגלי צפרדע (משטחי המדרגות וכד') עפ"י הנדרש במפרט
הכללי למדרכות ושבילים (סעיף )510325
ידרשו בדיקות הידוק על פי הנחיות המפקח והתקן .הבדיקות יבוצעו על חשבון הקבלן.
הידוק המצעים יעשה בשכבות של  20ס"מ.
התשלום עבור הידוק המצעים כלול במחיר היחידה לאספקה והנחת המצעים
בשטח הגן לא יידרש כל הידוק .חפירה ו/או מילוי במדרונות תעשה ע"י הכנת משטחים
אופקיים לרוחב המדרון.
פריט תשלום  ,כולל כל האמור לעיל  -מ"ק.
40.08

עבודות מסגרות פלדה

 40.08.1עבודות ברזל  -כללי
לפני הגשת דוגמא מוגמרת יש לקבל את אישור המפקח על שימוש בחומר שלא צוין
במפורש בתכנית .המתכננים שומרים לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא עקרוניים ,על
כל מרכיביהם ללא שינוי במחיר הפריט.
כל עבודות המסגרות והנגרות טעונות אישור המפקח פעמיים ,פעם ראשונה בבית
המלאכה לפני ההרכבה ופעם שניה באתר הבנייה לאחר הרכבת הדוגמה.
כל חלקי המתכת ומחברים יהיו מפלדה מגולוונת וצבועה כמפורט בסעיפים ,40.6.04
 40.6.05אביזרי חיבור ,ברגים ,אומים ושייבות  -יהיו מנירוסטה מסוג  . L - 316כל
הברגים יהיו בעלי ראש עגול ושקועים כך שלא יבלטו החוצה .כל חלקי המתכת יהיו
מגולוונים וחלקים ,ללא בליטות .לפני ביצוע הייצור על הקבלן לבדוק את כל המידות של
החללים במקום .לא יתקבלו הפרשי מידות עקב אי התאמה בשטח ותיקון הביצוע יהיה
על חשבון הקבלן.
עבודות הברזל והמסגרות יכללו את כל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע כמפורט
בתכניות ובפרטים ,כולל צביעה "גמר צבע חוץ" ,התקנה ,עיגון וביסוס .ההכנות להתקנה
בקירות יכללו במחיר הקירות התומכים.
עלולים לחול שינויים במיקום של גומחות וארונות למערכות שונות .במידה ויחולו שינויים
תוצא תכנית מעודכנת .אין בשינויים אלה מלשנות את מחיר החוזה של הקבלן.
עבודות הברזל והמסגרות יכללו את כל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע כמפורט
בתכניות ובפרטים ,כולל צביעה "גמר צבע חוץ" ,התקנה ,עיגון וביסוס .ההכנות להתקנה
בקירות יכללו במחיר הקירות התומכים.
עלולים לחול שינויים במיקום של גומחות וארונות למערכות שונות .במידה ויחולו שינויים
תוצא תכנית מעודכנת .אין בשינויים אלה מלשנות את מחיר החוזה של הקבלן.
מידות
כל המידות בתכניות מחייבות ,במיוחד לגבי מידות של פרופילים ,מוטות עמודים וכד' .כל
יתר המידות על הקבלן לקחת באתר.
לא תורשה כל סטייה מהמתוכנן אלא לאחר קבלת אישור בכתב של המפקח.
כל סטייה תירשם ביומן ו/או על גבי התכניות ותאושר בחתימת ידו של המפקח .לפני
התחלת הביצוע יבדוק המבצע במקום את המידות ,התאמות שונות וכד' ויוודא שמצויים
בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק של העבודה.

כל חומרי העזר ,כגון ברגים ,חומרי הלחמה ,ווי חיזוק ועיגון וכד' יהיו ממין משובח ביותר
ויקבלו את אישור המפקח לפני השימוש באתר .בכל מקום שיש לעגן ברזל (עמוד או כל
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דבר אחר) בתוך בטון או קיר יצוק יש לבצע בהתאם לתכניות ,כולל הכנות בשעת יציקת
הקירות .פני הקירות לאחר ביטון העמודים יישארו חלקים ומעובדים כנדרש בעיבוד חלק.
הביצוע בבית המלאכה
יש להקפיד שכל החלקים המוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה ,כך שבעת קביעתם
באתר לא תהיינה סטיות.
כל קצוות המוטות יפצרו יפה מכל צדדיהם .כל הגבשושיות בברזל יורחקו .כל חלקי המגע
ישויפו וינוקו היטב .החיבורים יעשו בריתוך חשמלי מלא והיקפי ,אותו יש ללטש ולהבטיח
מעברים מעוגלים וחלקים ולא חדים ,הכל לפי דרישת המפקח .כל עמודי הפרופיל יסגרו
בקצה העליון ע"י ריתוך כנ"ל בפחית לפי מידות העמוד ובעובי דופן העמוד לפחות .בזמן
הריתוך יש להקפיד שלא יעשה שימוש במידת חום מוגזמת .לא יתקבלו ריתוכים לא
מלאים וחורי שריפה או תיקון חורי שריפה בברזל .כל החלקים יהיו מיושרים במישור
אחד .לא יורשה יישור חלקים לאחר ההלחמה ע"י מכות פטיש אלא ע"י מכבש מתאים.
גילוון
כמפורט בפרק  11של המפרט המיוחד

צביעה ידנית
א.

ב.

הכנת השטח המגולוון לצביעה
.1

הסרת חומרים זרים מעל פני השטח
יש להסיר כל חומר זר או זיהום מעל פני השטח המיועד לצביעה ע"י שיוף
השטח עם בד שמיר מס'  80אך להיזהר לא להוריד את הגלוון .הקבלן יסיר
את הזיזים ושאריות הגילוון מפני השטח עד לקבלת פני שטח חלקים
ומיושרים .באזורים חלודים יש להסיר קודם את החלודה עם מברשת פלדה
חדשה ולאחר מכן לשייף עם בד שמיר כדי לחספס את פני השטח.

.2

הסרת שומנים
השטח המיועד לצביעה חייב להיות מנוקה בקפדנות משאיות גריז ,שמן,
אבק וכל גוף זר אחר .הניקוי משומנים יעשה בעזרת דטרגנט BC - 70
מתוצרת "כמיתעש" או שו"ע .יש לדלל את הדטרגנט לפי הוראות היצרן.
לאחר הניקוי לשפשף את פני השטח עם מברשת תוך שטיפה במי ברז נקיים.

הצביעה
.1

צבע יסוד לשטח נקי ויבש לחלוטין .צבע אפוקסי דו-רכיבי לברזל מגולוון
"אפוגל" של טמבור:
• מספר שכבות1 :
• עובי שכבה יבשה 40 :מקרון
• זמן יבוש להמשך הצביעה 16 :שעות
• אופן הצביעה :מברשת או גליל
• דילול :עד  5%עם מדלל 4-100
• טמפ' מינימלית של המתכת 10 :מעלות צ'
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•
.2

גוון :בז' או לפי בחירת המפקח

צבע עליון :פוליאורתן דו רכיבי "גלזוריט  "21של טמבור
• מספר שכבות2 :
• עובי שכבה יבשה 40 :מקרון
• זמן יבוש להמשך הצביעה 2-8 :שעות
• אופן הצביעה :מברשת או גליל
• דילול :עד  10-15%עם מדלל  ,11כאשר הטמפ' מעל  30מעלות  .צ'
להשתמש במדלל .11
• גוון :לפי בחירת המפקח
• ברק :מט

לפני צביעת הצבע העליון יש לנגב את הקונסטרוקציה מאבק ,אין לצבוע בזמן
סופות חול.
לאחר הצביעה יש לשייף ולהוריד קוצים באופן שהגדר תהיה חלקה ע"פ הנחיות
התקן גדרות מוסדיות לבתי ספר.
הגלוון והצביע כלולים במחיר האלמנטים ולא ישולם עבורם בנפרד
 40.08.2מעקות ומאחז יד
המעקות:
יבוצעו בהתאם לדרישות פרק  - 19עב' מסגרות חרש של המפרט הכללי לעבודות בנין
בהוצאת הועדה הבין-משרדית מהדורת .1985
הפלדה תהיה מסוג  FR 235 Wלפי טבלה  3.2בת"י  - 1225חלק  .1הברגים יהיו מדרגת
חוזק  4.6לפי טבלה  3.3בת"י  - 1225חלק  .1הקבלן יספק תעודת בדיקה של מעבדה
מוסמכת כגון מכון התקנים על עמידת הפלדה והברגים בדרישות הרלוונטיות של ת"י
 .1225עלות הבדיקה תכלל בעלות המעקות .המעקות יגולוונו גילוון חם כמפורט לעיל
פריט תשלום :מ"א
 40.09עבודות שונות
 40.09.1ריהוט רחוב
ספסלים ,אשפתונים ,שולחנות ,מחסומי רכב וברזיות ימדדו לפי יח' .העבודה תכלול את
המוצר ,ההובלה ,ההרכבה ,יסודות הבטון ועבודות העפר הדרושות להצבתם המושלמת
באתר לפי הפרטים בתכניות .במידה וריהוט הרחוב יותקן לאחר הריצוף ,העבודה תכלול
קידוח מדויק בריצוף לצורך התקנת הריהוט וסגירת הקדח בטיט בגוון הריצוף שסביבו
כולל החלקתו.
פריט תשלום – יח'
 40.09.2אשפתונים
העבודה כוללת אספקה והתקנת אשפתונים דגם "תומר" ,תוצרת "עמית ריהוט רחוב" או
שו"ע ממתכת מגולוונת וצבועה בצבע אלקטרוסטטי בגוון לבחירת המפקח .כולל פח פנימי
 30ליטר המעוגן לאשפתון ע"י שרשרת .העבודה כוללת חפירה ועיגון האשפתון ביסוד
בטון ב  20 -בקוטר  40ס"מ ובעומק  40ס"מ .מיקום האשפתונים באתר יקבע לפי תכנית
וע"י המפקח ובתאום עם המפקח בשטח.
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אשפתון המונח בשטחי ריצוף או גינון ,היסוד יהיה מושקע  10ס"מ מתחת לפני הריצוף
או הגינון המתוכנן ,באופן שהיסוד לא יראה.
העבודה כוללת אספקה ,הנחה ועיגון האשפתון באתר.
העבודה תימדד לפי יחידות.
 40.09.3ספסל גן
במסגרת פריט זה יספק הקבלן ספסלים נגישים לפי תקן ,מקונסטרוקציית מתכת ולוחות
עץ ,דגמים "ספסל עדן" מק"ט  1116ו"עדן יחיד" מק"ט  1117תוצרת חב' "שחם אריכא"
או שו"ע .העץ יהיה מעץ מחוטא וצבוע בגוון לפי בחירת המפקח ,הפלדה תהיה מגולוונת
וצבועה בגוון  RALלפי בחירת המפקח.
מיקום הספסלים הסופי באתר יקבע ע"י המפקח ובתאום עם המפקח בשטח.
עיגון הספסל יעשה באמצעות ברגים אל יסוד מבטון ב –  20במידות  50X30X20ס"מ
מתחת לכל רגל  .ספסל המונח בשטחי ריצוף ,היסוד יהיה מושקע  10ס"מ מתחת לפני
הריצוף המתוכנן ,באופן שהריצוף המתוכנן יבוצע מעל היסוד .בשטחי גינון יבוצע היסוד
בפני אדמת הגן.
העבודה כוללת אספקה ,הנחה ועיגון הספסל באתר.
העבודה תימדד לפי יחידות.

 40.09.4מערכות ישיבה ממתכת
במסגרת פריט זה יספק הקבלן מערכות ישיבה ממתכת מעוצבים מצינורות מכופפים ופח
הכולל ספסלים ,כיסאות ושולחנות יחודיים ,מסדרת דגם 'נוח' תוצרת חב' "אי.אם .שגב"
או שו"ע.
מיקום הספסלים והשולחנות באתר יקבע ע"פ תכנית ולפי הנחיות המפקח באתר.
עיגון הספסל יעשה באמצעות ברגים אל יסוד מבטון ב –  20במידות  50X30X20ס"מ
מתחת לכל רגל  .ספסל המונח בשטחי ריצוף ,היסוד יהיה מושקע  10ס"מ מתחת לפני
הריצוף המתוכנן ,באופן שהריצוף המתוכנן יבוצע מעל היסוד .בשטחי גינון יבוצע היסוד
בפני אדמת הגן.
העבודה כוללת אספקה ,הנחה ועיגון הספסל באתר.
העבודה תימדד לפי יחידות.
 40.09.5שולחן פיקניק מעץ
במסגרת פריט זה יספק הקבלן שולחן פיקניק מעץ ,דגם "מערכת ישיבה ספיר" ,מק"ט
 ,1640תוצרת "שחם אריכא" או שו"ע.
השולחן בנוי עץ אורן מאושר שעבר חיטוי וצביעה ,בגימור וגוון לפי הוראות המפקח.
מיקום השולחנות באתר יקבע ע"י המפקח ובתאום עם המפקח בשטח.
עיגון השולחן יעשה באמצעות ברגים אל יסוד מבטון ב –  20במידות  50X30X20ס"מ
מתחת לכל רגל ,ובהתאם להוראות היצרן .בשטחי גינון יבוצע היסוד  10ס"מ מתחת לפני
אדמת הגן.
העבודה כוללת אספקה ,הנחה ועיגון השולחן באתר.
פריט תשלום לשולחן – יח'
 40.09.6ברזיות
במסגרת פריט זה יספק הקבלן ברזיה נגישה מדגם "ברקת" תוצרת "שחם אריכא" או
שו"ע .הברזיה עם שני ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי ,ווסתי ספיקה אוטומטיים ולחצן
אוטונומי .גמר הברזייה יהיה גמר בטון טבעי/לבן על פי הנחיות המפקח.
הזנת מים :תעשה באמצעות צינור פוליאתילן טמון בקרקע בעומק מינימלי של  40ס"מ
בקוטר  32מ"מ דרג  , 10כולל מחברים ,כולל התחברות למקור המים.
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ניקוז :הנחת חלוקי נחל במוצא עודפי המים מעל שוחה מלאה בחצץ .העבודה כוללת
אספקה והתקנת הברזייה ,כולל ביסוס ,כולל הזנת מים ,כולל ניקוז וכל הדרוש לביצוע
מושלם של העבודה.
פריט תשלום:
ברזיה ,כולל הזנת מים ,ניקוז והובלת המים לשטח גינון – יח'
 40.09.7מתקן חניית אופניים
במסגרת פריט זה יספק הקבלן מתקן חניית אופניים דגם "רוזטה  "N600תואם פרט תל
אביב ,מתוצרת "קיסריה עיצוב בנוף" או שו"ע.
מיקום המתקנים באתר יקבע לפי תכנית בתיאום עם המפקח בשטח.
עיגון המתקן יעשה באמצעות ברגים אל יסוד מבטון ב –  20במידות  50X30X20ס"מ
מתחת לכל רגל  .מתקן המונח בשטחי ריצוף ,היסוד יהיה מושקע  10ס"מ מתחת לפני
הריצוף המתוכנן ,באופן שהריצוף המתוכנן יבוצע מעל היסוד .בשטחי גינון יבוצע היסוד
בפני אדמת הגן.
העבודה כוללת אספקה ,הנחה ועיגון המתקן באתר.
פריט תשלום-יח'
 40.09.8עמודוני עץ
עמודי חשמל וטלפון יהיו חדשים ויבשים ,בריאים וללא סימני ריקבון או התקפת חרקים
ומזיקים ,ללא בקיעים מפולשים ,ללא כתמי שמן ולכלוך וללא שום פגמים אחרים .מספר
וגודל הסיקוסים יהיה לפי תקן ישראל  .35הסיקוסים יהיו קטנים בריאים ומלאים.
יש להחליק את עמודי העץ העשויים לבא במגע עם גופו של אדם המשתמש במתקן .יש
להחליק היטב את קצוות העמודים וליצור פזה ברוחב  2 -ס"מ .קוטר העמודים10-15 :
ס"מ ,כמפורט בפרטים.
את חלקי העמודים מעץ הבאים במגע עם הקרקע ,והיסודות יש לצפות בזפת נוזלית קרה
דוגמת הציפוי שמשתמשת בו חברת החשמל.
העמודים האופקיים יותקנו לפי פרט ,כולל עיגון וביסוס .העמודונים האנכיים יותקנו
בגבהים משתנים 10-30 :ס"מ בתוואי ע"פ תכניות ופרטים.
פריט תשלום עמודונים אנכים  -יח'
פריט תשלום עמודים אופקיים – מטר
 40.09.9פרגולה "אניגמה"
במסגרת פריט זה יספק הקבלן אלמנט הצללה להגנה משמש ומגשם -פרגולה דגם
"אניגמה" תוצרת חב' "למון קולקשן" או שו"ע .הפרגולה בנויה קונסטרוקציית מתכת
מפרופיל מרובע  +זויות חיזוק חתוכות בלייזר ,קירוי עליון אטום לגשם מחומר פוליגל,
צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון ראל לפי בחירת המפקח .כולל ביסוס ועיגון לפי פרט
קונסטרוקטור .במידות לפי תכנית ופרטי אדריכלות.
פריט תשלום– מ"ר
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 40.09.10הצללה מסוג מפרשי צל
הצללה תבוצע על פי נספח הצללות בסוף פרק .40
 40.09.11מצע גרנולייט גן
לפני הבאת מצע "גרנולייט גן" לשטח יש לקבל אישור המפקח.
מצע "גרנולייט גן" בזלתי יהיה מתוצרת מחצבות כפר גלעדי או שו"ע ,נקי ,חופשי מאבנים,
מחרסית ,מחומרים אורגניים ומחומרים מזיקים אחרים .גודל גרגר 0.6-1.2 :מ"מ.
עובי שכבת המצע 10 -ס"מ .
המצע יפוזר במקומות המסומנים בתכנית ,לאחר הקמת המדשאות והריצופים.
עם השלמת פיזור המצע יש להשקות במים לשטיפת שאריות שחק האבן.
פני המילוי או המצע יעוצבו לפי המפלסים והשיפועים המסומנים בתכנית או לפי הוראות
המפקח.
פריט תשלום  ,כולל כל האמור לעיל  -מ"ק
 40.09.12דשא סינטטי
דשא סינטטי בטיחותי ותקני דגם " "DIAMOND FIVEתוצרת "מפעלי כרמל" או שו"ע
,בגובה  40מ"מ ,כולל  5גווני סיבים ,לפי ת"י ( .562יבוצע ע"ג תשתית של חול או מצעים
מהודקים) .כולל  7שנות אחריות נגד דהיה .כולל שכבת טוף  4-14מהודקת בעובי  10ס"מ,
מסמרי עיגון מברזל מגולוון ויריעה מנקזת.
פריט תשלום – מ"ר.
 40.09.13שערים ,גדרות ומוטות במבוק
גדר ושער – מוטות במבוק בקונסטרוקציית מתכת:
הגדר והשער יהיו בנויים מקונס' מתכת בשילוב מוטות במבוק מסוג " ,"siamensisמשויף
וללא בליטות וקוצים ,צבוע בצבע הגנה ייעודי לבמבוק ,בקצוות העליונים והתחתונים
תבוצע פאזה  45מעלות .המוטות מושחלים בקונס' מתכת ,לפי מפרט עבודות מסגרות
פלדה ,מעוגנים ומבוססים לפי פרט והנחיות קונסט' .מוטות הבמבוק ייאטמו בחלקם
העליון בחומר איטום ייעודי מתאים לבמבוק .הגדר תבוצע ע"י איש מומחה מתחום
הבמבוק :רן ליכטנר" -מרכז הבמבוק" או ש"ע.
יש לבצע קטע מעקה באורך  1.5מ' לאישור המפקח לפני המשך ביצוע.
פריט תשלום – מ"א
פריט תשלום שער – יח'
 40.09.14מתקני משחק וספורט
התקנת מתקני המשחק תעשה על פי הנחיות היצרן  .חודש ימים מיום קבלת צו התחלת
העבודה יעביר הקבלן למפקח את הנחיות היצרן לביצוע המתקנים ,כולל אופן הצבתם
ועיגונם ,התאמת המתקן לאתר המיועד לפי הנחיות התקן והתאמת המתקן למשטחי
הגומי/חיפוי אחר לפי תכניות .המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור את גווני המתקן
על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא תוספת מחיר.
חומרים
הקבלן יספק מתקני משחק כמפורט בכתב הכמויות על הקבלן להגיש לאישור המפקח
בתוך  30יום ממועד צו התחלת העבודה את המרכיבים מהם בנויים המתקנים ,את
המרכיבים הניתנים להחלפה ואת אילה שאינם ניתנים להחלפה מן ההיבט
הקונסטרוקטיבי ,ביסוס ,בטיחות וכד'.
גוונים
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גווני המתקנים יוגדרו ע"י המפקח .לא תשולם כל תוספת מחיר בגין בחירת גוון ו/או מספר
גוונים לכל מתקן ,על פי החלטת המפקח.
העבודה כוללת הובלה והתקנת המתקן באתר .סימון ומיקום מדויק של המתקן יוגדר ע"י
המפקח באתר .על הקבלן להגיש לאישור המפקח בתוך  30יום ממועד צו התחלת העבודה
את הדרישות והתנאים להתקנת המתקן באתר .לא תשולם כל תוספת מחיר בגין מגבלות
בהתקנה בעת הביצוע.
פרטי ביסוס המתקנים יועברו לאישור המפקח ו/או הקונסטרוקטור מטעמו לפני
ההתקנה.
אחריות הקבלן
משך תקופת האחריות יהיה שלוש שנים .במסגרת תקופת האחריות יוחלפו ו/או יתוקנו
כל מרכיבי המתקנים השונים ,כולל לוחות עץ סדוקים ,שברים וקרעים ,קילופי צבע
וכד' .אחריות הקבלן על המתקנים כלולה במחיר היחידה של המתקן.
על הקבלן לצרף כיסוי ביטוחי לחבות המוצר וביטוח צד ג'.
על הקבלן לבצע את מתקני המשחק לפי תקן ישראל מס'  1498ו/או תקן ישראל אחר
המתאים לביצוע עבודות אלה ,כולל אישור מכון התקנים לאחר ההתקנה.
על הקבלן להציג תעודת 9002 ISO
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את מתקני המשחק במלואם ו/או בחלקם ו/או
לבטל סעיפי את כל החוזה בנוגע למתקני משחק וזאת ללא תביעה כספית כל שהיא מצד
הקבלן.
המזמין רשאי להעביר את ביצוע מתקני המשחק לקבלן משנה אחר וזאת ללא תביעה
כספית כל שהיא מצד הקבלן.
מדידה ותשלום
העבודה כוללת את כל האמור לעיל
פריט תשלום – יחידת מתקן

 40.09.15אלמנט סל משולב קט רגל
במסגרת פריט זה יותקן אלמנט מסוג מתקן סל משולב קט רגל על אותו המתקן  ,לרבות
לוח שקוף ,חישוק קפיצי ומגן לוח תחתון ,ביסוס ואישור קונסטרוקטור לחוזק המתקן
ולעומס תליה של  320ק"ג לפחות.
המתקן מגולוון בגילוון חם לאחר גמר הריתוכים ,בליטה  225ס"מ של הלוח ,בעל פרופיל
פלדה בעובי דופן של  5מ"מ .בעל עיגון נסתר ללא ברגים ,כולל לוח שקוף או ( HPLאחריות
ל 10-שנים כנגד שבר) ,חישוק  HEAVY DUTYמחוזק או קפיצי ורשת ,אורך חיי
המתקן כ 20-שנה .למתקן תוספת של ריפוד הגנה היקפי מסביב לכל העמוד לגובה  2מ',
עמיד לתנאי סביבה חיצוניים לרבות גשם ושמש ישירה ותוספת עבור ריפוד תחתון ללוח
הסל עשוי פוליאוריטן לעמידות בתנאי חוץ .עומד בדרישות מכון התקנים ובעל אישור
קונסטרוקטור.
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נתונים טכניים
חיבור חלקי המתקן יעשה בעזרת ברגים מגולוונים נסתרים -לא יותר כל ריתוך
א.
בשטח
כל חלקי המתקן יעברו גלוון באבץ חם לאחר ריתוכם -לא יותר שימוש בפרופילים
ב.
מגולוונים המרותכים לאחר הגלוון ,נושא זה חשוב ביותר לעמידות המתקן כנגד
קורוזיה וחלודה לאורך זמן ולהקטנת הצורך בתחזוקה -הגלוון באבץ חם לאחר
גמר ריתוך הפרופילים יעשה גם למסגרת הנושאת של לוח הסל.
לוח מתקן הסל יהיה שקוף עשוי פוליקרבונט או  -HPLהקבלן יתחייב להחליף
ג.
הלוח בכל מיקרה של שבר ללא תמורה ותוך שני ימי עבודה וזאת למשך  10שנים
מיום התקנת המתקן -גם באם השבר נוצר עקב חבלה.
יהיה ניתן להתקין בעתיד למתקן מנגנון שינוי גובה לקט סל -על הקבלן לבנות
ד.
המתקן כך שבעתיד יהיה ניתן להחליף לוח או להתקין לוח עץ או מנגנון שינוי
גובה בקלות וזאת ללא ריתוכים או קידוחים אלא באמצעות ברגים מגולוונים
בלבד.
חישוק הסל יהיה קבוע או קפיצי לפי בחירת המזמין –כולל רשת לסל.
ה.
אחריות לתקינות המתקן למשך  10שנים.
ו.
אישורים סימון וניירת נדרשת
על הקבלן לצרף דוח אישור קונסטרוקטור מטעמו לחוזק המתקן והתקנתו לעומס
א.
תליה של  321ק"ג לפחות וחתימת ה קונסטרוקטור מטעמו להתאמת המתקן.
על הקבלן לצרף דוח גלוון למתקן.
ב.
על הקבלן לצרף הוראות טיפול ואחזקה למתקן.
ג.
על הקבלן לצרף תוכנית ושרטוטי הרכבה לרבות פירוט ושרטוט החלפת לוחות
ד.
ומנגנון שינוי גובה -חתומים ע"י מהנדס מטעמו.
על הקבלן לצרף תעודת אחריות והתחייבות להחלפת לוח הסל במקרה של שבר
ה.
מכל סיבה שהיא למשך  10שנים.
על הקבלן לצרף ולהדביק מדבקת הוראות בטיחות ושימוש למתקן על גבי
ו.
המתקן.
על הקבלן לצרף רשימה של לפחות  10מתקנים העונים במלואם על המפרט הטכני
ז.
שהותקנו העבודה כוללת :אספקת האלמנט ,הרכבתו ,עיגונו בשטח ,אספקת
רשתות וכל הדרוש להפעלתו המלאה.
פריט תשלום למתקן-סל – יח'
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 40.09.16פרגולות רשתות צל
א.

חומרים:
כל החומרים יהיו מתאימים לתנאי האתר ויעמדו בכוחות הרוח ,בקורוזיה עקב
המליחות ,בקרינת השמש ובגורמי סביבה אחרים .
על הקבלן לקבל את אישור המזמין לחומרי הביצוע של הקירוי  .בכל מקרה
קבלת אישור המזמין לחומר זה או אחר אין בה משום גריעה באחריות הקבלן
לטיב החומרים ולעמידותם כמפורט לעיל.
חומר הקירוי :קירוי הרחבה יהיה מחומרים קלים כדוגמת אריגים העמידים
במתיחה ,עמידים לרסס ים ועמידים לקרינת שמש ישירה כדוגמת יריעות הקירוי
של חברת "פאטוריז" או שו"ע .חומרי הקירוי יאפשרו  100%הצללה .האריגים
יהיו תפורים בקצותיהם ו/או מטופלים ,למניעת התפוררות וקריעה .האריגים
יוכנו במידות ובצורות מתאימות אשר יאפשרו מתיחה מלאה של כל שטח האריג,
ללא שיירים רופפים באופן שהקירוי יישאר יציב ולא יתנופף ברוח .
מבנה החומר :חוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה ומיוצבים כנגד קרני  ,UVארוגים
וסרוגים בצורה מיוחדת המונעת פרימה ,קריעה ,רקבון או עובש.
מרכיב החוטYarn UV stabilizied HDPE -
מבנה החוטConstruction Mono filament & tape -
דוגמת אריגה מיוחדתPattern Lock-stitch knitted -
תפירה בעזרת חוטים בעלי חוזק  HDPEהמכילים חומרים עמידים בפני קרינת
.U.V
טווח טמפרטורות ( )c30-עד ( )+c80
חוזק קריעה שתי  ,203ערב 268
לחץ בקיעה  3.7קילו ניוטון למ"ר(לפי תקן אוסטרלי )AS2001.2.4
הצללה 91-98%
סינון קרינה  95%מסנני  UVAוUVB-
משקל  320-340גר' למ"ר
עובי האריג כ 1.5-מ"מ
מכיל חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן  5093ואישור מכון התקנים מס':
 811207448תקן אמריקאי .NFPA 701-99
תינתן אחריות ל 6 -שנים כנגד התפוררות ,למעט נזקי טבע ונזק מכאני.
הרשת תהיה מאושרת ע"י משרד החינוך ,משרד הבריאות ומכבי אש להתקנה
בסביבה של ילדים ומבוגרים.
אלמנטי המתיחה :מתיחת הקירוי תהיה באמצעות כבלי ואביזרי מתיחה
מנירוסטה ו/או מחומרים אחרים אשר יוצעו ע"י הקבלן בעת התכנון .בכל מקרה
יש להקפיד כי חומרי המתיחה והאביזרים לא יהוו מכשול ו/או גורם פגיעה
במבקרי החוף והאתר בכל שעות היממה .
על הקבלן להציג בפני המפקח את כבלי ואביזרי המתיחה לאישור.
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עמודי הקירוי  :עמודי הפרגולה יבוצעו מעמודי ברזל מגולוון וצבוע בתנור ע"פ
הנחיות המפרט הטכני ובגוון ע"פ בחירת המפקח . .מיקום העמודים ע"פ הסימון
בתכניות ובפרטים .על הקבלן להגדיר את אופן העיגון והביסוס של העמודים
המוצעים על ידו.
הקבלן יציג את תכנית מיקום העמודים ,העיגון והביסוס לאישור המפקח.
ב.

אישור תכנית קירוי:
על הקבלן להציג בפני המפקח את תכנית הפרגולות לאישור .תכנית יכללו את כלל
החומרים ,שיטת העיגון ,המתיחה ,אופן תפירת האריגים ומתיחתם ,וכל שידרש
ויתבקש ע"י המזמין .הצגת התכנון כוללת הצגת החישובים הסטטיים והאחרים
בנוגע לעמידות ויציבות המבנה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות המלאה לדחות את התכנית ולשנותה בעת הצגתה
בתאום עם הקבלן .המזמין רשאי להפנות את התכנית לבדיקת גורם חיצוני.
הקבלן יעביר תכניות לגורם הבודק ככל שידרש .וללא תוספת מחיר.
היה ונקבעו שינויים ,יעדכן הקבלן את התכנון על פי הנחיות השינויים שהתקבלו,
תוך שמירה על דרישות היציבות והעמידות וללא תוספת שכר.

ג.

ביצוע הקירוי
ביצוע הקירוי יהיה על פי התכניות המאושרות  .יש לקבל את אישור המפקח
לדוגמאות חומרים ,אביזרים וגוונים לפני ביצוע העבודה.

ד.

אחריות:
הקבלן יתן אחריות לתקינות ועמידות הקירוי לתקופה של ( 6 -שש) שנים לפחות
מיום מסירת הקירוי למזמין .אחריות הקבלן חלה על עמידות החומרים בפני
תנאי הסביבה כמפורט לעיל ובפני כוחות המתיחה וכוחות אחרים המופעלים על
הקירוי בעת ולאחר התקנתו .
פריט תשלום – מ"ר.

 40.09.17ריצוף גומי ביציקה
משטח הגומי ייושם על משטח בטון רזה בעובי  5ס"מ.
א.
מיוצר במתכונת של יציקת שטח.
ב.
שכבה תחתונה הינה פתיתי גומי מסוג  s.b.rבגוון שחור והמודבקים ביניהם
ג.
בתערובת ביינדר פולי-סטרץ .שכבה עליונה  100%צבע עשויה  V-TPEבגוונים
בחירת המפקח.
ע"פ
ד.

רצ"ב טבלת גובה נפילה קריטי רלוונטית:

•

עובי ביציקה

גובה נפילה קריטי

 25מ"מ

 1.10מ'

 50מ"מ

 1.60מ'

 60מ"מ

 2.00מ'

שכבה תחתונה הינה פתיתי גומי רק בגוון שחור .עובי השכבה התחתונה נקבע
בהתאם לגובה נפילה קריטי של המתקנים ,ע"פ הנחיות מכון התקנים בזמן
ההתקנה.
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ה.

ו.

ז.

• השכבה העליונה בגוון וביחס בין הגוונים ע"פ בחירת המפקח ,עובי השכבה
העליונה  0.8ס"מ .השכבה העליונה תורכב מ 100% -גומי צבעוני בגוון ודוגמה
ע"פ התכניות.
• גווני המשטח יוגדרו בתאום עם המפקח .לא תשולם כל תוספת מחיר בגין
בחירת גוון ו/או מספר גוונים לכל משטח ,על פי החלטת המפקח.
התקנה  -העבודה כוללת הובלה ויציקת משטחי הגומי באתר .סימון ומיקום
מדויק של המשטחים יוגדר ע"י המפקח באתר .לא תשולם כל תוספת מחיר בגין
מגבלות בהתקנה בעת הביצוע.
עובי השכבה יהיה ע"פ הנחיות נציג מכון התקנים  ,שיבקר באתר.
אחריות הקבלן  -משך תקופת האחריות יהיה שנה אחת כשנת בדק מיום מסירת
המשטח ועוד שלוש שנים בהם תינתן אחריות מלאה למשטח .במסגרת תקופת
האחריות יוחלפו ו/או יתוקנו כל מרכיבי המשטח השונים .אחריות הקבלן על
המשטח כלולה במחיר היחידה של המשטח.
אשור מכון התקנים  -עם סיום עבודות יציקת משטח הגומי יש לספק למפקח
אשור מכון התקנים על תקינות המשטח ,ועמידתו בדרישות התקן.

מדידה ותשלום
העבודה כוללת את כל האמור לעיל
פריט תשלום –מ"ר
 40.09.18ציפוי רחבות בצבע ספורטקוט מסוג בי.ג'י .קווט.
במסגרת פריט זה יבוצע ציפוי אספלט במגרש הספורט ,במסלול הריצה ובמסלול
הקפיצה לרוחק ,בציפוי מסוג בי.ג'י .קווט ,בגוונים ובתכנית צביעה לפי בחירת המפקח.
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גווני המסלולים והמגרש ייבחרו ע"י המפקח .
הקבלן יבצע מס' דוגמאות לבחירה ואישור המפקח.
פריט תשלום צביעה בבי ג'י קווט – מ"ר

 40.09.19הנחת מגביל שורשים
מגביל שורשים תוצרת חברת "דולב הדר" תעשיות פלסטיק
אספקה והנחה של מגבילי שורשים עשויים מיריעת פוליאתילןHigh Density -
) Polyethylene (HDPEבעובי  1.8מ"מ ,גובה היריעה  60ס"מ .בעל גימור חלק בצבע שחור.
אופן ומיקום הנחת היריעות לפי הנחיית המפקח.
המגביל יהיה בלתי חדיר לשורשים על פי תקן  ,DIN 4062עמיד בפני דשנים ,רטיבות,
חומצות ,מיקרואורגניזמים ואינו מתפרק באדמה .יש להקיף את הערוגה ביריעה ולסגור
כך שתהיה חפיפה של  100ס"מ לפחות
פריט תשלום  -מ"א

 40.09.20מצע חול ים
לפני הבאת החול לשטח יש לקבל אישור המפקח.
חול הים יהיה ממקור מאושר ,נקי ,חופשי מאבנים ,מחרסית ,מחומרים אורגניים
ומחומרים מזיקים אחרים .גודל גרגר 3 :מ"מ ומטה.
פני החול יעוצבו לפי המפלסים והשיפועים המסומנים בתכנית או לפי הוראות המפקח.
בארגז החול :מתחת לחול תונח יריעה גיאוטכנית למניעת נביטת צמחיה.
פריט תשלום  ,כולל כל האמור לעיל  -מ"ק ,כולל היריעה הגיאוטכנית.
פריט תשלום :מ"ק
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 40.09.21מסמרות פלב"מ
מסמרות האזהרה יהיו מנירוסטה  -לפי הנחיית המפקח ,ועליה חריטה למניעת החלקה.
המסמרות יוצבו במרווחים אחידים של  6ס"מ.
המסמרות יוחדרו לריצוף בקידוח קדח  5.9מ"מ על פי שבלונה של היצרן.
תתבצע שאיבת אבק מהקידוח.
מילוי הקדחים והדבקת המסמרות יהיה בדבק  PUעמיד ( UVמונטג')
נעיצת /החדרת המסמרה תעשה בעזרת פטיש עיסית גומי.
המסמרה תעמוד בתקן  ,2279פני שטח מחוספסים.
העבודה כוללת אספקה והתקנה.
פריט תשלום – יח'.
 40.09.22מכסה שוחה לאבן משתלבת
במסגרת פריט זה יספק הקבלן מכסים מברזל כדוגמת דגם "כרמל  ,"66תוצרת חברת
וולפמן או שו"ע.
מידות הפריט  :פתח 50/50 -ס"מ ,מידות חוץ  60/60ס"מ ,גובה המסגרת -10-ס"מ .על
הקבלן לבצע ריצוף במכסה הזהה לסוג ודוגמת הריצוף הנמצאת בצמוד לו ,פני השוחה
יהיה כגובה פני הריצוף הסמוך .הריצוף יגיע בצמוד לשוחה ,ללא בטון בהיקף השוחה.
פריט תשלום :יח'
 40.09.23בריכת נוי אקולוגית
במסגרת פריט זה יספק הקבלן הקמת בריכת נוי אקולוגית בשטח של עד  10מ"ר ,כולל
תכנון וביצוע ע"י חברה ייעודית המתמחה בתחום ,כגון "עפרה צמחי מים" או שו"ע.
כולל כל המתקנים הנדרשים ,חיבור למערכת המים והחשמל ,חפירה ,שכבות איטום
ועבודות פילוס.
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העבודה תכלול:

פריט תשלום :יח'
 40.09.24משחק רצפה
במסגרת פריט זה יספק הקבלן משחק רצפה המשלב משחקי רצפה לבחירת המפקח,
כולל תכנון ,עיצוב גרפי ,חומר ,עיבוד ויישום ע"י חברה המתמחה בתחום כגון חברת
"סימונים לישראל" או שו"ע .התכנון יהיה מתואם עם המפקח ויאושר על ידו לפני
הביצוע בשטח .המשחק יבוצע מהחומר " "TECMARKהמיושם בשטח ע"י חימום.
המשטח עליו ייושם המשחק יהיה שטוף ויבש לחלוטין ,נקי משאריות אבק ,נקי
משאריות חמרי בנין או כל חומר זר אחר.
פריט תשלום :מ"ר
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 40.09.25חממה לימודית
במסגרת פריט זה יספק הקבלן חממה לימודית בגודל  24מ"ר ,תוצרת "חלום חדש" או
שו"ע .החממה תכלול :קונסטרוקציית ברזל מגולוון ,שני פתחי אוורור ,חיפוי וקירוי
פוליקרבונט שקוף קשיח (סנטף) ,מערכת השקיה ממוחשבת ,צנרת ,מתזים ומערפלים,
מצע שתילה ,מגשי הנבטה וזרעים ,שולחן עבודה מרשת ברזל (ייעודי לחממה) ,ערכת
ציוד משלים -מד  HPאלקטרוני ,דשנים ,מווסתי חומציות ,מד לחות ,מד טמפרטורה,
נוזלי כיול.
פריט תשלום :יח'
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40.10

עבודות נגרות אומן

 40.10.1כ ל ל י
כל העץ באתר יהיה עץ פיני חדש מס'  5או עץ פיני דו/רב שכבתי ,בריא יבש ללא שום
סימן ריקבון או התקפת חרקים ומזיקים ,ללא בקיעים מפולשים ,ללא כתמי שמן
ולכלוך וללא שום פגמים אחרים .מכל הבחינות יתאים העץ לנגרות אומן ולדרישות
המפורטות בתקן ישראל (ת"י) ,סעיפים .205,206
העץ יהיה ללא סיקוסים פינתיים .הסיקוסים יהיו קטנים בריאים ומלאים כפי שמרשה
ת"י  .35סיקוסים שאינם בריאים ,למרות היותם בגודל ובמספר המותר בת"י  ,35יוצאו
מתוך העץ ויסתמו בפקקי עץ בריא מאותו סוג ,ועם סיבוב מותאם לכיוון העץ .המפקח
יהיה הקובע הבלעדי אם לפסול את העץ עקב ריבוי סיקוסים או איזה סיקוסים יוצאו
ויסתמו בפקקים כנ"ל.
את חלקי העץ הבאים במגע עם הקרקע ,והיסודות יש לצפות בזפת נוזלית קרה או בצבע
מגן ייעודי לעץ.
הקבלן ישתמש בעץ פיני שיאושר ע"י המפקח באתר לפני השימוש (העץ יגיע עם מדבקת
אישור מיוחדת שאכן מדובר בעץ פיני).
מידות קורות העץ ע"פ הפרטים.
 40.10.2עיבוד העץ
כל שטחי העץ של מוצרי הנגרות יוקצעו במכונות נגרות מארבע צדדיו .קורות עץ עגולים
יוקצעו בכל שטח הפנים של הקורה .סימני ההקצעה המכאנית יורחקו באמצעות ליטוש
בניר זכוכית עד לקבלת משטח חלק כנדרש.
גמר העץ יהיה חלק או מוברש ,לפי בחירת המפקח.
 40.10.3מידות העץ
מידות העץ הרשומות בתכנית ו/או הרשומות בפרטים ו/או בכתב הכמויות מתייחסת
למידות העץ לאחר ההקצעה והעיבוד הסופי .הסטייה המותרת היא לכל היותר + 1
ס"מ .בין פאות שמידתן קטנה מ  10 -ס"מ הסטייה המותרת היא  + 0.5ס"מ ,ובתנאי
שהסטייה תהיה שווה לכל אורך ולרוחב האלמנט.
 40.10.4חיסון העץ
כל העץ יעבור תהליך חיסון וחיטוי בדוד לחץ ( תהליך הנקרא אימפרגנציה תעשייתית)
ויתאים לתקן ישראל  -מפמ"כ  - 262 -הגנה על עץ ,המבוסס על התקן הבריטי משנת
.BS - 4072 1974
הכנסת העץ לדוד לחץ ויצירת תת לחץ לשאיבת הרטיבות הקיימת.
א.
החדרה לעץ חומרי חיסון כימיים המומסים במים (מלחי  )C.K.Fבלחץ גבוה של
ב.
 10אטמוספרות.
שאיבת הרטיבות ע"י תת לחץ
ג.
הוצאת העץ מהדוד ויבושו עד לקבלת איזון הידרוסקופי מתאים.
ד.
תמיסת מלחי החיסון מורכבת ממלח נחושת ,מלח אשלגן ,נתרן דו כרומטי ומלח הארסן.
ריכוז התמיסה המומלץ להחדרה בדוד הלחץ הינו ( 3-4%דהיינו  40- 30גרם לליטר).
גוון האיפרגנציה יהיה ירוק או חום-לפי בחירת המפקח
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 40.10.5צביעת העץ
כל חלקי העץ יצבעו בשני שכבות צבע עץ לצביעת חוץ על בסיס מים ,תוצרת
" "PLASCONאו שו"ע או כל צבע אחר שיצויין בפרטים ,בגוון על פי בחירת המפקח.
צביעת העץ כלולה במחיר היחידה לעבודת העץ.
 40.10.6פרזולים
חלקי המתכת לא יחלידו ויהיו מגולוונים כך שגם באווירה המכילה גופרית ,מלך
ורטיבות לא יתהווה שיתוך .המתכת תהיה חסרת פגמים ,חופשיה מקליפה וחלודה
מוחדרת.
מוצרי המתכת יוכנו ע"י חיתוך וחיבור בצורה נקייה ,כאשר כל הזויות מדויקות
ומתאימות .ריתוך חלקי המתכת יהיה שווה ונקי ללא הפסקות ,חורים ושקעים או
מקומות שרופים .השטחים לריתוך ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע הריתוך.
בליטות הריתוך יפוצרו ויושחזו עד לקבלת משטח אחיד וחלק.
כל עבודות הריתוך יבוצעו בבית המלאכה לפני הגלוון.
גלוון חלקי המתכת יהיה גלוון בטבילה חמה בגלוון עבה ,עובי שכבה  80מיקרון לפחות
ו/או  400גרם למ"ר לפחות ,על פי תקן ישראל מס' .103
החיבורים בשטח יבוצעו בעזרת ברגים בלבד .אין לרתך לאחר הגלוון.
כל חלקי החיבור  ,כגון ברגים ,אומים ,דסקיות ומסמרים יהיו מנירוסטה מסוג – L
.316
ברגי החיבור בדקים ובמושבי העץ בקירות הישיבה יהיו ברגי טורקס בציפוי קרמי
בגוון לבחירת המפקח.
ברגי עץ  1/4" ,3/8" -או בכל מידה שתידרש יהיו HEX LAG BOLD SCREWS -
לפי תקן אמריקאי .ANSI - 18.2.1
ברגי סגר ראש עגול  3/8" -או בכל גודל שיידרש יהיו ROUND HEAD SQUARE -
לפי תקן אמריקאי .ANSI - B - 18.5
צבע לפריטי מתכת  -כל אביזרי המתכת יעברו צביעה בתנור לפי שלבים של ניקוי בחול,
באבקת פוליאסטר נקי בעובי  40מיקרון לפחות ,לפי הנחיות היצרן ועברו תקן גרמני
 DIN - 53151 ,53158 ,50018ו.ASTM -
 40.10.7עמודי חשמל וטלפון
עמודי חשמל וטלפון יהיו חדשים ויבשים ,בריאים וללא סימני ריקבון או התקפת
חרקים ומזיקים ,ללא בקיעים מפולשים ,ללא כתמי שמן ולכלוך וללא שום פגמים
אחרים .מספר וגודל הסיקוסים יהיה לפי תקן ישראל  .35הסיקוסים יהיו קטנים
בריאים ומלאים.
יש להחליק את עמודי העץ העשויים לבא במגע עם גופו של אדם המשתמש במתקן .יש
להחליק היטב את קצוות העמודים וליצור פזה ברוחב  2 -ס"מ.
את חלקי העמודים מעץ הבאים במגע עם הקרקע ,והיסודות יש לצפות בזפת נוזלית קרה
דוגמת הציפוי שמשתמשת בו חברת החשמל.
העמודונים יותקנו בגבהים משתנים 10-30 :ס"מ בתוואי ע"פ תכניות ופרטים.
פריט תשלום – יח'.
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אחריות הקבלן
לפני אספקת העץ יציג הקבלן תעודה לאישור המפקח באשר למקור וסוג העץ ולמידת
היובש של העץ .מידת היובש של העץ תימדד לאחר גמר עיבודי העץ ,כגון חיתוך ללוחות
ואימפרגנצייה .אחריות הקבלן לכל חלקי העץ היא לשנה קלנדרית אחת ( 12חודשים)
מיום מסירת המתקנים למזמין העבודה.
יודגש כי מרבית מרכיבי העץ ,לאחר הצבתם באתר יהיו חשופים לשמש ישירה וללחות
משתנה .הקבלן ישא באחריות מלאה לסידוק העץ במהלך העבודה ובמשך כל תקופת
האחריות .במידה ויתגלו סדקים בעץ במהלך הביצוע ו/או תקופת האחריות יוחלף העץ
הסדוק מיידית על פי הוראת המפקח באתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בגין החלפת חלקי עץ סדוקים או פגומים כאמור
לעיל.
 40.10.8דק מוסו מבית "קנה קש" או שו"ע
א.

ספציפקציות ומאפיינים לדק במבוק KNEKASH | MOSO
מבית®N-finity
תאורו :מידות לוח סטנדרטיות  2860X140X19.5מ"מ  ,מידת אורך עד 5400
מ"מ על פי דרישה .חירוץ בצידי הלוח להתקנה נסתרת .סטנדרט של צד
מחורץ דגם מסרק וצד חלק ,ניתן להזמין בחירוץ עמוק וללא חירוץ כלל .מגיע
משומן באמולסיה של  SIKKENSשקופה.

פרמטרים לאיפיון
לוחות חיפוי בהרכב מעל  98%חומרים אורגניים.
.1
.2

עמידות נדרשת בתקן אש :בעל סיווג אש  D-s2-d0על פי תקן
אירופאי EN-13501-1

.3

עמידות בבלייה :עמידות בשימוש דרגה  3לפי תקן אירופאיEN 335

.4

עמידות ביולוגית (מותאם לחומר טבעי) :דרגה  1על פי תקן אירופאי
EN 350 / EN 113

.5

עמידות נגד פטריות/עובש :דרגה  0לפי תקן אירופאי  ,EN ISO 846שכבת
האימפרגנציה  2-3מ"מ

.6

יציבות מימדית :התרחבות מקסימלית של  0.14%רופורציונלית לכל  1%של
שינוי לחות

.7

אירופאי תקן לפי  :4> kg/mm 2מידת קושי1534 EN -
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.8

רבוע מטר/ג"ק 700 - + :צפיפות .8

.9

חומר ירוק

MR 6, MR 7 (FSC®) :v2009 ;MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®) :BD+C - v4:
תרומה לנקודות LEED
®
תרומה לנקודות MAT 1, MAT 3 (FSC ) : BREEAM
•

ב.

כל החומרים של קנה'קש מגובים בבדיקות ותעודות רשמיות המעידות על
מאפיינים ואיכויות החומר .על מנת לוודא כי אתם מקבלים את החומרים
בעלי התקנים והנתונים התואמים להצהרת היצרן והיבואן ולא חלופות
אחרות ,כל פרויקט מלווה בתעודת מקור)(Certificate Originality
ייעודית לפרויקט ,המבטיחה שהחומר שהוזמן הוא בשירות ואחריות
היצרן.

ספציפיקציות ומאפיינים לקורות תשתית במבוק
 ®X-tremeמבית KNEKASH | ®MOSO
תיאור :חתך סטנדרטי עם מגרעת לחיבור המשכי לתשתית במידות:
40X60X2440 ,40X70X2440

יתרונות השימוש בקורות במבוק אקסטרים כחלופה לעץ אורן :
עמידות מוחלטת לאורך שנים לרקבונות ובלייה.
סיווג אש המתאים לתקן האירופאי והתקן הישראלי החדש.
ללא תופעות של התפשטות והתכווצות.בהתאמה זהה למאפיינים של הדק
המונח על התשתית,
אחוז לחות מבוקר וידוע זהה לזה של הדק ,למניעת תופעות של הכתמה באיזור
החיבור של הדק לתשתית.
פרמטרים לאיפיון:
לוחות חיפוי בהרכב מעל  92%חומרים אורגניים.
.1
.2

.3

עמידות נדרשת בתקן אש :סיווג לפי תקן אש  755בדרגה  C4:4לשימוש
אופקי  IV, 4,3לשימוש אנכי .בעל סיווג אש גבוה  Bfl-s1במכון התקנים
הישראלי עפ"י התקן אירופאי EN-13501-1
טמפרטורת שירות :עמיד עד ל C300° -מעלות ,מגובה בבדיקות.

.4

סיווג אנטי סליפ (נוגד החלקה) :לצד החלק והמחורץ לאורך בדרגה של
לפחות B;R12.

.5

עמידות בבלייה :עמידות בשימוש דרגה  4לפי תקן אירופאי EN335
עמידות של  25 -שנים בתנאי חוץ במגע עם האדמה.
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.6

.7
.8

עמידות ביולוגית (מותאם לחומר טבעי) :דרגה  1על פי סטנדרט אירופאי
EN / 807 ENV 350
עמידות נגד פטריות/עובש :דרגה  0לפי תקן אירופאי EN152
יציבות מימדית :התרחבות מקסימלית של  . %2.5אורך , %0.1 + :רוחב:
. %0.9 +

.9

מידת קושי kg/mm2 9.5 < :לפי תקן אירופאי EN 1534 -

.10

חוזק מינימאלי בכפיפה N/mm2 50,30 :לפי תקן אירופאי EN 408

.11

צפיפות 1200 - + :ק"ג/מטר רבוע

.12

חומר בעל "תו ירוק" –  Co2ניטראלי .דק במבוק אקסטרים מגובה
בדו"ח  LCAבהתאם ל  . , ISO 44/14040 -תרומה לנקודות  LEEDלנקודות
 MR 7 ,6 )®FSC( MR :v2009 MR3 ,MR2 ,MR1 :BD+C - V4 :תרומה
)HD) MAT 5
לנקודות (FSC®), 3 MAT ,1 BREEM : MAT

.13

עמידה בעומסים :דק הבמבוק על תשתית קורות אקסטרים מסוגל
לעמוד בעומס של עד  500ק"ג למ"ר התקנה עפ"י המלצות יצרן במרחק
 46.2ס"מ מרכז בקורות הקונסטרוקציה.

יש לדרוש מסמכי מקור ברי תוקף לבדיקות ולתקנים השונים מספק התשתית
והדק ע״מ לוודא קבלת המוצר המקורי.

423

424

425

נספח הצללות
מפרטים ליסודות ,עמודים ואריגים-לסככות שונות בגדלים שונים:
 .1מפרט יסודות לסככות ( 2.5-minמטר לגובה)
• סככה עד  36מ"ר40X40X50 -
• סככה עד  49מ"ר50X50X50 -
• סככה עד  64מ"ר60X60X60 -
•

סככה עד  100מ"ר1.0X1.0X1.0 -

 .2מפרט עמודים-עגולים בלבד :לסככה בגובה  2.5מ'
• סככה עד  49מ"ר(2.5" –min -צול) ,עובי דופן  2.9מ"מ עם הקטנת
הקוטר ל  1.25כך שלא יהיה חופשי בתוך הצינור ,בריתוך או באחר.
(חשוב מאוד)
• סככות מ 49-מ"ר עד  64מ"ר-min -עמודים " ,3עובי דופן  2.9מ"מ עם
מעבר ל 1.25" -או חיבור אחר( .חשוב מאוד).
• סככות מ  64מ"ר עד  100מ"ר-min -עמודים " ,4עובי דופן  4מ"מ עם
מעבר

ל " 1.25או חיבור אחר (חשוב מאוד).

• סככה  100מ"ר עד  – 144עמודים  "6עובי  min 4קונסטרוקציה
דיאגונל "3
 .3מפרט צבע עמודים:
• צביעה בתנור לצבע סטנדרטי :כחול ,ירוק ואפור ת"א.
• צבעים אחרים-מסוג אפוקסי דו רכיבי לכל העמודים ,מאושר ע"י מכון
התקנים לשימוש במוסדות חינוך ומתקני משחק.
 .4מפרט אריג -משופר( :דרישות לאישור האריג לפני התקנה
•  320גרם למ"ר.
• מפרט יצרן-האריג מקורי (לא בעברית).
• הצהרת יצרן על האריג העמיד בתקן אש – NFPA 701 -שהוא תקן
 5093הישראלי.
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• מינימום אחוז צל 88%-93%-לפי תקן  748הישראלי( .להגנה על
ילדינו מפני קרינת )U.V
• מסנני  -U.Vמינימום  98%-92%לפי תקן  748הישראלי (להגנה על
ילדינו מפני קרינת )U.V
• צילום תעודת מקור צבעונית על עמידת האריג בתקן אש  5093לפי
מכון התקנים הישראלי לאריג המוצע לשנת 2017-2018
• דוגמת אריג בגודל כ 3X3-מ"ר ,מדגמית לבדיקת תקן אש למכון
התקנים הישראלי.5093 -
• אחריות יצרן האריג לאורך חיים ודהיית צבע ספציפי לאריג שעתיד
להיות מותקן
 .5מפרט יסודות ועמודים ממבראנות:
•

ממבראנות עד  280מ"ר -עמודים עגולים " ,6עובי  4מ"מ מגולוונים
גילוון חם (חשוב מאוד) ,יסוד 1.0X1.0X1.0 - min

•

ממבראנות מעל  280מ"ר -עמודים עגולים " 8מגולוונים גילוון חם
בלבד ,גודל היסוד 1.20X1.20.1X20-min

• אביזרי מתכת יהיו מסוג  POBORלפי תקן ישראלי .565
• כבלים מגולוונים לפי תקן ישראלי .565
 .6מפרט יסודות ועמודים לסככת כבל:
• סככות כבל  64-81מ"ר – עמודים  "3עובדי דופן  3.25מ"מ ויסודות
70X70X70
• סככות כבל  81-100מ"ר -עמודים " 4עובי דופן  4מ"מ ויסודות
.80X80X80
• סככות כבל  100-144מ"ר -עמודים " 6עובי דופ  4מ"מ ויסודות
1.0X1.0X1.0
 .7אביזרים וכבלים:
• אביזרי מתכת יהיו מסוג  POBORלפי תקן ישראלי .565
• כבלים מגולוונים לפי תקן ישראלי .565
 הערה :המפרטים הנ"ל אינם מתייחסים להצללות מתחת למקום מגורים. -על הקבלן המבצע למלא לאישור המפקח את הטבלה הרצ"ב:
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דרישה

תיאור

יצרן:
שם יצרן האריג
ארץ יצור
מפרט יצרן
האריג – מקורי
(אנגלית)
רשימון יבוא
שהאריג
שנקנה הנו
בעל תקן אש,
NFPA 7O1

שהוא 5093
הישראלי.
הצהרת יצרן
לצבעים בעלי
תקן אש
הצהרת יצרן
לאחוז
מונופילמנט –
כל הבדיקות
יהיו לפי תקן
ASTMD

אחריות יצרן
האריג:
 .1עמודות U.V
 .2אחריות
לדהיית צבע
בדיקת תקן אש
 5093בתוקף
2016-2017
לשנה

רישיון עסק
עבור מסגריה
ומתפרה

מצ"ב רישיון עסק
למקום בו מופעלת המתפרה והמסגריה פיזית

שם חברה:
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פרק  - 41גינון והשקיה
41.01

גינון ונטיעות
כל עבודות הגינון והנטיעות על פי תכניות הגינון.

 41.01.1הכשרת קרקע ,חריש עמוק וזיבול
העבודה כוללת ניקוי וחישוף השטח מכל פסולת ,זיבול כל בורות הנטיעה והשתילה בזבל
אורגני .יש לקבל אישור מהמפקח על טיב הזבל .הזיבול יינתן בכמות של  1.5מ"ק ל -
 100מ"ר .בנוסף לזבל האורגני יפוזר זבל כימי מסוג סופר פוספאט בכמות של  1.2ק"ג
לכל  100מ"ר ,גופרת אשלגן בכמות של  0.6ק"ג ל  100 -מ"ר או לחילופין כופתיגן בכמות
של  3ק"ג ל  1 -מ"ר.
הפיזור יעשה במכונה או ביד ,תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה לכל השטח .הצנעת
הזבל תעשה ע"י חריש או הפיכה ביד לעומק של  20ס"מ לפחות .את הזבל חייבים
להצניע ביום הפיזור .זבל שיישאר חשוף בשטח יותר מיומיים לא יחשב .יישור השטח
יהיה ע"י ריסוק מכאני של הרגבים במתחחת או בעבודת יד ,עד לקבלת השטח מוכן
לנטיעה ולשתילה בהתאם לגבהים הנדרשים.
פריט תשלום – מ"ר
פריט תשלום – מ"ק.
 41.01.2טיב השתילים
על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש ,בריאים מכל מחלות
ומזיקים ,ללא עשבי בר ,עם שורשים מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים,
ויענו לסוג א' של דירוג המשתלות.
 41.01.3הנטיעה
העבודה כוללת חפירה או חציבת במידות המתאימות לגודל העץ והמיכל.
הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג אוויר מתאימים .לא תורשה שתילה בזמן חמסין או
בתקופת רוחות סערה.
הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים ,שתילה,
מילוי הבור באדמת גן מעורבת בדשן ,הידוק ,הכנת גומה והשקייה.
הקבלן יספק דשן אורגני רקוב ,או כופתיגן אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם אדמת
הגן ,המיועדת למילוי הבור.
 41.01.4העבודה
העבודה כוללת אספקת העץ ,שתילה או נטיעה ,תמיכה ,זיבול וטיפול כל תקופת
האחריות ,כולל החומרים והעבודה.
 41.01.5נטיעת עצים ממיכל  50ליטר (מס'  7סוג א')
אספקת עצים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח ,בעובי גזע בגובה  20ס"מ מעל
צוואר השורש לפחות  2.5ס"מ ובגובה  1.70מ' לפחות ,חפירת בורות לנטיעה במידות
 80X80X80ס"מ לפחות ,ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשיעור
 ,1:3או  1.2ק"ג כופתיגן לבור ,הוצאת העץ מהמיכל ונטיעתו ,תוך שמירה על מערכת
השורשים ,מילוי הבור ותמיכת העץ בתומך עץ מקולף ומחוטא בחומר חיטוי מאושר.
עובי התומך " 2לפחות ואורכו  2.5מ' לפחות .יש לעטוף את הגזע כולו בעטיפת יוטה עם
התמוכה .בזמן הכנסת העץ לבור השתילה יש להשקות את הקרקע המוחזרת לבור
השתילה במים לרוויה.
יש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי הנחיות המפקח
בשטח.
פריט תשלום – יח'.
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 41.01.6נטיעת עצים (מס'  8סוג א')
אספקת עצים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח ,בעובי גזע בגובה  20ס"מ מעל
צוואר השורש לפחות  5ס"מ ובגובה  3.00מ' לפחות ,חפירת בורות לנטיעה במידות
 100X100X100ס"מ לפחות ,ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשיעור
 ,1:3או  1.5ק"ג כופתיגן לבור ,הוצאת העץ ממתקן ההובלה ונטיעתו ,תוך שמירה על
מערכת השורשים ,מילוי הבור ותמיכת העץ בתומך עץ מקולף ומחוטא בחומר חיטוי
מאושר .עובי התומך " 2לפחות ואורכו  2.5מ' לפחות .יש לעטוף את הגזע כולו בעטיפת
יוטה עם התמוכה .בזמן הכנסת העץ לבור השתילה יש להשקות את הקרקע המוחזרת
לבור השתילה במים לרוויה.
יש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי הנחיות המפקח
בשטח.
פריט תשלום – יח'.
 41.01.7נטיעת עץ בוגר מהקרקע בגובה  8מ' לפחות
אספקת עצים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח ,בעובי גזע בגובה  20ס"מ מעל
צוואר השורש לפחות  5ס"מ ובגובה  8.00/מ' לפחות ,חפירת בורות לנטיעה במידות
 150X150X150ס"מ לפחות ,ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשיעור
 ,1:3או  1.5ק"ג כופתיגן לבור ,הוצאת העץ ממתקן ההובלה ונטיעתו ,תוך שמירה על
מערכת השורשים ,מילוי הבור ותמיכת העץ בתומך עץ מקולף ומחוטא בחומר חיטוי
מאושר .עובי התומך " 2לפחות ואורכו  2.5מ' לפחות .יש לעטוף את הגזע כולו בעטיפת
יוטה עם התמוכה .בזמן הכנסת העץ לבור השתילה יש להשקות את הקרקע המוחזרת
לבור השתילה במים לרוויה.
יש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי הנחיות המפקח
בשטח.
פריט תשלום – יח'.
 41.01.8שתילת שיחים ומטפסים ממיכל של  1ק"ג (מס' )3
העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח ,חפירת
בורות לשתילה במידות  20X20X20ס"מ ,הוצאת השתילים מן המיכל תוך שמירה על
מערכת השורשים ,מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשיעור של  1:3או  250ג"ר
כופתיגן לבור והשקייה לרוויה.
פריט תשלום – יח'.
 41.01.9שתילת שיחים ומטפסים ממיכל של  3ק"ג (מס' )4
העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח ,חפירת
בורות לשתילה במידות  40X40X40ס"מ ,הוצאת השתילים מן המיכל תוך שמירה על
מערכת השורשים ,מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשיעור של  1:3או  750ג"ר
כופתיגן לבור והשקייה לרוויה.
פריט תשלום – יח'.
 41.01.10הכנת השטח והנחת דשא במרבדים
עבודת הנחת מרבדי הדשא כוללת :אספקת מרבדי הדשא מסוג המפורט בכתב הכמויות,
הכשרת הקרקע ,עיבודה ,זיבולה ,יישורה והידוקה והנחת המרבדים.
הכשרת הקרקע להנחת מרבדי הדשא כוללת:
זיבול ודישון :הקבלן יספק זבל אורגני שעבר תהליך קומפוסטציה ,ללא זרעים וצמחייה
זרה מסוג כל שהוא בכמות של  5-10ליטר למ"ר .בנוסף ,יפזר הקבלן זבל כימי מסוג
סופר פוספט בכמות של  100ליטר לדונם ואשלגן כלורי בכמות של  80ליטר לדונם .פיזור
הזבל האורגני והדשן הכימי ייעשה באופן אחיד על פני כל שטח המיועד להנחת הדשא.
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הצנעת הדשן והזבל בקרקע תעשה ביום פיזורו .איחור בהצנעת הזבל והדשן משמעותו
אי ביצוע הזיבול והדישון.
תיחוח ויישור הקרקע והנחת הדשא :שלבי העבודה הם:
הקבלן יפזר ויישר את הקרקע על פי הגבהים והשיפועים המתוכננים.
א.
הקבלן יפזר את הזבל האורגני והדשן הכימי באופן אחיד על פני כל שטח הנחת
ב.
הדשא
הקבלן יתחח את השטח לאחר שדאג כי הקרקע לחה במידה אשר מאפשרת
ג.
תיחוח מלא ללא רגבים .תיחוח הקרקע יעשה עם הזבל והדשן ,לעומק מינימלי
של  20ס"מ
לאחר התיחוח ,יישר הקבלן את הקרקע יישור שני ,על פי הגבהים והשיפועים
ד.
הנדרשים
הקבלן יהדק את הקרקע הידוק קל למניעת שקיעת הקרקע בעת ולאחר הנחת
ה.
המרבדים .לאחר ההידוק ,במידת הצורך ,יישר הקבלן את השטח יישור סופי.
הקבלן יניח את מרבדי הדשא על המשטח המיושר צמודים וללא מרווחים
ו.
ושקעים .הנחת הדשא מותנית באישור בכתב מאת המפקח למידת יישור הקרקע
והידוקה .לאחר הנחת הדשא יהדק הקבלן את הדשא הידוק קל באמצעות גלגלת
כבדה (כדוגמת חבית מים) להצמדת הדשא אל הקרקע והבטחת קליטתו
המהירה.
במקרה של מרווחים בין מרבדים ו/או בשולי המרבדים הקיצוניים יפזר הקבלן
ז.
אדמה גננית לכיסוי מערכת השורשים של המרבד וליישור המשטח.
השקיית הדשא והטיפול בו במהלך תקופת הקליטה על פי הנחיות היצרן.
ח.
בכל מקרה של סתירה בין הנחיות היצרן וההנחיות הרשומות בסעיף זה קובעות
ט.
הנחיות היצרן.
הקבלן יספק תעודה לאישור מקור הדשא ,סוגו ואיכותו.
הקבלן יניח דוגמת הנחת דשא בשטח מינימלי של  20מ"ר לאישור המפקח.
טיפול ואחריות הקבלן למדשאה
הקבלן אחראי לקליטת הדשא והתפתחותו ,וכן לאחזקתם התקינה למשך  4חודשים
מיום מסירת האתר .מסירה סופית של המדשאה תהיה בתום תקופת האחריות
והאחזקה.
פריט תשלום להכנת השטח  -מ"ר
פריט תשלום להנחת הדשא  -מ"ר
 41.01.11טיפול ואחריות הקבלן
הקבלן אחראי לקליטת העצים והשתילים והתפתחותם וכן לאחזקתם התקינה למשך 4
חודשים מיום מסירת האתר .מסירה סופית של הצמחייה תהיה בתום תקופת האחריות
והאחזקה.
הטיפול ואחזקת הצמחייה כדלהלן:
השקייה בהתאם לצרכי העצים ולפחות פעם בשבוע ,עד סוף תקופת האחריות.
.1
במקרה של גשמים תופחת ההשקייה לפי הנחיות המפקח .עלות המים בתקופת
האחריות על חשבון מזמין העבודה.
עידור וניכוש עשביה סביב העצים אחת לחודש לפחות.
.2
תיקון תחבושות היוטה ( או הסרתם לפי הנחיות המפקח) וכן כל פעולה שתידרש
.3
ע"י המפקח לטיפול נאות בעצים ובצמחיה.
צביעת גזעי וענפי העצים.
.4
עצים שלא יקלטו או יתנוונו יוחלפו ע"י הקבלן ,על חשבונו ,בעצים זהים ובגודל
.5
זהה ויחייבו את הקבלן בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נוספת כנ"ל.
אחריות הקבלן כלולה במחיר היחידה לצמחייה .התשלום עבור המים בתקופת
האחריות יהיה על חשבון הרשות המקומית
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41.02

עבודות השקיה
כל עבודות ההשקיה על פי תכניות ההשקיה.

 42.01.1כללי
מדידות וסימון
עם גמר ע בודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות ,יסמן הקבלן את המקום
המיועד לעץ לפי התוכניות .לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה
בשתי נקודות לכל בור .כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה .כל שינוי במיקום
יחייב אישור המפקח.
חיבור למקור מים
• הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית ,לביצוע חיבור
המים.
• תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך ,יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח
כלשהן באתר.
• תיאום בצוע העבודה ,עם כל הגורמים ,יהיה באחריות הקבלן ,מד המים יירשם על
שם הקבלן עד למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות .
• למען הסר ספק התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד
למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות המקומית.
בדיקת לחץ
• התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות ,כפי שידוע בעת התכנון.
• חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי ,כולל מד לחץ ומחברים שונים.
• הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי ,את לחץ המים כפוף לספיקה .תחום
הספיקות שייבדק ויהיה בין  0מק"ש עד הספיקה המרבית .נתוני הבדיקה ימסרו
בכתב למפקח ,לפני ביצוע עבודות השקייה כלשהן .בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן,
מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקייה.
תקנים
כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן
ישראלי ,אמריקאי ו/או ארופאי ובהתאם להנחיות העירייה.
מדידה וסימון למערכת ההשקיה
 .1מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים.
 .2להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע
הקואורדינטות בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.
 .3מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח יסומנו על ידי יתדות .תוואי
החפירה יסומן על ידי אבקת סיד .על כל סטייה בשטח ממפת התכנון ,יש להודיע
מפקח .המשך הביצוע רק לאחר אישור השינוי על ידי המפקח.
ניקוי השטח
על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה ,לסלק את הגזם ,שאריות
צמחים ,פסולת וכו' באופן שיימנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר ובסביבתו.
הקבלן ירחיק את הפסולת מחוץ לאתר .אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות
המוסמכות .בחירת המקום לסילוק ,הדרכים המובילות אליו ,וקבלת הזכות להשתמש
בו הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן.
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קבלן או מי מטעמו שימצא ,כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר ,תהיה העיריה
רשאית להפסיק את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר ,ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב
כהפרה של תנאי יסודי בחוזה ע"י הקבלן.
חסכון במים
השטח יושקה על פי תוכנית של המזמין ,בשעות המותרות להשקיה בהתאם לעונת
השנה ,לצרכיי המקום ולצמחיה ,תוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים ,הקבלן יקפיד
על מילוי כל החוקים ,הצווים ,התקנות וההוראות של נציבות המים ושאר הרשויות
הנוגעות בדבר.
על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או עפ"י
הוראות
המפקח ,יקוזז לקבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים המקסימליים.
א.

צנרת ומחברים
צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .כל
.1
החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת את התבריגים יש לעטוף
בסרט בידוד טפלון .יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי
למנוע חדירת לכלוך פנימה .יש למנוע חשיפת טבעות גומי ,המשמשות
לאטימה ,לקרינת שמש.
המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי
.2
טבעת קבועה .הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה  4,ברגים מגולוונים
ובעלי טבעת נירוסטה.
כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה( .אין להשתמש
.3
במחברי שן ו/או תחילת נעץ) .מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע
באישור המפקח.
חפירה ועומקי חפירה
חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.
בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה ידנית.
א .עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן
עומק חפירה בס"מ
קוטר הצינור
 50ס"מ מכסימום.
 75מ"מ ולמעלה
 40ס"מ
 63-40מ"מ
 30ס"מ
 32-25מ"מ ומטה

ב.

טפטוף
 .1כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש המערכת
נכונות גם כאן .מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
 .2כל עבודות צנרת הטפטוף כוללות :אספקת חומר ,אביזרי חיבור ,חפירת
תעלות ,פריסת הצנרת ,הרכבתה ,הצנעתה ,יתדות ייצוב מברזל מגולוון
בקוטר  3מ"מ ובאורך  50ס"מ בצורת  – Uהכל בהתאם לנדרש .אין להדק
את היתדות יתר על המידה .היתדות יותקנו כל  2מטר.
 .3שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף אינטגלי מווסת בקוטר  16מ"מ
בספיקת טפטפת לפי תכנית ובמרווחים המצוינים בתוכנית/כתב כמויות.
 .4בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).
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.5

.6
.7

.8

.9

.10
.11
.12

.13

בשטחים מישוריים :הקווים המספקים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע
בעומק שצוין בסעיף חפירה לעיל .הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו
קוטר או כפי שצוין בתוכנית כשהם צמודים לשולי הערוגה (לחגורת הבטון).
כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז ,שיסתיים בפרט ניקוז
בהתאם להנחיות בתוכנית .שלוחת טפטוף בודדת תיסגר בקצה ע"י פקק.
יש לשטוף צינורות מחלקים .לאחר השטיפה יש לחבר את שלוחות הטפטוף
לקו המחלק ולשטוף ואחר כך לחבר לקו מנקז ולשטוף .יש לוודא שכל
הטפטפות פועלות כנדרש.
לפרטים מוגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה ,הבריכה כוללת מכסה נעול
בקוטר  30ס"מ לפחות.
האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן .בתחתית יהיה חצץ
כחומר מנקז על הצנרת תכסה קרקע ללא אבנים ועליה החצץ.
באיזורי שיחים הנמצאים באדמת גן ללא שכבת טוף עליונה– יונחו הקווים
לאורך השורות ,מעל פני הקרקע – טפטפת לשיח ,אלא אם צוין אחרת.
הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ
הנחיות המפקח בכתב לפני הביצוע.
המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות
בשלוחה.
פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה.
בשטחים מדרוניים – שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,מעל
שורת השיחים .במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה
על יד כל צמח.
לעצים – יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל,
מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוף( כאמור בסעיף ג') שתכלול 10
טפטפות לעץ ,ו 20 -טפטפות לדקל הטבעת תקיף את הגזע במרחק  30ס"מ.
כל טבעת תיוצב ב 3 -יתדות ( כאמור בסעיף ב') ביצוע הטבעות יהיה לאחר
סימון מיקום העצים ע"י המפקח .השלוחות לעצים יוטמנו באיזורי מצע
מנותק תחת שכבה עליונה.
במקרים בודדים בהם עצים ודקלים מושקים באמצעות קו ההשקיה המוביל
לשיחים יש להכפיל את מספר הטפטפות.

ג.

ממטירי גיחה:
• הממטיר ,מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפקח.
• ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרקע ,אלא אם צוין אחרת ,רק לאחר שיוצבו
פני השטח.
• גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ 0.5 -ס"מ ,מפני הדשא הסופיים ,או
לפי הוראות היצרן .הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה ,למניעת כניסת לכלוך
לממטיר.
• אין להתקין ממטיר ישירות על קו פוליאתילן בקוטר  32מ"מ ומעלה.
הממטיר יחובר לקו ההשקיה ,באמצעות שלוחה צדדית מפוליאתילן ,בקוטר
 25מ"מ ,בדרג המצוין בתכנית.
• במקרה של מיקום לא מתאים ,לקבלת פיזור השקיה אחיד ,יועתק הממטיר
ממקומו ויותקן במקום המתאים עפ"י הוראות המפקח.
• התיאור ותכולת המחיר :אספקה והתקנת הממטיר ,שיפור מיקום או גובה
הממטיר אבזרי חיבור וכל הדרוש,לביצוע מושלם של העבודה.

ד.

חפירה והנחת שרוולים
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הכנות לחפירה
לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים
ומערכות תשתית תת קרקעיות כגון :קווי חשמל ,טלפון ,כבלים ,סיבים
אופטיים ,מים ,ביוב וכו' ולקבל אישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת
החפירה .עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות
בזמן החפירה .כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות
הבטיחות ,וייצובן כנגד התמוטטות.
שרוולים למעבר צנרת
בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים .יש לחפור במספר מקומות לפי
התכנית .כל מקום בו חוצה הצינור שביל ,מדרכה ,כביש או קיר ,שאין בהם
מעבר קיים ,יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב
לקדמותו( ,ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט ,החזרת מרצפות ,אבני שפה,
ועוד) .עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן ,אלא אם נדרש אחרת ע"י המפקח.
ביצוע מעבר כביש ,קיר ,שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב
מהמפקח.שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית .
בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  8מ"מ קצות חוט המשיכה
יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו .במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים
יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המפקח.
שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו  20ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים.
יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח
את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים ו/או ע"י צבע  .את הסימון מכינים
כאשר התעלה עדיין פתוחה.
עומקי חפירה לשרוולי  / P.V.Cמתכת  /פוליאתילן /אחר
עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות המפקח .שרוול החוצה כביש יונח
בעומק של  100ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים .אם לא נקבע אחרת
בתוכנית .שרוול במדרכות  ,ריצופים וכדו' יונחו בעומק של  40ס"מ .
ה.

ראש בקרה (ראש מערכת)
התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות ,כולל מד מים
.1
מגופים וארון הגנה .מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת
התכנון ,הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי המערכת בשטח ויקבל
על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.
יש להעביר למפקח צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו
.2
לפני הרכבת ראש המערכת לשטח.
אביזרי הראש יורכבו קומפקטית .ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר
.3
גישה ,הפעלה ופירוק כל אביזר בצורה נוחה .כל האביזרים יהיו אחידים
באתר ומחומרים העמידים בפני קורוזיה ,המגופים יהיו עשויים מברונזה
או פליז .המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.
רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח .הרקורדים יותקנו במקום
.4
שיאפשר פרוק נוח ומהיר של כל האביזרים המצויים בראש המערכת
בעתיד כדוגמא :לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן.
האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט
.5
בתכנון ,מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף
לחוד.
היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או
.6
מצמד רקורד והירידה לקרקע ע"י זקיפים מ -פולאטילן דרג  10במוטות
בלבד מאונכים לקרקע.
יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.
.7
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.8

.9
.14

הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם במחשב
ההשקיה.
כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון ,למינציה ולהצמידה לדלת
הארון.
בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק .עובי השכבה  10ס"מ.
המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה  20ס"מ לפחות מפני
החצץ.

ו.

ארון הגנה –על קרקעי
הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל 10-שנים ברמת
.1
אטימות  IP – 65ובתקן עמידות  VDE. 0660הארון יהיה מסוג ודגם
שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה +מנעול צילינדר ומוט נעילה
כפול  +מכסה למנעול.
הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של  20ס"מ מעל פני השטח ,כך
.2
שתאפשר פתיחה קלה של דלת הארון .
הארון יהיה מפולס ,כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.
.3
המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם 2 ,ממפתחות ימסרו
.4
למפקח ואחד יישאר אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום
כל העבודות.
סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.
.5
הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק  20ס"מ מדופן
.6
הארון.
סביב הארון וארון המחשב יש להתקין חבק הגנה מגולוון עם מנעול
.7
ומפתח בהתאם להנחיות העירייה.

ז.

התחברות מקור מים
חיבור לקו אספקת המים המתוכנן על פי תוכניות מתקן התברואה כולל
מחברים ,ניסור ריתוך במידה ויידרש.

ח.

הכנת תוכנית עדות ()MADE– AS
עם השלמת העבודה ,לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית
(עיריה) על הקבלן
להכין ,באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית ( )AS-MADEבשיטת מדידה
דיגיטלית .המדידה
תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה.
בנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט
( DXFאו מדיה ופורמט אחרים כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח).
מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי
פוטוגרמטרי של בזק וחברת חשמל.
כל הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות – ישראל חדשה.
המפה המצבית תתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים
מחוצה לה ,אשר קיבלו טיפול גנני ,לפי דרישות הפיקוח.
המידע יכלול ,עבור עבודות השקיה :מדידה עפ"י הפעלות ,תוואי הצנרת ,קטרי
הצינורות ,עומק הטמנת הצנרת ,פירוט ומיקום האביזרים ,פרוט ומיקום ראש
ההשקיה ,פירוט ומיקום מקור מים ,תקשורת מחשבים ,מקור חשמל ,נק' חשמל
כולל מהלך צנרת חשמל ,בקרת השקיה ,כבלי פיקוד ,ציוד אלחוט.
עבור נטיעות :מיני הצמחים ,מרווחי השתילה ,גבולות אזורי צמחים ממינים
שונים בהתאמה למפת ההשקיה.
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על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ  14יום לפני הגשת חשבון אחרון
מבעוד מועד כך שלמזמין תהיה אפשרות לעדכן את תוכנית ההפעלה .באחריות
הקבלן להציג למפקח תוכנית הפעלה כתנאי למסירה הסופית.
לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה
במחירי היחידה לביצוע עבודות הגינון וההשקיה.
ט.

עבודות תחזוקה עד למסירה סופית
כללי
.1
כל עבודות האחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק
 41.5במפרט הכללי לעבודות בניה –מהדורה ראשונה . 2001
עבודות תחזוקת הגינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד
פעמיות ,כגון שתילה וזריעת מילואים ,והן מתבצעות במסגרת האחריות
המלאה של הקבלן.
תחום העבודה יהיה מקצה המסעה (אספלט) עד לקצה תחום ההכרזה,
הגדר ,או הגינון עד למקום שייקבע ע"י המפקח ,בכתב או ע"ג תוכנית
עדות (.)AS MADE
התשלום עבור תחזוקה לפי סעיף זה כלול במחירי היחידה לשתילה
זריעה ומערכת השקיה כולל תשלום עבור צריכת מים להשקיה.
.2

י.

טיפול ואחזקת מערכות השקיה
במערכות בהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא הפעלתו
מערכת ההשקיה וכל אבזריה הן רכוש העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין
בעת המסירה הראשונה.
הקבלן יבדוק את הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם
תלויים בו
הדורשים תיקון .לא תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת
העבודה .הקבלן יהיה אחראי ,בתקופת עבודתו ,לתחזוקתה ותקינותה
המתמדת של מערכת ההשקיה .עליו לתקן תוך  12שעות משעת גילוי
התקלה ,נזילות ,דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים .תקלות רציניות
הכרוכות בפריצת מים חזקה ,יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את
זרימת המים עד לתיקון התקלה .חלקי מערכת פגומים או לא תקינים
יוחלפו בחדשים ע"פ הוראת המפקח ביומן ,ועל חשבון הקבלן .כל
האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר .מוצרים שאין
להם תקן יקבלו את אישור המפקח .האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו
ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל קוטר נדרש.
הקבלן אחראי אחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה ,לשמירה
על הציוד והאביזרים מפני גניבה השחתה וכיו"ב .לצורך כך ידאג לבטח
את המערכת בהתאם ,ולנקוט בכל אמצעי סביר למניעת נזק למערכת.
השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המפקח ואושרה
ע"י המפקח ,בשעות המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה ,לצרכיי
המקום ולצמחיה ,תוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים ,הקבלן יקפיד
על מילוי כל החוקים ,הצווים ,התקנות וההוראות של נציבות המים
ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.
על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה
ו/או עפ"י הוראות המפקח ,יקוזז הקבלן מחשבונו מחיר עלות המים
במחירי המים המקסימליים.

ניקוי השטח
על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה ,לסלק את הגזם ,שאריות
צמחים ,פסולת וכו' באופן שיימנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר ובסביבתו.
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הקבלן ירחיק את הפסולת מחוץ לאתר .אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י
הרשויות המוסמכות .בחירת המקום לסילוק ,הדרכים המובילות אליו ,וקבלת
הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן.
קבלן או מי מטעמו שימצא ,כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר ,תהיה
העיריה רשאית להפסיק את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר ,ללא כל פיצוי עקב כך
והדבר יחשב כהפרה של תנאי יסודי בחוזה ע"י הקבלן.
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פרק  - 51סלילת כבישים ורחבות
51.01

עבודות אספלט

 51.01.1ריסוס ביטומני
הריסוס בכביש יהיה מביטומן  PG70-10ובשיעור של  1ק"ג /מ"ר.
על הקבלן להקפיד בזמן הריסוס לא להתיז על המדרכות ואבני השפה.
פריט תשלום – מ"ר.
 51.01.2בטון אספלט למדרכות
שכבת בטון-אספלט במדרכה תהיה בעובי  4ס"מ מסוג המתאים למדרכות ,קו הדירוג
יתאים לאמור במפרט הכללי  510424ותכונות התערובת יתאימו לאמור בסעיף .510423
גוון האספלט יהיה שחור ו/או צבעוני בגוון על פי בחירת המפקח (לא בגוון לבן) .
 51.01.3אספלט למגרש הסעים וספורט
שכבת בטון-אספלט בשתי שכבות:
שכבת אספלט נושאת תחתונה ,תא"צ  19מ"מ ,עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'
וביטומן  ,PG70-10בשכבה של  4ס"מ ,ומעליה שכבת אספלט תא"צ  19מ"מ ,עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  ,PG70-10בשכבה של  4ס"מ מפוזרת ומהודקת.
לאמור במפרט הכללי  510424ותכונות התערובת יתאימו לאמור בסעיף .510423
גוון האספלט יהיה שחור ו/או צבעוני בגוון על פי בחירת המפקח (לא בגוון לבן) .
סלילת השכבה העליונה של האספלט תבוצע ע"י הקבלן באמצעות ציוד יעודי בלבד
הכולל :פינישר ,מכבש טנדם ומכבש גלגלי ועפ"י מפרט .51
פריט תשלום – מ"ר
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פרק  - 60עבודות רג'י לפועלים וציוד
60.01
60.02

60.03
60.04
60.05
60.06

60.07

עבודות הרג'י ,הן של עובדים והן של כלים מכניים ,תבוצענה לפי הזמנת המפקח בכתב
ביומן העבודה וביצוען יאושר על ידו.
התמורה עבור עבודת הפועלים ברג'י תכלול את כל הוצאות הקבלן בקשר לעובדיו כגון:
שכרם ,תוספת סוציאליות ,דמי וזמן נסיעות ,השימוש בכלי העבודה הרגילים שלהם
ואת יתר הוצאות ורווח הקבלן .בהוצאות אלו יש לכלול את ההוצאות של עובדים בלתי
ישירים כגון :מהנדסים ,מנהלי עבודה ,מחסנאים ,פקידים ,רשמים וכו' ,אשר אין
לרשום אותם ישירות בין העובדים ברג'י.
התשלום יהיה רק בגין ש"ע אשר יאושרו על ידי המפקח בכתב ביומן.
התמורה עבור השימוש בציוד תכלול את כל הוצאות הקבלן בקשר להפעלת הציוד ,כולל
מפעיל ,דלק וטיפול במכונות ותשלום רק עבור השעות בהן הועסק הציוד למעשה
ושאושרו ע"י המפקח ביומן בכתב.
מחירי שעות העבודה של העובד ושל הציוד המכני מתייחסים לשעות עבודה נטו בהן
הועסקו .לא ישולם עבור הובלת כלי כלשהו והחזרתו.
מחיר עבודת כלים ברג'י שאינם מופיעים בכתב הכמויות ייקבע בתאום עם המפקח.
למפקח תהיה זכות פסיקה לגבי מחיר שעת העבודה של כלי כלשהו .גם אם לקבלן יהיה
ערעור לגבי המחיר שנקבע הוא יהיה חייב לבצע את העבודה הנדרשת וכל ויכוח או אי
הסכמה בנדון לא יהווה עילה לאי ביצועה של העבודה ולפיגור בלוח הזמנים.
על הקבלן להביא בחשבון כי הוא עשוי להידרש ע"י המזמין לבצע עבודות רג'י במיוחד
לקראת גמר הפרויקט והן יכללו בין היתר גם עבודות שינויים.

_______________________
חתימת הקבלן
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מסמך ה'
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'.........
רשימת התוכניות

אדריכלות
מס' התוכנית

שם התוכנית

110
111
112
113
114
200
202
300
410
411
412
413
510
511
512
513
PRS 600
STR 900
901
801
LST ALU
LST MAS
LST NAG
110U
112U
200U
300U
410U
510U

תכנית קומת קרקע
תכנית קומה א'
תכנית קומה ב
תכנית קומה ג'
תכנית גגות
חתכים
חתכים
חזיתות
תכנית תקרה קומת קרקע
תכנית תקרה קומה א'
תכנית תקרה קומה ב'
תכנית תקרה קומה ג'
תכנית ריצוף קרקע
תכנית ריצוף קומה א'
תכנית ריצוף קומה ב'
תכנית ריצוף קומה ג'
פריסות חדרי שירותים
מדרגות
מאגר מים
ביתן שומר וחדר אשפה
חוברת אלומיניום
חוברת מסגרות
חוברת נגרות
אולם  -תכנית קומת קרקע
אולם  -תכנית גג עליון
אולם  -חתכים
אולם  -חזיתות
אולם  -תכנית תקרה
אולם  -תכנית ריצוף
אולם  -פריסות חדרי
שירותים
רשימת גמרים

PRS 600U

קונסטרוקציה

קנ"מ

תאריך

גירסה

סטטוס
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מס'
תוכנית

שם התוכנית

ק01-
ק10-
ק20-
ק21-
ק30-
ק31-
ק40-
ק41-
ק50-
ק51-
ק60-
ק61-

יסודות
חפירה ודיפון
רצפה קומת קרקע במפלס - 0.15
חתכים רצפה קומת קרקע במפלס - 0.15
תקרה קומת קרקע במפלס +3.95
חתכים תקרה קומת קרקע במפלס +3.95
תקרה קומה א' במפלס + 8.05
חתכים תקרה קומה א' במפלס + 8.05
תקרה קומה ב' במפלס + 12.15
חתכים תקרה קומה ב' במפלס + 12.15
תקרת קומה ג' (גג טכני) במפלס +16.25
חתכים תקרת קומה ג' (גג טכני) במפלס +16.25

מס' סטטוס תאריך עידכון
מהדורה
אחרון
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

25.12.19
25.12.19
25.12.19
25.12.19
25.12.19
25.12.19
25.12.19
25.12.19
25.12.19
25.12.19
25.12.19
25.12.19

אולם ספורט
ק110-
ק111-
ק120-

יסודות
רצפת קומת קרקע
תקרת קומת קרקע

0
0
0

למכרז
למכרז
למכרז

25.12.19
25.12.19
25.12.19

ביתן שומר
ק130-
ק131-
ק140-

יסודות
רצפת קומת קרקע
תקרת קומת קרקע-גג

0
0
0

למכרז
למכרז
למכרז

25.12.19
25.12.19
25.12.19

חדר טרפו
ק150-

דיפון חפירה ויסודות

0

למכרז

25.12.19
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איטום
מס'
הפרט

שם הפרט

סטטוס

תאריך

M-1
סדרה 1
1-1
1-2

תכנית מתווה
איטום רצפת קרקע תלויה
פרט איטום אופייני ברצפת קומת קרקע
איטום מפגש קומה היקפית עם רצפת קטמת קרקע עם קיר חוץ
בלוקים
איטום מפגש קורה היקפית עם רצפת קומת קרקע עם קיר חוץ
בלוקים
חתך אנכי ברצפה תלויה עם ראש כלונס
איטום מפגש כלונס עם רצפת קומת קרקע
חתך אנכי ברצפת קומת קרקע תלויה עם קורה יורדת
חתך אנכי ברצפת קומת קרקע חיבור קורה עם ראש כלונס
חתך אנכי ברצפת קומת קרקע חיבור קורה עם כלונס
דרך אנכי אופייני דרך פירים ושוחות ברצפה תלויה
איטום קורה יורדת באיזור מונמך (פיתוח)
איטום פיר מעלית
פרט איטום אופייני ברצפת פיר מעלית
איטום קירות המרתף בחפירה פתוחה בפיר מעלית
חתך אנכי במפגש רצפת מרתף עם קיר מרתף בפיר מעלית
חתך אנכי במפגש רצפת מרתף עם קיר מרתף בפיר מעלית דרך
כלונס
התחברות קיר פיר מעלית ורצפת קומת קרקע
איטום יציאה לרחוב/פיתוח
פרט איטום יציאה לחצר על רצפת בטון
פרט איטום יציאה לחצר
איטום מדרגות חוץ
פרט איטום מדרגות חוץ
איטום קירות חוץ
איטום קירות חוץ מבטון בגמר טיח
איטום קירות חוץ בגמר פח
איטום חדרים רטובים :חדרי שרותים ומקלחות
חתך אנכי דרך רצפה וקיר בחדרים רטובים חדרי שירותים
ומקלחות
חגורת סף באזור הדלת בין אזור רטוב ליבש

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

23.12.19
23.12.19

למכרז

23.12.19

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

23.12.19
23.12.19
23.12.19

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19

1-3
1-4
1-4-1
1-5
1-6
1-6-1
1-7
1-8
סדרה 2
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
סדרה 3
3-1
3-2
סדרה 4
4-1
סדרה 5
5-1
5-2
סדרה 6
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
סדרה 7
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
סדרה 8
8-1
8-2
8-3

שרוול לאיטום מעברי צנרת החודרים בקירות בחדרים רטובים
פרט אופייני לאיטום סביב הקולטן
איטום ארון כיבוי אש

איטום מאגר מים
חתך אופייני של איטום רצפה וקירות מאגרי מים לצריכה
חתך אופייני של איטום מפגש רצפה וקירות מאגר מים לצריכה
חתך אופייני של איטום תקרת מאגר מים לצריכה
חתך אופייני של איטום מעברי צינורות במאגרי מים לצריכה
חתך אופייני במאגר מים על הגג
איטום חדר אשפה
חתך אנכי אופייני לאיטום בחדר דחסן
חתך אנכי במפגש רצפה עם קיר בחדר דחסן
חתך אנכי בתעלת ניקוז בחדר דחסן
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סדרה 9
9-1
9-2
9-3
9-4
9-5

סדרה
10
10-1
10-2
10-3
סדרה
11
11-1
11-2
11-3
11-4
סדרה
12
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
סדרה
13
13-1
13-2
13-3
13-4
13-5
סדרה
14
14-1
14-2

איטום מרפסות מרוצפות
חתך אנכי אופייני במרפסת מרוצפת מעל חלל שימושי גמר
ריצוף
חתך אנכי אופייני מפגש רצפה וקיר חוץ במרפסת מרוצפת
מעל חלל שימושי
פרט גמר איטום סביב קולטן מי גשם ,במרפסות מרוצפות
חתך אנכי אופייני לגמר האיטום בדלת היציאה למרפסות בגג
המרוצפות
פרט איטום עבור הגבהת בטון במשטחים המיועדים למתקני
ילדים במרפסות הגג המרוצפות

למכרז
למכרז

23.12.19

למכרז

23.12.19

למכרז
למכרז

23.12.19
23.12.19

למכרז

23.12.19

איטום חדרים טכניים :חדרי משאבות ומכונות

למכרז

-

חתך אופייני ברצפת חדר מכונות ומשאבות
חתך אופייני במפגש רצפה/קיר בחדרי מכונות ומשאבות
יציאת מים בחדרי מכונות ומשאבות
איטום מטבח ואזורי הסעדה

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

23.12.19
23.12.19
23.12.19

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19
23.12.19

למכרז
למכרז

23.12.19
23.12.19

למכרז
למכרז
למכרז

23.12.19
23.12.19

פרט אופייני לאיטום ברצפות מטבח חימום ומטבחונים
חתך אנכי באזור יציאה משטח המטבח
חתך אנכי דרך רצפה וקיר במטבח תעשייתי
חתך אנכי דרך תעלת הניקוז ודרך קולטן הניקוז של התעלה
איטום גג עליון גלוי
חתך אופייני בגג עליון מעל חלל שימושי
חתך אנכי אופייני מפגש גג ומעקה ,עם אף מים
פרט אופייני לאיטום סביב קולטן מי גשם דו שלבי בגג עליון מעל
חלל שימושי
חתך אנכי אופייני לאיטום בסיסים לציוד בגג עליון
איטום סביב צינור או שרוול בפתח בגג עליון
איטום גג עליון עם הגנה
חתך אנכי אופייני בגג מעל חלל שימושי עם גמר בטון הגנה
חתך אנכי אופייני מפגש גג ומעקה עם אף מים
פרט אופייני לאיטום סביב קולטן מי גשם דו שלבי בגג עם גמר
בטון הגנה מעל חלל שימושי
חתך אנכי אופייני לאיטום בסיסים לציוד בגג עליון
איטום סביב צינור או שרוול בפתח אנכי/אופקי בגג עם גמר בטון
הגנה

איטום חיבורי גג קל
פרט איטום חיבור תעלת ניקוז לקיר בגג קל
פרט איטום חיבור גג פלדה לקיר
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אינסטלציה
מס' התוכנית

שם התוכנית

קנ"מ

תאריך

גירסה

סטטוס

3602-100
3602-101-f

תכנית פיתוח
קומת קרקע מפלס
רצפה
קומת קרקע מפלס
תקרה
קומת א מפלס רצפה
קומת א מפלס תקרה
קומת ב מפלס רצפה
קומת ב מפלס תקרה
קומת ג מפלס רצפה
קומת ג מפלס תקרה
קומת גג
מטבח (מפלס קרקע)

1 :100
1 :50

28.12.2019
28.12.2019

1
1

למכרז
למכרז

1 :50

28.12.2019

1

למכרז

1 :50
1 :50
1 :50
1 :50
1 :50
1 :50
1 :50
1 :25

28.12.2019
28.12.2019
28.12.2019
28.12.2019
28.12.2019
28.12.2019
28.12.2019
28.12.2019

1
1
1
1
1
1
1
1

למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

3602-201

חדר אשפה ,בודקה
שומר

1 :50

28.12.2019

1

למכרז

3602-301
3602-301-spr

אולם ספורט
אולם ספורט

1 :50
1 :50

28.12.2019
28.12.2019

1
1

למכרז
למכרז

3561-501 schema
sewage
3561-502 schema
water
 3561-503sewage sections
3561-504 -details

סכמת ביוב

1 :100

28.12.2019

1

למכרז

סכמת מים

1 :100

28.12.2019

1

למכרז

חתכים לאורך הביוב

1 :100

28.12.2019

1

למכרז

תכנית פרטים

1 :100

1

למכרז

3602-101-c
3602-102-f
3602-102-c
3602-103-f
3602-103-c
3602-104-f
3602-104-c
3602-105-f
3602-101-k

28.12.2019
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חשמל

מספר התכנית

שם התכנית

קנ"מ

מספר
מהדורה

סטטוס

תאריך
עדכון

E1

תוכנית חשמל
קומה קרקע'

1:50

2

מ

17/12/19

E2

תוכנית חשמל
קומה א'

1:50

2

מ

17/12/19

E3

תוכנית חשמל
קומה ב'

1:50

2

מ

17/12/19

E4

תוכנית חשמל
קומה ג'

1:50

2

מ

17/12/19

E5

תוכנית חשמל
קומת גג

1:50

2

מ

17/12/19

E6

תוכנית חשמל
קומה קרקע אולם
ספורט

1:50

E7

1

מ

17/12/19

תוכנית חשמל
קומת גג אולם
ספורט

1:50

1

מ

17/12/19

T1

תוכנית תעלות
קומה קרקע'

1:50

2

מ

17/12/19

T2

תוכנית תעלות
קומה א'

1:50

2

מ

17/12/19

T3

תוכנית תעלות
קומה ב'

1:50

2

מ

17/12/19

T4

תוכנית תעלות
קומה ג'

1:50

2

מ

17/12/19

T5

תוכנית תעלות
אולם ספורט

1:50

1

מ

17/12/19

L1

תוכנית תאורה
קומה קרקע'

1:50

2

מ

17/12/19
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תוכנית תאורה
קומה א'
תוכנית תאורה
קומה ב'

1:50

2

מ

17/12/19

1:50

2

מ

17/12/19

L4

תוכנית תאורה
קומה ג'

1:50

2

מ

17.12.19

L5

תוכנית תאורה
קומת גג

1:50

1

מ

17.12.19

L6

תוכנית תאורה
אולם ספורט

1:50

1

מ

17.12.19

L2

L3

מיזוג אוויר
מספר מהדורה

סטטוס

תאריך עדכון

מספר התכנית

שם התכנית

945-1

תכנית קומת קרקע

2

מכרז

19.12.19

945-2

תכנית קומה א'

2

מכרז

19.12.19

945-3

תכנית קומה ב'

2

מכרז

19.12.19

945-4

תכנית קומה ג'

2

מכרז

19.12.19

945-5

תכנית גג

2

945-6

תכנית פרטים

0

945-7

תכנית אולם ספורט
תכנית ביתן שומר

2

מכרז
מכרז

19.12.19
19.12.19
19.12.19

מכרז
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מעליות:
מס' התוכנית

שם התוכנית

5925/1

מעלית  13נוסעים ללא
חדר מכונות – תכנית
בניה כולל חתך אנכי
מעלית  13נוסעים ללא
חדר מכונות – תכנית
הרכבה כולל חתך אנכי

5925/2

קנ"מ

תאריך

גירסה

סטטוס

פיתוח:
שם התוכנית

מס' התוכנית

קנ"מ

תאריך

מספר
מהדורה

סטטוס

1

תכנית פיתוח כללית

1:100

9.1.20

למכרז

2

תכנית גבהים

1:100

9.1.20

למכרז

3

חתכים

1:100

29.12.19

למכרז

4

פרישת קירות

1:100

9.1.20

למכרז

5

תכנית פירוקים

1:100

29.12.19

למכרז

6

תכנית עבודות עפר

1:100

29.12.19

למכרז

7

תכנית השקיה

1:100

30.11.19

למכרז

8

תכנית צמחיה

1:100

להשלמה

9

תכנית סימון פרטים

1:100

9.1.20

10

תכנית ריצופים

1:100

להשלמה

סט פרטים

משתנה

9.1.20

למכרז
למכרז

וכן תכוניות אשר תתווספנה ,במידה ותתווספנה ,לצורך הסברה ,השלמה לרגל שינויים אשר
המפקח רשאי להורות על ביצועם.

______________________
חתימת הקבלן

